METO SPUITROBOT
De Meto Spuitrobot is al bijna 15 jaar lang dé
referentie op het gebied van spuittechniek. Met het
inzetten van deze robot hoeft men tijdens het
spuiten niet meer tussen het gewas te zijn. Dit
levert niet alleen, sterk verbeterde
arbeidsomstandig-heden op, tevens wordt er
bespaart op middelen en arbeidskosten.

machinefuncties uit te lezen beantwoorden. Het
programma is in 6 talen beschikbaar.
De Meto kan zowel voor- als achteruit in variabele snelheid
rijden. Ook is het mogelijk specifiek een gedeelte van een
pad te behandelen.
De Meto is uitgerust met twee RVS spuitbomen die apart
aangestuurd worden, één met nozzles voorwaarts en één
met nozzles zijwaarts gericht. Hierdoor is het mogelijk om
de gevel (waar vaak de meeste behandeling nodig is) extra
te behandelen.
Door uw gewasbehandeling te automatiseren krijgt u een
homogeen spuitbeeld en bereikt u een optimale
gewasbescherming. Er worden geen plekken vergeten!
De Meto is voorzien van een automatisch slanghaspel, met
slanggeleider, die de aanvoerslang netjes op- en afrolt
tussen het gewas.
Zowel in de sierteelt als in de vruchtgroenten wordt de
Meto al jarenlang succesvol ingezet. Door uw
gewasbehandeling te automatiseren blijft u de regelgeving
een stap voor, verhoogd u de kwaliteit en bespaart u op
middelenverbruik en manuren. Investeer dus in de
toekomst met de juiste apparatuur waarmee u weer jaren
vooruit kunt!

Berg Hortimotive heeft de Meto speciaal ontwikkeld voor
het automatisch spuiten van het gewas.
De bediening van de computer gestuurde Meto is zeer eenvoudig via een touchscreen.
Het logische instelmenu werkt deels met pictogrammen, is
compact en overzichtelijk en door iedereen te bedienen.
Naast het invoeren van het specifieke programma kan het
paneel ook gebruikt worden om de status van belangrijke

De Meto is voorzien van
een handbediend ophefsysteem om de wagen
voor de plantrijen te
positioneren. In combinatie met een Meto Trans
kan de Meto zichzelf,
volautomatisch naar een
volgend pad verplaatsen.
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INNOVATORS IN MOTION
Technische Specificaties
Lengte wagen
(cm)
: 170
Breedte wagen (cm)
: h.o.h. + 16
Lengte slang ½” (m)
: max. 200
Motorvermogen (kW)
: 0,37
Gewicht
(kg)
: 335
Max. snelheid
(m/min) : 70
Tractie batterij
(V/Ah) : 24/110
Spoorbreedtes (cm)
: 42 - 80

Toepassing Meto spuitwagen
Het automatisch spuiten/gieten van uw gewas, zowel voor
de sierteelt als de vruchtgroenten.
Voordelen van de Meto spuitwagen
-

Een uitstekende uniforme spuitkwaliteit.
Verbeterde arbeidsomstandigheden.
Arbeidskostenbesparing.
Medewerkers hoeven tijdens het spuiten niet meer
tussen het gewas.
Zeer eenvoudig te bedienen met de Meto Trans,
automatisch te verplaatsen van pad naar pad.
Geschikt voor zeer intensief gebruik.
Hoge bedrijfszekerheid, verkregen door jarenlange
ervaring.

Optioneel
-

Horizontale spuitboom t.b.v. spuiten/gieten van
gerbera’s, rozen en potplanten.
Accuwisselset.
Pieton
luchtondersteuning.
Brede slanghaspeltrommel in combinatie met de
lange slang welke beschikbaar is tot 95 meter.
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