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OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Tankindhold, nominel

Indhold rentvandstank

Mulige bombredder

Muligheder 
for foldning

Bomtype

Regulering 
af vingehøjde
Pumpetype

Pumpeydelse

Mulighed for 
automatisk 
vaskeprogram
Betjening af 
hovedhaner
Isobus-styring

Antal sektioner ved 
30 meter bom
Affjedring af trailer

Sporfølgning

Gradulering efter 
tildelingskort
Mulighed for bom 
med luftassistance
Listepris

Samler Agro A/S:
Fuld IsoBus Sprøjte med 
elektrisk betjening af alle 
funktioner for at undgå 
fejlbetjening ved fyldning 
og vaskeprogrammer. 
Tilvalg af Twin Select dyse 
system velegnet til dem, der 
anvender variabel tildeling 
med store variationer.

John Deere
R944i

4.400 liter

620 liter

Fra 24 - 40 meter

2 foldede, 24 - 30 m
3 foldede, 27 - 40 m

Stål

Individuel over og under 
vandret
2 centrigual pumper

Min. 1000 l/min

Ja, med al betjening fra 
kabine

Elektrisk, 
panel på sprøjte
Ja

9 sektioner

Affjedret aksel med 
polyurethan
Dejbare hjul

Ja, ingen ekstra 
aktiveringer kræves
Nej

Fra kr. 754.000,- (24 m)

Sprøjtespecialisten:
Knight leverer sprøjter 
skræddersyet efter kunde-
ønske. Der er kræset for 
detaljer, udstyrsniveauet 
er højt. Bomstabilitet, 
vertikalt og horisontalt er i 
top. Mulighed for kemikalie-
injection, Hawkeye PWM 
samt luftassistance.

Knight
Trailblazer 4200

4.200 liter

400 liter

20 - 40 meter

Vertifal, 20 - 30 m
2 foldede, 20 - 30 m
3 foldede, 28 - 40 m
Stål

Både over og under 
vandret som tilvalg
Membran

300 l/min(std.) - 
600 l/min
Ja inkl. fylde- og 
omrørings-automatik

Udvendigt (std.), fra 
kabine som tilvalg
Ja, standard

Op til 18, eller enkelt 
dyse lukke
Luftaffjedring af aksel

Drejbare hjul m. sporfølger

Ja

Ja, AirAssist op til 24 m, 
AirJet op til 40 m
Kr. 695.000,- (24 m, typisk 
dansk specif.)

Sprøjtespecialisten:
Stærk sprøjte til stærk pris, 
kan skræddersyes efter 
kundeønske. Leveres fra 
3.200-6.200 liter med bom 
op til 42 meter, AirAssist op 
til 30 meter. Kan leveres med 
stabil bomstyring med op til 8 
sensorer. Variabel Geometri i 
både over og under vandret.

Bargam
Compact 4200

4.000 liter

350 liter

20 - 36 meter

2 foldede, 20 - 33 m
3 foldede, 30 - 36 m

Stål

Ja, over og under vandret 
er standard
Membran pumpe

280 (std.) - 500 l/min

Ja, elektrisk betjening fra 
kabine

Udvendigt (std.), fra 
kabine som tilvalg
Ja

Op til 18, eller 
enkeltdyselukke
Hydr. akselaffjedring

Trækaksel og drejbare 
hjul muligt
Ja

Ja, AirAssist op til 30 m, 
AirJet op til 36 m
Kr. 480.000,- (24 m, typisk 
dansk specif.)

Danfoil:
90 pct. afdrift godkendt. 
Billigste ift. kapacitet, 80-
100 ha pr. fyldning. Mange 
sprøjtetimer om året = stor 
kapacitet og høj rettidighed. 
15-30 pct. tidsreduktion pga. 
kapacitet. Lav egenvægt 
= lav jordtraktose.

Danfoil
ConCorde

3.000 liter

270 liter

15 - 36 meter

Foldes på 12 m, 14 m og 
24 m

Aluminium

Individuel over/under 
vandret
Stempel

160 l/min

Ja, standard med 3 
forskellige programmer

Skærm i kabine, 
eller på sprøjte
Ja

7 sektioner

Luftaffjedring på aksel

Via trækstang

Ja standard

Ja, standard

Kr. 796.000,-


