
H.S.S. GPS Controlbox®



H.S.S CF2000-3 Orchard sprayers/Boomgaardspuiten

De H.S.S. CF2000-3 is een getrokken complete, onderhoudsarme, praktische en 
gebruiksvriendelijke drierijenboomgaardspuit welke speciaal is ontwikkeld om een 
maximale spuitcapaciteit te halen. Deze boomgaardspuit kan in korte tijd een 
groot oppervlak behandelen, zo’n 6 á 7 hectare per uur. 

DDe machine is voorzien van een touchscreen waardoor de bediening nog eenvou-
diger wordt. Mede dankzij deze bediening is het mogelijk om te keren zonder te 
stoppen. Op het touchscreen wordt standaard de digitale tank- en drukmeting 
weergegeven. Het unieke systeem van in- en uitklappen zorgt ervoor dat de 
blaasmonden altijd haaks op de bomenrij blijven staan. Dit voorkomt over- of on-
derdosering van de spuitvloeistof. Ook is het mogelijk om met één of twee in-
geklapte armen door een rij te rijden. De armen zijn traploos in breedte verstel
baar.

Door het gebruik van een dubbele haakse tandwielkast in combinatie met een ko-
rtdraai dissel is een korte draaicirkel mogelijk. De machine is standaard voorzien 
van een traploze hydraulische in breedte verstelbare eerste as. De tweede as is 
hydraulisch geremd.

Voordelen:
• Keren zonder te stoppen door inklapbare spuitarmen;
• Geavanceerd touchscreen voor eenvoudige en optimale bediening;
• Laag geluidsniveau;
• Traploze hydraulische verstelling eerste as en traploze verstelling armen;
• Korte draaicirkel door korte draaidissel;
• Optionele mogelijkheden (zoals: chemicaliën-mixer, roerpomp, RVS vulzeef met 
inspoelkop, werkverlichting, flitsers.

The H.S.S. CF2000-3 is a drawn complete, low-maintenance, practical and 
user friendly three-row orchard sprayer which is especially developed to get a 
maximal spray capacity. This orchard sprayer is able to treat a large surface in 
a short time, circa 6 to 7 hectares an hour. 

TThe machine is provided with a touchscreen that makes operation even 
easier. Regarding to this operation it is possible to turn the machine without 
stopping. The digital tank and pressure measurement is also shown standard 
on the touchscreen. The unique system of folding and unfolding makes sure 
the airducts always remain perpendicular to the row of trees. This prevents 
overdosing or underdosing of the spray liquid. It is also possible to drive with 
one or two folded arms through an orchard. The arms are steplessly adjusta-
ble in width. ble in width. 

Because of the use of a double right-angle gearbox in combination with a 
short turn shaft a short turning circle is possible. The machine is standard 
equipped with a first axle which is stepless hydraulic adjustable in width and a 
second axle which got a hydraulic brake. 

Benefits:
• Turn without stopping the machine because of folding spray arms;
• Advanced touchscreen for easy and optimal operation;
• Low noise level;
• Stepless hydraulic adjustable first axle and steplessly adjustable spray arms;
• Short turn circle because of a short turning shaft;
• Various options (as: chemical mixer, stirring pump, stainless steel filling 
sieve with injection nozzle, work lighting, flashing lights.
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H.S.S. GPS Controlbox®
Een optimale gewasbescherming en minimaal residu zijn twee 
dingen die niet eenvoudig met elkaar te verenigen zijn. GPS in com-
binatie met een betrouwbare registratie van het spuitproces is een 
volgende stap in de perfectionering van de spuittechniek. 

De GPS-besturing is te gebruiken voor de Weedy CC onkruidspuit en 
alle typen H.S.S. boomgaardspuiten, voor de één rij- en drierijen-
boomgaardspuiten. Daarnaast zijn het scherm en de bol uitwissel-
baar van machine naar machine. 

H.S.S. GPS Controlbox®:

• Inlog door middel van persoonlijk nummer en pincode chauffeur;
• Registratie van tankmix door uniek tanknummer;
• Weergave van de actuele flow per sectie (6 of 8 doppen);
• Weergave van de te verwachten flow per hectare;
• Gesloten registratie van afgifte per halve bomenrij;
• Automatisch schakelen van de doppen op de taakkaart;
• Nauwkeurig tanken door digitale tankmeting;
• Waterbesparend reinigen door semiautomatisch spoelprogramma.
• Date overdracht door USB-stick;
•• Inladen taakkaart en exporteren afgifteregistratie (Chauffeur, tank-
mixnummer, locatie en hoeveelheid);
• Voldoet aan hoogst geldende DRT-klasse;
• Ergonomische armleuning ten behoeve van bediening;
• Is klaar voor autonoom werken.

Optimal crop protection and minimal residue are two thing that are 
not easy to unite. GPS in combination with reliable registration of the 
spraying process is the next step in perfecting the spraying tech-
nique.

The GPS control can be used for the Weedy CC weed sprayers and all 
types H.S.S. orchard sprayers, for the one and three-row orchard 
sprayers. In addition, the screen and the sphere are interchangeable 
from machine to machine. 

H.S.S. GPS Controlbox®:

• Login via personal number and pin code driver;
• Registration of tank mix  by unique tank number;
•• Display of current flow per section;
• Display of the expected flow per hectare;
• Closed registration of dispensing from one side of the tree;
• Automatic switching between nozzles on the task card;
• Accurate tank filling because of digital tank measurement;
• Water-saving cleaning with semiautomatic rinsing program;
• Data transfer through USB stick;
•• Load task card and export dispensing registration (Driver, tank mix 
number, location and quantity);
• Meets highest DRT class;
• Ergonomic armrest for operation;
• Ready for driverless working.
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