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A Pu r i t án A Pu r i t án 

t ö r t éne t et ö r t éne t e

A mezőgazdaságban régóta védekezünk    
a gombabetegségek és rovarkártevők    
ellen permetezéssel. A piacon kapható     
permetező berendezésekkel szerzett   
tapasztalataink, vevőinktől érkezett   
visszajelzések adták az inspirációt a     
Puritán permetező család kifejlesztésére.    

Tartós termék filozófiája  Tartós termék filozófiája  

A nagy hírű gyártókkal szemben mi nem a        
tömeggyártásban terjedő programozott   
tönkremenetel, hanem a tartós termékek     
filozófiáját képviseljük. Ezért a racionális     
szempontok alapján a leghosszabb életciklusra      
terveztük és gyártjuk termékeinket. Saját     
személyes tapasztalataink vezettek ahhoz, hogy     
létrehozzunk egy olyan permetező eszközt, amely      
évtizedeken keresztül szolgálja mindenkori    
gazdája igényeit. 

A Puritán A Puritán 

A Puritán névre keresztelt permetezőgép    
kifejlesztésénél egy olyan termék képe     
lebegett a szemünk előtt, melynek fő alkat      -
részei szinte elnyűhetetlenek, cserélhető    
elemei pedig szabványosak és bármikor     
könnyen pótolhatók. 

wonderfulword0.blogspot.com

A Direct Line Kft. 1991 -   -
ben alakult rozsdamentes   
acél termékek  
fejlesztésére, gyártására,  
forgalmazására



BiztonságBiztonság

Kiemelkedően magas működési biztonság   
Mozgó alkatrészek nem veszélyeztetik a felhasználót     

MűködtetésMűködtetés

A tartály nyomás alá helyezése autópumpával, vagy kompresszorral történik.        
A versenytársnak tekinthető motoros permetezők fő részét képező benzinmotor és          
elektromos hajtás szokásos problémái nem fordulnak elő.      
A levegő túlnyomása egyszerűen és széles tartományban szabályozható permetezést         
tesz lehetővé. Berendezésünkben nem szab határt a beépített szivattyúk és pumpák            
szállító teljesítménye. 
A kezdeti 6 bar nyomású levegő az utolsó cseppig kinyomja a permetlevet a tartályból.              

KényelemKényelem

 Nem kell cipelni az erőforrást    
 Egyszerűen kezelhető 
 Zajtalan működés jellemzi  

Hosszú élettartam Hosszú élettartam 

 Rozsdamentes acélból készül a tartály, agresszív közegeknek ellenáll       
 Kevés számú építőelem, nincs mozgó alkatrésze     
 Szabványos és könnyen cserélhető alkatrészek    

E l őnyökE l őnyök
Működési elv Működési elv 

Tartóssága mellett a másik fő jellemzője      
az, hogy szemben az elterjedt  -    
benzinmotoros és elektromos    
permetezőgépekkel , előzetesen feltöltött-     
sűrített levegővel működik.  

E kivitelből számos előny következik.     

A „Puritán”  
permetező 
választható 

szintjelzővel vagy  
anélkül.



A permetező jellemző adatai a következők:     

J e l l emzőkJe l l emzők

Puritan 16-

Tartály anyaga Korrózióálló acél (DIN 1.4301)   

Méretei (mm) 220 x 500  

Űrtartalom (L) 16

Feltöltési határérték (L)  10

Nettó súly (kg)  5,4

Max. üzemi nyomás (bar)   6

Bruttó súly (kg)  15,4

Alkalmazási területek Alkalmazási területek 

A „Puritán” permetező háti hevederrel használható. A ma        
forgalomban lévő valamennyi permetező szár tömlője egyszerűen       
rácsatlakoztatható a berendezés részét képező levegős      
gyorscsatlakozóra. A beépített gyorscsatlakozó a permetező szárak       
gyors cseréjét is lehetővé teszi.    


