iXter B13 HC21

Afbeelding wijkt af van beschreven actiemodel

Compact, compacter, iXter
Compacter kan niet! Zo’n professionele
groot volume spuit en toch te dragen door
een kleine trekker. De Easy Hitch heeft
hier een fors aandeel in: kort op de trekker
in de tank geïntegreerd.

Modern en magnifiek
Zo mooi is nog geen gedragen spuit
gemaakt. De korte brede tank met laag
zwaartepunt is een stabiele basis. Met alle
vereiste componenten achter de grijze
kappen beschermd tegen vuil en slijk.

HC-spuitboom
De HC spuitboom heeft zich al jaren
bewezen in de werkbreedtes van 18 tot
24m. Nu is de werkbreedte vergroot to 27,
28 en zelfs 30m met de bekende HC
bouwwijze en kenmerken. 2,5m transportbreedte, ingetrokken cilinders tijdens het
spuiten en onafhankelijke zwiepdemping
links en rechts zijn slechts enkele
voordelen van de HC spuitboom!

Moderne spuitcomputer
De FlowMaster (FMA) spuitcomputer is de
topcomputer in zijn klasse. De FMA is ISOBUS
compatibel en kan werken met alle ISOBUS
tractoren en bedieningsschermen!
In combinatie met de optionele IsoMatch
Tellus of IsoMatch Tellus GO kan er zeer
eenvoudig worden gewerkt met GEOcontrol
met automatische sectieschakeling en kan de
iXter geheel vanuit de trekker bediend worden.

iXclean voor nog meer comfort
Voor extra comfort zijn naast elektronische
niveaumeting nu ook iXclean Comfort en
iXclean Pro leverbaar. Hiermee wordt het
kranenstelsel elektronisch aangestuurd en kan
de spuit met één druk op de knop o.a.
volautomatisch gereinigd worden!

Netto
prijs*:

prijs op aanvraag

€ 24.000,excl. BTW

*Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden
Kverneland Group Benelux bv - Nederland - België
NL: tel 0321 387100 - fax: 0321 387111 / BE: tel. 02/582 80 02 - fax: 02/582 7501

Standaard uitvoering iXter B13 HC21
Basismachine iXter B13 professionele gedragen spuit
1300ltr polyethyleen tank, met tankreinigers en uitschakelbare roerbuis
Geïntegreerde mixtank en fustenreiniger beschermd achter linkerdeur
EasySet bediening kranenstelsel op de spuit, beschermd met deur
Korte brede tank met laag zwaartepunt en diep aanzuigpunt
Easy Hitch snelkoppeling waardoor de spuit zeer kort op de trekker hangt
HC 21m spuitboom stalen 3D constructie in 9 delen
Sectieverdeling met 7 secties van 3m
FlowMaster (FMA): geavanceerde ISOBUS computer, switchbox voor hydrauliek (niet inbegrepen!)
Gebruiksvriendelijke spuitcomputer, geschikt voor ISOBUS trekkers of IsoMatch Tellus
Geluidsarme 200l/min zuiger-membraan pomp met oliesmering
Spuitboombreedtes : 21m – 16m – 12m – 8m
Vulslang met 2” aansluiting incl. terugslagklep en drijver
SKL-keuring, handbediende bermdop met AI kantdop
Dophouders 3-jets met set AM110-04 doppen driftarm 90%
Elektrisch hydraulische bediening van links & rechts onafhank.
vouwen, boomlift, hellingcorrectie en balansblokkering
Transportverlichting

Meerprijzen & accessoires:
SA600704
SA600819
SA600712
SA600899
SA600886
SA600759
SA600761

iXter B16 HC21 actiemodel 1600ltr
HC boom 18m 5 secties ipv std
HC boom 24m 7 secties ipv std
Hydrauliek pakket comfort 2 (onafh. hellingcorrectie)
Elektronische niveaumeting iXter
iXclean Comfort
iXclean Pro

Accessoires
SA600904
Switchbox IM Tellus
00001333MT IsoMatch Tellus terminal + voedingskabel
A136025000 IsoMatch Tellus Go terminal + voedingskabel
SA601101
Wegzetbok iXter
SA600755
Hogedrukroerders
SA600758
Afdekscherm pomp en regeling
SA600752
Hydrant aansluiting (direct vullen hoofdtank)
SA600751
Aansluiting leegpompen hoofdtank
SA600754
Vulaansluiting schoonwatertank Geka 1”
SA601034
Buitenreinigingsset
SANOZLEF103R Elektrische bermdophouder (1 zijde)

€ 24.500,€ -440,€
330,€
800,€
900,€ 2.190,€ 3.470,€
730,€ 3.275,€ 1.600,€
610,€
360,€
110,€
250,€
150,€
70,€
370,€
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