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REMO 3T

REMO 3T Compact

Deze duurzame zelfrijdende sproeiwagen van het type  
REMO 3T is makkelijk handelbaar en snel inzetbaar . 

De REMO 3T is de ideale oplossing voor de beregening 
van sportvelden, grasvelden en zelfs fairways tegen een 
zeer lage kost . 

     Optioneel: by pass voor snelheidsregeling

Typische  installatie en werkingsprincipe van de REMO 3T Compact 
op een sportveld 

De zelfrijdende sproeiwagen REMO 3T Compact bestaat uit: 

 Volle cirkel sproeier of optioneel uitgerust met een sector 
 sproeier 

 Pen voor de koppeling met de slangenwagen

 De slangenwagen Mod.100  kan tot 120 mtr. van 1” water
 slang opslaan  

 Warm gegalvaniseerd, Luchtbanden, trekstang, 
 mechanische rem op trommel , waterinlaat met swivel 
 koppeling in messing.

 Wordt geleverd met de benodigde koppelingen tussen de 
 Remo 3T en de slangenwagen . 

VBS irrigatiesystemen

Rijdende sproeier aangedreven door een hoog 
performante turbine.

( legt de waterslang af terwijl hij over het zich 
verplaatst over het terrein dat hij beregent ) 
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Bijzondere kenmerken van de Remo 3T 

Hoe te gebruiken?

Werkingsprincipe van de Remo 3T, 
gebruikt in een trekkende opstelling. 

WERKINGS GEGEVENS 

Aangedreven door waterkracht 

Automatische stopfunctie na 100mtr 

Turbine en tandwielkast uit hoogwaardig gietijzer 

Geen waterverlies omwille van volledige doorstroming 
door de turbine 

Streamline ontwerp voor een betrouwbare werking 

Uitgevoerd met 4 wielen en dus inzetbaar op ruw terrein . 

1 Stel de Remo 3T op bij de start positie en open de snel sluit 
 klep van de unit 

2 Trek de 100 mtr lange stalen kabel uit tot het andere einde   
 van het terrein en pin de kabel hier vast . 

3 Leg de waterslang in een lus naast de sproeiwagen en 
 koppel deze aan het waterpunt . 

4 Open de waterkraan en de Remo 3T zet zich in beweging . 

Beregende breedte : 26 – 40 mtr 

Beregende lengte :  13 – 140 mtr 

Rij snelheid :  10 / 25 m / h 

Watergift :  3-10mm     

Benaderende gegevens :      print tabel 

VBS Irrigatiesystemen
Oostmalsebaan 1C4
2960 Sint Lenaarts - Brecht
België

Tel.: +32 (0)3 484 66 50
Fax: +32 (0)3 464 00 18
Mail: info@vbs-irrigatie.be
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