TERMINATOR XP
Specificaties:
Volledig kunststof behuizing.
‐ Type voor akkerbouw
‐ Type voor bloembollen
Algemeen:
Toepassen van pleksgewijze bestrijding van onkruid met “niet”
selectieve middelen op basis van glyfosaat is in veel teelten in‐
geburgerd. Het pleksgewijs inzetten van middelen past uitste‐
kend in de geïntegreerde bestrijding van problemen in diverse
teelten. Naast de bekende rugspuit zijn er nieuwe technieken
die een hoger gebruiksgemak hebben. Brede inzet is mogelijk
in de teelt van aardappelen, grasland, graszaad, bloembollen
en openbaar groen. De TERMINATOR XP kunt u inzetten voor
onkruidbestrijding of om te gebruiken bij het selecteren.
Akkerbouw:
De uitvoering van de TERMINATOR XP in de akkerbouw is
met name voor het bestrijden van aardappelopslag. Deze
toepassing vraagt een andere uitvoering dan voor gewassen
die een halve meter hoog zijn. Bij het type “akkerbouw”
wordt er gebruik gemaakt van een lange lans. Deze lans
wordt goed ondersteund middels een lichtgewicht driehoeks‐
constructie van aluminium die doorloopt en steun geeft aan
de arm.

Bloembollen:
Voor het selecteren in bloembollen is een korte lans vol‐
doende op de TERMINATOR XP om de geselecteerde planten
een kleine hoeveelheid glyfosaat bevattend product te geven.
De voorraadfles kan worden gemonteerd op het pistool of
kan in de broekzak worden meegenomen. De werking van het
pistool is zodanig, dat een kleine hoeveelheid kan worden ge‐
geven maar ook een grotere hoeveelheid is ook mogelijk zon‐
der het pistool apart af te stellen.
Ervaringen:
Meer dan 3 jaar is er gewerkt om, deze volledig kunststoffen
selectiespuit voor de praktijk te optimaliseren. Het tijdperk
van kogeltjes en veertjes ligt achter ons. Ook het vervangen
van pomphuizen kan worden afgesloten. Een solide pomp‐
huis met een zuiger welke is voorzien van een ring, biedt een
hoge bedrijfszekerheid en lage vervolgkosten van onderhoud.
Er is een model voor de akkerbouw en een model voor de
bloembollen. Het systeem is modulair opgebouwd en breed
inzetbaar.

TERMINATOR XP – Akkerbouw:

TERMINATOR XP – Bloembollen:
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