iXtrack C30 HSS33 dissel

Afbeelding wijkt af van beschreven actiemodel

HSS compacte spuitboom
De HSS 3-delige spuitboom heeft alle
eigenschappen in zich om langdurig
spuitwerk van hoge kwaliteit te leveren.
De 3D vakwerkconstructie is licht maar
zeer stabiel. Bij transport zeer compact
met 2,55m breedte.

EasySet
De bediening op de spuit is volledig
nieuw. Bediening is nu zó eenvoudig:
zuigkraan, perskraan en overige functies.
Zelfreinigende zuig- en persfilters zitten
direct in het bereik bij het kranenstelsel.
De gehele bediening is afgeschermd met
een kunststof deur.

iXtrack professionele spuiten
De iXtrack spuitenlijn straalt kwaliteit en
professionaliteit uit. De robuuste dissel
met volledig beschermde pompen, het
zeer stabiele parallellogram hefsysteem,
de standaard Twinflex geveerde wielas en
de geveerde spuitboom zijn hier maar
enkele voorbeelden van.

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 Ikarus geheel vanuit de trekker bediend
worden.

iXclean voor nóg 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*:

€ 46.750,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

Standaarduitvoering iXtrack C30 HSS33 dissel
iXtrack C30 getrokken veldspuit met 3000ltr polyethyleen tank
Compacte HSS 3-delige spuitboom met 5-jet dophouders
Lichtgewicht maar door de constructie zeer stabiel en compact in transport
Alle slangen, leidingen en cilinders blijven binnen de boomconstructie
Secties sluiten af op scharnierpunten: spuiten op 27 mtr mogelijk
Linker- en rechter boomdeel onafhankelijk gedempt tegen zwiepen
Easyset bedieningspaneel laat zich eenvoudig bedienen. Afgeschermd met deur
Schoonwatertank 360ltr vooronder de hoofdtank.
Laag zwaartepunt en extra oplegdruk ook bij lege hoofdtank
Autobesturing dissel bovenaanspan, pompen geïntegreerd
Zuigermembraanpomp 2 x 200 ltr/min niet gekoppeld
Verstelbare wielas met Twinflex vering en hydraulische beremming
Spoorbreedte verstelbaar 1.75-2.25m, 1,50m in overleg mogelijk
Bandenmaat 12.4 x 46 met vaste velgen en spatborden
FlowMaster (FMA): geavanceerde ISOBUS computer, switchbox voor hydrauliek (niet ingebrepen!)
Gebruiksvriendelijke spuitcomputer, geschikt voor ISOBUS trekkers of IsoMatch Tellus
Roering met elektrisch uitschakelbare roerbuis en hogedrukroerders
Spuitcomputer tot optioneel 15 secties en iXclean
Set driftarme AM110-04 doppen 90% driftreductie (rood)
Duracoat poederlak en RVS bouten
Vulslang met drijver en vulslanghouder
Fustreiniger in mangat
Handbediende kantdop
SKL keuring

Meerprijzen & accessoires:
SA601047
iXtrack C40 actiemodel ipv C30
SA600881
Pomp 2x250ltr
SA600421
Mixtank fustreiniger ipv fustreiniger mangat
SA601020
Elektronische niveaumeting
SA601021
iXclean Comfort
SA601022
iXclean Pro
SA600972
Hydrauliekpakket comfort 2: a-symmetrisch vouwen
SA600973
Hydrauliekpakket comfort 3: onafh. hellingcorrectie
Accessoires
SA600904
Switchbox voor IM Tellus
00001333MT IsoMatch Tellus terminal + voedingskabel
A136025000 IsoMatch Tellus Go terminal + voedingskabel
SA600812
Spatborden 550mm (midden) meerprijs
SA600364
Spatborden 700mm (breed) meerprijs
SA600848
Spuitpistool met 10mtr slang
SA600849
Hydrant aansluiting (direct vullen hoofdtank)
SA600751
Aansluiting leegpompen hoofdtank
SANOZLEF073R Elektrische bermdophouder (1 zijde)

€ 47.650,€
570,€
400,€ 1.490,€ 2.450,€ 4.550,€
200,€ 1.380,€
730,€ 3.275,€ 1.600,€
90,€
170,€
220,€
290,€
150,€
410,-
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