Suurempi, parempi, nopeampi - Amazone
Pintalevittimet

tarkkuutta, tehokkuutta ja ajomukavuutta

Amazone ZA-X
•
•
•
•

•
•
•
•

3 400€

1400 l säiliö (lisälaidoilla 1750 l)
Työleveys 10-18m
Nivelakselikäyttöinen
Luisteja ohjataan hydraulisesti, tarvitset
vain yhden hydrauliliitannän traktorista

Amazone ZA-TS

ZA-X
Hinnat alk.

alv. 0 % + toimituskulut

Hydraulinen voimanotto
Maks. levitysmäärä 10,8 kg/sec
Maks. työlev. 52 m ja maks. työteho 50 ha/h
Uusi TS-rajalevitysjärjestelmä
mahdollistaa tarkkaan reuna-, raja, ja
ojalevitykseen siirtymisen traktorin
ohjaamosta käsin

ZA-TS Hydro
Hinnat alk.

17 200€
alv. 0 % + toimituskulut.

Kasvinsuojeluruiskut
Erittäin vakaalla ja kestävällä
hydraulipuomistolla
varustetut ruiskut

UF1201
15 Q-RUISKU

UG2200 21S

15 m Q-puomi, Amasprayohjaimella, tieliikennevaloilla ja
triplet suutinrungolla sis. suuttimet

14 450 €
alv. 0 %
+ toimituskulut

2400 l pääsäiliö, 280 l huuhtelusäiliö. 250 l/min pumppu, kemikaalin
täyttöastia, pesusuuttimet säiliössä.
tieliikennevalot. Amaspray+ ohjain

26 890 €
alv. 0 % + toimituskulut

AMAZONE-koneissa erinomaiset varustelumahdollisuudet
Yara N-sensor

• Parhaan lopputuloksen saat yhdistämällä
Amazone ZA-TS levittimen Yara N-sensoriin
• N-sensorin avulla levität aina juuri oikean
määrän lannoitetta pellollesi
• Lisää satoa, alhaisemmat lannoitekustannukset,
vähemmän lakoontumista ja vähemmän typen
huuhtoutumista

AmaSelect ja AmaSwitch
• AmaSelectissä on 4 suutinta, joita voidaan
sähköisesti vaihtaa tai suutinkohtaisesti sulkea/avata
traktorin ohjaamosta käsin
• AmaSwitchssä on 3 manuaalisesti vaihdettavaa
suutinta, joita voidaan sulkea/avata traktorin
ohjaamosta käsin
• Jokainen suutin on erikseen
suljettavissa;käytettäessä
GPS-sovelluksia
päästään 50 cm
lohko-ohjaustarkkuuteen
• Sekä AmaSelectin että
AmaSwitchin yhteydessä
DUS-paineenkiertojärjestelmä

Carré Prairial 4,5 m
nurmenuudistaja

- Tehopakkaus nurmien ja laitumien uudistamiseen
- Offset-veitsilata leikkaa ja ilmastaa nurmen pintaa
- Harayksikkö varmistaa siemenen multaamisen ja
siistii kuloheinät ja korjuutähteet
- Erillinen tasauslata
- Tehontarve 20hv / työleveysmetri
- Semloc-pneumaattinen kylvölaite 200 l säiliöllä

Prairial
4.50+Semloc

17 600€
alv. 0 % + toimituskulut

www.hankkija.fi

asiakaspalvelu@hankkija.fi

010 402 2020*

www.facebook.com/ hankkijafi

(*Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24  %) kaikista liittymistä).

Saatavana Hankkijalta kautta maan sekä jälleenmyyjiltämme Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan alueilla.

Suutinkohtaiset
LED-valot

• Mahdollistavat kasvinsuojeluruiskun tehokkaan
käytön hämärässä ja yöllä
• Jokaisen suuttimen toiminnan valvonta
erittäin helppoa

Amapad

• Uuden sukupolven ISOBUS-terminaali
• 12,1” kosketusnäyttö
• Vakiona GPS-Switch PRO, GPS-Track PRO ja
GPS-Maps PRO
• Ainutlaatuinen “MiniView”
toiminto: näytön sivuun
voidaan avata
näkymiä, joita ei
juuri sillä hetkellä
käytetä, mutta
halutaan valvoa
• Monipuoliset
tilastointimahdollisuudet

