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JUNIOR

Hüdraulika töö Surveseadistaja + 
manomeeter

Vintsi tööVeepump 
 

Vähe hooldust nõudev drenaaži puhastamine

Drenaaži kasulikkus põldudel ning kasvuhoonete juures on 
iseenesest mõistetav. Vili kasvab paremini ning külviks ja 
saagikoristuseks on võimalik luua optimaalsed töötingimu-
sed.

Homburgi drenaažipuhastid on turvalised, sest töötavad 
vain 10-12 baarise veesruvega. Väga hästi vastupidav HPE 
voolik sisestatakse drenaaži (kuni 500 m) võimaldades 
sptesiaalselt loodud otsikul drenaažist puhastada välja 
mustus.

Hoia oma muld kõrgekvaliteedilisena 

Homburg drenaažipuhastite mudel JUNIOR on vähe hool-
dust nõudev masin drenaažitorude puhastamiseks. Tänu 
suurele veemahule ning voolikuotsale avaldatava vähese 
survega on drenaaži puhastamine lihtne. Võimalik kasutada 
mõlemal kraavikaldal kraavikomplektiga, sobib täiuslikult 
kraavides töötamiseks.

Hüdrauliline peale ja maharullitav loputusvoolik kasutab 
kahte hüdromootorit. Pidevalt reguleeritav kiirusjuhik. 
Kõrguse reguleerimine juhikõlalt koos kaardus rullkonveie-
riga läbi piduritega vintsi. Käsitsi pikkuse reguleerimine ning 
horisontaalselt reguleeritav.

Täpselt see, mida vaja!

Vastupidav veepump nominaal-
võimega 80 l vett minutis 35 
baarise survega tagab drenaaži 
optimaalse puhastumise.

Käsitsi juhtimine vintsiga Ajami hüdraulinline töö.
Vahend veevarude ja hüdraulika 
lugemiseks.

Erimudelid: Erimudelid:Kõrguse kontrollimineVarras-masin
Masin takistuse leidmiseks ja 
selle käsitsi eemaldamiseks

Kõrgusandur võimaldab 
kontorllida drenaaži õiget asetust.
Selline teave on vajalik, et olla 
kindel, kas drenaaž on töökorras 
või vajab väljavahetamist.

Homburg Hollad toodab 
drenaažipuhastajaid ka eritelli-
mustena. Homburg'i drenaažipu-
hastajaid saab tellida ka kliendi 
ettevõtte värvides.

Homburg'i drenaažipuhastajaid 
saab kasutada ka koos lisapaagi-
ga vee jaoks, kohtades, kus 
veevaru pole kättesaadav.





DELTA
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Juhtmeteta töö OtsimisseadeKaugjuhtimineMeetriloendur  
 

Järjepidev hooldus hoiab mulla heas seisukorras

Järjepidev drenaaži hooldus on väga oluline, et põllutöö-
keskkonda korras hoida.  Seda võivad takistada drenaažito-
ru ummistav liiv, savi, sissekasvanud juured, rooste, mis 
toob endaga põhjavee tõusu ning suurema sooldumisriski. 
See võib omakorda põhjustada mullakvaliteedi halvenemise.
Järjepidev drenaažipuhastus hoiab mulla seisukorra heal 
tasemel ning see omakorda peegeldub põllul kasvatavas 
saagis.

Veel talitlusi - mugavam töökäik.
Töötamine on mugav lisaks tõhusale drenaažitorude puhas-
tamisele. Homburg'i drenaažipuhastaja DELTA mudel on 
loodud lihtsaks tööks, mille puhastustulemus on tõhus. 
Sisaldab endas kõiki eeliseid mis JUNIOR'gi ning standardi-
na on kaasas lisa hüdrauliline kõrgusereguleerija ning 
hüdrauliline sisselükkaja ning väljatõmbaja. 
Hüdrauliline peale- ja maharullitav loputusvoolik kasutab 
kahte hüdromootorit. Pidevalt reguleeritav kiirusjuhik. 
Hüdrauliliselt kokkumurtav reguleeritava pikkusega 
juhikõlg.

Meetriloendur näitab puhastus-
vooliku drenaaži lükatud osa 
täpset pikkust.

Kaugjuhtimispult võimaldab 
tööprotsessi jälgimisel hoida 
kogu oluline talitluskäik enda 
käes. Käsitsi manifold “block” 
juhtimine on võimalik viia läbi 
eraldi. Valikus kõigi Homburg 
drenaažipuhastajate tellimisel.

Ei mingeid sõlme jäävaid või 
liiga lühikesi juhtmeid. Teeb 
Homburg Drenaažipuhastajaga 
töötamise täiuslikuks!

Homburgi otsimisseade 
võimaldab leida drenaaži 
asukoha.

Pöördõlg Valikuline: sisseehitatud õlipaakKõrguse kontrollimine:Valikus: pikendus 
teisele poole
Pikendust saab kasutada 
drenaažipuhastuseks kraavi 
teiselt kaldal. See säästab aega 
ning vähendab ebavajalikku 
mullapinna mõjutamist.

Kõrgusandur võimaldab määrata 
drenaaž õiget asendit. Selline 
teave on vajalik, et olla kindel, 
kas drenaaž on töökorras või 
vajab väljavahetamist. 

Pöördõlg võimaldab Homburgi 
drenaažipuhastajat manööverda-
da vajalikku asendisse.
Standardosa Homburg Senior 
drenaažipuhastajal, Homburg 
Deltal valikuline.

Homburgi drenaažipuhastaja 
koos sisseehitatud õlipaagiga 
teeb masina traktorist vähem 
sõltuvaks. Sel juhul piisab ainult 
jõuvõtuvõlliühendusest.





SENIOR
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Drenaaživooliku juhik ValgustusNeli rullikutÕla töö kahe silindri toimel 
 

Jõuline ja vastupidav

Homburgi drenaažipuhastajate kasutamine on jõudusäästev, 
usaldusväärne ning äärmiselt efektiivne. Nende lihtne 
töökäik tagab turvalise ja tõhusa töökeskkonna.
Homburgi loob ja ehitab oma drenaažipesureid toetudes 
aastatepikkusele kogemusele. Homburg suudab pakkuda 
igale tingimusele sobiva drenaažipuhastaja. Patendeeritud 
süsteem puhastab turvaliselt drenaaže ning ei kahjusta ka 
mullapinda.

Asjatundjatele

Ettevõtetele ja lepingulistele drenaažihoolduse pakkujatele 
mõeldud masin. Töökäigu lihtsustamiseks on mitmeid 
hüdrauliliselt toimivaid talitlusi nt. sisse ja välja murdmised, 
kõrguse reguleerimine, küljele pöörded, sisse- ja välja 
libistamine. SENIOR'il on standardina 300 m voolik, valikus 
ka 500 m voolik. Isetoimiv voolikujuhik on SENIORIL 
standardina.

Hüdrauliline peale- ja maharullitav loputusvoolik kasutab 
kolme hüdromootorit. Neli ratast rullikul. Pidevalt reguleeri-
tav kiirusjuhik. Hüdrauliliselt kokkumurtav reguleeritava 
pikkusega juhikõlg. Hüdrauliliselt horisontaalne pöörlemine. 
Isetoimiv voolikujuhik. Manomeeter sisselastava rõhu 
lugemiseks.

Homburg  Senior drenaažipu-
hastajale on töökäigu kergenda-
miseks paigaldatud kahe 
kahetoimelise silindriga.

Homburg Senior drenaažipuhas-
tajal on vooliku etteanderullikul 4 
rullikut standardina, et takistus-
vabalt töötada pikemate kui 
300-meetriste voolikutega. 
Valikuline Homburg Junior ja 
Delta drenaažipuhastajatel.

Ainulaadne isetoimiv voolikujuhi-
kusüsteem peale-/maharullimi-
seks.  Homburgi drenaažipuhas-
tajate voolikud on tuntud oma 
kõrge kvaliteedi ja pikaealisuse 
poolest.

Turvalisus eelkõige.
Homburgi drenaažipuhastajate 
valikus on valgustuskomplekt, 
mis koosneb kahest tagatulest 
ning kahest suuremõõtmelisest 
helkurist.

Otsikujuhik PaigalduskomplektOtsikudJõuline töökäik
Homburgi drenaažipuhastajaid 
iseloomustab jõuline töökäik 
tänu otsikule, millel on veejoad 
suunatud ette ja taha. Selline 
lahendus võimaldab põhjalikku 
drenaažipuhastust.

Võimalus valida oma Homburg 
drenaažipuhastajale sobiv otsik 
(olenevalt joa suunast). 
Lisaotsikud saadaval tellimisel.

Homburgi otsikujuhik on 
lahendus suuremate drenaažide 
puhastamiseks.
Selline viis tagab optimaalse, 
keskse drenaažipuhastuse.

Paigalduskomplekt otsikute 
vahetamiseks.
Paigalduskomplekti saab 
kasutada ka Homburg drenaaži-
puhastaja hooldustööde läbi 
viimisel.





HURRICANE
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Homburg dünaamiline ajam Vastupidav õlgPikk tööigaÜlesehitus 
 

Täiuslik drenaažipuhastus

Homburg Hurricane on Homburg Hollandi ülim drenaažipu-
hastaja koosnedes drenaažipuhastustootja kogemusest ja 
tehnikast.
Täiuslik masin asjatundjatest kasutajatele, kellele sobib 
ainult parim.

Homburgi dünaamiline ajam
Homburgi dünaamiline ajam (HDD=Homburg Dynamic 
Drive ) on täisautomaatne ajamisüsteem, mis võimaldab 
optimaalset drenaažipuhastust. Võimaldab seadistada 
hüdraulika funktsioonide kiirust (proportsionaalne juhtimi-
ne). Takistuseni jõudes veesurve tõuseb, langeb automaat-
selt, manuaalselt saab protseduuri korrata. Kui voolikurullik 
peaks libisema, siis automaatselt etteanne peatub.

Peale suurima võimaliku hüdraulilise surve sisestamist ning 
oletatava drenaažitoru pikkuse otsib süsteem üles iga takis-
tuse. Hetkeks kui ajamisüsteem on jõudnud sätestatud  
väärtusteni kerib voolikurull iseseisvalt puhastusvooliku 
kokku. Nii pea kui voolikuotsik on jõudnud drenaažiavani 
kõlab juhile märguandeks signaal.

Homburg dünaamiline ajam: töö optimaalseks lihtsustami-
seks!

Kompaktne ja kõrgetasemeline 
ülesehitus

Homburg Hurricane tagab pika 
tööea ning optimaalse kastutuse.

Tänu Homburgi dünaamilisele 
ajamile võivad kasutajad olla 
kindlad, et töökäik on hõlpsalt 
sujuv.

Vastupidav õlg tagab aastatepik-
kuse muretu masinakasutuse ja 
rahuldustpakkuva töötulemuse.

Homburgi tööriistakast ValgustusHomburgi voolikurullHomburg voolikujuhik
Homburg Hurricane drenaažipu-
hastajatele on paigaldatud 
Homburgi voolikujuhuk; 
isetoimiv voolikujuhtimissüs-
teem.

Homburgi voolikurull võimaldab 
drenaažipuhastusvoolikut kerge 
vaevaga kokku kerida.

Hurricane drenaažipuhastajale 
liidetud ruumikas Homburgi 
tööriistakasti pakub masina 
kasutajale võimaluse hoiustada 
oma tööriistu jms.

Masina korraliku nähtavuse 
tekitamiseks avalikel teedel on 
Hombrug Hurricane drenaažipu-
hastajatele paigaldatud sõiduki-
tuled. Sellele lisaks on Hurricane 
drenaažipuhastajatele paigalda-
tud töötulede komplekt, mis 
võimaldavad pimeda tulekul tööd 
jätkata.



Tehnilised täpsustused
                                            JUNIOR DELTA SENIOR HURRICANE
ÜHENDUS                        kolmepunkti - tõsteseade Kat. 2 kolmepunkti - tõsteseade Kat. 2 kolmepunkti - tõsteseade Kat. 2 kolmepunkti - tõsteseade Kat. 2

HÜDRAULIKA                                                                                       

Hüdrauliline süsteem 2 hüdromootorit, 1-suun. juhtimisjagaja,1 reguleerventiil
1 sisseehitatud rõhukompensaatoriga reguleerventiil
 
 

2 hüdromootorit, 2 silindrit, 3-suunaline juhtimisjagaja,
2 reg. ventiili, millest 1 sisseehit. rõhukompensaatoriga
 
   

3 hüdromootorit, 4 silindrit 5-suunaline juhtjagaja
koos 1 sisseehitatud rõhukompensaatoriga
 
 

3 hüdromootorit, 4 silindrit 5-suunaline manifold 
jagaja koos sisseehitatud rõhukompensaatoriga

                                                                                                                                                                            

Traktori hüdraulika

                                                                                                                                                                            

Õlitarve                           5-7 l/min                      5-7 l/min 10-15 l/min 10-15 l/min

PUMP                                                                                                                                                                   

Veepump 5-kordne membraanpump 5-kordne membraanpump 5-kordne membraanpump 5-kordne membraanpump

Ajam Jõusiirdevõll 13 8/8 Jõusiirdevõll 1 3/8 Jõusiirdevõll 1 3/8 Jõusiirdevõll 1 3/8
Max. võimsus 115 l /min - 50 baari- 540 rpm 115 l /min - 50 baari- 540 rpm 115 l /min - 50 baari- 540 rpm 115 l /min - 50 baari- 540 rpm
Töövõimsus 70 l /min - 80 baari- 35 rpm 70 l /min - 80 baari- 35 rpm 70 l /min - 80 baari- 35 rpm 70 l /min - 80 baari- 35 rpm

VOOLIK                                                                                                                                                                   

Puhastusvoolik                      300 m HPE voolik/ ⌀ 27 mm x3,5 mm 300 m HPE voolik/ ⌀ 27 mm x3,5 mm 300 m HPE voolik/ ⌀ 27 mm x3,5 mm 300 m HPE voolik/ ⌀ 27 mm x3,5 mm

                                                                                                                                                                            

Imur-voolik                         10 m 1¼"voolik terassisemusega, filtri ning ujukiga 10 m 1¼"voolik terassisemusega, filtri ning ujukiga 10 m 1¼"voolik terassisemusega, filtri ning ujukiga 10 m 1¼"voolik terassisemusega, filtri ning ujukiga
Tagasivooluvoolik                         10 m ¾"voolik 10 m ¾"voolik 10 m ¾"voolik 10 m ¾"voolik
Otsik                                   12+ 1 2,0 mm avadega 12+ 1 2,0 mm avadega 12+ 1 2,0 mm avadega 12+ 1 2,0 mm avadega
                                                                                                                                                                            

Meetriloendur                       Standard Standard Standard Standard
                                                                                                                                                                            

Ajam Hüdromootor 2 ajamiketta ja 2 surveratast Hüdromootor 2 ajamiketta ja 2 surveratast Hüdromootor 2 ajamiketta ja 2 surveratast Hüdromootor 2 ajamiketta ja 2 surveratast

                                                                                                                                                                            

Kiirusreguleerija pidevalt varieeruv pidevalt varieeruv pidevalt varieeruv pidevalt varieeruv

Töömäär max. 20-30 m/min max. 20-30 m/min max. 20-30 m/min max. 20-30 m/min
                                                                                                                                                                            

Vooliku kasutamine hüdrauliline sisse lükkamine/välja tõmbamine hüdrauliline sisse lükkamine/välja tõmbamine hüdrauliline sisse lükkamine/välja tõmbamine hüdrauliline sisse lükkamine/välja tõmbamine
                                                                                                                                                                            

Vooliku juhtimine käsitsi, käsitsi kõrguse reguleerimine turvavintsiga käsitsi, käsitsi kõrguse reguleerimine turvavintsiga isetoimiv voolikujuhik, hüdrauliline kaalu ja pikkuse 
reguleerimine, hüdrauliliselt horisontaalreguleerimine

isetoimiv voolikujuhik, hüdrauliline kaalu ja pikkuse 
reguleerimine, hüdrauliliselt horisontaalreguleerimine

KAAL                                                                                                                                                                

Tühi u. 720 kg u. 720 kg u. 720 kg u. 720 kg

Täis veepaagiga u. 820 kg u. 820 kg u. 820 kg u. 820 kg

Mõõdud p: 1,10 x l: 1,80 x k: 2,25 m p: 1,10 x l: 2,15 x k: 2,25 m p: 1,40 x l: 2,25 x k: 2,25 m p: 1,40 x l: 2,25 x k: 2,25 m

TÖÖ hüdrauliline, ventiilidega; valikus: elekrtiline/hüdrauliline hüdrauliline, ventiilidega; valikus: elekrtiline/hüdrauliline hüdrauliline, ventiilidega; valikus: elekrtiline/hüdrauliline elektriline/hüdrauliline

VALGUSTUS valikuline valikuline valikuline valikuline

GARANTII 1 aasta, kasutusjuhend+ lisaosade nimekiri 1 aasta, kasutusjuhend+ lisaosade nimekiri 1 aasta, kasutusjuhend+ lisaosade nimekiri 1 aasta, kasutusjuhend+ lisaosade nimekiri 



Lisaosad
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Mitmeotstarbelisus

Homburgi drenaažipuhastajaid saab kasutada mitmeteks 
tööülesanneteks. Näiteks on lepingulistel töötajatel avalikus 
ruumis võimalik Homburg drenaažipuhastajat kasutada 
kanalisatsioonis leiduvate takistuste otsimiseks ja eemalda-
miseks. Selle tarberks on Homburg'il kõik lisaosad laos 
olemas, näiteks kraavikomplekt selleks et tagada tellimisel 
kiire kohale toimetamine. Homburg drenaažipuhastajaid 
võib kasutada ka kanalisatsioonitorude puhastuseks.

Varras-komplekt ülevaatuseks ja kaablite tõmbamiseks.

Homburg Holland toodab ka vooliku vardakomplekte erine-
vates pikkustes klaasfiibrist varrastega, mida kasutatakse 
drenaažitorude uurimiseks ning kaablite tõmbamiseks.

Klaasfiibrist varrastel on saadaval erinevad pikkused ja 
tihedused - meetrikaupa või rullil.

4 mm   pikkus 40, 60, 80 või 100 meetrit
6 mm pikkus 60, 80, 100 või 150 meetrit
9 mm pikkus 60, 80, 120, 150 või 200 meetrit
11 mm pikkus 100, 150, 200, 250 või 300 meetrit
14 mm pikkus 150, 200, 250, 300 või 350 meetrit

Ennetamine on parem kui...
Ennetamine on parem kui vigade parandus. Drenaaži olemasolu parandab maapinna veesisaldustasakaalu. 
Sobiv veesisaldustasakaal tagab aasta aasta järel haritava mulla ning korraliku saagi.



Homburg Holland

Homburg Holland

T +31 (0)58 257 15 55 

 www.homburg-holland.com
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Alates 1961 aastast  on Homburg Holland Stiens'is 
(Frieslandi maakonnast) olnud Hollandis HARDI pritsi-
de maalevedaja. Aastatepikkune kogemus on Hom-
burg'ist teinud tõelise asjatundja põldude pritsimisteh-
nikas. Need tehnikad on suunatud täppisviljeluse aren-
damiseks, eesmärgiga vähendada kasutavate ainete 
hulka.
"Täpselt see mida vaja" nagu Homburgi moto ütleb.

1970-datest aastatest on Homburg kujundanud ja 
ehitanud oma kaubamärgi alt drenaažipuhastajaid. 
Homburgi drenaažipuhastajad tagavad kõrgetasemeli-
se hooldus- ning veeärajuhtimissüsteemi.
See tagab parema töökeskkonna põllutöömasinatele 
ning soodsamad tingimused külviks, saagi kasvuks 
ning saagikoristuseks.
Homburgi drenaažipuhastajaid müüakse üle kogu 
maailma

Kokkupanek 
Meilt tellitud drenaažipuhastajad valmivad kliendi soovi järgides meie 
kaasaegses tehases. Oma tööjõu kasutamine on parim viis tagada 
toote kvaliteeti ning ootustele vastavat ja õigeaegset kohaletoimeta-
mist.


