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Agronic Xs- serie gjødselsvogn

Agronic Xs serie er enakslede gjødselsvogner på 10 
eller 12 m3. 

Med eller uten krabbestyring på akslingen for offset 
kjøring og mindre marktrykk.

Dekkstørrelse helt opp i 1050/50R32 



Xs er en enakslet 
tankvogn

- Hydraulisk tømmepumpe, ingen PTO- aksling

- Fleksibel, lett og rimelig gjødselsvogn

- Epoxybelagt innside

- Stort utvalg av injektorer og pumper

- Utformingen av påfyllingstrakten gjør at luke er unødvendig

- Hydraulisk tømmeventil er standard

- Injektorbraketter er standard

- Led lys 

- 2 størrelser, 10 eller 12 m3



- Opp til 4 500 l/min 
med standard 
pumpe.

- Opp til 8 000 l/min
med stempel-
pumpe.

- Standard arm
rekker 3 meter
ned.

- Med hydraulisk 
forlengerledd ned 
til 4 eller 5 meter.

Xs serien med 
sidemontert 

lasterarm



Tankens utforming gir perfekte 
kjøreegenskaper

- Meget lavt tyngdepunkt da tanken er festet direkte på akslingen

- Oval utforming av tank

- Konstruert for å tømme fremre del av tanken sist, for å 
opprettholde riktig vektfordeling

- Tank utstyrt med to skvalpeskott/ledeplater

- Radialdekk av beste kvalitet



3 dekkstørrelser og krabbestyring 
som tilvalg

ADR-akslinger og hydrauliske bremser 

Dekkstørrelser 850/50R30,5, 900/60R32 eller 1050/50R32 

Maksimal bredde på vogna er 328 cm, men vi kan også produsere Xs 
vogna med en bredde på 299 cm med 850/50R30,5 dekk

850/50R30,5 
Med eller uten 
krabbestyring

900/60R32 
Kun med krabbestyring

1050/50R32 
Kun uten krabbestyring



Velg mellom tre dekkstørrelser. De to 
største med traktormønster

Dimensjoner på dekkene:

850/50R30,5.  Nokian ELS stålforsterket diam. 1625 mm, bredde 862 mm. 

Med eller uten krabbestyring

900/60R32. BKT AgriMax Teris, diam. 1893 mm, bredde 886 mm. 

Kun med krabbestyring

1050/50R32. BKT AgriMax Teris, diam. 1893 mm bredde 1059 mm.

Kun uten krabbestyring

Mål oppgitt av dekkprodusenter 1.11.2016



Kompakt størrelse

10 m3 med 850/50R30,5 dekk
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