SPUITMACHINES
INDUSTRIE & OPENBARE DIENSTEN
GEMAAKT VOOR & DOOR PROFESSIONALS
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Delvano

PEKELSPUIT

SPUITMACHINES
OVERAL INZETBAAR!
Delvano is ook actief met hun machines in het industrie gebeuren en
bij openbare diensten. Hierbij denken we mee naar wat precies nodig
is voor specifieke toepassingen. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid
staan voorop in het ontwerp van de machines.
Er wordt steeds meegedacht met de eindgebruiker, speciale montage
op aanhangwagens of kleine bestelwagens kan besproken worden.
We gaan de uitdaging niet uit de weg om specifieke spuitmachines
te maken naar wens van de eindgebruiker.
Delvano heeft zich in de loop van de jaren verdiept in pekelsproeiers
en watergeefgroepen. Ook hogedrukreinigers en veegborstels
zitten in ons gamma.
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GLADHEIDSBESTRIJDING

Om fiets- en voetpaden sneeuw- en ijsvrij te houden
ontwikkelde Delvano een eigen pekelsproeier

www.delvano.be
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DELVANO PEKELSPUIT

DELVANO PEKELSPUIT

PEKELSPROEIER
Het sneeuw- en ijsvrij houden van fiets- en voetpaden is vanaf
nu zeer eenvoudig met de pekelsproeier van Delvano. Pekel is
een oplossing van zout en water. Uit meerdere testen blijkt dat
een pekelsproeier effectiever, millieuvriendelijker en zuiniger
werkt dan het strooien van zout.
			
Het gebruik van pekel heeft enkele grote voordelen t.o.v. zout:
•
Directe inwerking van de pekel, bij zout moet het ingereden
worden door motorvoertuigen
•
Millieuvriendelijker, minder zout dat in bermen terecht komt
•
Zuiniger, bij gebruik van pekel is het concentraat aan zout
veel lager waardoor men minder zout nodig heeft
•
Rendement, er kunnen langere afstanden gedaan worden
doordat men met lagere concentratie kan gaan sproeien.
Bvb met een tank van 300L pekel aan 15 gram/m² kan men
gemakkelijk 30km fietspaden sproeien
•
Exacte sproeibreedte, bij het sproeien van pekel op
voetpaden met voortuin is de kans heel klein schade
te doen aan de voortuin door de pekel omdat we een
constante sproeibreedte hebben ten opzichte van een
zoutstrooier
Het frame van de pekelsproeier van Delvano heeft een
behandeling ondergaan tegen roesten met daarboven een
twee componenten grondlaag + toplaag. De sproeipomp is
uitgerust met viton membramen die behandeld zijn om te
werken met corrosieve vloeistoffen. De leidingen en elektrische
kranen zijn uit inox dat een grote slijtvastheid heeft en
roestenbestendigheid.
Het aansturen van de pekelsproeier gebeurt met de Power
Panel 10” touchscreen. Deze regelt de druk in functie van de
snelheid zodat men altijd de juiste dosis verspuit. Eventueel kan
u nog links 50cm en recht 50cm bijsproeien in breedte door de
elektrisch bediende einddoppen aan te leggen. De standaard
sproeibreedte zonder einddoppen is 1,3m.

TECHNISCHE GEGEVENS
Tank 300 - 400 - 600 L in polyethyleen
Spoeltank 60 L + handwastank 16 L
Versterkt, gemetalliseerd chassis
Chassis gespoten in 2 componenten grond- & toplaag
Pomp AR70BP (70L/min) met vitonuitrusting
Aftakas
Spuitcomputer Power Panel 10” touchscreen
Keuze spuithoeveelheid in L/ha of Gr/m2
Elektrische hoofdkraan en drukregelaar
3x elektrische 2-weg kranen met inox bol
Inox spuitleiding met Trijet dophouder
Spuitkap max breedte van 1,3m
Elektrische einddop links en rechts voor extra spuitbreedte
Automatische veerhaspel type mini (15m)
Handlans volledig in kunststof
Vulsysteem via vulslang met snelkoppeling, inoxbuis en
2-wegrkaan
Wegverlichting - zwaailicht
Signalisatieborden
GPS speedsensor

De mini automatische oproller met 15m slang en handlans is
achteraan gemonteerd om de moeilijk te bereiken plaatsen
te sproeien. Buiten het winterseizoen kan deze pekelsproeier
ook gebruikt worden als gewone sproeimachine zonder dat er
aanpassingen dienen te gebeuren.
Naast een zwaailicht zijn ook extra signalisatieborden en de
wettelijke wegverlichting voorzien. De mogelijke tankinhouden
zijn 300l, 400l of 600l als gedragen pekelsproeier. Voor andere
modellen gelieve met ons contact op te nemen.
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DELVANO WATERGEEFGROEP

Delvano

WATERGEEFGROEP

GEDRAGEN WATERGEEFGROEP
TECHNISCHE GEGEVENS
GROEP 300L - 500L
Tank

300 - 500 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR30

Uitrusting

Slangenhaspel Magnum Baby

GROEP 1000L - 1500L
Tank

1000 - 1500 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR115

Uitrusting

Slangenhaspel

GROEP 2000L
Tank

2000 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR115

Uitrusting

Slangenhaspel

GROEP 3000L - 5000L
Speciaal ontwikkeld voor het transporteren van
water naar moeilijk te bereiken plaatsen of om
bloemparken makkelijk water te geven.
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Tank

3000 - 5000 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR115

Uitrusting

Slangenhaspel

www.delvano.be

7

DELVANO TUINBOUWSPUITEN

Delvano

GETROKKEN WATERGEEFGROEP

BETONSPUITGROEP

TECHNISCHE GEGEVENS
600L - 1000L
Tank

600 - 1000 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR30

Wielen

2

Uitrusting

Slangenhaspel
* Niet geschikt voor snelverkeer

1500L - 2000L
Tank

1500 - 2000 L

Motor

Honda GX 160pK

Pomp

AR135

Wielen

2

Uitrusting

Haspel met afstandsbediening

SPECIALE MONTAGE
Tank

300  5000 L

Motor

Te bespreken

Pomp

Te bespreken

Uitrusting

Te bespreken

* Niet geschikt voor snelverkeer

Voor het behandelen van betonoppervlakten ter protectie tegen vervuilingen en
aantastingen door chemische stoffen bij nieuwe of gerenoveerde betonbanen.

* Afgeleverd met de nodige documenten voor snelverkeer
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DELVANO BETONSPUITGROEP

Delvano

TECHNISCHE GEGEVENS

HOGEDRUKREINIGERS

Getrokken tank 600L tot 2000L
Pomp AR135 Viton met Honda motor GX270
Spoeltank tot 145L
Uitvoering bestand tegen chemische kws
producten, silicone oplossingen, …
Touchscreen met mogelijkheid tot dosering in
gram/m²
Spuitbreedte instelbaar vanaf het trekkend
voertuig
Spuitbreedte mogelijk tot 16m
Snelheid gerelateerde sturing
Snelheidscapaciteit via GPS of Wielsensor

Extra:
Kan ook ingezet worden voor het verspuiten van
kalkoplossingen bij asfaltwerken.
Deze nieuwe techniek wordt aangewend tijdens
het asfalteren om teer en asfaltresten aan
vrachtwagenbanden tegen te gaan.
(Verplicht in Wallonië en Frankrijk sinds 2020)

Delvano heeft in zijn gamma zowel koude als warme hogedrukgroepen.
Deze zijn elektrisch of autonoom te bedienen.
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DELVANO HOGEDRUKREINIGERS

DELVANO HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKGROEP KOUD
ELEKTRISCHE BEDIENING

AUTONOME BEDIENING

K-ECO

SUPREME 40

Druk

150 - 180 bar

Druk

170 bar

Debiet

15 L/min

Motor

Honda GH160H

Motor

230 - 400 V

SUPREME 50
Druk

180 bar

Motor

Honda GP200H

K-PRO
Druk

200 bar

Debiet

21 L/min

Motor

400 V

SUPREME 80
Druk

250 bar

Motor

Honda GX390

Gewicht

58 kg

SUPREME 90
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Druk

250 bar

Motor

Honda GX390

Gewicht

64 kg
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DELVANO HOGEDRUKREINIGERS

Delvano

HOGEDRUKGROEP WARM

BORSTELMACHINES

HOT 1515S
Druk

150 bar

Debiet

15 L/min

Motor

5.5 PK - 380 V

Temperatuur

30° - 120°

Dubbele spuitlans met drukregeling
10 m HD slang
5,5 m elektrische kabel
Detergentaanzuiging

HOT 1520
Druk

200 bar

Debiet

15 L/min

Motor

7.5 PK - 380 V

Temperatuur

30° - 120°

Dubbele spuitlans met drukregeling
10 m HD slang
5,5 m elektrische kabel
Detergentaanzuiging

De openbare weg proper houden is zeer belangrijk om ongevallen te voorkomen.
Daarvoor heeft Delvano een gamma veegborstels om aan de tractor, heftruck of
verreiker te monteren.

14

www.delvano.be

www.delvano.be

15

DELVANO BORSTELMACHINES

NOTITIES

VOOR TRACTOR
Veegbreedte 1,5 m  2,75 m
Borstel Ø 600 mm
Koppeldeel voor tractor driepunt
Hydraulische aandrijving werktuig
Mechanische hoogte verstelling
Mechanische schuine verstelling
Zwenkwiel Ø 260 mm
Steunpoot
Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof

VRIJLOOP Ø 600
Veegbreedte 1,25 m  2,75 m
Borstel Ø 600 mm
Koppeldeel voor heftrucks insteeklepels
Hydraulische aandrijving werktuig
Mechanische hoogte verstelling
Mechanische schuine verstelling
Transport zwenkwiel Ø 260 mm
Vrije slag indicator
Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof

VRIJLOOP Ø 800
Veegbreedte 2,2 m  3,0 m
Borstel Ø 800 mm
Koppeldeel voor tractor driepunt Cat II
Hydraulische aandrijving werktuig
Mechanische hoogte verstelling
Mechanische schuin verstelling
Pro wielen 18x7-8
Steunpoot
Deze borstel heeft zowel een model voor tractor als
een model voor wiellader
Optie: opvangbak en vernevelingssysteem tgen stof
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NOTITIES

CONTACT

VERTEGENWOORDIGERS
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Landbouw Vlaanderen (-Limburg)
Oost-Vlaanderen (boven E40)

BARDYN Patrick - 0495 21 69 78

Wallonië & Frankrijk

SPRIET Francis - 0496 52 44 32

Loonbedrijven Vlaanderen
Landbouw Limburg
Oost-Vlaanderen (onder E40)

MATTHIJS Bart - 0473 23 35 12
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Kuurnsestraat 20-22
B-8531 Harelbeke-Hulste
info@delvano.be - 056 71 55 21

cfi
www.delvano.be

