
Importør: 



 En ny generasjon gjødselvogner. 

 Meget lavt tyngdepunkt. 

 Enkel rengjøring, da alle rør 
løper på innsiden av tank. 

 Perfekt for kjøring etter vei, med 
helt riktig vekt på draget. 

 Størrelser fra 10 til 30 m3, 1, 2 
eller 3 aksler. 

 Mye tilleggsutstyr. 

 Video lenker: 
http://youtu.be/zNKZWbOC7U8 

 http://youtu.be/MmJ0NxxxmA4 

 http://youtu.be/z804jqxVgSw 

 http://youtu.be/VpqIWDoAOYE 

 http://youtu.be/6JVgVA6JUkQ 
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 Tømmepumpe henter fra det 
laveste punktet helt framme i 
tanken. 

 Konstruksjonen gjør at tanken 
tømmes også i oppover eller 
nedoverbakke. 

 Ingen interne seksjoner nødvendig. 
Enkel å operere. 

 Nok vekt på draget, selv når 
tanken er halvfull. 

 Vogna svaier eller vingler ikke, noe 
som sparer gårdsveier. 

 Mulighet til å kjøre raskere. 



 Høyde på fylletrakt er 50 cm, og 
trakta går hele 50 cm ned i 
tanken, så luke er ikke nødvendig 

 Nøyaktig spredeplate, all gjødsla 
går direkte til siden. Ingen 
spredning bakover 

 Spredebredde opp til 30 meter. 
Enkelt å justere med PTO-
hastighet eller via hydraulisk 
ventil 

 Utvendige stiger  

 Mengdeindikator 

 Radial dekk og kraftige 
hydrauliske bremser 

 LED-lys og skjermer 

 På bildet øverst har vogna uttak 
for sidetømming, noe som er en 
opsjon 



 Vidvinkel PTO aksling med boltet 
overbelastningsclutch. (ikke Xs-serien) 

 Sentrifugalpumpe. Pumpa er plassert helt 
nederst i front av tank. Kort og robust 50 
mm aksling. 

 Diameter på rør 140 mm på Xs og 
Standard serien, på HS og HXA modellene 
168 mm. 

 2-4 skvalpeskott i tank. Alle tanker er 
sandblåst. 

 Yttersiden er lakkert med en to-
komponent, halvblank polyuretan lakk + 
en to-komponent, glanset polyuretan lakk. 

 På innsiden brukes en to-komponent, 
halvmatt polyuretan lakk som inneholder 
anti-korroderende pigmenter. Det gir en 
meget god bestandighet og slitestyrke. 



 ADR Tandem akslinger 
standard på 14 m3 og 17 m3  

 24T lastekapasitet 

 Styrende bakaksling med 
fjæring 

 Hydrauliske bremser på 
fremre aksling  

 4-hjuls brems som opsjon 

 Luftbremser som opsjon 

 



 5 vinger 

 Herdet aksling med 
antikorroderende overflate. 

 Med kuleventil. 

 Med trippel-tettede, smørbare 
lager. 

 400- 800 rpm 

 

Tiivisteiden rasvanippa

Laakereiden rasvanippa

Vuotoreikä



 Som opsjon; Effektiv fyllepumpe 
med stempel-motor.  

 Tetninger og støttelager på  
impellerakslingen. 

 Bygget for ekstremt tøffe forhold. 

 Krever minimum 80 l/min,  og 
Load Sense hydraulikk (LS). 

 Kapasitet opp til 8 m3/min, med 
en pumpe. 

 Høy pumpekapasitet også ved tykk 
gjødsel. 



 Krever olje 50 l/min.  

 Støttelager, ekstra tetninger, ingen 
gjødsel i kontakt med akslingen til 
den hydrauliske motoren. 

 Kapasitet opp til 5500 l/min, side- 
montert pumpearm. 

 Kapasitet sammen med 
sentrifugalpumpe opp til 8000 
l/min. 

 Ved krevende forhold med tykk 
gjødsel og dype kummer så 
anbefales HD pumpe med 
stempelmotor. 

 



 Nokian ELS Radial SB, miljøvennlige 
«flytedekk” eller radialdekk. 

 Standard 14-17-20 m3 vogner har 
ADR akslinger med mekanisk 
fjæring og styrende bakre aksling.  

 HS-vogner på 14-17-20m3 har ADR 
akslinger med hydropneumatisk 
fjæring og selvstyrende bakaksling. 

 HXA-vogner  14-17-20-25-30 m3 
har ADR akslinger med hydro-
pneumatisk fjæring, elektro-
hydraulisk styring, samt 
krabbestyring som standard.  

 



 Agronic Xs, Standard og HXA 
gjødselvogner kan utstyres 
med det unike krabbestyrings 
systemet. På en boggiaksel 
med fjæring er begge aksler 
styrt. 

 Med krabbestyring kan vogna 
styres til å føle sine egne spor 
på valgfri side av traktorens 
kjørespor. 

 Dette minimerer jordpakking 
og sjansen for å kjøre seg fast. 

 Akslingene låses for kjøring på 
vei. Den bakerste akslingen 
kan fortsatt styres om 
ønskelig. 



 Aksling med lavere totalvekt 

 Mindre marktrykk 

 Hydrauliske bremser 

 5 tonn justert marktrykk 

 Aksling kan heves,  opp til 2 tonn 

mer vekt på drag. 

 Alltid nok vekt på traktor. 

 Bedre stabilitet på vei. 

 Når vogna er tom, heves 

akslingen, dieselforbruket går ned, 

mer vekt på traktoren, og mindre 

slitasje på dekk. 

 En meget kostnadseffektiv løsning. 



 Hydropneumatisk fjæring. 

 Alle akslinger er styrbare. 

 Krabbestyring er standard. 

 Behov for LS-hydraulikk fra 
traktor. 

 Vognstørrelser fra 20-25m3. 



 CAN-BUS system 

 Enkel kontroll via Joysticks 

 Alle kontrollere i traktorhytte 

 Computer som opsjon 

 Med en computer har du kontroll på 
total mengde gjødsel for forskjellige 
skifter eller hos forskjellige kunder. 

 Du kan se totalt dieselforbruk, 
dosering, mengde gjødsel i m3, 
antall dekar/hektar, kjørte kilometer, 
arbeidstimer etc… 

 Kontrollerer gjødselmengden og 
endrer denne dersom kjørehastighet 
endres. 

 Headland automatikk; Med kun et 
trykk på en tast går spredebom eller 
skivenedfeller ned, 3- veisventil 
åpner, distributør starter, og dersom 
krabbestyring går gjødselvogna i 
posisjon ut på siden. På slutten av 
feltet, vil et nytt tastetrykk gjøre det 
motsatte. 

 LS- hydraulikk kan slås av eller på 
med en bryter. 

 



 
 Montert i senter på drag. Vendbar begge 

veier. 

 Basismodell bruker også 
sentrifugalpumpe for fylling. Kapasitet 
opp til 8.000 l/min. Oljebehov 50 l/min. 

 HD modell har en egen pumpe med 
stempelmotor, og bruker ikke 
sentrifugalpumpen. Kapasitet opp til 
8000 l/min, oljebehov 80 l/min. 

 Rekkevidde 4 meter, med forlenger 5 
meter. 
 

OPSJONER: 

 Et 3. ledd på pumpearm. 

 Tømmeventil, tømming også mulig via 
skumslange.  

 Forlenger 1 meter. 

 



 Lav kostnad for enkel fylling. 

 Helgalvanisert 168 mm rør. 

 Fast, ikke vendbar, fyll rett i 
gjødselkum.  

 Kapasitet 4000- 8000* l/min. 
avhengig av pumpesystem. 

 Oljebehov 50 l/min, behov for 1 
enkeltvirkende, 2 dobbeltvirkede 
uttak og fri retur. 

 Som en opsjon, kan det monteres en 
sving sylinder, et ekstra ledd på 
pumpearm, og en forlengelse til 5 
meter som gjør det mulig å nå over 
en 90 cm bred vegg på 4 m dyp.  

 *HD pumpe som en opsjon. 



 Enkel og robust konstruksjon. 

 Arbeidsbredde 6,4 eller 8 m.  

 32 eller 40 enkle skiver. 

 Overbelastningsvern: fjærer, 
overbelastningsventil, 
akkumulatorer. 

 Kan vendes og tiltes. 

 Arbeidsdyp 20- 60 mm. 

 Maks trykk 225 kg/skive.  

 Hydraulisk innfellbare 
sidebommer. 

 LED tilhengerlys. 

 Automatisk dybdekontroll som 
en opsjon. 

 



 Skivene er produsert i 
herdet boron stål. 
Diameter 300 mm  

 Standard skiver er 4 mm 
tykke, dette holder 
kraftbehovet lavt.  

 Plogbredde pr. skive er 7 
mm, så resultatet er en 
11 mm bred fure. 

 Dyser er 12 mm, slik at 
svært lite rotes opp. 

 Grunnet den åpne 
konstruksjonen, jobber 
skivenedfelleren like 
godt i gress, kornåkre 
og i svart jord.  

 

 



 En enkel harv er også tilgjengelig 
som en opsjon til AG 8000 
skivenedfeller. 

 Behov for et meget lavt 
kraftbehov. 

 Enkel montering, justerbar på/av. 



 Enkel og robust konstruksjon. 

 Arbeidsbredde 8 eller 12 m.  

 20 eller 40 enkle kniver. 

 Overbelastningsvern: fjærer, 
overbelastningsventil, 
akkumulatorer. 

 Kan vendes og tiltes. 

 Arbeidsdybde 5- 40 mm. 

 Trykk 15 kg/pr. slange.  

 Hydraulisk innfellbare 
sidebommer. 

 LED tilhengerlys. 

 Automatisk dybdekontroll som 
en opsjon. 

 



 Galvaniserte bommer. 

 50 mm slanger. 

 Kapasitet 6000 l/min. 

 Samme distributør 
som på skivenedfeller. 

 Arbeidsbredde 12 m 
og 40 slanger, eller 16 
m og 54 slanger. 

 Hydraulisk antidrypp 
system. 



 Slitedeler i Hardox 

 Galvanisert  

 Symmetrisk – kan vendes begge 
veier 

 Maler opp gjødsla med kniver i 
hardox før denne kommer inn i 
distribusjonskammeret. 

 Sluseventil for tømming av 
urenheter direkte ut på bakken. 

 Innerdiameter på slangene er 50 
mm. 

 Oljebehov- kun 30 l/min. 

 40 or 54 slanger 

 Kapasitet opp til 6000 l/min 



AGRONIC 


















