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Agronic karhottimet

Agronic karhottimia on kaksi mallia. WR500 eteen ja WR600 eteen ja taakse.

Suomen olosuhteisiin
Heinä liukuu piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu. 
Kivet jäävät maahan, kuten niiden kuuluukin. Mikäli piikki irtoaisi, se ei vaurioita korjuukonetta. 

Erinomainen karhe 
Toimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen ja ilmava. Helppo ajaa 
yhdistelmänä, paaleista muodostuu automaattisesti tasalaatuisia. 

Yksinkertainen ja lähes huoltovapaa
Polyamidivalmisteiset piikit ovat joustavat ja erittäin kulutuskestävät, piikeille ei tarvita kuluvaa 
käyttökoneistoa.

Tekniikkaa     WR500   WR600
 

Paino kg.     395     860
Työleveys max m.    5.1    6.1   
Kuljetusleveys m.    3.3, hydr.teleskooppi   2.8, siipien taitto.
Karheenleveys max m.    2.2    2.2
Piikit, 20 mm polyamidi kpl   2x 16    2x 36 
Rengaskoko 16x 6.50-8    3 kpl    7 kpl
Hydrauliikan tarve    1x 2 toim ja paine ja vapaa paluu.
Hydraulimoottorit järeillä 40 mm akseleilla
Lisävarusteet
Euro etukuormainsovite    lisävaruste   lisävaruste
Etunostolaitesovite    vakio    lisävaruste
Takanostolaitesovite    ei saatavilla   lisävaruste
Karhorulla     lisävaruste   lisävaruste
Sähköinen korkeudensäätö   ei saatavilla   lisävaruste
Roottorien työleveyden erillisohjaus  ei saatavilla   lisävaruste



Agronic paalaimet ja varusteet

Uusi kone vielä kesän sesonkiin?
 Kysy tarjous he�!

Tekniikkaa MidiFix   AMS  ACC
 

Paino kg  2620 3270  5250
Telamäärä 14 18  18
Työleveys cm. 170 210  220
Terämäärä 7 25  20   
Sidonta  verkko verkko verkko/muovi
Paalikoko cm 85x90 120x130 122x 125
Rengaskoko 500/50-17 560/45R22,5 560/45R22,5

UUTUUS

Agronic ACC PulseM
Tämä on se kovimman paalin tekijä,  hankalien olosuhteiden tehokone. 
Suuret renkaat ja telipyörästö takaavat paalauksen onnistumisen  kaikissa olosuhteissa.
Silpputeräautomatiikka, automaattisesti pitkää rehua paalin pintaan. 

Paalin sidonta muovilla tai verkolla. Lisävarusteena mm. jatkuva kuiva-aineen mittaus ja vaaka! 

Paalaimen käyttöjärjestelmään integroitu hapotin
PDH-10 -kalvopumppuhapotin asennetaan tehtaalla. Hapotinta hallitaan ACC PulseM paalaimen 
käyttölaitteelta. Hapotin mm. käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti sekä säätää hapon määrän. Happo 
sumutetaan suoraan paalikammioon.

Agronic MidiFix 
Midipaalain suuren koneen ominaisuuksilla:  7 silpputerää, avattava sullojan pohja, paalikoko 85x 90cm, 
tilavuus n.550 litraa. Paalit sopivat kapeistakin ovista ja ovat pyöriteltävissä käsin. Helppokäyttöinen 
suomenkielinen käyttölaite ja kameravalvonta.

Agronic AMS
Kiinteäkammioinen ammattilaisen pyöröpaalain pohjolan olosuhteisiin. Paalaimessa yhdistyvät 
helppokäyttöisyys, suorituskyky sekä toimintavarmuus kaikissa olosuhteissa. Suuri sullojan halkaisija ja 25 
silpputerää, terämäärä helposti suoraan käyttölaitteelta puolitettavissa.  



Agronic lietevaunut

Agronic HXA ll system vaunuissa on vakiona markkinoiden 
kehittyneimpiin kuuluva hydrauliikka sekä  ohjauselektroniikka!

Päähallinta yksivipujoystickin kautta. 
7" kosketus-värinäyttö myös fyysisillä painikkeilla. 
Virtausmittari tarkkaan reaaliaikaiseen määränsäätöön.
Kaksi kameraa vakiona; taakse ja pumppukuormaimelle.
Nopeus- ja peruutustieto traktorista.
Proportionaalinen pehmeästi ja eleettömästi toimiva avara hydrauliikka.
Uusittu toimintokohtainen, entistä tarkempi LS-hydrauliikka.
Hydrauliikka keskitetty yhteen paikkaan.
Air- renkaiden ilmanpaineen säätöjärjestelmä. 

Agronic Fg-sarja kaksi kokoa 15,5 ja 18,5 m3. , 
Lasikuitusäiliön muodon ja rakenteen ansiosta painopiste 
on alhaalla ja omapaino on alhainen.

Agronic U- Control 3,5" näytöllä.   
Telinlukitusrutiinit hoituvat automaattisesti, toteutuneet 
kuormat, kuutiot ja pinta-alat tallentuvat nimettäville 
muistipaikoille.  

Agronic S-sarja paraabelijousitettuja keinutelivaunuja , 
kokoluokassa 14-20 m3. 
Tämäkin sarja on kattavasti varusteltavissa. 

Kuvassa lisävaruste, erittäin tehokas täyttöpumppu, todellinen 
tuotto realistisella 80 tai 108 l/min öljynvirtauksella  8 tai 10 
m3/min. 20 m3 vaunu, täyttöaika vain 2 minuuttia! 

Tehoa, luotettavuutta ja suomeen tehtyjä ominaisuuksia jo vuodesta 2001

- matala painopiste
- erinomaiset ajo-ominaisuudet tiellä ja pellolla
- telin etupuolella oleva alasäiliö tyhjenee viimeiseksi, aisapaino pysyy riittävänä loppuun saakka
- sisäpuoli epoksoitu, ulkopinnat hiekkapuhallettu, maalattu ja lakattu
- kattavat lisävarusteet kaikkiin tarpeisiin
- laadukkaat , oikein mitoitetut akselistot ja eri tyyppiset jousitukset tarpeesi mukaan.
- tehokkaat ja ulottuvat pumppukuormaimet.
- kotimaiset, suomen olosuhteissa kehitetyt ja valmistetut multaimet.
- kotimainen ProDevice Oy:n valmistama ohjauselektroniikka, esim. erittäin helppokäyttöinen 
päisteautomatiikka ja siihen  liitetty rapuohjauksen hallinta.

 

Erilaisia pumppuvaihtoehtoja:

Kolmipistekiinni�einen suomen olosuhteisiin 
räätälöity pumppuyksikkö. Itseimevä Doda HD 
35 korkeapainepumppu, teoree�nen tuo�o 350 
m3/h. 
Pumppuyksikkö on laajenne�avissa 
hydraulikäy�öisellä kompressorilla, hydraulisella 
syö�öpumpulla, hydraulises� ava�avalla 
kivitaskulla ja pumppukuormaimella.

Pumppuvaunuyksikössä voidaan kulje�aa yhtä 
kelaa ja vaunu on varuste�u myös vetopisteellä 
esim. välivarastokon�a varten. 

Letkukela,  CAT ll nostolaitesovite ja Euro-
etukuormainsovi�e vakiona.

Veto kahdella tukilaakeroidulla Danfoss OMR250 
- hydraulimoo�orilla, ylikuormaven�ilit ja 
vuotolinja, voimansiirto kahdella 1" ketjulla.

Tilavuus 1000m letkua, saatavilla osastoiva 
välilevy. 

Valikoimastamme myös laadukkaat 
korkeapaineletkut, - lii�met, sekä tarvikkeet.

Kaksi tapaa levi�ää: 

Agronic VLL, 
Pieni vetovoimantarve, suuri läpäisy ja edullinen 
hinta.
Varuste�avissa tarkalla C- Control 
lie�eenvirtausmi�auksella ja raportoinnilla.

Agronic VLM,
Suomen olosuhteisiin valmiste�uja multaimia 
innova�ivisella puomistolla ja hyvin maata 
seuraavalla kääntyvällä ja kallistuvalla levi�mellä, 
veitsellä tai kiekolla.

Agronic vetoletkulevi�met ja varusteet



Käytetyt- ja esittelykoneet  

Katso muut ajantasaiset myytävät vaihto- ja esittelykoneet:            valikoimissa tällä hetkellä mm. 
karhottimia, paalinkäärimiä, ACC PulseM ja AMS paalaimia. Myös rahoituksella.

Keltec paalileikkuri
Se paras paalileikkuri, leikkaa alta ja muovinpitopihti on ylhäällä. Saatavilla myös pikakiinnitteinen kauha 
helppoon appeen tekoon. 

PDH- hapottimia on kaksi mallia. 

PDH- 10 on paalaimiin ja noukinvaunuihin.
PDH- 20 tuotto riittää myös tehokkaimpiin ajosilppureihin.

S- Control järjestelmällä määränsäätö ja toiminta
ovat täysin automatisoitavissa mille tahansa korjuukoneelle.
Valmiit asennussarjat noukinvaunuihin, ajosilppureihin ja 
paalaimiin.
Valmistamme myös happotynnyritelineet sekä haponkestävät 
suutintangot.
Vaihtopumppupalvelu kiinteään hintaan.

 

Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon. Hydraulimoottori on laadukas Danfoss-
geroottorimoottori, jonka tiivisteet kestävät täyden hydrauliikan tankkipaineen sekä pyörityksen 
molempiin suuntiin. AG46S pumppu on tukilaakeroitu, kaksoistiivistetty ja silppuava. 

Vakiovarusteena lokaletku 5 m ja hydrauliletkut 7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.

Malli  Lokaletku Hydrauliletkut Moottori Öljyntarve Tuotto*                        Paino, sis letkut 
Ag21  3”/ 75 mm 1/2””  OMP 25 25-35 l/min 2100 l/min  30 kg
Ag46S  5”/ 125 mm 3/4”  OMR 50 50-65 l/min 4600 l/min   73 kg 
*Tuotto on mitattu vedellä, 3,5 m nostokorkeus

AGRONIC 143S 4WD rehunjakovaunu on varuste�u 
tehokkaalla, kolmisylinterisellä 26,5 hv moo�orilla, todella 
tehokkaalla kaksoishydrauliikalla, jonka tuo�o on 40 + 22 l.

Vakiovarusteina ovat mm. kaksoishydrauliikka, polkimella 
halli�ava lisähydraulipumppu, lohkolämmi�n ja 26,5 hv:n 
nestejäähdyte�y dieselmoo�ori.

Uusi sarja valmistuu kesällä, koneita jo loppukesän 
toimituksiin,  ennakkoon �laamalla varmistat toimituksen 
sinulle sopivana aikana!

Paalileikkurit, hapottimet ja rehunjakovaunut 

Agronic WR 600 2020, demo

Agronic 1025.2. 2020, demo

Agronic WRT 900 2018, demo

Agronic ACC PulseM 2020, ajamaton

https://www.nettikone.com/yritys/agronic


Huolla koneesi ennen sesonkia!  Me suoritamme 
huoltoja tehtaalla tai tilallasi.

 Paalaimen varaosatilauksen yhteydessä Agronic ketjuöljy 10 l.
veloituksetta kaupan päälle!

Yli 300€ alv 0% tilauksiin, voimassa 31.5.2021 saakka.

  

Huom. kuvien laitteissa on lisävarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Agronic Huolto puh. 040 584 3621

Agronic Konemyyn�   puh. 044 4017 888myyn�@agronic.fi

Myymme vetoletkulevi�miä, paalinkäärimiä, hapo�mia, pumppuja, Keltec paalileikkureita, 
esi�elykoneita ja varaosia myös suoraan tehtaalta!

Agronic Huolto puh. 040 584 3621

Agronic Varaosat puh.  044 401 7890 

Varaosa�laukset 24h, vies�t luetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä ja sinuun otetaan tarvi�aessa 
yhtey�ä: Sähköpos�:  WhatsApp, vain vies�t: 044 7657 376varaosat@agronic.fi

Varaosamyyn� arkipäivisin klo 8.00- 16.00: Muut tuo�eet paitsi lietelantalai�eet: Puh. 044 401 7890
Lietelantalai�eet: Puh. 044 401 7889

Tuotetuki klo 8.00-16.00 arkipäivisin: 
Paalainten tuotetuki Puh. 044 401 7891

Lietevaunujen tuotetuki Puh. 044 401 7892

Päivystys sesonkiaikoina:
Tuotetuki toimistoajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja juhlapäivinä klo 9.00- 21.00: 

0600 306 036 (hinta 1,95 € / min + pvm)
Varaosapäivystys iltaisin klo 16.00- 20.00 ja viikonloppuisin sekä juhlapäivinä 12.00 – 20.00.

Käyn�osoite:
Teollisuus�e 5, 86600 Haapavesi

www. agronic.fi

mailto:myynti@agronic.fi
mailto:varaosat@agronic.fi

