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John Deere М 740 б/в

Технічні характеристики 

Причіпний обприскувач М740 Об'єм бака - 4000 л 

ширина захвату - 28 м

Ємність бака для промивки (з вказівником 

рівня), л 

400

Ємність бачка для миття рук, л  20

Продуктивність насоса, л/хв.  280

Діапазон робочої висоти штанги, см 46-237

Тиск, бар 15

Колія, м 1,5 – 2,1

Кліренс, м 0,75

Необхідна потужність трактора, к.с. 80

Транспортні габарити: довжина/ширина/висота, 

м

5,04/2,55/3,85

ОВ «Ландтех» - офіційний дилер компанії John Deere пропонує Вам до розгляду можливість 
придбання причіпного обприскувача John Deere М 740 (ширина захвату штанги 28 м) 2017 р.в. з 

наробітком 20000 га.

Ціна з урахуванням ПДВ – 47 000 EUR
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Причіпний обприскувач М740 2017 року виготовлення, об'єм бака - 4000 л, ширина захвату 

штанги - 28 м. (двокомпонентне фарбування, фільтр в заливній горловині, поплавковий 

датчик рівня в скляній колбі, регулятор тиску з електроприводом, корпус датчика тиску із 

«нержавійки», привід насоса – ВВП, підготовка для SectionControll)

Фіксований міст для колії 150/180см. Маточина колеса на 10 болтів.

Гальмівна ситема - стоянкове та аварійне гальмо

Фіксований тягово-зчіпний пристрій

Фіксований причіпний пристрій. Діаметр пальця 50 мм

Колеса 270/95R48 виробник гуми не визначений 144A8/140B)

Насос продуктивністю 280 л/хв для системи обприскування

Система подачі від насоса 280 л/хв

Привід насоса від ВВП через карданну передачу 1-3/8 дюйм. на 6 шліців

Муфта Kamlock з глухою кришкою

Резервуар для хімікатів (маточник) з промивочною головкою

Самоочисний напірний фільтр

Заливний шланг 9м, діаметром 2 дюйми

З’єднувальна муфта для наливного шланга

Коректування норми внесення за датчиками потоку і тиску

Штанга 28 м з можливістю роботи половини штанги. 7 секцій по 4м.

Електро-гідравлічний привід складання штанги

Стандартна напірна лінія

Тримачі форсунок на 5 розпилювачів

Система BoomTrac Pro на 3 датчика

Форсунки Teejet XR-110.03-VP синій, полімер

Форсунки Teejet XR-110.05-VP коричневі, полімер

Форсунки Teejet XR-110.08-VP білі, полімер

Форсунки Teejet AI-110.04-VS червоні, нержавійка

Обмежувач нахилу штанги

Управління функціями обприскувача за допомогою багатофункціонального важеля (живлення через 

3-контактну розетку)

Джгут проводів до трактора

Комплектація


