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Lad os hjælpe dig med det rigtige design af hydrauliksystemer, idriftsætning og service. 
Ring til os på +45 76 34 23 00

CS8R081CEWR07016T

SFT vidvinkelaksel S8
Til minibig ballepresser
80° 1 3/8Z6 x 1 3/4Z6 m/
klembolt

DS9S061CEWR0001

SFT vidvinkelaksel S9
m/splineaksel til Bigbaler 

presser

Hvordan vælger du 
sprøjtedyser?
Her får du et par gode råd til valg af sprøjtedyser

At vælge dyser kan godt være 
lidt af en jungle, fordi udval
get er så stort. Helt generelt 
bør du tage hensyn til tre 
forhold:

Behandlingstype, volumen 
og vindforhold
Vælg sprøjtedyser, som pas
ser til dine behov inden for 
følgende tre kriterier:
 Hvilke typer behandlinger
skal du udføre?
 Hvor mange l/ha?
 Hvilke vindforhold skal du
sprøjte under?
Rettidig sprøjtning er vigtig,
så vælg dyser til forskellige
vindforhold, så du ikke bliver 
standset i dit arbejde.
Check evt. også om du har de 
korrekte typer filtre.

Skift dyserne jævnligt og 
undgå kemikaliespild
Det koster tid og penge at 
skifte dyser, men på den 
lange bane er det dyrere at 
køre med slidte dyser. Slidte 
dyser bliver nemlig upræcise 
og forstøver ikke optimalt på 
planten. Dermed udnytter 
du ikke det fulde potentiale 
af sprøjtningen.

Plastik, stål eller keramik?
Hos MI anbefaler vi keramis
ke dyser. Dyser fremstillet 
i keramisk materiale giver 
dig høj præcision i hele dys
ens levetid, i modsætning til 
dyser af plastik og rustfrit 
stål, som har tendens til at 
blive upræcise over tid. Høj 
præcision forhindrer både 
fejlbehandling og kemika
liespild, og derfor mener vi, 
at keramiske dyser er en god 
investering. 
KUHN laver keramiske 
sprøj tedyser, der passer både 
til KUHNsprøjter og mange 
andre sprøjtefabrikater. 

Få hjælp af din konsulent 
eller KUHN’s dyse app
Du kan altid tale med din 
konsulent, hvis du er i tvivl 
om, hvilke dyser du har brug 
for. Alternativt kan du bruge 
KUHNs smarte sprøjtedyse 
app. Den hjælper dig med at 
vælge den rigtige dyse i for
hold til hastighed, vind, vol
umen m.m.
App’en giver en detaljeret 
beskrivelse af hver enkelt 
dyse vedr. tryk, dråbestør
relse, spredevinkel mm.
Hent app’en ”KUHN Nozzle 
Configurator” gratis i App 
store eller Play Butik.

Keramiske dyser har 
en høj præcision i hele 

dysens levetid.

Danmarks bredeste program

i sliddele

H A R V E D E L E S K I V E R A N D R E  
S L I D D E L E

Peltor høreværn med 
radio + MP3/iPod stik
Med indbygget stereo FM-radio og et 
kabel med 3,5 mm stereo Jack-stik til 
MP3 afspiller/ Ipod. Incl. 2 stk. 1,5 V 
batterier, der giver ca. 140 timers drift.
(varenr. sc 2074)

34320 
excl. moms 

Zone II sikkerhedssolbrille
Moderne og behagelige sikkerheds-
briller med linser af slagfast polycarbo-
nat. Beskytter mod skadelige UV-
stråler. EN 166 godkendt. Fås i 3 farver.
(varenr. sc 383400/sc 383500/sc 385000)

Frit valg 49,- 
excl. moms 

Høreværns 
dæmpningsevne

Howard Light høreværn 
med digital tuning

Fuld stereolyd med ind bygget FM/AM 
radio. Med 10 faste kanaler og AUX-ind-

gang til bl.a. Iphone, Ipod og MP3-afspiller. 
Høreværnet beskytter din hørelse på en 

effektiv og behagelig måde og giver sam-
tidig en fantastisk klar stereo lyd. SNR: 29 / 

H:29 / M:27 L:22. Godkendelse: EN 352.
(varenr. sc 1030330)

59120 
excl. moms

SPAR 208,- 

På baggrund af officielle 
standarder angiver 
HML-metoden 3 dæmp-
ningsværdier: H, M og L 
- for hver enkelt høreværn
angivet i dB.

 H-værdien udtrykker,
hvor meget høreværnet
dæmper højfrekvente lyde
(hvinelyde).

 M-værdien er dæmpnin-
gen af lyde i det mellem-
frekvente område.

 L-værdien er dæmpnin-
gen af lavfrekvente lyde
(brummelyde).

En mere forenklet angivelse 
af dæmpningsværdien på 
et høreværn er angivet 
som SNR værdi (Simplified 
Noise level Reduction), der 
er et enkelt gennemsnit af 
dæmpningen i dB.

smertegrænse

faregrænse

Professionelt udstyr 
som beskytter dig

SPAR 200,- 

SPAR 115,- 

Forhandles på shop.mi.dk og hos MI forretningerne


