
NESBO EMULSIONSANLÆG

Traktoropbygning med emulsion

DK



NESBO

• Super enkel betjening

• Fuld integreret på traktor

• Auto fuldmelder / stop af pumpe

• Emulsion pumpes ud og tryk i tanken 
undgåes

• Opvarmning af emulsion sikrer perfekt 
sprøjtebillede

• Ekstraudstyr: hydraulisk sideforskydning og 
hydraulisk løft af sprøjtebom

• Montering på hvilket som helst traktorfabrikat, 
både i liften eller som fastmonteret.

NESBO Emulsionsanlæg

Tekniske data ET 400/500 H ET 750 H ET 1000 H

Bombredde 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm

Tankindhold 400/500 liter 750 liter 1000 liter

Drivkraft 12V + min. 32 liter olieflow fra fraktor

Vægt Ca. 550 kg Ca. 675 kg Ca. 825 kg

Bombredde 1600 mm til 2200 mm, monteret med el-styrede dyser, som giver et perfekt sprøjteresultat. 
Der kan udsprøjtes emulsion fra 200 mm og op til bommens fulde bredde, via de el-styrede dyser, 
der tændes enkeltvis inde fra kabinen. Bommen kan være fastmonteret med hydraulisk løft, eller med 
sideforskydning på hele 600 mm i alt. 

Emulsionen opvarmes hurtigt af oliefyret, der kan monteres med egen brændstoftank (Ekstraudstyr). Den 
varme emulsion, der pumpes rundt af lamelpumpen, opvarmer alle ventiler og dyser, så anlægget kan 
bruges selv på en frostklar morgen. Med den funktion er der aldrig tryk i tanken.

Inde i teknikskabet kan der monteres slangerulle til emulsionshåndlanse, som bliver opvarmet via 
skorstenen fra oliefyret, dermed slipper man for at emulsionen bliver stiv i slangen. (Ekstraudstyr)

Start og stop af pumpe til 
påfyldning af emulsion

Overskuelig betjeningspanel monteret i kabine for effektiv drift

Enkelt og overskuelig opbygning af teknikrum for let betjening

Anlægget er udstyret 
med:
• Udvendig tankmåler

• Akustisk fuldmelder og 
autostop af pumpe 

• Automatisk start / stop 
af oliefyr

• Automatisk stop af 
pumpe når tanken er 
tom

Udviklet sammen med den professionelle bruger inden for 
asfaltindustrien. Anlægget opbygges efter kundens ønsker og behov.



NESBO

Her udstyret med slangerulle for hydraulikhammer 

Sprøjtebom udstyret med el-styrede ventiler for hver dyse,  
for præcis udsprøjtning i ønsket bredde

Her udstyret med bagmonteret sprøjtebom  
fastmonteret med hydraulisk sideforskydning

Tankmåler som let ses fra kabinen

Fastmonteret tank med hydraulisk løft af bom, 
samt hydraulisk sideforskydning på i alt 600 mm højre/venstre

Perfekt og nøjagtig sprøjtebillede med de el-styrede dyser 
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NESBO A/S ER OGSÅ...

• FEJEMASKINER
• GRÆSKLIPPERE
• SNEPLOVE
• HÆKKEKLIPPERE
• UKRUDTSBEKÆMPELSE

Forhandler:

Her vist som liftophængt model med bagmonteret sprøjtebom kpl. med opbygning på traktor

Opbygget i samarbejde med / efter kundens ønsker


