MIST BLOWER ARAÇ ÜSTÜ ULV İLAÇLAMA MAKİNASI ŞARTNAME

	Makinanın imalatında kullanılan malzemeler her türlü tozlu, nemli ya da sıcak ortamda çalışmaya dayanıklı, pestisit ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli olacaktır.
	Makinanın;

	Motoru en az 21 HP gücünde, 4 zamanlı olacaktır. 
	Makinanın püskürtme sistemi Mist blower, ULV, Holder  olmalıdır.
	Pompa kapasitesi en az 15 l/d. 150 bar olmalıdır. Uygulama basıncı en az 60 bar olmalıdır.
	Pompa basınç emniyet sistemine sahip olmalıdır.
	Pompa iç aksamı pestisit ve diğer kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.

	Makina maksimum kapasite ile çalışırken 1 mt. Uzağındaki gürültü 85 db aşmayacaktır.

Motor akü şarj sistemine sahip olup, ilk hareketi marş motoru ile olacaktır.
Motor en az sürekli 50 saat sorunsuz çalışabilecektir.
	Kumanda ünitesinin tüm kontrolleri;

	Motor start, motor stop,
	Püskürtme memeleri otomatik açma kapama kontrolü,
	Püskürtme başlığının hareketini joystick ile yapacaktır,
	Gece çalışma için tepe lambası ve aydınlatma farı açma kapama,
	Cihazın elektrostatik sistemi elektrikle çalışan kumanda kutusu üzerinde dizayn edilmiş olacak ve kumanda kutusu şoför mahalline bir kablo ile uzanacaktır.

	Makina 20 ile 300 mikron aralığında partikül püskürtme özelliğine sahip olacaktır.

Püskürtme başlığı 340 derece sağa-sola, 210 derece yukarı-aşağı otomatik hareket edebilecektir.
Püskürtme M.U.H. sistemi ile yatay 30 mt. Dikey 25 mt. püskürtme yapabilecektir.
	Tabancaya bağlı hortum en az 30 mt uzunluğunda ve bir makara sistemine sarılı olacaktır.
İlaç tankı, ULV uygulanması için en az 200 lt kapasitede, polietilen veya korozyona dayanıklı malzemeden olacak ve kolayca sökülüp takılabilir olacak ve solüsyonun tortu ve çökelti yapmaması için karıştırıcı sisteme sahip olmalıdır.
Püskürtme başlığı üzerinde, larva uygulaması, kene uygulaması, sıvı insektisit verebilme kabiliyetine sahip fert enjektör kitine sahip olacaktır.
	Makina üzerinde ilaç hattı temizleme sistemi olacaktır.
	Makina ilaç sisteminde temizlenebilir filtre olacak ve püskürtme memeleri damlama önleyici adaptörlü, kolayca sökülüp temizlenebilir halde olmalıdır. 

GENEL ÖZELLİKLER

	Makina tamamen yeni ve hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, imalatçı firmanın orijinal ve son yıl imalatı olacaktır.

Makina kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personele kullanımı konusunda eğitim verilecektir.
	Makine ile ilgili aranacak belgeler;

	CE belgesi 
	İso 14001-2004,Ohsas 18001,İso 9001-2008 
	Yerli malı belgesi,
	Sanayi sicil belgesi

TSE-HYB TS 12659, TS 13390,Hizmet yeterlilik belgesi,
	Yerli malı belgesi
	Makine çevre sağlığı ilaçlama ve haşere mücadelesinde kullanılacağından dolayı, damla çapı analiz raporu aranacaktır. (Geçerli rapor TC GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, TAMTEST merkezince onaylı olacaktır.)



