Agronic
flytgödselspridare

Agronic flytgödselspridare, låg tyngdpunkt, ojämförliga prestanda.
AGRONIC flytgödselspridare är
konstruerade och tillverkade för krävande
användning. Vagnen är tillverkad av
S355MC-stål.

AGRONIC -vagnarna har låg tyngdpunkt.
Bottentanken ger en riktigt låg tyngdpunkt.
Du kan utan problem köra med full vagn i
sluttningar eller på ojämn åker. Frigången
är ändå 40 cm.

Tankens väggtjocklek är beroende på ställe
4–6 mm. Konstruktionen har kunnat göras
mycket stark men ändå lätt.

Vagnarna har tre eller fyra skvalpplåtar,
beroende på storlek.

Omfattande modellprogram, för varje
användningsområde kan en lämplig vagn
skräddarsys.

Tanken har epoxibeläggning på insidan,
utsidan är sandblästrad och målad med
polyuretanfärg. Lackning gör att den
målade ytan blir hållbar och lätt att
rengöra.

Det finns fyra grundmodeller:
10 och 12 m3 enaxlade
15,5 och 18,5 m3 med glasfibertank, styrd
boggi med fjädring
14, 17 och 20 m3 vagnar med styrd boggi
med fjädring
samt 14, 17, 20, 25 och 30 m3 med
hydraulisk fjädring. Två eller tre axlar.

Rullmotståndet hos Nokian ELS-radialdäck
är 15 procent mindre än hos traditionella
diagonaldäck och marktrycket är 20
procent mindre. Trycket i radialdäck kan
hållas lågt. Detta ger jämn körning och
mönstret rengörs effektivt. Den högsta
tillåtna hastigheten är 65 km/h.

Agronic-spridarvagnarna ger nya
möjligheter för hantering av flytgödsel:

Vagnarna Fg, S, HS och Hxa har en effektiv
femskovlars tömningspump med dubbelradiga
rullager, driven med kraftöverföringsaxel.
Pumphjulet är balanserat och lagren som kan
smörjas har tredubbel tätning.
Axeln är kromad för att förbättra såväl
korrosionsskydd som nötningshållfasthet.

- låg tyngdpunkt
- utomordentliga köregenskaper på vägar
och åker
- bottentanken framför boggin töms sist,
dragstångstrycket är tillräckligt ända till
slutet
- självbärande konstruktion, ingen separat
tung ram, lägre egenvikt
- hydraulslangar och kablar snyggt
placerade
- epoxi på insidan, utsidan sandblästrad,
målad och lackad
- omfattande tillbehör
rätt dimensionerade axlar och fjädringar
med hög kvalitet.

AGRONIC XS enaxlade flytgödselspridare.
AGRONIC XS flytgödselspridare är
smidiga och lätta flytgödselvagnar med
stora däck.
Kan förses med pumparm och olika
slags injektorer.
- Hydraulisk tömningspump, ingen
ledad axel.
- Hydraulslidventil som standard.
- Fästen för injektor som standard.
- Stänkskärmar som standard.
- LED-belysning som standard.
- Två storlekar, 10 m3 och 12 m3.
Utomordentliga köregenskaper
- Låg tyngdpunkt, tanken direkt ovanför
axeln.
- Oval tankform har blivit Agronics
varumärke.
- Nedre tank, tillräckligt dragstångstryck
änd till slutet.
- Två skvalpplåtar i båda riktningarna.
- Radialdäck av hög kvalitet.

1050/50R32 radialdäck, lysen och stänkskärmar som standard.

AGRONIC-Fg flytgödselvagnar med boggi.
Vagnarna är lättare, kortare och smidigare än vanligt. Tack vare glasfibertankens form och
konstruktion ligger tyngdpunkten lågt. Dragstången är längre än vanligt, så vagnen är mycket smidig
även efter en traktor med stora däck.
Inga kompromisser när det gäller effekt eller egenskaper. Exempelvis används samma
tömningspump med 5 skovlar som i andra Agronic-vagnar. Stora Nokian stålradialdäck i kombination
med en låg egenvikt säkerställer lågt marktryck.
Omfattande standardutrustning Styrd boggi med fjädring, hydrauliska bromsar, 750/55R26,5
stålradialdäck, mängdvisare, fästen för hydraulblock, skvalpplåtar, spridartallrik, arbetsbredd 10–25 m,
tömningskran, vidvinkelaxel med bultkoppling.
Skräddarsy med extra tillbehör efter dina behov, U-Control, trafikljus, stänkskärmar, 850/50R30,5
däck, sidomonterad pumparm, olika slags injektorer osv.
Teknik:
Volym m3
15.5
Längd till tankens bakre vägg cm. 776
Största bredd cm.
310
Höjd till toppen på tanken cm.
326
Tomvikt med standardutrustning kg.
4.800
Hydrauliska bromsar.
Kraftöverföringsaxel

18,5
894
310
342
5.300

Sidomonterad pumparm når som standard ner till 3,4 m och med teleskoparm till 5,1 m djup. Med tillvalsutrustning kan lasten
även tömmas genom pumparmens skumslang.
Bildernas vagnar är extrautrustade med 850/50R30,5 däck, sidomonterad pumparm, transportpumpningsutrustning,
stänkskärmar, vägtrafikljus, elhydraulik och dubbelspridartallrik.
Med dubbelspridartallrik kan vagnens tömningshastighet nära fördubblas, spridningsbredden behålls dock på cirka 18 meter.

AGRONIC-S flytgödselvagnar med boggi.

Tredje axel med hydraulisk fjädring.
AGRONIC S-seriens boggivagnar på 17 och 20 m3 kan förses med en separat tredje axel.
Den tredje axeln förenar boggins rörelse med stabiliteten hos hydraulisk fjädring.
För den tredje axeln är trycket inställt på cirka 5 000 kg. Det minskar trycket på de andra axlarna i
motsvarande grad, därmed håller sig axeltrycken under 10 000 kg även för 20 m3-vagnen.
Även en stor vagn kan köras fullastad på allmän väg.
Framaxeln har hydraulisk fjädring och är bromsad, styrd och kan lyftas upp och trycket kan ställas in
steglöst.
Vagnens boggi är placerad längre bak än normalt, med den främre axeln upplyft vid tom vagn i
transportkörning fås högre dragstångstryck och med last fås mer tryck på drivhjulen. Köregenskaperna
och bränsleekonomin blir bättre.

AGRONIC- S-seriens boggivagn är grunden till allt, den har vi tillverkat allt sedan 2001. Under årens
lopp har vagnens konstruktion, egenskaper och användbarhet finslipats till en sömlös helhet.
Vagnen kan levereras med precis den utrustning du önskar. Utrustning kan också eftermonteras.
Fästpunkter för injektor/slangspridare är standard.
Riklig standardutrustning, bl.a. styrd boggi med fjädring, indikatorlampa för trycket i boggins låsning,
hydrauliska bromsar, LED-vägtrafikljus, stänkskärmar, påfyllningstratt, kraftöverföringsaxell.

AGRONIC S-seriens vagnar är som
standard utrustade med en friktionsstyrd,
parabelfjädrad riktig boggi från ADR
och hydrauliska bromsar.
Rejäl boggi med alltid minst 24 tons
bärighet.
Som extrautrustning finns bland annat
pneumatiska bromsar, tvingande
styrning och krabbstyrning.
Nokian ELS SB stålradialdäck är standard.

Ny AGRONIC HXA ll system flytgödselspridare med hydraulisk fjädring.
HXA ll system -vagnarna har tvingande
styrning och krabbstyrning som standard.
Till egenskaperna hos hydraulisk fjädring hör
automatisk utjämning av trycket mellan axlarna. I
treaxlade vagnar är framaxellyft standard.
Hydraulisk fjädring har få delar som kräver
underhåll, vagnen svajar mindre och
tyngdpunkten är ännu lägre.
Vagnens smala ram möjliggör stor vridningsvinkel
för hjulen och utomordentlig smidighet.
HXA ll system -vagnarna har som standard hydraulik och
styrelektronik som hör till de mest avancerade på
marknaden!
Hantering med enhandsstyrspak.
7" färgpekskärm med fysiska knappar.
Flödesmätare för noggrann mängdjustering.
Två kameror som standard; bakåt och för påfyllningspumpen.
Hastighets- och backningsinformation från traktorn.
Proportionell hydraulik med mjuk funktion utan överraskningar.
Uppdaterad funktionsspecifik, ännu noggrannare LS-hydraulik.
Hydrauliken är centraliserad till ett ställe.

Mycket effektiv, noggrann och lättanvänd.
Vagnens tömnings- och blandningsrörsystem har diametern 168 mm. Tömningshastigheten är upp
till 50 procent större med mindre effektbehov.
Vid transportkörning ställer och låser automatiken boggin exakt i mitten. Traktorns eller vagnens
svajning vrider inte däcken vid landsvägskörning, fordonskombinationen är mycket stabil och säker.
Som standard finns en patenterad tvångsstyrning med elektrisk kontroll, det finns inga stänger eller vajrar
på dragstångens sida, traktorn kan svänga fritt. Tack vare den proportionerliga hydrauliken är styrningen
mjuk och utan överraskningar.

air

Tillvalsutrustning
system för justering av däcktryck sparar på däck och bränsle under
transportkörning, men ger också minsta möjliga marktryck på åkern, automatiskt förinställda tryck med
en knapp.
Vagnen har en egen effektiv kompressor och systemet kan också styra däcktrycket hos kompatibla
traktorer.

HS-serien, för åker och transportkörning.

Skräddarsydda växelflakstankar.

HS

Agronic HS-serie. Två- och treaxliga vagnar med friktionsstyrning, hydraulisk fjädring samt låg tyngdpunkt.
Ramkonstruktion, rörsystem, effekt och smidighet är lika som i HXA-serien. Skillnaden är bara mindre
standardutrustning och ett lägre pris.
Färgen på alla Agronic-vagnar kan inom vissa gränser väljas till ett överraskande lågt pris.

Vi tillverkar och skräddarsyr transportkörningstankar för olika slags lastbilar och släpvagnar. Vi levererar
också påfyllningspumpar, hydrauliken och ett elektriskt styrsystem.
Nedan en Agronic 20 m3 HS skräddarsydd för transportkörning. Med friktionsstyrning, hydraulisk fjädring, framaxellyft och landsvägsdäck. Vagnen har mycket låg tyngdpunkt så vagnen är stabil också vid
höga hastigheter. Lasten kan också tömmas med påfyllningspumpen.

AGRONIC med krabbstyrning.

AGRONIC- krabbstyrningssystem gör det möjligt för vagnen att gå i andra spår än traktorn. Risken för
packning av jorden och för att köra fast minskar.
Med krabbstyrning kan vagnen köras i sidled i ändarna, traktorn kan hållas längre bort från dikeskanten
och spårbildning kan förhindras.
.

Vikten fördelas på ett mer än dubbelt så stort område.
AGRONIC -injektorns unika ramkonstruktion tillåter att myllningsaggregatet dras snett i förhållande till
vagnen. På det sättet går myllningsaggregatet ändå i helt rätt läge i förhållande till jorden.

Bilderna talar för sig själva.
Lätt mulljord bearbetad med harv:
till vänster traditionella spår, till höger
har krabbstyrning använts.

Mittmonterad pumparm.

Sidomonterad pumparm.

Den sidomonterade AGRONIC-pumparmen är ett förmånligt och snabbt sätt att fylla vagnen på ett
snyggt sätt.
Påfyllningen sker med en skärande hydraulpump via ett 168 mm rör.
Påfyllningsslangen med backventil ansluts till botten av vagnen så skumbildningen är liten.

Den mittmonterade AGRONIC-pumparmen kan svängas åt båda sidorna.
Som svänganordning används en
kraftig kuggstång av samma typ som i
timmerkranar.

Med teleskop kan pumpningsdjupet ökas upp till 5,1 meter.
Den sidomonterade pumparmen kan
lätt eftermonteras även på andra
vagnfabrikat.

Teknik
Pumparmen kan extrautrustas med en
tredje led och
transportpumpningsutrustning.
Skärande kolvmotorpump, VOA-axeln
behöver inte rotera som hjälp vid
fyllning. Bränsleförbrukningen minskar
och fyllningen går fort, över 10 000
l/min.
Pumpeffekten är hög även när
tjockt flytgödsel pumpas från stort
djup.

Pumparmen sträcker sig ut till flytgödselcisternen med en rörelse. Som tillvalsutrustning finns
teleskopbom och utrustning för transportpumpning.

Kolvmotor

Slangdimension
Effekt
Räckvidd

Behov av hydraulik
Tillvalsutrustning

Aber MBI 80M7,
öljyntarve 80 tai 108l/min.Täyttö
yhdellä pumpulla.
2x 125 mm
Max. 8.000 eller10.000 l/min.
Som standard över ett 1,5 m staket,
4 m under markytan.
3–4 st. med två funktioner, dessutom
pumptryck och fri retur.
Tredje led,
transportpumpningsutrustning

Teknik
Standardmotor

Danfoss OMR 50,
oljebehov 50 l/min. Fyllning med en
pump.

Kolvmotor

Två modeller, Aber MBI , oljebehov 80
eller 108 l/min. Fyllning med en
pump.
1x 168 mm
Max. 5500, 8000, eller10.000 l/min.
Som standard till 3,4 m djup.
2–3 st. med två funktioner, dessutom
pumptryck och fri retur

Slangdimension
Effekt
Räckvidd
Behov av hydraulik

Tillvalsutrustning

Transportpumpningsutrustning,
teleskopbom för 5,1 m cistern.

AGRONIC släpskoinjektorer, AGRONIC slangspridare.
AGRONIC -släpskoinjektor gör
det möjligt att sprida ut flytgödsel
under växtperioden direkt i
odlingen. Näringssvinnet och
luktolägenheterna är små och
spridningstiden för flytgödsel kan
förlängas.
De fjäderbelastade knivarna gör
med 30 cm mellanrum ett 5–40 mm
djupt snitt i marken där flytgödsel
doseras med en noggrann skärande
fördelare.
Släpskoinjektorn fungerar
utomordentligt även på lätta och
stubbearbetade marker.
Tack vare den ledade ramen går
det att mylla i svängar och även
med en krabbvagn.

Knivarna har individuell fjädring. Spridarens ram kan vinklas och vridas oberoende av vagnen.
Vinkling och vridning är dämpad med stötdämpare så att spridaren följer markytan noga och resultatet
blir förstklassigt under alla förhållanden.
– Även på ojämna åkrar med öppna diken.
Transportläget är kompakt, infällningen av armarna är automatiserad.

AGRONIC slangspridare finns i
två modeller, arbetsbredd 12 eller
16 m. Slangspridarnas slangar
har en innerdiameter på 50 mm
och beroende på arbetsbredd
finns 40 eller 54 slangar. Avstånd
mellan slangarna 30 cm.
Slangarna är försedda med stöd
så de håller sig raka i arbets- och
transportläge. Slangarna består av
tre delar, böjslangarna är fästa i
båda ändarna så de inte skaver
mot varandra.
Vändning av slangarna till
läget för droppstopp sker
automatiskt.

Flytgödseln doseras i en fåra med 12 mm breda
gummimunstycken som följer jordytan.

Teknik
Modell
Släpskoinjektor
Slangspridare
Arbetsbredd
8m
12m
15m
12m
16m
Fördelare
4 grenar
Antal slangar
26
40
54
40
54
Oljebehov
30l/min
Spridningsmängd
10-80 ton/ha.
Skäravstånd
30 cm.
Tryckkraft
15 kg/skär
Spridningsdisk
Tillvalsutrustning
Hydraulisk tömning av stenficka
Standardutrustning
Automatisk justering av arbetsdjup
Behövs inte, ej tillgänglig

AGRONIC AG 8000 -diskinjektor.
AGRONIC -diskinjektor gör det möjligt att
sprida ut flytgödsel under växtperioden
direkt i odlingen. Näringssvinnet och
luktolägenheterna är små och
spridningstiden för flytgödsel kan förlängas.
Diskarna med fjädertryck gör 40 skåror med
önskat djup i marken där flytgödseln
doseras via en noggrann skärande
fördelare. Eftersom flytgödseln inte läggs
onödigt djupt och fåran inte görs onödigt
stor, hålls behovet av dragkraft måttligt.
En disk/ett munstycke, injektorn fungerar
även på stubbåker och i hög växtlighet.

AGRONIC- diskinjektorn följer markytan noga, ramen är ledad på mitten, armarna kan följa markytans
former och diskarna har en halvmeters rörelsemån.
Den öppna konstruktionen och det rimliga dragkraftsbehovet gör det möjligt att köra ut direkt efter
plogning. Efterharven som är tillvalsutrustning ersätter till och med en harvningsomgång.

De skärande bladen är
tillverkade av Hardox-slitplåt.
Fördelaren kan roteras i båda
riktningarna och skären kan
vridas.
Tömning av stenfickan görs enkelt
via den hydrauliska slidventilen
som är standardutrustning.
Hackning sker i två steg.
Flytgödseln styrs till att passera
hackanordningen i den övre delen
av stenfickan före
fördelningsbalken. Dessutom
hackas den i fördelningsbalkens
ändar.

Flytgödseln pumpas från fördelaren genom
slangar med optimal 50 mm diameter.
Flödeshastigheten blir tillräckligt stor och
inget slam samlas i slangarna. Slangarna
har inga kopplingar eller förträngningar
som kan samla orenheter på sträckan till
12 mm breda gummimunstycken.
Gummimunstyckena är i praktiken fria från
igensättning tack vare fastsättningen,
materialet och utformningen.

Den mellersta skärande
disken har diametern
300 mm och är tillverkad
av seghärdat borstål.
För lagringen används
koniska kullager.

Spridaren kan vinklas och vridas
oberoende av vagnen. Vridning och
lutning dämpas med stötdämpare.

En extra disk finns som
tillvalsutrustning och ger
fåran bredden 18 mm.
Vid behov kan två
extradiskar monteras
per disk.

Armarna och mittramen är försedda med
tryckackumulatorer, hela injektorn kan i tre
delar följa markytans former.

Diskens tjocklek är 4 mm
och den plogar 1,5 grader,
så fåran blir 11 mm bred.

Teknik
Fördelare
Slangdimension
Oljebehov
Spridningsmängd
Arbetsbredd
Skäravstånd
Tryckkraft
Egenvikt
Överlastskydd

4-grenad
40 eller*26 st. 50 mm
30 l/min,
10-60 ton/ha
AG8000 8 m. och *AG6000 6,4m.
20 cm.
Max. 245 kg/disk
1850 kg eller *1450 kg
Trycktankar och säkerhetsventil
* uppgifterna gäller en 6,4 m injektor.

Kördatorer och styrning med styrspak.

Tillvalsutrustning.

Vi använder styrsystem tillverkade av ProDevice
Oy. Styrsystemen och programmen tillverkas i
Finland. Tack vare ett nära samarbete är det
smidigt att utveckla programvaror och funktioner
på ett kundorienterat sätt.

Kuldraganordning och kulkoppling. Beroende på
de stora massorna är livslängden för en normal
dragögla begränsad, kuldraganordningen har
smörjning, stora ytor utan spel.
Med en viktöverföringscylinder kan vikt flyttas
mellan traktor och vagn efter behov.
Tryckackumulatorerna på båda sidor av cylinderns
kolv låter cylindern röra sig under landsvägskörning,
så cylindern ersätter dragstångsfjädring.

CAN-bussen ger mycket enkel kablering i
vagnarna. Det är också lätt att utöka styrningen.
Det elektriska ventilblocket kräver bara en
tryckanslutning och fri retur av traktorn.
Påfyllningspumpens manövrering är ansluten till
systemet.

En tvärgående skruvmixer för svingödsel, skruven
flyttar och blandar flytgödseln mot pumpens
sugöppning. Den cirkulerande mixningen och skruven
säkerställer tillsammans att även kraftigt
sedimenterande flytgödsel är lätt att köra ut.

Manövrering sker med styrspak. Hanteringen av
pumparmen och spridaren är logisk och enkel.
Funktioner som kan låsas i aktivt läge, som
styrning av fördelare och boggi, har vippomkopplare.
Styrspaken kan kompletteras med kördator:
Med hjälp av en kördator är det lättare att
använda vagnen och följa upp utspridda kubikmetrar, arbetstid och arealer.
Mängdjusteringsautomatik ingår också som
standardutrustning.
I kördatorn ingår också en vändtegsautomatik
som underlättar användningen. Med ett knapptryck sänks spridaren, fördelaren startar och
mängdregleringen börjar.
Med ett andra knapptryck lyfts spridaren upp och
så vidare. Automatlåsning av boggi och rotationsvakt för fördelaren är standard.

De nedre påfyllningskopplingarna är försedda
med hissnabbkopplingar av Bauertyp.
Skumkopplingens rör går till den högsta punkten i
vagnens tak. Röret till påfyllningskopplingen har en
backventil som förhindrar att vagnen töms med
hävertverkan.

Agronic In-Control
Det nya styrsystemet i HXA II-vagnen är byggt med
en enhandsstyrspak och pekskärm.
Mer information på produktsidan för HXA II.

Centralsmörjning eller centraliserad smörjning.
Minimera tidsåtgången för service, en elektrisk
centralsmörjning sparar in på arbetstid och
säkerställer maximal livslängd för leder och lager.
Finns i två versioner: med elektriskt pump eller som
centraliserad smörjning med manuell fettspruta.
Hydraulisk skruvkompressor och däcktryckssystem.
Ytspridningsdisken sprutar ut flytgödseln direkt till
sidan av vagnen. Spridningsbredden beror på VOAvarvtalet och tömningsventilens riktning, men ligger
inom intervallet 10–25 m. Snabbare tömning kan
också uppnås för den som så önskar med två diskar
(ej Xs).

Agronic U- Control
Med hjälp av U-Control hanteras boggilåsningsrutinerna automatiskt och genomförda körmängder
sparas i minnesplatser som kan namnges.
Exakta uppgifter om hastighet, sträcka samt körriktning fås direkt från traktorn.

Teknik:
Tillvalsutrustning:
Obs! Kontrollera behovet av tillvalsutrustning och deras lämplighet med våra experter.
Mixning med cirkulation och/eller skruv, nedre påfyllningskoppling och skumrör med hissnabbkopplingar, hydraulisk
eller mekanisk påfyllningslucka, släpskoinjektor 8, 12 och 15 m, slangspridare 12–16 m, diskinjektor 8 m eller 6,4 m, extra
diskar till injektorn, släpskoinjektor, efterharv till injektorn, tömningsventil för stenficka, trevägsventil i vagnens bakända,
spridare/tallrik kan väljas direkt i styrhytten, pumparm med mitt- eller sidofäste, tredje led, överföringspumpningsutrustning
för pumparm, styrning med styrspak, kördator och mängdregleringsautomatik, automatisk justering av arbetsdjup för injektor,
tvingande styrning, viktöverföringssystem, kuldraganordning, krabbstyrning, stänkskydd, fyrhjulsbromsar, hydraulisk tredje
axel, LS-hydraulik osv., påfyllningspump med kolvmotor, olika däckalternativ, centralsmörjning, centraliserad smörjning,
dubbel spridartallrik, reglersystem för däcktryck.
Volym m³

10Xs

12Xs

S-14

15,5Fg

18,5Fg

17

17

20

20

25

30

Axlar

1

1

2

2

2

2

3

2

3

3

3

Höjd ll toppen på
tanken cm

269

269

280

326

342

287

270

295

295

316

317

Längd cm

662

697

808

776

894

870

949

938

938

938

1064

Bredd cm

299

299

316

310

310

328

316

328

328

328

328

Vikt kg

3580

4290

5150

4800

5300

6150

8600

7600

9300

9500

10530
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50R32

750/
55R
26,5

750/
55R
26,5

750/
55R
26,5

850/
50R
30,5

750/
50R
26,5

850/
50R
30,5

850/
50R
30,5

850/
50R
30,5

850/
50R
30,5

Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI
FINLAND

Mer information:
myynti@agronic.fi
Tfn + 358 44 401 788

www.agronic.fi

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Produkterna på bilderna har tillvalsutrustning.

