
Fôrvogn Agronic 143S 4wd

Agronic 143S 4wd er en meget kompakt fôrvogn med et lavt kraftbehov. For rund- og 

firkantballer.

Vognen er selvlastende med rund- eller firkantballer og legger ut til begge sider. Skiver av alle 

tykkelser kan kuttes, og kuttet blir perfekt hver gang.

Vognen er lett og enkel å manøvrere. Alle funksjoner styres via hydraulikk og kontrolleres via 

to styrespaker, bortsett fra transportbeltet og dobbelpumpen som kjøres via pedaler. 

All hydraulikk kjøres uavhengig.

Skid steer. Direktedrift på alle 4 hjul via oljemotorer. 4-hjulsdriften og grove dekk gjør at 

vognen tar seg bra fram også utenfor fjøset.



AGRONIC 143S 4wd
Plast og nett skjæres åpent før lasting. Takket være 4-hjulsdriften kjøres gaflene enkelt under rundballen uten 

problemer. Når ballen er løftet opp, ruller den inn mot maskinen slik at plast og nett enkelt fjernes.

Sideåpningene på vogna er store slik at alt som kuttes, uavhengig av tykkelsen på kuttet, så vil dette enkelt komme ut 

gjennom sideåpningen via båndet. Transportbåndet, som bruker en sterk Kohlswa 74 kjede, kan kjøres i begge 

retninger. Det kuttede fôret legges raskt  ut direkte foran dyrene, uten at støv virvles opp.



Ballen ligger på gaffelen under hele arbeidsprosessen. 

Løftehøyden på gaffelen bestemmer også tykkelsen på 

skiva som kuttes. Grunnet den spesielle utformingen av 

gaffelen, kan også ballen fjernes om nødvendig. 

Spesielle gafler er også tilgjengelig om håndtering av 

løst fôr.

Lengden på kuttet kan justeres. Den horisontale 

kniven kan kutte ballen opp i 6 deler. Også frosne 

baller kan kuttes.

Styring og 4-hjulsdrift kontrolleres vis spaker. 

Systemet er utstyrt med en differensialventil som 

fungerer som en lås på differensial gearet. Dette gjør 

det å kjøre I en rett linje rett frem meget enkelt.

Hjulene sitter i egen opplagring slik at vekten av 

maskin og fôr ikke belaster oljemotorene.

Hver motor er utstyrt med en overløpsventil slik at 

de tåler raske bevegelser med full vekt uten å skades 

eller slites ut. Akseldiameter på motorene er 40 mm.

SPESIFIKASJONER
Lastekapasitet Rundballediameter 1,4 m, 1 400 kg

Vekt/Bredde/Høyde 1 250 kg/ 142 cm/ 180 cm

Motor 26,5 hk/ 3600 rpm. 3 cyl. Lombardini diesel, 60Ah batteri

Varslingssystemer
Overvåkning av oljetrykk, temperatur og luftfilter hindrer skader, og stopper også 

motoren om nødvendig

Kjølesystem Væske med ekspansjonstank og overdimensjonert radiator

Hydraulikk To pumper som også kan kjøres i sammen. Oljemengde 40+ 22 l/min

Dekk 5.00 - 8

Styrekontrollere
To joystick til fremdrift, løft og håndtering av ballene. Trinnløs hastighetsregulering. 
Retning på transportbelte via pedaler. Indikatorpanel for motor og timeteller

Fremdrift Direktedrift alle hjul med Danfoss OMR 375 motorer. Skid steer

Standardutstyr Motorvarmer og led arbeidslys

Ekstrautstyr Gaffel for håndtering av løst fôr



For mer opplysninger om Agronic 143S 4wd se www.aramaskin.no, 
ring 69 19 90 99 eller send mail til post@aramaskin.no

3790 mm

http://www.aramaskin.no/

