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Mindig nyomon
az Ikarus S



Ikarus S - Fejlesztés az egyszerűség 
érdekében!

Kverneland Rau Ikarus S
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Ikarus S a jól ismert és bizonyított Ikarus 
technológia továbbfejlesztése.Teljesen 

megújult a permetezési folyamat, a működés
könnyen kezelhető és felhasználóbarát lett.
Az Ikarus S alkalmas a magas színvonalú

 alkalmazások, beleértve az ISOBUS kommunkációs 
rendszerek használatára. 3
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Kverneland Rau Ikarus S

Ikarus S28 HSS 27m  
vízszintes csukású acél szórókeret

Az Ikarus S választható 2800 vagy 3800 literes tartállyal, és HSS 18-20-21-24-27-28 m vízszintes csukású acél 
szórókerettel.

A szivattyút tökéletesen beillesztettük a 
vonórúdba 
• A szivattyú könnyen hozzáférhető
 karbantartáshoz.
• Tökéletes csőelrendezés és nagy
 hasmagasság.

Ikarus S felső húzóval és Autotrack nyomonkövető 
rendszerrel.

Ikarus S alsó húzóval és Autotrack nyomonkövető 
rendszerrel 

Egyszerű csatlakozás, egyszerű követés

Válasszon!

Vonórúd megoldások
• Merev alsó vagy felső húzó.
• Automata kormányzott nyomonkövető rendszer
(olajkör szükséges).
Vonószem Ø 40/50mm vagy Ø 80mm Scharmüller
K80 golyós vonórúd.
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Tengely választék, minden egyéni igénynek megfelelően
• Merev hív 1.50 - 1.80 m fék nélkül. Nyomtáv változtatás a felnik fordításával.
• Merev híd 1.50 - 1.80 m fékkel (max. 25 km/h). Nyomtáv változtatás a felnik fordításával.
• Állítható híd 1.50* - 2.25 m fékkel (max. 40 km/h).
• Állítható híd 1.50* - 2.25 m rugózással és fékkel (max 40 km/h).
Minden fékezett híd rendelkezik alapfelszereltségként rögzítő fékkel és opcionálisan rászerelhető
hidraulikus- vagy légfék.

*1.60 m rugózott híddal és légfékkel kombinálva
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Állítható híd rugózássalÁllítható híd légfékkelMerev híd hidraulikus fékekkel

Nyomtáv állítás

Különlegesen kompakt kialakítás
• Kis fordulási sugár a forgókon.
• Precíz nyomkövetés a szűk fordulókban.
• Nagy kapacitás, 3800 literes tartály kompakt vázban.

Híd szélessége (mm)
Felni kifordítva

(Pos. 1)
Felni befordítva

(Pos. 2)

1650 1500 1800

1750 1600 1900

1850 1700 2000

1950 1800 2100

2100 1950 2250



Négyállású nyomóági szelep:

Négyállású szívóági szelep:

Három extra nyomóági szelep:

Gyors töltés*: Nagyobb töltési sebesség.

* Gyorstöltés nem alkalmazható az iXclean Comforttal együtt
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Easy Set Vezérlő szelepek

Jó irányba vezet

A teljes integráció elve:
Senki sem gondolná, hogy ennyi funkciót, ilyen könnyedén, kézre esően kezelhetünk. Jobb védelem és integráció egyszerűen nem 
lehetséges. Az Ikarus S új színvonalat teremt.

Az Easy Set szelep panel egyszerűbbé teszi az 
életet ösztönös kezelési elrendezésével. A vezérlés 
szívó és nyomó oldalra osztott. A vezérlő szelepek jól 
védett helyen vannak, egy ajtó mögött, ez megvédi a 
munkaterületet a szennyeződésektől és a 
vegyszerektől.

Állások: fő tartály, tiszta vizes tartály, szívótömlő 
és kiegészítő funkciók.

Állások: fő tartály töltése, permetezés, turbó keverés 
és kiegészítő funkciók.

Funkciók: tartály tisztítás, külső tisztítás és tartály 
leürítése szivattyúval.



7

Egyszerű hozzáférés

Ikarus S-el egyszerű a hozzáférés

Egy ajtó biztosít hozzáférést a szeleppanelhez és a kezelési funkciókhoz. Különösen nagy figyelmet fordítottunk a 
könnyű karbantartásra, egyszerű hozzáféréssel és tömlő gyorscsatlakozókkal. Az Easy Set szeleppanel egyszerűbbé 
teszi a kezelő életét: csupán négy utas szívószeleppel választhatja a folyadék áramlási irányát és a másik négy utas 
nyomóági szeleppel kiválasztja a működtetett funkciót.

Elektromos szintjelző
Az opcionális elektromos szintjelző jelzi az aktuális 
tartályszintet a permetező computernek, és a 
szeleppanelen lévő kijelzőn is megjeleníti.

Platform
Az Ikarus S tágas és biztonságos emelvénye utat nyit 
a karbantartónyílásokhoz, ahová alumínium létrán 
juthatunk fel.

iXclean Comfort töltő képernyő Focus II/IsoMatch 
Tellus esetében (színes).



8

iXclean Comfort
iXclean Comfort egy félautomata  szelepvezérlő 
rendszer. Elektromos szintjezővel és szívóági szeleppel 
kombinálva biztosítja a pontos és kényelmes 
kezelhetőséget; az automata feltöltés kikapcsol, amikor 
a programozott szintet elérte, és az ülésből vezérelhető 
a összes ENFO funkció, az öblítés és a keverés ill. a 
permetezés! Egyszerűen feltöthető a traktorfülkéből a 
permetező mielőtt beindítaná és kiöblíthető, miután 
végzett vagy váratlan időjárás miatt  abba kell hagynia 
a permetezést! Az ENFO funkció alapfelszereltség az 
összes  Kverneland permetező esetében.

iXclean Comfort és iXclean Pro

Minden liter számít!

Opciók
● Hidráns csatlakozó visszacsapó szeleppel
● Csatlakozó a szivattyúval történő leürítéshez, 

folyékony műtrágyához.

iXclean Pro
Fejlett megoldásokat alkalmaznak az iXclean Pro 
esetében, amely teljesen automatikus, 
elektromos szelepvezérlési rendszer, az 
ISOBUS-os gépeknél. Minden fontos 
permetezési funkciót a traktor üléséből 
irányíthatunk. Választhatunk töltés, keverés, 
permetezés, hígítás, feltöltés, öblítés és 
tartálytisztítás vagy külső tisztítás közül: csak egy 
gombnyomás szükséges! 
Az iXclean Pro automata feltöltési opció lehetővé 
teszi a többlépcsős öblítő és tisztító programot  a 
permetező egészében. Egyetlen gombnyomással 
egy átfogó tisztítási folyamat indítható el, amely 
csak pár percet igényel és minimális mennyiségű 
tiszta vizet használ el. Ez annyira alapos, hogy az 
automatizált tisztítás utáni maradványanyagszint  
1% alatti: Minden liter számít!

iXclean Pro képernyő Focus II/IsoMatch Tellus 
(színes).
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Külső tisztítás (opcionális):
A tisztító készlet 15 méter tömlővel és 
kefével, csatlakoztatva a szivattyú 
nyomóoldalához, lehetővé teszi a 
permetező tisztítását már a tábla szélén, 
tiszta vizet használva a 300 literes 
tisztavizes tartályból. Mindig elegendő víz 
áll rendelkezésre a tisztításhoz, az innovatív 
víztakarékos ENFO feltöltő rendszernek 
köszönhetően.

Turbo keverés és erőteljes tisztítás:
A vegyszerek keverése biztonságos vegyszerbekeverő segítségével, 
mely tisztítórendszerrel és vízhatlan borítással fölszerelt. Az Ikarus S 
alapfelszereltsége a turbó keverő rendszer, injektor fúvókákkal garantálja 
az erőteljes keverő hatást, amit működtethetünk a töltési folyamat alatt és 
után is. Permetezés után, a tartálytisztító fúvókák, optimális 
elrendezésükkel biztosítják, a tartály belsejének tisztaságát. Az úszó 
közvetlenül csatlakozik a szintjelző skálához és opcionálisan az 
elektromos szintjelzőhöz, a maximális biztonság és precizitás érdekében. 
A két nagyméretű nyílás lehetővé teszi a tartályba jutást és annak belső 
tisztítását nagynyomású mosóval amennyiben szükséges!

Egyszerű kezelés

Töltés, keverés és tisztítás egyszerű 
és biztonságos

Új csendes membrándugattyús 
szivattyúk:
Elérhető szivattyúkapacitások 200, 250 és 400 l/min 
(2x200). Folyamatosan biztosítható nyomás 15 bar, 
maximum 20 bar.
• Ellenáll a folyékony műtrágyának .
•  Kis mennyiségű vegyszermaradék.
• Lineáris, állandó nyomás karakterisztika,
   a precíz szabályzás kulcsa.



Focus II
Focus II a profi Kverneland Group terminál, amely 
csatlakozatható a többi ISOBUS kompatibilis 
munkagépünkhöz egyaránt.
•Nagyméretű digitális kijelző.
•Minden fontos működési adat első pillantásra jól 
látható.
•40 tábla adatait képes tárolni.
•RS232 serial port külső vezérlők csatlakoztatásához.

Kapcsolódoboz
Vezérli a permetezési és szórókeret funkciókat, 
ösztönös kezelési elrendezése a legnagyobb kezelési 
kényelmet szolgálja rövid reagálási idővel.

Serial port külső 
vezérlők

Focus II

Egy mindenkiért!

FlowMate Control (FMC):
● Alap permetező computer.
● Egyszerű kezelés.
● Kompakt kivitel, az összes permetezési és 

hidraulikus funkció egy kezelési egységben.
● Az ENFO funkció vezérlése.
● Beépített javasolt fúvókalista.
● 25 tábla adatainak rögzítése.

A Starguide III a következő 
jellemzőkkel rendelkezik:
● Könnyen kezelhető, kompakt 5.7” színes 

érintőképernyő.

● Beépített LED fénysor.
● Tábla térkép jelölve védett területtel és átfedésekkel.
● Sima és dupla átfedés külön színekkel.
● GPS sebességjel és pozíció adat.
● USB csatlakozó adatkinyeréshez.

Starguide III: Automata GPS szakaszvezérlés 
és irányítás D-GPS által.
Akik már használták, nem használnak mást soha 
többet. A Starguide III örökre megváltoztatja a 
permetezést. Permetezze körbe a tábla széleit és a 
Starguide III irányítja a szórókeret szekciókat amíg a 
fennmaradó részt lepermetezi.

A Starguide III lehetővé teszi, hogy:
● Sötétben is permezhetünk.
● Pontosan munkavégzés a teljes át fedés 

ellenőrzésével.
● Növeli a komfort érzetünket.
● Költséghatékony működés, csökkentve az 

átfedéseket.

Starguide III könnyen kezelhető: permetezés befejeztével 
ellenőrizhetjük az átfedéseket, a szakaszolásokat és a 
fordulókat, a lepermetezett táblán!

1010

FMC, Starguide III

Egyszerűvé teszi a permetezést



Az IsoMatch Tellus az első virtuális 
terminál, amely képes megjeleníteni 
és kezelni 2 különböző ISOBUS 
kezelőfelületet egyidejűleg. Ez 
lehetővé teszi például 2 feladat 
egyidejű vezérlését, használhatunk 
GEOcontrolt vagy megjeleníthetjük 
egy kamera képét képernyőváltás 
nélkül.

Kapcsolódoboz
Úgy működteti a permetezőt és
a szórókeretet, hogy maximális kényelmet és rövid 
reakcióidőt tudjon biztosítani.

IsoMatch Tellus az Ön erős alapja a precíziós 
gazdálkodási alkalmazásokhoz és a jövő fejlődéséhez

● Beépített PDF olvasó: PDF dokumentumok tárolása.
és olvasása, mint például a kezelési utasítások.

● RS232 kapcsolat GPS vevőhöz vagy szenzorokhoz.

IsoMatch GEOcontrol

Egyértelműen előnyös

● Két ISOBUS kezelőfelület.
● Nagy 12,1 col színes érintőképernyő
● Ösztönös kezelési elrendezés: egyszerű megérteni 

és kezelni.
● Basic DOC táblainformáció rögzítő  program, hogy 

a munkaadatokat azonnal rögzíthessük az USB 
adathordozóra.

● 4 USB csatlakozás, a gyors adatátvitelhez (pl. ISO-
XML táblatérképek, PDF), vezeték nélküli USB stick 
vagy USB soros kábel további szenzorokhoz .

● Beépített web böngésző.

● Internet kapcsolat USB sticken vagy routeren 
keresztül.

IsoMatch GEOcontrol egy kiegészítő 
szoftver alkalmazás az Isomatch Tellus rendszerén 
belül, amely segít vezérelni az összes ISOBUS 
kompatibilis Kverneland munkagépet, mint például 
permetezőgépek, műtrágyaszórók és vetőgépek! 
GPS-el kombinálva teljes mértékben megfelel a 
jövőbeni piaci igényeknek, könnyen kezelhető, 
elősegíti az okos és hatékony gazdálkodást. Könnyű 
kezelhetőséget és kényelmet biztosít az automatikus 
munkagép vezérlés. Önnek csak a vezetésre kell 
összpontosítania, mialatt az GEOcontrol megkönnyíti 
a munkáját. Csökkenti az átfedéseket és a felesleges 
nyomvonalakat, amely növeli a munka minőségét 
és költséghatékony művelést tesz lehetővé - időt, 
üzemanyagot, műtrágyát, növényvédőszert és 
vetőmagot takarítunk meg vele.

Szakaszvezérlés
Automatikusan kapcsolja ki és be a szakaszokat a 
forgókon, a táblaszélen és a már leszórt területen.

Differenciált kijuttatás
Kijuttatási térkép, vagy külső vezérlő (pl.: zöldszenzor) 
alapján automatikusan szabályozza a kijuttatott 
mennyiséget.

ISOMATCH GEOcontrol
• Könnyen és kényelmesen kezelhető, a 

munkaszélesség változtatásához sem szükséges 
a kabinból kiszállni. Ön 100%-osan a munkára 
fókuszálhat.

• Hatékonyabb a munka és az átfedések  
elkerülésével 5-10% között tudunk megtakarítani, 
- tábláink alakjától függően -, az éves műtrágya, 
növényvédőszer és vetőmag költségekből. Jobb 
növekedési feltételek és nagyobb hozam.

• IsoMatch GEOcontrollal éjszaka is könnyen lehet 
dolgozni. IsoMatch GEOcontrol jelentősen csökkenti 
a gépkezelők terhelését.

Dokumentálás
Eltárol minden munkainformációt vagy tábla specifikus 
információt, melyek USB adathor-
dozón átvihetők a farmgazdálkodási 
programba.

Manuális vezérlés
• Ajánlott vezetéstechnika akalmazása 

a szántóföldön (egyenesen, kanyarodáskor vagy 
kombináltan) valamint fordulókban

• Opcióként elérhető az IsoMatch beépített fénysor, ez a 
traktor szélvédőjére helyezhető

• Intelligens határvonal rögzítés: lehetővé válik mindkét 
oldal munkaszélességének, az egymástól eltérő 
mértékű változtatása

• Határvonal cserélés: egy belső határ létrehozható a 
szükséges forgó szélesség beállításával

• A funkciók manuálisan vezérlése, beleértve a nem 
elektronikus vagy nem ISOBUS munkagépeket is, pl. 
kultivátorok, fűkaszák, rendterítők, stb.
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IsoMatch Tellus

Az új generációs Terminál!



A Boom Guide előnyei:
● Kisebb elsodródás: állandó és ideális fúvóka magasság.
● Megnövelt teljesítmény: nagyobb sebességű munkavégzés – akár éjszaka is.
● Vezetési kényelem: kisebb hibalehetőség, maximális fókusz a permetezésen.
● Beépített ErgoDrive funkció: automata emelés / süllyesztés a fordulókban.
● Talaj vagy Növény funkció: a növény állomány kontúrjának vagy a talajfelszín 

követésének megválasztása, összefüggő, egyenetlen vagy soros kultúráknak 
megfelelően.

● Biztonságos szállítás: ultrahangos szenzor csukja össze automatikusan a 
szállítási helyzetébe.

● ISOBUS kompatibilitás: egyszerű "plug and play" működtetés ISOBUS kompatibilis (traktor) terminálokról.

Boom Guide Basic
A kereten elhelyezett két ultrahangos szenzor vezérli a magasságot a hidraulika rendszer segítségével. Ez a 
költséghatékony rendszer alkalmas kismértékű lejtők és egyenetlen növény kultúrákban.

Boom Guide Pro
A továbbfejlesztett rendszer 3 érzékelőt használ azért hogy a jobb és bal oldalt egymástól függetlenül tudjuk 
vezérelni - változatos talajviszonyok között - lehető legpontosabb eredmény érdekében. 
A rendszer az keret szárnyakat lefelé és felfelé oldalanként mozgatja a lehető legjobb kontúr lekövetése érdekében!

Joystick opció a könnyed permetezéshez:
• IsoMatch Tellus-al kombinálva   (FMC és Focus II 
nem csatlakoztatható).
•  ISOBUS kompatibilis joystick.
• Nyolc gomb három szinten, 24 funkció vezérlését 
teszi lehetővé.

Joystick:

Állandó keretmagasság!
ISO Boom Guide az automatikus magasság állítási rendszer, ami az előre beállított keretmagasságot mindig a 
kívánt értéken tartja. Az ultrahangos szenzorok közvetlen kapcsolatban vannak a permetező hidraulikus 
rendszerével, így a keretmagasságát állandó értéken tudjuk tartani a talajfelszíntől vagy a növény kultúrától. Ez a 
különleges megoldás megbízható, állandó keretmagasságot eredményez még extrém körülmények között is, 
megkönnyítve ezzel a kezelő dolgát, aki csak a permetezésre koncentrálhat.
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Boom Guide

Könnyebbé tesszük az életét!

Boom Guide Basic

Boom Guide Pro
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Mi vigyázunk a termésére!
ENFO Inside

ENvironmental FOcus: Az ENFO feltöltő és öblítő rendszer alapfelszereltség minden permetező computerünkben.
Ez az okos technológia optimalizálja a permetezőrendszer feltöltését és kiöblítését. Gyors megoldás, nincs vegyszerpazarlás, vizet takarítunk meg, ez a haszon önnek és környezetének.

A permetező rendszer csővezetékének automatikus feltöltése:

A permetezés megkezdése előtt, a 

permetezőgép csővezetékét pontosan 

feltöltjük a fúvókákig a szekciók auto-

matikus lekapcsolásával. Ezzel gyors 

megoldással nincs vegyszerpazarlás 

a permetezés megkezdése előtt.

A permetező rendszer csővezetékének automatikus öblítése:

Munka befejeztével vagy félbeszakítá-

sakor, a vegyszerkeveréket automatiku-

san kiöblíti a vezetékekből. Ezzel a 

megoldással az utolsó literig felhasznál-

juk a bekevert vegyszert és kiöblítjük a 

permetezőgép csővezetékeit minimális 

vízfelhasználással.

Kiváló felkészültségű permetező szakértőkből álló csapat tesztel minden egyes Ikarus S-t 

(és természetesen minden más permetezőt, ami elhagyja a gyárat) tesztcsarnokunkban, hogy 

ellenőrizzék a gépeket a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Munkatársaink 

képesítése lehetővé teszi, hogy elvégezhessék ezeket az ellenőrző vizsgálatokat.

SKL: Hivatalos tanúsító 

szerv a Benelux 

államokban, az SKL 

alapítvány végzi a 

mezőgazdasági gépek 

tanúsítását Wageningen-

ben.

NSTS: National Sprayer 

Testing Scheme az 

Egyesült Királyságban a 

permetezők tanúsításáért 

illetékes hivatal.

NY: Norvégiában a 

Norwegian Food and 

Safety Authority végzi a 

tanúsítás.

JKI: Németországban a 

tanúsítást a Federal 

Biological Research 

Centre of Germany, más-

néven JKI Institute végzi.

ENTAM: Mezőgazdasági 

gépek európai tanúsítá-

sáért az ENTAM a felelős. 

Többek között a JKI 

Németországban és a 

Cemagref Franciaország-

ban is hivatalos tagja az 

ENTAM-nak.

Permetező tesztcsarnok a legjobb minőségért!

 MGI: A Magyarországi 

tanúsítást a Fölműve-

lésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium Mezőgazda-

sági Gépesítési Intézete 

(MGI) végzi.
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A profi vízszintes csukású szórókeret
HSS Szórókeret

Minden HSS szórókeret szállítási szélessége 2,50m és 
a teljes magasság nem haladja meg a 4m-t. Még a 
27-28 m szórókeret is belefér ezekbe a méretekbe. 
Szűk utak, sövények és fák nem okoznak problémát. A 
nyugalom és a vezető biztonsága garantált.

Szórókeret tulajdonságai:
• Profi tömlővezetés és védelem a szelepeknek
• Különböző hidraulika csomagok választhatók
• Kiegyenlítő rendszer beállítható sík és dombos területek-
hez

Biztonsági rögzítésű végelemek: Egyszerű és megbízható 
sík és dombos területekhez. 
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Mechanikus vagy elektronikus működtetésű határszóró 
fúvókákkal is rendelhető. 

Opcionálisan elérhető habjelző készlet HSS szórókereteken.

HSS szórókeret (m) Szakaszok Szakaszok tagolása

18 5 6-9-6-9-6

18 7 6-5-5-4-5-5-6

20 5 8-8-8-8-8

20 7 5-6-6-6-6-6-5

21 5 9-8-8-8-9

21 7 6-6-6-6-6-6-6

24 7 6-6-9-6-9-6-6

24 9 4-4-4-9-6-9-4-4-4

27 7 6-9-9-6-9-9-6

27 9 6-6-6-6-6-6-6-6-6

28 7 7-9-9-6-9-9-7

28 9 7-6-6-6-6-6-6-6-7

HSS 27m 9 szakasz

HSS 28m 7 szakasz

HSS 28m 9 szakasz

HSS 27m 7 szakasz

A hidraulika munkahengerek munka közben behúzott állapotban vannak a maximális 
stabilitás érdekében. Mechanikusan rögzíthetjük egy mechanizmussal, így teljesen merev 
lesz a keret. Minden része beállítható, az optimális teljesítmény érdekében, a szórókeret teljes 
élettartama alatt.

Munkaszélességa különböző csukási változatokhoz

HSS szórókeret (m) # szakaszok Szimmetrikus csukás (m) Aszimmetrikus csukás (m)

18 5 12 15

20 5/7 12 16

21 5/7 12 16.5

24 7/9 12 18

27 7 21-12 24

27 9 21-9 24

28 7 21-12 24,5

28 9 21-9 24,5

15



Ikarus S S28 S38

1. Tartály mérete
Névleges tartály térfogat (l) 2800 3800
Maximális tartály térfogat (l) 3010 4000
Tisztavizes tartály szintjelzővel (l) 300 300
Kézmosó tartály (l) 20 20
2. Üres tömeg (teljes gép szórókerettel)
… HSS 18m 2865 kg 3055 kg
… HSS 20m 2910 kg 3100 kg
… HSS 21m 2920 kg 3110 kg
… HSS 24m 2960 kg 3150 kg
… HSS 27m 3030 kg 3220 kg
… HSS 28m 3040 kg 3230 kg
3. Méretek
Teljes szélesség (szórókerettel) HSS 18-28 m = 2.57 m
Teljes magasság (szórókerettel) HSS 18-28 m = 3.98 m

Teljes hossz (szórókerettel) HSS18-21/27-28 m = 5.66 m - HSS24 m = 6.02 m

4. Vonórúd
Merev alsó vagy felső húzó ▲1

Automata kormányzott alsó vagy felső húzó (kiegészítő olajkörrel) ▲2

5. Vonószám
Ø 40mm vonószem ▲1

Ø 50mm vonószem ▲2

Ø 80mm K80 Scharmüller vonószem ▲3

6. Tengelyek
Merev híd 1.50 - 1.80m fék nélkül ▲1

Merev híd 1.50 - 1.80m fékkel (max 25km/h) ▲2

Állítható híd 1.50 - 2.25m fékkel (max 40km/h) ▲3

Állítható híd 1.50 - 2.25m rugózással és fékkel (max 40km/h) ▲4

Hidraulikus vagy légfék ●
7. Szivattyúk
Membrándugattyús szivattyúk 200/250/400 l/min ▲1

8. Elektronika
8.1 Alap permetező computer
FMC 5, 7 vagy 9 szakasz, 2-utas szelepekkel, hidraulika előválasztóhoz (FMC vezérlődobozzal) ▲1

FMC 5, 7vagy 9 szakasz, 2-utas szelepekkel, olajkörös hidraulikához (FMC vezérlődobozzal) ▲2

8.2 ISOBUS elektronika
FMA 5, 7 vagy 9 szakasz, 2-utas szelepekkel, olajkörös hidraulikához (vezérlődoboz nélkül) ▲3

8.2.1 Vezérlők ISOBUS elektronikához
Kapcsoló doboz ▲1

Focus II és kapcsoló doboz ▲2

ITH (csatlakozó kábel) ●
8.2.2 ISOBUS vezérlők ISOBUS elektronikához
Kapcsoló doboz ▲1

IsoMatch Tellus és kapcsoló doboz ▲2

Joystick IsoMatch Tellushoz ●
9. Egyéb alapfelszereltség
6 bordás meghajtó kardántengely, támasztóláb, magasnyomású keverőrendszer alapfelszereltség
10. Opciók (gyári beszereléssel)
Elektromos szintjelző ●
iXclean Comfort (elektromos szintjelzővel) ●
iXclean Pro (elektromos szintjelzővel) ●
Gyorstöltés (iXclean Comfort-tal nem kombinálható) ●

Boom Guide Basic vagy Pro (csak FMA elektronikával és IsoMatch Tellus-szal kombinálható) ●

11. Kiegészítők (csak külön rendelhető)
Starguide III ■
Vegyszerbekeverő ■
Sárvédők (400/550/700 mm) ■
Hidráns csatlakozó ■
3" felszívó tömlő ■
Kézi vagy elektromos szélső fúvóka ■
Külső tisztító készlet ■
Tiszta ruha tároló ■
Karbamid szűrő ■
Csatlakozás szivattyúval történő leürítéshez ■

▲1 - ▲... = Válasszon a lehetőségek közül    ● = opció (gyárilag szerelve), szabadon választható    ■ = Tartozék, külön rendelhető
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Szórókeret HSS

1. Alap szórókeret funkciók
Munkaszélesség 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28m
Anyaga Acél
Csukási elv vízszintes csukás
2. Permetező szakaszok
Alap 5 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7
Két szakasszal több 7 / 7 / 7 / 9 / 9 / 9
Két szakasszal kevesebb - / - / - / - / - / -
3. Fúvókatartók
Monojet ▲1

Trijet ▲2

Pentajet ▲3

4. Szállítási magasság
Szállítási magasság általánosan (kerekektől függően) 3.70 m
5. Szórókeretek hidraulika csomagjai
Hidraulika csomag HSS 18-24m Alap 1: Szimmetrikus csukás, keretemelés, lejtőkiegyenlítés, *1x kétutas és 1x 
egyutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲1 Szükséges: 3-as szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 18-24m Comfort 1: Olajkörös: emelés, szimmetrikus csukás, lejtőkiegyenlítés *1x kétutas hidraulika 
csatlakozó szükséges ▲2 Szükséges: 5-ös szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 18-24m Comfort 2: Olajkörös: emelés, szimmetrikus+asszimmetrikus csukás, hidraulikus 
keretrögzítés, lejtőkiegyenlítés *1xkétutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲3 Szükséges: 6-os szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 18-24m Comfort 3: Olajkörös: emelés, szimmetrikus+asszimmetrikus csukás, hidraulikus keretrögzítés, 
lejtőkiegyenlítés, független keretbillentés *1x kétutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲4 Szükséges: 8-as szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 27-28m Alap 1: Szimmetrikus csukás (1.sz+2sz.+keretvég), keretemelés, lejtőkiegyenlítés, *1x kétutas, 1x 
egyutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲1 Szükséges: 5-ös szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 27-28m Comfort 1: Olajkörös: emelés, szimmetrikus csukás (1.sz+2sz.+keretvég), lejtőkiegyenlítés *1x 
kétutas hidraulika csatlakozó szükségese ▲2 Szükséges: 5-ös szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 27-28m Comfort 2: Olajkörös: emelés, szimmetrikus+asszimmetrikus csukás (csak a keretvégek), hidraulikus 
keretrögzítés, lejtőkiegyenlítés *1x kétutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲3 Szükséges: 8-as szeleptömb

Hidraulika csomag HSS 27-28m Comfort 3: Olajkörös: emelés, szimmetrikus+asszimmetrikus csukás (csak a keretvégek), hidraulikus 
keretrögzítés, lejtőkiegyenlítés, független keretbillentés *1x kétutas hidraulika csatlakozó szükséges ▲4 Szükséges: 10-es szeleptömb

▲1 - ▲... = válasszon a lehetőségek közül   ● = opció (gyári beszereléssel), szabadon választható    ■ = Tartozék, külön rendelhető

Csatlakozzon közvetlenül az 
Ikarus S weboldalhoz a fenti QR 
kód beolvasásával.
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Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a 
kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszereltségek és opciós kiegészítők 
elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli 
változtatásokra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A sérülések elkerülése érdekében, 
soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai 
tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.”                                                                                                                                                                                             © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

A permetező fém részei Duracoat 
porfestékkel vannak festve. 
Ennek eredménye a kemény bevonat 
és az esztétikus külső megjelenés.



Kverneland Group

Eredeti Alkatrészek

A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi 
mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.

A Kverneland Group által forgalmazott alkatrészek megbízható, 
biztonságos, optimális gépüzemelést - és hosszú élettartamot 
garantálnak. A tartósan magas minőséget újabb és újabb gyártási 
eljárásokkal és szabadalmaztatott technológiákkal  érjük el a 
gyártmányfejlesztés minden területén.
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Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsminőségű, 
széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. 
A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális 
gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás, 
szálastakarmány és elektronikai megoldások területét fedi le.

Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti Önt műszaki 
információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti alkatrészekkel. A kereskedőink 
kiszolgálása érdekében csak és kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket és 
hatékony alkatrészellátást biztosítunk az egész világon. 

www.kverneland.hu

Nézzen bennünket a YouTube-on
www.youtube.com/kvernelandgrp

Csatlakozzon a facebookon
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Kövessen bennünket a Twitteren
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group Hungária Kft.
HU-5008 Szolnok
Karinthy út 63.
Tel.: +36 56 527 010
Fax: +36 56 527 019
E-mail: info@kvernelandgroup.hu


