
FEATURES 

 -Ergonomic design, practical and modern 

 -Functional and centralized controls on the left side 

 -Platform-access load in her mouth 

 -New-flush drain without ensuring racordatge residual volume of the lowest in its 

category 

 -Large capacity wash tank 

 -Incorporador-cleaning system with high capacity packaging retractable 

 -Suction filter-large capacity self-cleaning filter series 

 -Multifunction Double-suction valve and pressure 

 -Membrane pumps 330-410 l.m. 

 -Turbine pumps, stainless steel 400 to 600 lm 

 -Parallelogram lift with hydropneumatic suspension 

 -Bar-AMP Sprayers swings of 15 to 28 m. 

 -AMP Sprayers HYDRUS-bars 16 to 36 m. 

 -Damping of the bar-controllable from the cockpit (patented system) 

 -Double-system anti whip 

 -System-controlled inner turmoil 

 -Dry-level outdoor readable and reliable 

 -Hydropneumatic suspension in the coupling 

 -Hydropneumatic suspension in the axis 

 -Mudguards-series 

 -Axis of 100 mm. thick with anchor 280 or 220 mm. depending on model 

 -Via variable-width 

 -Screw-in stainless steel 

 -CPAE-Regulation 

 

OPTIONS 

o -CPAE ISO-BUS-Regulation 

o -Guided by GPS-automatic cut sections 

o -Electronic-level pressure sensor 

o -Axis-directional 

o -Stainless-Steel Bars 

o -Circuit fertilizers high flow 

o -Floating-Wheels 

o -Hydraulic Pump 

o -Hydraulic System with L.S. 

o -Air Hose 

o -Filters section 

o -Automatic self-cleaning system 

o -Auto-Filling System 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 -Disseny ergonòmic, pràctic i modern 

 -Comandaments funcionals i centralitzats al costat esquerre 

 -Plataforma d’accés a la boca de càrrega 

 -Nova cisterna amb desguàs sense racordatge assegurant un volum residual dels més 

baixos en la seva categoria 

 -Dipòsit de rentada de gran capacitat 

 -Incorporador amb sistema de neteja d'envasos de gran capacitat escamotejable 

 -Filtre d'aspiració de gran capacitat i filtre auto netejador de sèrie 

 -Doble vàlvula multifunció d'aspiració i pressió 

 -Bombes de membranes de 330-410 l.m. 

 -Bombes de turbina d’acer inoxidable de 400 a 600 l.m. 

 -Elevador paral·lelogram amb suspensió hidropneumàtica 

 -Barres AMP Sprayers pendulars de 15 a 28 m. 

 -Barres AMP Sprayers HYDRUS de 16 a 36 m. 

 -Amortiment de la barra controlable des de la cabina (SISTEMA PATENTAT) 

 -Doble sistema anti-fuetatge  

 -Sistema d'agitació interior controlable 

 -Nivell sec exterior de fàcil lectura i fiable 

 -Suspensió hidropneumàtica a l'enganxall 

 -Suspensió hidropneumàtica en l'eix 

 -Parafangs de sèrie 

 -Eix de 100 mm. de gruix amb ancoratge de 280 o 220 mm. segons model 

 -Amplada de via variable 

 -Cargols en acer inoxidable 

 -Regulació CPAE 

 

OPCIONS 

o -Regulació CPAE ISO-BUS 

o -Guiat per GPS amb tall automàtic de seccions 

o -Nivell electrònic per captador de pressió 

o -Eix direccional 

o -Barres d'acer inoxidable 

o -Circuit per adobs de gran cabal 

o -Rodes de flotació 

o -Accionament hidràulic de la bomba 

o -Sistema hidràulic amb L.S. 

o -Mànega d'aire 

o -Filtres de secció 

o -Sistema d'autoneteja automàtic 

o -Sistema d'ompliment automàtic 



WORKER  
25/30/36/42/52/60,  2500 - 6000 l 

Dealer: 

Passeig de la crosa S/N – 17185 Vilobí d’Onyar – GIRONA 
Tel. +34 972 474 137 – Fax +34 972 473 229 

comercial@ampsprayers.com 
www.ampsprayers.com 

www.facebook.com/ampsprayers 

The company reserves the right to modify the characteristics of the machines without notice. 

L’empresa es reserva el dret de modificar les característiques de les màquines sense previ avís. 

A 

B C 

W 25/30 W 36/42 W 52/60 

A (mm) 3100-3880 3100-3880 3100-3880 

B (mm) 2550 2550 2550 

C (mm) 5400-6450 6400-8250 7200-9050 

Pès/Weight             
(kg) 

2200-2700 3100-4200 3800-4800 


