VOGNER OG TILBEHØR XS SERIEN

ALLE AGRONIC GJØDSELVOGNER ER UTSTYRT MED SPREDEPLATE SOM STANDARD.

VARENR

Agronic Xs gjødselvogner, enakslet og med hydraulisk sentrifugalpumpe

AGLV10Xs

Vogn på 10m3, 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremser,
krabbestyring, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.

AGLV10Xs1

Vogn på 10m3, 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremser,
skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.

AGLV10Xs2
AGLV10Xs3
AGLV12Xs
AGLV12Xs1
AGLV12Xs2
AGLV12Xs3
Kanon

Vogn på 10m3, 900 / 60R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske
bremser, krabbestyring, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Vogn på 10m3, 1050 / 50R32 BKT radialdekk, diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske
bremser, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Vogn på 12m3, 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremser,
krabbestyring, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Vogn på 12m3, 850 / 50R30,5 radialdekk , diam 162 cm, ADR aksel med hydrauliske bremser,
skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Vogn på 12m3, 900 / 60R32 BKT radialdekk , diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske
bremser, krabbestyring, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Vogn på 12m3, 1050 / 50R32 BKT radialdekk, diam 189 cm, ADR aksel med hydrauliske
bremser, skjermer og LED- lys, hydraulisk lossepumpe.
Ved bruk av gjødselkanon på Xs-serien må en PTO-drevet pumpe brukes:
Pto pumpe+ vidvinkelaksling + noen andre endringer

VARENR

Opsjoner og tilbehør

AGLVA1

Hydrauliske 3- veisventil for miksing , standard på alle HXA- modeller, på pumpearm AGLVA8 og inkludert i kit
for ekstra kapasitet, AGLVA26T

AGLVA1B

Hydraulisk skruemikser i tank for spredning av grisemøkk

AGLVA4

Tilkoblinger for bunnlasting. Er utstyrt med Bauer-type hurtigkoblinger. Tilbakeløpsslange tilkobles det høyeste
punktet i toppen av tanken.

AGLVA5

Hydraulisk toppluke

AGLVA5M

Mekanisk toppluke

VARENR

LASTERARM

AGLVA26HT

Sidemontert lasterarm, rekker 3 m under bakkenivå. Hydraulisk sving, pumper bare til høyre side,
pumper opp til 4500 l / min, ingen miksing inkludert. Ønskes mer kapasitet, kan lasterarm utstyres med
AGLVA26T eller AGLVATP.

AGLVA26T

Kit for ekstra kapasitet for sidemontert lasterarm. Inkl. miksing. Pumpekapasitet opp til 8000 l / min. Oljebehov
50 l / min. Den hydrauliske pumpa mater slammet direkte til inntaket på sentrifugalpumpa. Passer ikke HS og
HXA modeller.

AGLVA26N

Hydraulisk forlengerledd for sidemontert lasterarm, rekker 4 m under bakkenivå.

AGLVATP

Ekstra kraftig pumpe med stempelmotor. Oljebehov 80 l / min. Opp til 8000 l /min. med bruk av kun denne
pumpen. Passer til AGLVA26HT og AGLVA8

AGLVA26J

5 m forlenger for sidemontert lasterarm. Krever også AGLVA26N

AGLVA17

Hydraulisk vektoverføringssystem, CAT 3. Et hydraulisk trekkstag gjør det mulig å overføre mer en 1 tonn av
belastningen på draget til forakslingen på traktoren. Trykkakkumulatorer på hver side av stempelet lar staget
fjære ved kjøring på vei.

AGLVA18

Hydraulisk 3-veis velgeventil. Tilbake til tank, til spredeplate eller til for eksempel slangespreder.

AGLVA9A

Kontrollenhet med joystick og 5 funksjoner, samt varsling for låsing av styrende bakaksling.

AGLVA9B

Kontrollenhet + elektriske komponenter + 5 funksjoner. Nødvendig når det brukes både lasterarm OG
nedfeller/injektor eller slangespreder.

AGLVALS

LS- load sensing hydraulisk system

AGLVA9C

Gjødselcomputer, ekstra pris for joystick kontroll, 3-veis ventil på gjødselvogn. Inkluderer "Headland" funksjon,
som klargjør vogna for spredning med kun et tastetrykk. 200 minneplasser .

AGLVA9D

Automatisk dybdekontroll for nedfeller/injektor. MÅ brukes i kombinasjon med varenummer AGLVA9C

AGLVA9T

Parlok verktøykasse, vanntett.

VARENR

SLANGESPREDERE, KNIV- OG SKIVENEDFELLERE

AGLVA14TI

Slangespreder 12 m. bredde. Galvanisert distributør med 2 kammer, galvaniserte bommer, 40 stk.
slanger med 50 mm innerdiameter. Inkluderer dryppstopp-system.

AGLVA140TI

Slangespreder 16 m. bredde. Høykapasitets, galvanisert 4 kammers distributør med Danfoss OMH 315
motor. Galvaniserte bommer og 54 stk. slanger med 50 mm innerdiameter. Inkluderer dryppstoppsystem.

AGLVALL2

Spredeplate når slangespreder er montert

AGLVA22

Hydraulisk steinfelle under distributør. Passer alle nedfeller/injektor og slangespredere.

AGLVA15U

AGR8000 Skivenedfeller (disc injector), arbeidsbredde 8 m, 40 skiver/disker, 50 mm slanger,
Galvanisert, 2 kammers distributør med kniver for finmaling av gjødsla.

AGLVA156U

AGR6000 Skivenedfeller (disc injector), arbeidsbredde 6 m, 32 skiver/disker, 50 mm slanger,
Galvanisert, 2 kammers distributør med kniver for finmaling av gjødsla.

AGLVA15LK

Ekstra 8 mm. skiver/disker for nedfeller. Gir 18 mm bredt spor i bakken (standard er 10 mm). (10 + 8 + 8 mm
kan også settes i sammen, og gir da et spor på 26 mm.)

AGLVAHAU

Harv for kniv- eller skivenedfeller. Sparer en runde med harva i etterkant av spredning.

AGLVA158U

JVM8 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 8 m, 26 stk. knivnedfellere, 50 mm slange, galvanisert
hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc)

AGLVA1512U

JVM12 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 12 m, 40 stk. knivnedfellere, 50 mm slange, galvanisert
hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc)

AGLVA1515U

JVM15 knivnedfeller (sko), arbeidsbredde 15 m, 54 stk. knivnedfellere, 50 mm slange, galvanisert
hydraulisk distributør med knivkuttere for å finmale gjødsla (halm etc). Høykapasitets distributør med 4
kammer og Danfoss OHM 315 motor.

AGLVAHO40

Høykapasitets distributør med 4 kammer og Danfoss OHM 315 motor.

AGLVALL

Spredeplate når kniv- eller skivenedfeller er montert

VARENR
AGLVARL
AGLVA30
AGLVAX
AGLVAX2
AGLVA27
AGLVA28K
AGLVA28S

ANNET
Lange skvettlapper
Kit for montering av Agronic slange-, kniv- eller skivenedfellere på andre typer gjødselvogner
LED arbeidslys for montering bak på gjødselvogn. 2 stk.
LED arbeidslys for lasterarm. 2 stk.
Luftbremser i stedet for hydrauliske bremser.
Kulekobling i stedet for trekkøye
Trekkøye med kulekobling, begge muligheter

