
www.delvano.be 1

G E M A A K T  V O O R  &  D O O R  P R O F E S S I O N A L S

S P U I T M A C H I N E S



www.delvano.be www.delvano.be2 3

UITERMATE STERK

Gedragen spuiten worden achter de tractor gehangen, de spuitbomen  
kunnen langs of achter de tractor dichtvouwen.

Delvano construeert 2 types gedragen spuiten:
• Standaard driepuntveldspuiten met handbediende spuitbomen

• Driepuntsaanbouwveldspuiten met hydraulisch bediende spuitbomen.

Wenst u meer spuitcapaciteit dan kan er gekozen worden voor de optie van een fronttank.

Al onze gedragen spuiten kunnen aangepast worden naar wens van de klant.
Meerdere opties zijn mogelijk!

GEDRAGEN SPUIT
Delvano gewasbescherming:

VOORUITSTREVEND IN  
OPTIMALE BESCHERMING  

VOOR UW GEWAS!

Delvano staat al 60 jaar voor Belgisch vakmanschap. In het begin als 
pionier nu als specialist in het ontwerpen en produceren van op maat 

gemaakte gewasbeschermingsmachines. 
Onze slogan is dan ook: “Gemaakt voor en door professionals”. 

De wens van de klant is steeds doorslaggevend!

Wij bij Delvano fabriceren gedragen, getrokken en zelfrijdende 
veldspuiten. Spuitboombreedtes zijn leverbaar van 3 tot 57 meter. 

De tankinhoud kan variëren van 200 tot 7000 liter. 
De Delvano machines blinken uit in robuustheid, lange levensduur, 

bedieningsgemak voor de gebruiker en eenvoudige bouwwijze. 
Dit resulteert in een gemakkelijk te bedienen veldspuit waardoor de 

chauffeur zich volledig kan concentreren op het spuitwerk.

Met een groot assortiment machines zijn we zeker van onze zaak.
Delvano kan u een passende oplossing bieden!
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STANDAARD M HDD 2

STANDAARD Z

DELVANO Manueel gedragen spuitmachine DELVANO Hydraulisch gedragen spuitmachine

Spuitboom 10 - 12 - 16 m

Tankinhoud 400 - 600 - 870 - 1000 L

Spuitpomp AR 70 - 115 - 135 - 160

Dophouders Monojets (in optie trijets)

Fustenreiniger Arag 25 L

Spuitboom 16 - 18 m

Tankinhoud 1000 - 1200 L

Handwastank 16 L

Schoonwatertank 148 L

Spuitpomp AR 160

Dophouders Trijets

Snelaanpiksysteem

6M vulslang met zuigkorf

Fustenreiniger Arag 25 L

Spuitcomputer
In optie Power Panel 
Touchscreen 10”

Spuitboom 4,5 - 6 - 8 - 10 m

Tankinhoud 200 - 300 - 400 - 600 L

Spuitpomp AR 70 

Dophouders Monojets

EAK 7
Spuitboom 21 - 24 m

Tankinhoud 1300 - 1600 - 1900 L

Handwastank 20 L

Spoeltank 190 L

Spuitpomp AR 185 (in optie AR 250)

Dophouders Pentajets

Snelaanpiksysteem

8M vulslang met zuigkorf

Fustenreiniger Arag 25 L

Spuitcomputer Power Panel Touchscreen 10”
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DELVANO Hydraulisch gedragen spuitmachine

HDV 8
Spuitboom 21 - 24 - 27m

Tankinhoud 1300 - 1600 - 1900L

Handwastank 20L

Spoeltank 190L

Spuitpomp AR 185 - AR 250

Dophouders Trijets

Snelaanpiksysteem

8M vulslang met zuigkorf

Fustenreiniger Arag 25 L

Spuitcomputer Power Panel Touchscreen 10”

FRONTTANK

Een fronttank kan als optie genomen worden bij 
een EAK 7 of HDV 8 gedragen spuit. 
Deze fronttank wordt geïnstalleerd met slangen 
& verlichting.

Tankinhoud 1100 - 1500 - 1900L

Handwastank 15L

Schoonwatertank 126L

Delvano gewasbescherming:

VERBLUFFEND EENVOUDIG

De TS-serie getrokken spuiten van Delvano bestaat uit modellen met spuitbreedtes  
van 27 tot 48 meter met een tankinhoud van 3600 tot 6000 liter. 

De spuitmachines zijn zeer stabiel en altijd spoorvolgend.

De bediening van de spuiten vindt plaats door de joystick en het touchscreen in de cabine van de trekker.
Meerdere opties zijn mogelijk om de machine naar wens van de klant aan te passen.

GETROKKEN SPUIT
Delvano gewasbescherming:
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DELVANO Getrokken spuitmachine DELVANO Getrokken spuitmachine

TS 4200

KEUZE UIT VERSCHILLENDE SPUITBOOM TYPES:

EAKM-BOOM
De binnenboom en topboom klappen 
tegelijk uit d.m.v. een steker.  
De kleine topboom klapt verticaal uit. 
Boombreedtes mogelijk van 27 m tot 
34 m.

EAKS-BOOM
De binnen-, top- en kleine topboom 
klappen afzonderlijk horizontaal 
open. Boombreedtes mogelijk van 33 
m tot 40 m. 

HA-BOOM
Extra stevige spuitboom 
samenvouwbaar langs de machine 
met verticaal opklapbare topboom. 
Boombreedtes mogelijk van 27 m tot 
34 m. In combinatie met aluminium 
topboom breedtes mogelijk tot 40 m.

Tank Voorzien van tankcleaners en mengsystemen

Tankinhoud
3600L of 4200L - Niveauaanduiding d.m.v. Tankmatic met voorprogrammatie & 
geluidsignaal

Schoonwatertank 470L of 500L extern

Spuitboomhoogte 0,50 - 2,70 meter (optioneel: 0,30 - 2,50 meter)

Aantal secties Naar keuze

Spuitpomp AR 330 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel: AR 380 of AR 460)

Vulpomp Optioneel: Stork 700 liter/min.

Fustreiniger Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat

Bediening Power Panel touchscreen 10”

Spuitcomputer Geïntegreerd in touchscreen

GPS met sectieafsluiting Trimble of ander merk

Filters 1 aanzuigfilter 2,5” en 1 zelfreinigend persfilter 1,5”

Boomophanging Parallellogram met DMS of 1-punts ophanging

Spoorbreedte Vast spoor 1,80 tot 2,25 meter (op aanvraag 1,50 meter)

Besturing Fuseebesturing door middel van gyroscoop

Vering Hydraulisch geveerde as + hydraulisch geveerde dissel

Remmen Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel)

TECHNISCHE GEGEVENS

Spuitboomhoogte ± O,5 m tot ± 2,5 m. (Bij doppen op 25 cm ± 0,3 m) 
Alle stalen bomen zijn volledig gemetalliseerd inclusief de spuitboomophanging en het chassis.

De Delvano TS 4200 is een compacte veldspuit  

voor de professionele gebruiker.
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DELVANO Getrokken spuitmachine DELVANO Getrokken spuitmachine

TS 6000

KEUZE UIT VERSCHILLENDE SPUITBOOM TYPES:

EAKS-BOOM
De binnen-, top en  kleine topboom 
klappen afzonderlijk horizontaal 
open. Boom breedtes mogelijk van 
33 m tot 40 m. 

HA-BOOM
Extra stevige spuitboom samenvouwbaar langs de machine met verticaal 
opklapbare topboom. Boombreedtes mogelijk van 27 m tot 34 m.  
In combinatie met aluminium topboom breedtes mogelijk tot 48 m.
Spuitboom volledig in aluminium kan tot breedte 40m.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spuitboomhoogte ± O,5 m tot ± 2,5 m. (Bij doppen op 25 cm ± 0,3 m) 
Alle stalen bomen zijn volledig gemetalliseerd inclusief de spuitboomophanging en chassis.

De Delvano TS 6000 is een supersterke veldspuit  

voor de professionele gebruiker.

Tank Voorzien van tankcleaners en mengsystemen

Tankinhoud 5200 of 6000 liter - Niveauaanduiding d.m.v. Tankmatic met voorprogrammatie

Schoonwatertank 470 liter of 500 liter extern

Spuitboomhoogte 0,50 - 2,70 m (optioneel: 0,30 - 2,50 m)

Aantal secties Naar keuze

Spuitpomp AR 380 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel: AR460)

Vulpomp Optioneel: Stork 700 liter/min.

Fustreiniger Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat

Bediening Power Panel touchscreen 10” 

Spuitcomputer Geïntegreerd in touchscreen

GPS met sectieafsluiting Trimble of ander merk

Filters 1 aanzuigfilter 2,5” en 1 zelfreinigend persfilter 1,5”

Boomophanging Parallellogram met DMS of 1-punts ophanging

Spoorbreedte Vast spoor 1,80 tot 2,25 meter

Besturing Fuseebesturing door middel van gyroscoop

Vering Hydraulisch geveerde as + hydraulisch geveerde dissel

Remmen Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel)
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SPUITSYSTEEM TS-SERIE DELVANO

BESTURING TS-SERIE DELVANO

DOPPEN OP 25 CM

DELVANO Getrokken spuitmachine

De spuitpomp is een 
zuigermembraanpomp met 
capaciteiten van 330, 380, 410 of 
460 liter per minuut, afhankelijk 
van de tankgrootte en de 
spuitboombreedte.
Standaard kan de machine bediend 
worden met twee handbediende 
kranen voor de zuigzijde en de 

perszijde van de pomp. Optioneel, 
als de machine uitgevoerd wordt 
met Auto-Eco-Clean, wordt er 
een elektrische tandemkraan 
gemonteerd. Hierdoor kan het vullen  
en spoelproces geheel automatisch 
verlopen.
Aan de linkerzijde van de veldspuit 
is een in hoogte regelbare ARAG 

fustreiniger gemonteerd met een 
inhoud van 35 liter.
Het vulplateau is bereikbaar via een 
uitschuifbare trap. Optioneel is een 
extra fustreiniger in het mangat van 
de spuittank leverbaar, waardoor de 
middelen in de tank kunnen worden  
toegediend op het plateau.

De Delvano spuiten van de TS-
serie zijn uitgevoerd met een 
fuseebesturing. Deze wordt geregeld 
door middel van een gyroscoop. 
Deze gyroscoop wordt in de cabine 
gemonteerd en zorgt voor een 
perfecte spoorvolging.
Vanwege de Europese voertuigeisen 
zijn de machines uitgerust met 
luchtremmen en grote remtrommels. 
De luchtreminstallatie is ook voorzien 
van ALR (Lastafhankelijk remventiel), 
waardoor de agressiviteit van de 

beremming automatisch aangepast 
wordt aan de tankinhoud, en dus aan 
het gewicht van de machine.
Standaard is de machine voorzien 
van een hydraulisch geveerde 
as welke in- en uitschakelbaar is 
middels het touchscreen. De dissel 
is hydraulisch geveerd en in hoogte 
verstelbaar.
Het hydraulisch systeem van de 
spuitmachine kan eventueel door 
load-sensing aangestuurd worden.

Als optie kan er gekozen worden 
om de spuitdoppen op 25cm van 
elkaar te plaatsen i.p.v. de gangbare 
50cm. Door de verdubbeling van 
het aantal doppen kan men lager 
bij het gewas spuiten. Door de 
hoogte te reduceren, tot 30cm 
boven het gewas, beperkt men 
zeer sterk de invloed van wind op 
de spuitnevel. Hierdoor wordt drift 
voorkomen. Met Airtec bekomt men 

een nog betere indringing van de 
gewasbeschermingsmiddelen in het 
gewas.
Deze optie is combineerbaar op de 
HA spuitbomen bij de getrokken 
en de zelfrijdende spuiten met de 
manuele dophouder alsook met de 
Varioselect 2 of 4  dophouder. Op de 
TS4200 met EAKM – boom is deze 
optie op aanvraag beschikbaar. 

PRODUCTIEF EN EFFICIËNT

De zelfrijdende spuitmachines van Delvano worden vaak samengesteld op basis van specifieke wensen van de klant.
Vele machines hebben hun weg gevonden naar gebruikers die hoge eisen stellen aan hun materiaal.

De machines blinken uit in robuustheid, lange levensduur en een eenvoudige bouwwijze.
Delvano zelfrijders zijn makkelijk te bedienen veldspuiten waardoor de chauffeur zich volledig kan  

concentreren op het spuitwerk.

We hebben 3 krachtpatsers in ons gamma:
• De Delvano ST20 of Delvano ST27

• De Delvano Terresta
• De Delvano Euro-Trac

ZELFRIJDENDE SPUIT
Delvano gewasbescherming:
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DELVANO Zelfrijdende spuitmachine DELVANO Zelfrijdende spuitmachine

DELVANO ST

De Delvano ST bestaat in de compacte ST20 versie of de grotere variant ST27. 
Deze zelfrijders kunnen met vele opties uitgerust worden op maat van de klant.

TECHNISCHE GEGEVENS

De zelfrijder met vast spoor die kan ingezet worden  

voor allerlei toepassingen.

ST20 ST27

Motor Deutz TCD 6.1L6 160kW Deutz TCD 6.1L6 180kW

Inhoud brandstoftank 340 liter (+ 21 liter AdBlue) 340 liter (+ 21 liter AdBlue)

Wielmotoren Poclain MHP 20 Poclain MHP 27

Snelheid 40 km/u 40 km/u

Wielophanging Onafhankelijk pendelende voorwielen Onafhankelijk pendelende voorwielen

Tankinhoud 3300 liter (in optie 5000L) 6000 liter (in optie 7000L)

Schoonwatertank 500 liter 700 liter

Spuitboombreedte 27m  48m 33m  57m

Spuitboomhoogte 50 - 280 cm (optie: 30 - 260 cm) 50 - 280 cm (optie 30 - 260 cm)

Aantal secties naar keuze (dop per dop afsluiting mogelijk) naar keuze (dop per dop afsluiting mogelijk)

Spuitpomp AR250 (optie AR330 of AR380) AR250 (optie AR330 of AR380)

Vulpomp 700 liter/min 700 liter/min

Spoorbreedte Vast spoor 1,80 - 2,25 m Vast spoor 1,80 - 2,25 m

Aandrijving Volledig hydraulisch met veld- en wegsnelheid Volledig hydraulisch met veld- en wegsnelheid

Bediening Power Panel 15,6” kleuren touchscreen 
met joystick

Power Panel 15,6” kleuren touchscreen 
met joystick

Spuitcomputer Geïntegreerd in touchscreen Geïntegreerd in touchscreen

GPS met sectieafsluiting Trimble XCN1050 Trimble XCN1050

Besturing 2- en 4- wielbesturing automatisch 2- en 4- wielbesturing automatisch

Wielbasis 3300 mm 4000 mm
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DELVANO Zelfrijdende spuitmachine DELVANO Zelfrijdende spuitmachine

DELVANO TERRESTA TECHNISCHE GEGEVENS

De Delvano Terresta is een veldspuit die voldoet aan

alle mogelijke wensen van de vooruitstrevende gebruiker.

Motor Deutz TCD 6.1 L6 180 kW (245 pk) 

Inhoud brandstoftank 340 liter + 21 liter AD Blue

Wielmotoren Poclain MHP 20

Snelheid 40 km/u

Wielophanging 4 onafhankelijke pendelende wielen

Tankinhoud 5000 liter

Schoonwatertank 500 liter 

Spuitboombreedte 27 m  39 m

Aantal secties Naar keuze  (dop per dop afsluiting mogelijk)

Spuitpomp AR 250 (optie AR330 of AR380)

Vulpomp Stork 700 liter/min.

Spoorbreedte Hydraulisch variabel van 1,8 tot 2,4 m

Aandrijving Volledig hydraulisch met veld- en wegsnelheid

Spuitcomputer Power Panel touchscreen 15.6” met joystick

GPS met sectieafsluiting Trimble XCN1050

Besturing 2- en 4-wielbesturing automatisch

Wielbasis 3,30 meter
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DELVANO Zelfrijdende spuitmachine DELVANO Zelfrijdende spuitmachine

DELVANO EURO-TRAC

Delvano Euro-Trac, de capaciteitsmachine binnen ons gamma die volledig 
naar wens van de klant kan aangepast worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

De Delvano Euro-Trac is een capaciteitsmachine die kwaliteit  

en duurzaamheid levert onder alle spuitomstandigheden.

Euro-Trac 3800 Euro-Trac 6000

Motor Deutz TCD 6,1 L6 160kw Deutz TCD 6,1 L6 180kw

Inhoud brandstoftank 340 liter + 21 liter AD Blue 340 liter + 21 liter AD Blue

Wielmotoren Poclain MHP 20 Poclain MPH 27

Snelheid 40 km/u 40 km/u

Wielophanging 4 onafhankelijke pendelende wielen 4 onafhankelijke pendelende wielen

Tankinhoud 3800L (optie 5000L) 6000L (optie 7000L)

Schoonwatertank 500 liter 700 liter

Spuitboombreedte 27 m    48 m 33 m    57 m

Aantal secties naar keuze (dop per dop afsluiting mogelijk) naar keuze (dop per dop afsluiting mogelijk)

Spuitpomp AR 250 AR 320

Vulpomp 700 liter/min 700 liter/min

Spoorbreedte Hydraulisch variabel van 1,8 tot 2,4 m Hydraulisch variabel van 1,95 tot 2,55 m

Aandrijving Volledig hydraulisch met veld- en 
wegsnelheid

Volledig hydraulisch met veld- en 
wegsnelheid

Bediening Power Panel touchscreen 15,6" met 
joystick

Power Panel touchscreen 15,6" met 
joystick

Spuitcomputer Geïntegreerd in touchscreen Geïntegreerd in touchscreen

GPS met sectieafsluiting Trimble XCN1050 Trimble XCN1050

Besturing 2- en 4- wielbesturing automatisch 2- en 4- wielbesturing automatisch

Wielbasis 3300 4000

De Euro-Trac 3800 kan optioneel voorzien worden van 
Widespread. Standaard is de spoorbreedte traploos 
verstelbaar van 1,80 tot 2,40 meter. Met Widespread 
is dat 2,00 – 3,00 meter tot 2,25 – 3,25 meter. Om het 
verlies van teeltoppervlakte aan rijpaden te verminderen 
wordt de machine uitgerust met cultuurwielen. Er kan 

dan tussen aardappelruggen gereden worden en er 
zijn geen rijpaden nodig. Door de spoorbreedte van 3 
meter is de machine stabieler. Doordat er een meter 
spoorbreedteverstelling mogelijk is kan de veldspuit ook 
over een bed van 2,25 meter in de uienteelt heen rijden.
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Over de bereikbaarheid van de 
cabine en de vulplaats van de tank 
is zeer goed nagedacht. Een goede 
opstap is verzekerd door een brede 
trap. Deze trap is gekoppeld aan de 
handrem en vouwt voor het rijden 
onder de cabine.
In de cabine kunnen alle functies 
worden bediend op een touchscreen 
aan de rechterzijde van de chauffeur.
Op de armleuning bevindt zich 
ook de joystick voor de bediening 
van de spuitboom, de hoofdkraan, 
sectiekranen en het aanpassen van 
de rijrichting.

Middels de bekende Fahr-
automaat met cruisecontrol wordt 
de rijsnelheid geregeld, zodat de 
chauffeur de handen vrij heeft voor 
de bediening van het spuitgedeelte.
De cabine voor de zelfrijdende 
spuiten van Delvano voldoet aan de 
categorie-4 certificering. De cabine 
is voorzien van 4 koolstoffilters die 
naast stof ook schadelijke stoffen 
opnemen.
Daarnaast is de cabine voorzien 
van een overdruksysteem waardoor 
stoffen de cabine niet binnen kunnen 
dringen.

Het plateau van de zelfrijdende 
spuiten is ruim bemeten 
zodat er voldoende ruimte 
is om een grote hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddelen mee te 
nemen. Daarnaast kan er eventueel 
nog een middeleninjectiesysteem 
worden gemonteerd.
Vanaf het plateau is de tankopening 
goed toegankelijk. De opening 
is voorzien van een fustreiniger 
waarmee verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen op een 
eenvoudige wijze gereinigd kunnen 
worden.
In de vulopening bevindt zich een 
RVS zeef met nylon doek wat de 
binnenkomende vloeistof filtert.
Voor het vullen van de tank is rechts 
naast de cabine een 10 meter 

lange vulslang met aansluiting 
aangebracht. Bij de spuitmachines 
van Delvano is het vulcircuit en het 
spuitcircuit gescheiden.
Door de montage van een aparte, 
onderhoudsvrije vulpomp kan het 
vullen van de tank in korte tijd 
worden gerealiseerd. Tegelijkertijd 
kan de spuitpomp de inhoud van 
de tank roeren. Deze werkwijze laat 
het toe dat er geen driewegkranen 
bediend hoeven te worden bij het 
vullen van de tank.
De spuitpomp is leverbaar 
in meerdere varianten met 
verschillende capaciteiten, 
afhankelijk van de tankinhoud en de 
spuitboombreedte.

Boomstabilisatie:
Een vereiste om altijd een correct 
spuitbeeld te bekomen is de 
spuitboom continue op een correcte 
hoogte houden ten opzichte van de 
bodem of het gewas. 
Via het volledig geïntegreerde 
Auto-Boom-Control systeem kan 
de gewenste spuitboomhoogte 
ingesteld worden. Met behulp 
van zes hoogtesensoren en een 
gyroscoop worden de balans, 
de variabele geometrie en de 
hoogte van de spuitboom volledig 
automatisch geregeld zodat de 
optimale hoogte van de spuitboom 
ten opzichte van de bodem of het 
gewas steeds behouden blijft.
De combinatie van zes 
hoogtesensoren zorgt voor 
uitermate goede en betrouwbare 
hoogtemeting. Zo zal de spuitboom 
niet worden gecorrigeerd naar 
beneden wanneer slechts één sensor 
een kale plaats in het gewas opmeet. 
Omgekeerd wanneer een obstakel 
of een bult opgemeten wordt, zal dit 
voorrang krijgen op het corrigeren 
van de spuitboomhoogte. 
Het toevoegen van een gyroscoop 
in het schommelraam zorgt ervoor 
dat de spuitboom ook in moeilijke 
omstandigheden stabiel blijft. 

DELVANO Zelfrijdende spuitmachine DELVANO

POWER PANEL TOUCHSCREEN

DUIDELIJKE INDELING VAN HET SCHERM 
Alle bediening en informatie wordt opgedeeld in 
velden met een duidelijke naam. Via deze naam is 
het meteen duidelijk wat er in de veld kan worden 
bediend en wat de betekenis is van de informatie 
die daar wordt getoond. De velden worden verdeeld 
over 2 rijen op het scherm. Door naar links of rechts 
te vegen op het scherm kunnen de volgende vel-
den worden weergegeven. Per rij kunnen de onder-
linge posities van deze velden worden gewisseld.
Via  de menu knop zijn de parameters toegankelijk 
en zijn er heel wat diagnosemogelijkheden. Ook 
kunnen via een aparte knop zeer gemakkelijk fout-
codes worden uitgelezen.

AANDACHT VOOR AUTOMATISATIE 
EN GEBRUIKSGEMAK
Voorprogrammeren van drie spoorbreedtes, 
automatische spoorvolging, ingeven minimum en 
maximum druk voor drie verschillende banden bij 
bandendrukwisselsysteem, instellen kopakkerma-
nagement wielbesturing en spuitboom, automati-
sche regeling spuitdosis en automatische acti-
vatie verlichting zijn slechts een greep uit de vele 
mogelijkheden die bijdragen tot een uitstekend 
bedieningscomfort. 

JOYSTICK
Met de joystick kunnen directe bedieningen worden 
verricht, zoals het aanpassen van de rijrichting en 
het bedienen van de spuitboom en de hoofdkraan.

ETHERNETCOMMUNICATIE
Het Power Panel bedieningsscherm communiceert 
via ethernet met de ECU van de spuitmachine. Zo 
kunnen in een bepaalde tijd grotere hoeveelheden 
data uitgewisseld worden dan bijvoorbeeld bij een 
traditioneel Isobus systeem, wat een vereiste is 
wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt met variabele 
dosis per dop.

SMART-MULTI-CONNECT
Het unieke Smart-Multi-Connect bedieningscon-
cept laat toe dat verschillende toestellen zoals 
smartphone, tablet, laptop of PC op hetzelfde 
ogenblik kunnen connecteren met de spuitmachi-
ne voor bediening, diagnose, update software of 
opvolging. Dit kan zowel via ethernet, wifi als 3G/4G 
verbinding zijn. Dit concept leidt tot heel wat extra 
mogelijkheden. Er kan een extra bedieningsscherm 
in de cabine aangesloten worden voor meer over-
zicht. Het is daarnaast ook mogelijk bedieningen 
uit te voeren rondom de machine via een tablet of 
smartphone. Foutmeldingen, informatie over de in- 
en uitgangen van de ECU en machine-instellingen 
kunnen worden bekeken en/of aangepast worden 
op afstand. Opvolging van de uitgevoerde werk-
zaamheden kan vanuit kantoor gebeuren. Boven-
dien kunnen ook sms-berichten worden verstuurd 
van en naar de machine voor bijvoorbeeld het 
doorsturen van werkopdrachten of bij problemen. 
Dit alles kan tegelijk en zonder beperkingen. Op het 
toestel met om het even welk besturingssysteem 
zoals Android, Windows, iOS 
… is enkel een webbrowser 
nodig en verreist geen instal-
latie van apps. De visualisa-
tie is steeds gelijk en zeer 
overzichtelijk, wat het zeer 
eenvoudig maakt in gebruik.

NIEUW
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DELVANODELVANO

SPUITSYSTEMENBANDENDRUK-
WISSELSYSTEEM Al onze machines zijn 

uitgerust met een 
rondpompsysteem met 
luchtafsluitbare of elektrisch 
afsluitbare doppen. Dit 
laat toe om het gehele 
spuitcircuit vooraf te vullen 
met het nieuwe spuitmiddel. 
Hierdoor wordt voorkomen dat 
onnodig spuitvloeistof op de 
perceelsrand verspoten moet 
worden om de leidingen te 
vullen.

Bijkomend voordeel is dat 
de stroomsnelheid van de 
spuitvloeistof in de leiding 

hoger is en daardoor veel 
minder bezinking plaatsvindt. 
Dit leidt tot minder verstopte 
spuitdoppen.

Tijdens het spuiten wordt de 
leiding van 4 zijden gevoed om 
de druk in de gehele leiding 
gelijkmatig te houden.

Het spuitcircuit is voorzien 
van een aanzuigfilter en een 
zelfreinigend persfilter.
 
In de tank zijn op de bodem 
3 of 4 menginjecteurs 
aangebracht. Deze zorgen 

voor extra roering van de 
spuitvloeistof indien dit 
nodig is in geval van grote 
hoeveelheden poedervormige 
spuitmiddelen of vloeibare 
stikstof.

Aan- en uitschakelen van 
de menginjecteurs kan 
geautomatiseerd worden, 
afhankelijk van de hoeveelheid 
vloeistof in de tank. 
Bediening vindt plaats via het 
touchscreen in de cabine.

De bediening van het bandendrukwissel-
systeem voor zowel getrokken als zelfrijdende 
veldspuiten is geïntegreerd in het touchscreen.

Optioneel kunnen de assen van getrokken 
veldspuiten doorboord worden, zodat 
een eventueel bandendrukwisselsysteem 
eenvoudig gemonteerd kan worden.

In het veld wordt de bandenspanning eventueel 
automatisch aangepast afhankelijk van de 
tankinhoud. Na het dichtvouwen van de 
spuitbomen kan het systeem ook automatisch 
de banden oppompen voor transport over de 
weg.

AUTO-ECO CLEAN SYSTEEM
Als optie is het mogelijk om getrokken en 
zelfrijdende machines uit te rusten met het 
auto-eco clean systeem (ook mogelijk op onze 
EAK-7). Hierbij zijn 3 verschillende programma’s 
mogelijk:

1. Reinigen van de pomp, spuitleidingen en 
de doppen

2. Reinigen van het gehele spuitcircuit 
waarbij de spuitvloeistof verdund op het 
veld verspoten wordt.

3. Reinigen van het gehele spuitcircuit waarbij 
de spuitvloeistof wordt weggepompt zodat 
het gereinigd kan worden met bijvoorbeeld 
een biofilter of een phytobak.

Op het touchscreen is zichtbaar welk 
programma actief is.



www.delvano.be www.delvano.be24 25

DELVANO SPUITSYSTEMEN DELVANO SPUITSYSTEMEN

DYNAMIC-PULSE-SPRAY SYSTEEM 

Iedere spuitdop is uitgerust met 
de elektrische dopafsluiter. Deze 
dopafsluiter bevat een spoel die 
via een pulserend signaal kan 
aangestuurd worden. Met dit signaal 
wordt de tijd dat de spuitdop open 
en dicht is bepaald. Standaard wordt 
dit 20 keer per seconde aangepast, 
maar deze frequentie kan aangepast 
worden in functie van de toepassing.

Het pulserend signaal wordt 
aangeleverd door de Bridge modules 
die elk 4 doppen kunnen aansturen. 
Per boomdeel is een voedingsmodule 
voorzien om de Bridge modules te 
voorzien van spanning en te zorgen 
dat er geen spanningsval optreedt op 
het einde van de spuitboom.

Om in alle situaties een goed 
spuitbeeld te bekomen worden 

de spuitdoppen alternerend 
aangestuurd (bijvoorbeeld: dop 1 en 
3 zijn open, dop 2 en 4 zijn dicht). 
Aangezien het spuitbeeld van de 
spuitdop overlapt met de spuitdop 
ernaast, wordt er steeds op iedere 
plaats gespoten. 

De gehele aansturing en software is 
door Delvano ontwikkeld. Dit staat 
garant voor een systeem compleet 
geïntegreerd in de besturing van de 
hele spuitmachine.

Individuele dopafsluiting: 
Om overlap en overdosering zowel 
mogelijk te voorkomen kan iedere 
spuitdop apart in- of uitgeschakeld 
worden. Dit gebeurt automatisch 
via een Isobus koppeling met een 
Trimble XCN 1050 of XCN 2050 GPS 
display (andere merken op aanvraag). 
Bij Trimble dient de unlock voor 
Isobus Taskcontroller aangeschaft te 
worden.

Drukonafhankelijke 
dosisregeling: 
De dosis kan aangepast worden bij 

eenzelfde spuitdruk (binnen het 
werkbereik van de gekozen spuitdop) 
onafhankelijk van de snelheid. Dit 
wordt bekomen door de tijd dat de 
dop open of dicht is aan te passen. 
      

De spuitdruk bepaalt de grootte van 
de druppels die gevormd worden 
door de spuitdop. Wanneer de 
spuitdruk constant is, kan het hele 
veld met de juiste druppelgrootte 
gespoten worden in functie van de 

OPBOUW EN WERKING

MOGELIJKHEDEN

weer- en gewasomstandigheden. 
Zo wordt het maximale effect van 
het spuitmiddel verkregen en drift 
gereduceerd. Naar wens kan dit ook 
gecombineerd worden met Airtec 
luchtondersteunde spuitdoppen voor 
nog betere indringing in het gewas 
bij lage spuitdosis.

Bochtcompensatie: 
In optie wordt een gyroscoop 
bijgeplaatst in het achterraam. Deze 
gyroscopen detecteert wanneer 
de spuitmachine een bocht aan 
het maken is. Bij het nemen van 
een bocht wordt ervoor gezorgd 

dat overal dezelfde dosis gespoten 
worden. Hiervoor zullen de doppen in 
de binnenbocht minder spuiten dan 
de doppen in de buitenbocht.

Eenvoudige bediening op het 
touchscreen. 
Tevens zijn er heel wat controle- en 
diagnosemogelijkheden voorzien:
• Voedingspanning van iedere 

Bridge module wordt continue 
gecontroleerd om een goede 
werking te verzekeren. 
Touchscreen heeft een 
foutmelding indien spanning van 
een bepaalde module te laag is.

• Open kring en kortsluiting 
wordt voor iedere dopafsluiter 
gedetecteerd en gemeld aan de 
gebruiker. 

• De spuitdosis 
wordt geregeld via 
de debietmeter, 
maar de computer 
maakt nog 
steeds gebruik 
van druksensor 
ter controle. 
Zo kunnen 
bijvoorbeeld 
verstopte 
spuitdoppen 
gedetecteerd 
worden.

• Dynamic-Pulse-Spray systeem 
met dop per dop afsluiting via 
Isobus communicatie met GPS 
display (standaard uitvoering van 
het systeem)

• Bochtcompensatie (optie) 

• Variabel dosis spuiten op 
dopniveau via taakkaarten 
(optie).

 

Het Dynamic-Pulse-Spray 
systeem is beschikbaar voor zowel 
gedragen, getrokken als zelfrijdende 
spuitmachines.

BEDIENING

BESCHIKBAARHEID

Zonder bochtcompensatie Met bochtcompensatie

NIEUW
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AIRTEC

Bij het Airtec systeem liggen er twee 
leidingen in de spuitboom; één voor 
lucht en één voor spuitvloeistof. 
De lucht wordt aangevoerd door 
een compressor met een grote 
volumestroom. In de Airtec-houder 
komen de lucht en de spuitvloeistof 
bij elkaar en worden actief gemengd, 
zodat er een mengsel van homogene 
druppels ontstaat.

In de houder zit een nozzle, die 
uiteindelijk de doorlaat van de 
vloeistof bepaalt. Deze nozzles 
zijn er in drie verschillende 
afgiftes. Na de nozzle komt het 
luchtvloeistofmengsel tegen een 
RVS ketsdop, waarbij het mengsel 
naar beneden wordt gespoten. Door 
de actief toegevoegde lucht is de 
snelheid van de spuitvloeistof bij 
het verlaten van de dop groter dan 
bij een conventionele dop, waardoor 
de druppels sneller op het gewas 
terecht komen. Hierdoor ontstaat er 
minder drift en wordt er een betere 
bedekking onder in het gewas 
verkregen.

De druppelgrootte wordt bepaald 
door enerzijds de luchtdruk en 
anderzijds de waterdruk. De 
spuitcomputer (touchscreen in de 
cabine) regelt de luchtdruk en de 
waterdruk zodanig bij dat er een 
constante druppelgrootte verkregen 
wordt. Vooraf kan de druppelgrootte 
in de computer ingegeven worden 
(zeer fijn – fijn – middel – grof – zeer 
grof).

Het geheel van dophouder en Airtec 
Nozzle past geheel binnen het frame 
van de spuitboom zodat alles goed 
beschermd ligt. Met Airtec kan een 
variatie bereikt worden in de afgifte 
van 70 tot 320 liter per hectare.

Airtec heeft de volgende voordelen:
• Airtec laat toe om weinig liters per hectare te 

verspuiten en dus capaciteits-vergroting.
• Betere gewasbedekking, ook onderin, dus beter 

resultaat
• Minder drift, dus minder milieubelastend
• Afhankelijk van de windsnelheid is de druppelgrootte 

aan te passen
• Reductie van middelen bij contactherbiciden en 

fungiciden

WINGSSPRAYER

De Wingssprayer is een techniek 
waarmee door de toepassing van 
‘vleugels’ het gewas licht wordt 
opengetrokken om zo diep in de 
gewassen te kunnen spuiten. 
Daardoor wordt de kans kleiner dat 
ziekten dieper in het gewas kunnen 
ontstaan.
   
De vleugels zijn zo gemaakt dat 
ze ook beschermen tegen de wind 
waardoor het mogelijk is om met 
kleine druppels te spuiten zonder dat 
windgevoelige druppels wegwaaien. 
Door de luchtstroom die de vleugels 
veroorzaken wordt de spuitvloeistof 
in het gewas gedrongen.

Door deze techniek wordt 
de driftreductie naar het 
oppervlaktewater beperkt met 99%. 
Bovendien zorgt het spuiten met 
kleine druppeltjes ervoor dat er 
minder vloeistof nodig is en dat er 
geen druppels van bladeren afrollen. 

Het residu op consumptiegewassen 
wordt tot een minimum beperkt.

De Wingssprayer kan met enkele 
of dubbele dophouders worden 
uitgerust. De trekker en spuitmachine 
blijven nagenoeg vrij van chemische 
middelen. Er kan 5-30% bespaard 
worden op het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen door 
de driftreductie.

Tijdens de fabricage van de Delvano 
veldspuiten wordt al rekening 
gehouden met de montage van de 
Wingssprayer. De beugels waarop 
de vleugels worden gemonteerd 
zijn volledig gemetalliseerd en mee 
gespoten.

De vleugels beperken de drift van 
spuitvloeistof met meer dan 99%. Zo 
is het geen probleem meer om met 
een snelheid tot 20km/uur te spuiten. 
Hierdoor neemt de arbeidstijd fors af. 

Ook is het niet meer nodig om alleen 
te spuiten wanneer het niet waait, 
zoals ’s avonds. De vleugels maken 
de spuitmachine ongevoelig voor 
wind, zo wordt tevens schade van 
overwaaiend spuitmiddel bij buren en 
passanten voorkomen.

KORTERE WERKTIJDEN EN MEER SPUITBARE UREN!

De foto toont de sublieme bedekking aan   

door middel van de Wingssprayer techniek en 

spuiten met fijne druppels.



www.delvano.be www.delvano.be28 29

Met Varioselect is het mogelijk om 
de dopkeuze uit te voeren vanuit de 
cabine. In het touchscreen kan de 
dop geselecteerd worden die past bij 
de uit te voeren bespuiting. Hierdoor 
hoeven de dophouders niet meer 
handmatig te worden gedraaid. Ook 
is het mogelijk om met meerdere 
doppen tegelijk te spuiten. Er zijn tot 
wel vijftien dopcombinaties mogelijk.

Bij het optionele Autoselect kiest 
de spuitcomputer automatisch 
de dop of de dopcombinatie die 
correspondeert met de rijsnelheid, 
gevraagde dosis en gewenste 
spuitdruk.

Autoselect is software die kan 
toegevoegd worden indien de 
machine is uitgerust met Varioselect 
2 of Varioselect 4 dophouders. 

DELVANO SPUITSYSTEMEN DELVANO SPUITSYSTEMEN

BI-AIR MAGGROW

VARIO- & AUTOSELECT

Het Bi-Air luchtondersteunings-
systeem van Delvano creëert een 
continue luchtstroom achter de 
spuitdoppen, zodat de verspoten 
vloeistofdruppels na het verlaten van 
de spuitdoppen met de luchtstroom 
meegenomen worden.

Hiermee wordt de drift sterk 
gereduceerd. Indien de 
gewasomstandigheden dit vragen, 
bestaat de mogelijkheid om met veel 
lucht het gewas open te vouwen 
waardoor het middel goed onderin 
kan komen.

Het systeem bestaat uit 2 schuin 
opgestelde ventilatoren van elk 70 
centimeter diameter, die hydraulisch 
worden aangedreven. Het toerental 
van deze ventilatoren is vanuit de 
cabine te regelen. Tevens is de 
luchthoeveelheid variabel door 
de hoek van de schoepen op de 
ventilator te verdraaien. Na de 
ventilator komt de lucht in een van 
zeildoek gemaakte luchttunnel. 
Deze is over de gehele lengte 
taps toelopend, om over de totale 
breedte een gelijke luchtopbrengst 
te verkijgen. Het zeildoek zit 
geheel binnenin het open frame 
van de kenmerkende Delvano 
vakwerkconstructie.

Onderaan, doch ook binnen 
het frame, ligt een aluminium 
luchtuitstroomprofiel wat 
gepatenteerd is. Dit profiel stuurt 
de luchtstroom in de gewenste 
richting. De luchtstroom en de 
vloeistofstroom kruisen elkaar 30 
centimeter beneden de dop.

Door de gehele spuitboom te 
kantelen is de richting van de lucht 
en de vloeistof te verdraaien, zodat 
de chauffeur al naar gelang de 
windrichting en de rijrichting een 
optimaal spuitresultaat kan behalen. 
Het voordeel van dit systeem is dat 
het zeildoek altijd netjes strak in de 
spuitboom ligt.

Momenteel is dit systeem leverbaar 
tot 39 meter spuitbreedte. De 
doppen zitten op vijflingdophouders 
en deze zitten op onderlinge afstand 
van 50 centimeter. Op wens kunnen 
ze ook op 25 centimeter geplaatst 
worden.

Delvano heeft met Bi-Air een 
luchtondersteuningssysteem met 
het behoud van de sterke kenmerken 
van de spuitboomconstructie en 
de goede balancering. Tevens heeft 
Bi-Air een hogere luchtopbrengst, 
waarbij de richting ook goed 
gestuurd kan worden.

MagGrow spuittechniek is 
gebaseerd op het uitgangspunt dat 
magnetische velden invloed hebben 
op de fysische eigenschappen van 
spuitvloeistof en spuitdruppels.

Het systeem bestaat uit een 
hoofdunit van acht manifolds. Dit 
zijn gegoten aluminium huizen die 
gevuld zijn met sterke magneten. De 
manifolds zijn parallel geschakeld en 
daardoor bevindt de spuitvloeistof 
zich een bepaalde tijdsduur in het 
eerste magnetische veld. Hier vindt 
80% van de opwerking plaats.

De resterende 20% gebeurt door 
middel van een magnetische staaf 

(rod) van 9,5 millimeter die zich 
over de gehele spuitbreedte in de 
spuitleiding bevindt. Door middel van 
zogenaamde spacers wordt deze op 
de goede positie gecentreerd in de 
spuitleiding. Er is geen elektriciteit 
benodigd en er zijn ook geen 
bewegende delen, daardoor is het 
systeem onderhoudsvrij.

Het MagGrow systeem zorgt 
ten eerste voor een beter 
druppelspectrum. Het aandeel 
spuitdruppels van 100 – 350 
micrometer (druppels die voor 
een goede bedekking zorgen) 
is beduidend groter dan bij een 
conventioneel spuitsysteem.

Daarnaast verlaagt MagGrow 
de oppervlaktespanning van de 
spuitvloeistof waardoor de druppels 
beter uitvloeien en meer bedekking 
creëren.

Tenslotte hechten de druppels door 
de magnetische lading zicht beter 
aan het gewas en verbetert de 
dekking aan de onderkant van het 
blad.

2 ventilatoren zorgen voor de luchtstroom         

De spuitboom kan voorover ...

Het zeildoek ligt geheel binnen het frame.

... of achterover gekanteld worden

 

Configuratie 

Vb. 1 

Vb. 2 
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ELEKTRISCHE DOPAFSLUITING

Verbeter uw automatische sectiecontrole met elektrische 
dopafsluiting en bespaar zo op spuitmiddelen.

NIEUW

Kenmerken:
• Het openen en afsluiten van de dop gebeurt via een elektrische 

stappenmotor.
• Bij grote spuitboombreedtes wordt een extra batterij boost 

voorzien in de spuitboom om spanningsval te vermijden.
• Mogelijkheid voor sectieafsluiting per dop, per 2 doppen, per 3 

doppen om zo juiste dekking te bekomen afhankelijk van de uit te 
voeren bespuiting.

• Deze techniek kan gemonteerd worden:
• op Delvano gedragen (type EAK7), getrokken en zelfrijdende 

spuitmachines 
• met Pentajet of Varioselect 2 en 4 dophouders en een 

dopafstand van 50 of 25 cm

Vereisten:
Spuitbediening via touchscreen Sectieafsluiting via Trimble XCN 1050 of 2050

Ander merk GPS display op aanvraag.

VERTEGENWOORDIGERS

Landbouw Vlaanderen (-Limburg) BARDYN Patrick - 0495 21 69 78
Oost-Vlaanderen (boven E40)  

Wallonië & Frankrijk  SPRIET Francis - 0496 52 44 32                                                                               

Loonbedrijven Vlaanderen MATTHIJS Bart - 0473 23 35 12
Landbouw Limburg                         
Oost-Vlaanderen (onder E40)
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