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Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Groasis Capillary Drill 

Τεχνολογία Οικολογικής Εξοικονόμησης Νερού Groasis 
 
Μπορείτε να πάρετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες εδώ σε αυτή τη σελίδα 
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1. Γενικές πληροφορίες 
Όλα τα μηχανήματα έχουν CE-πιστοποίηση και παραδίδονται με CE βεβαίωση. 
 
Όλα τα τρυπάνια παραδίδονται με την ακόλουθη κεφαλή. Μπορεί να διατρύει έδαφος 
αμμώδες ή αργιλώδες με πέτρες διαμέτρου έως 20 cm (8“).  

 Βάθος τρύπας μεταξύ 15 και 20 cm (6 to 8“) 
 Διάμετρος τρύπας 70 cm (28“) 
 Δείτε το βίντεο at 1:40 minutes 

κεφαλή Τρυπανιού 
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2. Αυτόνομο-Direct capillary drill 
 

 
 
Πληροφορίες προιόντος: 

 L x W x H: 230 x 150 x 170 cm (90.6 x 59 x 66.9“) - Βάρος. 1.000 kg (2.200 lbs) 
 2 υδραυλικές ενώσεις με επαναφορά  
 Στάνταρντ ένωση αρσενικό 3/8”bsp 
 Σε κλίσεις έως 15⁰ 
 Δείτε το βίντεο  (2:02 λεπτά) 
 Ελάχιστη υποδύναμη τρακτέρ 100HP = 75Kw 
 Μπορεί να εφαρμοστεί στο εμπρός ή στο πίσω μέρος του τρακτέρ 
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3. Καλλιεργητικό capillary drill 
 

 
 
Πληροφορίες προιόντος: 

 L x W x H: 140 x 180 x 170 cm (55.1 x 70.9 x 66.9“) - Βάρος. 400 kg (880 lbs) 
 2 υδραυλικές ενώσεις με επαναφορά  
 Στάνταρντ ένωση αρσενικό 3/8”bsp 
 Ελάχιστη υποδύναμη τρακτέρ 100HP = 75Kw 
 Δείτε το βίντεο(1:44 λεπτά) 
 Ελάχιστη υποδύναμη τρακτέρ 50HP = 37.5kW 
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4. capillary drill φερόμενο σε γερανό 
 

 
 
Πληροφορίες προιόντος: 

 L x W x H: 120 x 120 x 100 cm (47.2 x 47.2 x 39.3“) - Βάρος. 300 kg (660 lbs) 
 2 υδραυλικές ενώσεις με επαναφορά  
 Στάνταρντ ένωση αρσενικό 3/8”bsp 
 Σε κλίσεις έως 60⁰ 
 Δείτε το βίντεο (1:54 λεπτά) 
 Ελάχιστη υποδύναμη τρακτέρ 50HP = 37.5kW 

 
Για τιμές: ρωτήστε τον τοπικό μας διανομέα στη χώρα ή την περιοχή σας  
 

Groasis plant instructions online  

 


