2019 RAVEN ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Система контролю розпилювачів HawkEye є найсучаснішою інноваційною технологією Raven і наступним поколінням
систем контролю продуктів для вашого обприскувача.
Система контролю форсунок HawkEye від Raven характеризується ультраточністю. Цю систему контролю на основі
тиску можна застосовувати для обприскувачів у різних умовах, де необхідна точність роботи, для максимальної
ефективності кожного розпилювача.Кожна форсунка контролюється окремим імпульсним клапаном,який забезпечує
сталу схему обприскування при зміні швидкості й умов роботи.
Система HawkEye була випробувана на ударо- та вібростійкість, механічний вплив, стійкість до погодних умов та
працездатність у місцевості зі складним рельєфом і екстремальними температурами.

Пакетні пропозиції

Viper® 4
RS1™
Hawkeye®
AutoBoom® XRT
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* При замовленні пакетів А-Е розблокування пофорсуночного відключення HawkEye HD в подарунок

*Packages A-E include Hawkeye HD at no additional cost
Систему HawkEye створено на основі комунікаційної платформи ISOBUS, яка дозволяє працювати з контролерами
завдань ISO, у тому числі Viper4+.
• Discount will be calculated off Raven list price, dealer discount still applies

Індивідуальне
відключення
розпилювачів
з розблокуванням
• Technology package
order must be submitted
to Raven on a separate
PO from other orders HawkEye HD або ж можливість програмування до 16
віртуальних
для
відключення.
• No product секцій
substitutions
will посекційного
be considered (e.g., SC1
for RS1)
• Machine model package changes will be allowed up until 30 days prior to the shipment date (e.g., changing PO from a 120’ machine model package to a 100’ machine model

Останнім
досягненням Raven у сфері управління штангою є AutoBoom XRT. Промислова технологія радіохвильових
package)
• No cancellations
or package changes
within 60 days
of shipment date
(e.g., changing
from a 4 product technology
package
a 3 product technology
package)
датчиків
використовує
одночасне
виявлення
ґрунту
та рослинного
покриву
для to
забезпечення
оптимальної
висоти
• Last date to order is October 15, 2019
обприскування
для
максимальної
ефективності
продукту.
• Product must be shipped before January 31, 2020

• No non-warranty
returns on
itemsтиску дозволяє плавно рухати штангу та швидше реагувати, тоді як технологія
Система
керування
наindividual
основі
• Payment due upon retail sale date of machine or no more than 9 months after Raven shipment
стабілізації
дляto центральної
штанги з додатковими амортизаторами надає оператору повний контроль,
• Pricing is subject
change with August 1секції
price updates
• Machine orders
through
OEMs offering
factory installed Viper 4, RS1, Hawkeye, & AutoBoom XRT are eligible and can be counted towards the promotion package quantity.
збільшуючи
термін
служби
штанги.
Must submit along with PO the OEM machine order # and screenshot of technology on corresponding order #.
• All promotion discounts are only applicable to products purchased through Raven aftermarket (i.e., no rebates or discounts on factory purchased technology).
• Products ordered through OEM parts channel are not eligible.
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