
Tervetuloa osastolle A410  



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 pyörö- ja yhdistelmäpaalaimet 

Uusi kone vielä kesän sesonkiin?
 Kysy tarjous he�!

Tekniikkaa MidiFix   AMS  AMC
 

Paino kg  2620 3270  5300
Telamäärä 14 18  18
Työleveys cm. 170 210  210
Terämäärä 7 25  25   
Sidonta  verkko verkko verkko
Paalikoko cm 85x90 120x130 120x130
Rengaskoko 500/50-17 560/45R22,5 alk.500/50/17

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.

UUTUUS

Korvaamme nyt Agronic ACC Pulsen 
uudella Agronic AMC:lla.
Vuosikymmenten kokemus näkyy 
tehona, luotettavuutena, 
helppokäyttöisyytenä ja myös 
ratkaisevasti pienempänä 
tehontarpeena ja sitä kautta entistä 
edullisempina käyttökustannuksina.

Kompakti koko, järeä rakenne, suuret 
vyörenkaat ja epäsymmetrinen 
telipyörästö takaavat työn 
onnistumisen pellon pintaa 
vahingoittamatta myös märkänä 
syksynä.

Paalaimen paalikammion muotoilu, 
telojen proili ja tarkka 
puristuspaineen hallinta 
mahdollistavat entistä tehokkaamman 
ja helpomman kuivanheinän sekä 
oljen paalauksen.

Kiinteäkammioinen ammattilaisen 
pyöröpaalain pohjolan olosuhteisiin.
 
Paalaimessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, 
suorituskyky sekä toimintavarmuus 
kaikissa olosuhteissa. 
Suuri sullojan halkaisija ja 25 silpputerää.
Sähköhydralisesti avattava sullojan pohja.

AGRONIC AMC yhdistelmäpaalain

AGRONIC AMS pyöröpaalain

Ennakkotarjous AMS ja AMC,

PDH 10 järjestelmä
veloituksetta!



Agronic lietevaunut
Tehoa, luotettavuutta ja suomeen räätälöityjä ominaisuuksia jo vuodesta 2001
Ÿ matala painopiste
Ÿ erinomaiset ajo-ominaisuudet tiellä ja pellolla
Ÿ telin etupuolella oleva alasäiliö tyhjenee viimeiseksi, aisapaino pysyy riittävänä loppuun saakka
Ÿ itsekantava rakenne, ei erillistä painavaa runkoa, pienempi omapaino
Ÿ hydrauliletkut ja kaapelit kulkevat siististi 
Ÿ sisäpuoli epoksoitu, ulkopinnat hiekkapuhallettu, maalattu ja lakattu
Ÿ kattavat lisävarusteet kaikkiin tarpeisiin
Ÿ laadukkaat , oikein mitoitetut akselistot ja eri tyyppiset jousitukset tarpeesi mukaan
Ÿ tehokkaat ja ulottuvat pumppukuormaimet
Ÿ kotimaiset, suomen olosuhteissa kehitetyt ja valmistetut multaimet
Ÿ kotimainen ProDevice Oy:n valmistama ohjauselektroniikka, esim. erittäin helppokäyttöinen päisteautomatiikka ja siihen       

liitetty rapuohjauksen hallinta.

 

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.
• Rapu- ja pakko-ohjaus vakiona.
• Hydraulijousitus

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. Kuvan vaunussa lisäv. kaksoislevitinlautanen

Kuvassa lisävaruste, erittäin tehokas täyttöpumppu, todellinen 
tuotto realistisella 80 tai 103 l/min öljynvirtauksella  8 tai 10 
m3/min. 20 m3 vaunu, täyttöaika vain 2 minuuttia! 

S-series

Erilaisia pumppuvaihtoehtoja:

Kolmipistekiinnitteinen suomen olosuhteisiin 
räätälöity pumppuyksikkö. Itseimevä Doda HD 
35 korkeapainepumppu, teoreettinen tuotto 350 
m3/h. 
Pumppuyksikkö on laajennettavissa 
hydraulikäyttöisellä kompressorilla, hydraulisella 
syöttöpumpulla, hydraulisesti avattavalla 
kivitaskulla ja pumppukuormaimella.

Pumppuvaunuyksikössä voidaan kuljettaa yhtä 
kelaa ja vaunu on varustettu myös vetopisteellä 
esim. välivarastokonttia varten. 

Letkukela:  CAT ll nostolaitesovite ja Euro-
etukuormainsovitte vakiona.

Veto kahdella tukilaakeroidulla Danfoss 
OMR250 - hydraulimoottorilla, ylikuormaventtiilit 
ja vuotolinja, voimansiirto kahdella 1" ketjulla.
Tilavuus 1000m letkua, saatavilla osastoiva 
välilevy. 
Valikoimastamme myös laadukkaat 
korkeapaineletkut, - liittimet, sekä tarvikkeet.

Kaksi tapaa levittää: 

Agronic VLL, 
Pieni vetovoimantarve, suuri läpäisy ja edullinen 
hinta.
Varustettavissa tarkalla C- Control 
lietteenvirtausmittauksella ja raportoinnilla.

Agronic VLM,
Suomen olosuhteisiin valmistettuja multaimia 
innovatiivisella puomistolla ja hyvin maata 
seuraavalla kääntyvällä ja kallistuvalla 
levittimellä, veitsellä tai kiekolla.

Agronic vetoletkulevi�met ja varusteet

S-series

S17- lietevaunun 
kampanjahinta 

sivupumppukuormaimella 
alkaen 52.900� alv 0%
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Ennakkotarjous nyt FG-sarjaan
850/50R30,5 Nokian

Teräsvyörenkaat 
veloituksetta!

Kaikkiin malleihin
siirtopumppausvarustus 

kaupan päälle!



Ota yhteyttä nyt!  Tarjoukset voimassa 
lokakuun loppuun saakka! 

    

Ota yhteyttä nyt!  Tarjoukset voimassa 
lokakuun loppuun saakka! 

  

Agronic Konemyynti
myynti@agronic.
puh. 044 4017 888

Agronic Varaosat
varaosat@agronic.
puh. 044 401 7890

Agronic Huolto
huolto@agronic.
puh. 040 584 3621

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

PDH hapottimet kaikkiin korjuukoneisiin.
PDH- 10  paalaimiin ja noukinvaunuihin.
PDH- 20 ajosilppureihin.

S- Controlilla määränsäätö ja toiminta täysin
automatisoitavissa.

Valmiit asennussarjat noukinvaunuihin, ajosilppureihin ja 
paalaimiin.

VARAOSA- ja HUOLTOTARJOUS!
Varaosat -20%

Huoltoihin ja korjauksiin 3 kk koroton maksuaika,
koskee myös PDH- hapottimien huoltoja ja varaosia.

Voimassa 30.10.2021 saakka

AGRONIC 143S 4WD on kompaktin kokoinen, pienellä 
tehontarpeella toimiva rehunjakovaunu. Se sopii pyöröpaaleille 
sekä rehukakuille. www.agronic.


