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Porta de càrrega per a bala rodona(Ø 1.400 mm)

Trapa d’inspecció i des-
càrrega

Enganxament giratori

1 / Tapa de control
2 / Doll d’aigua orientable + vàlvula de tancament
3 / Accionament bomba cardan
4 / Dipòsit d’aigua 400 l
5 / Eix de via variable + Rodes 10.0/75 x 15.3 o 60 x 15.5
6 / Aleta ajustable (per a redirigir el fum)
7 / Presa de força 540 rpm
8 / Tapa del tanc d’aigua
9 / Bomba Commet APS 31 28 l/min 40 bar
10 / Trapa de neteja del cendrer
11 / Lubricació centralitzada

La Arbogel és una caldera de biomassa remolcada que funciona amb fem, palla, restes ve-
getals verdes... i permet la formació i difusió d’un núvol de fum carregada de gotes d’aigua 
que, en estancar-se prop del sòl, atrapen la calor positiva d’aquest en els cultius i els prote-
geixen així de les gelades. Aquest núvol limita l’efecte del gebre negre a l’alba.
El servomotor permet, a través d’una trapa que s’obre i es tanca segons la temperatura in-
terna de la caldera, tenir una combustió lenta que produirà més fum.

Combustible: fem, palla, fusta verda, restes de poda...
Àrea protegida: fins a 8 Ha segons model
Protecció fins a: -4°
Temps de combustió d’una bota: 3 a 5 hores
Distància entre passatges: 40 a 50 metres segons model
Interval de pas: 15 a 20 min màxim

- Bomba Comet APS 31
- Servo motor
- Enganxament giratori
- Pneumàtics 10.0/75x15.3
- Rascador de cendres
- Solapes laterals ajustables
- Dolls de ruixat ajustables
- Eix de pista variable
- Porta de càrrega per a pacas rodones (Ø 1m 40)

L’equipament

   Funcionament
Durant el funcionament, la màquina difon fum i aigua micronitzada a 25 m de cada costat; 
així, és capaç de cobrir una franja de terreny de 50 m d’ample en una sola passada. Ha de 
ser remolcat en la plantació sense detenir-se i tornar al punt de partida en 20 minutos com a 
màxim. Un tractor de modesta potència (50 CV) és suficient per a tirar de la màquina i accio-
nar, a través de la presa de força de 540 rpm, la turbina que permet l’expulsió bilateral del 
fum protector carregat d’important hidrometría. L’objectiu és tenir un núvol de la major den-
sitat possible, estancada el més a prop possible del sòl.

VITIGEL ARBOGEL
Diàmetre de la cambra de combustió 830 mm 1.840 mm
Longitud de l'interior de la cambra de 
combustió 1.430 mm 1.430 mm

Capacitat del dipòsit d'aigua 325 l 400 l
Pneumàtics 10.0/75*15.3 10.0/75*15.3
Llarg 3.530 mm 3.600 mm
Ample 1.620 mm 1.800 mm
Alt 1.850 mm 2.420 mm
Pes 1.390 kg 2.008 kg
Potència requerida 50 hp 50 hp
PTO 540 rpm 540 rpm
Escotilla de neteja
Alt 150 mm 180 mm
Llarg 360 mm 730 mm
Escotilla de visió
Alt 330 mm 600 mm
Llarg 480 mm 650 mm

Característiques


