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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model

Bombredde, meter

Tankstørrelse, 
liter

Pumpeydelse, 
liter/min

Frihøjde, cm

Motorydelse, hk

Muligheder for 
dyser

Bommens arbejde 
efter terrænets 
kontur

Tænd/sluk af 
sektioner ud fra 
applikationskort

Under tanken udgøres 
chassiset af èn kraftig langs-
gående vange midt i maskinen. 
Det giver plads til, at hjulene 
kan dreje skarpt, og sikrer 
en god venderadius.

Fendt
Rogator 6550

24-36 m

6000 l

785 l/min, 
centrifugalpumpe

75-120 cm

242 hk

Traditionelle dyser, evt. 
dobbeltmontering.

Bomophænget er lavet til 
hastigheder op til 30 km/t.
Hydralisk affjedring af hjul.

GPS-styret lukning af 
sektioner på ned til en 
meters bredde er mulig. 
Terminalen kan også 
genkende marker, gemme 
jobdata og overføre 
informationer trådløst.

Boomcontrol Pro anvender 
gyroskop og trykluftstempler til 
at holde højden på hver sidefl øj 
over/under vandret. Der kan 
køres med bomhøjde på 25 cm. 
Dyserne aktiveres med trykluft 
og kan skiftes ved fartændring 
eller manuelt fra kabinen.

Horsch
Leeb PT350

30-36 m

5000 l

800 l/min

140-160 cm

354 hk

Konventionelle typer fra 
Lechler, Agrotop og TeeJet.

Bommens seks højde-
sensorer og gyroskopet 
giver input til luftstempler, 
der holder bommen i den 
ønskede højde. Individuel 
affjedring af hjul.

Betjening sker med en 
Topcon ISOBUS farveskærm 
med Horsch-layout. Denne 
skærm håndterer også 
autostyring, sektionskontrol 
og eventuelt indput fra 
sensorer.

Væskesystemet 
DynamicFluid4 kan regulere 
doseringen 20 gange pr. 
sekund. Det sikrer en lyn-
hurtig tilpasning af tryk 
og dermed væskemængde 
ved hastighedsskift, 
afblænding af sektioner eller 
opstart efter forageren.

Hardi
ALPHA EVO 5100

18-42 m

5600 l

322 l/min, stjerne-
membranpumpe

120 cm 

245 hk

Traditionelle typer fra Hardi, 
AutoSelect, automatisk 
mellem 3 kombinationer.

AutoTerrain højdestyring 
med 5 sensorer og 3 
vinkelsensorer. Negativ 
tilt og hydraulisk AntiYaw. 
TWIN systemet sparer 
sprøjtevæske. Mulighed for 
ændring af sporvidden.

Væskesystemet 
DynamicFluid4 måler på 
pumpe-omdrejninger, tryk, 
fl ow, ventilposition og 
kørehastighed og styrer 
afblænding af sektioner. 

Kulfi berbommen på 
36 meter vejer 800 kg 
mindre end en stålbom i 
samme bredde. Det gør det 
muligt at medbringe mere 
vand og stadig overholde 
vægtgrænsen på vejen.

John Deere
R4050i

36 m

5000 l

Sprøjtning + omrøring: 
1.000 l/min
 
110 cm

255 hk

Konventionelle John Deere-
dyser, pneumatisk styrede 
og andre fabrikater.

TerrainCommand Pro med 
3 eller 5 følere til individuel 
kontrol af sidefl øje og 
midtersektion. Uafhængig 
XtraFlex luftaffjedring på 
alle 4 hjul.

Sprøjte- og køretøjs-
funktioner styres fra en 
Green-star3 skærm og 
kan trådløst overføre 
sprøjteplanen mellem 
sprøjten og Myjohndeere.
com. Data kan så anvendes 
i Mark Online.


