
Tartu-, Põlva-, 
Valga- ja Võrumaa

MARKO KUKK 
tel. 52 27 096

Harju-, Rapla- ja 
Järvamaa

IMRE JOA
tel. 56 684 640

Jõgeva- ja Viljandimaa, 
Lääne- ja Ida-Virumaa 

TÕNIS PÕLDMAA
tel. 52 46 233

Pärnumaa ja saared
HARDI PIKKMETS

tel. 56 625 293

Masina varustuses: poom – 24 (meetrit) 
S-poom PROFI-I pakkimisega (ühe külje 
eraldi kokku klappimine, pakkimine 
pritsi taha), paagimaht 4550 (liitrit), 
puhtaveepaagid 550(liitrit), 260L/min 
pump, ISOBUS-tarkvaral toimivad 
juhtsüsteemid, GPS-komplekt 
(eluaegsed GPS litsentsid, paralleelsõit, 
GPS-vastuvõtja), ISOBUS AMATRON3 
juhtarvuti, juhtimiskäepide AmaPilot, 
tuled-hoiatustahvlid, reguleeritav sild 
rööpmele 1.5-2.25 (meetrit) rehvidega 
460/85 R38, porilauad 550mm, 
sissesegamisnõu, kätepesukanister, 
poomi kõrgusehoidmise radarid 
põlluotsas ümberpööramise automaati-
kaga, sisepesusprinklerid, Auto-Trail 
automaatne tiislijuhtimine traktori jäljes 
sõitmiseks, vedrustatud tiisel, D-50 
haakimine, täpsemaks pritsimiseks 
GPSI-abil 7 sektsiooniline pritsimislülitus 
(võimalik laiendada kuni 13), välipesur 
(10at, 20m), hoiukast, imuvoolik koos 
tagasivooluklapiga, ID-3 tuulepihustid 
jpm.

Masina varustuses: poom – 24 (meetrit) 
L-poom PROFI-I pakkimisega (ühe külje 
eraldi kokku klappimine, poomi 
pakkimine pritsi külgedele), paagimaht 
4550 (liitrit), puhtaveepaagid 550(liitrit), 
380L/min pump, ISOBUS-tarkvaral 
toimivad juhtsüsteemid, GPS-komplekt 
(eluaegsed GPS litsentsid, paralleelsõit, 
GPS-vastuvõtja), ISOBUS CCI-100 
juhtarvuti koos juhtimiskäepidemega 
AmaPilot (8.3“, puutetundlik, kasutatav 
ka teiste ISOBUS haakeriistade juhti-
miseks), tuled-hoiatustahvlid, Auto-Trail 
automaatne sillajuhtimine traktori 
jälgedes sõiduks, rehvid 460/85 R38, 
porilauad 550mm, sissesegamisnõu, 
kätepesukanister, poomi kõrgusehoid-
mise radarid põlluotsas ümberpööra-
mise automaatikaga, sisepesu sprinkler-
id, vedrustatud tiisel, D-50 haakimine, 
täpsemaks pritsimiseks GPSI-abil 9- 
sektsiooniline pritsimislülitus (võimalik 
laiendada kuni 13), välipesur (10at, 
20m), hoiukast, imemisvoolik koos 
tagasivooluklapiga, ID-3 tuulepihustid, 
LED pihustivalgustus (iga pihusti kohal 
valgusti) jpm.

Masina varustuses: poom – 30 (meetrit) 
L-poom PROFI-I pakkimisega (ühe külje 
eraldi kokku klappimine, poomi 
pakkimine pritsi külgedele), paagimaht 
6550 (liitrit), puhtaveepaagid 550(liitrit), 
520L/min pumbad , ISOBUS-tarkvaral 
toimivad juhtsüsteemid, GPS-komplekt 
(eluaegsed GPS litsentsid, paralleelsõit, 
GPS-vastuvõtja), Amatron3 juhtarvuti 
koos juhtimiskäepidemega AmaPilot, 
tuled-hoiatustahvlid, Auto-Trail 
automaatne sillajuhtimine traktori 
jälgedes sõiduks, rehvid 520/85 R42, 
porilauad 550mm, sissesegamisnõu, 
kätepesukanister, poomi kõrgusehoid-
mise radarid põlluotsas ümberpööra-
mise automaatikaga, sisepesu sprinkler-
id, vedrustatud tiisel, D-50 haakimine, 
täpsemaks pritsimiseks GPSI-abil 13- 
sektsiooniline pritsimislülitus, välipesur 
(10at, 20m), DUS-pritsimisliini 
segamissüsteem, hoiukast, kanistrihoid-
ik, imemisvoolik koos tagasivooluklapi-
ga, ID-3 tuulepihustid, LED pihustival-
gustus (iga pihusti kohal valgusti) jpm. 
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Hindadele lisandub käibemaks.

Külastage meid ka Amazone 

stendil messil Agritechnika (hall 9)

Tehniline info 
• Mõõdud (pikkus-laius-kõrgus): 6.57/ 2.96 / 3.41 m
• Ruloonimõõdud: 1.250-1.500 x 1200 mm 
• Vajalik: 1 x ühepoolne hüdroväljavõte
• Jõuvajadus alates 74kw (100hj)
• Kogurimõõdud vastavalt DIN 11220 on 2.150mm
 
Varustus
• Seadmel on oma hüdraulikasüsteem, mida käitatakse
   traktori jõuvõtuvõllilt
• Tandemsild laiade rehvidega (500/55-20 12 PR), 
   õhkpidurid 
• Võrksidumine
• Ilmastikukindlad võrgu-ja kilekapid
• ISOBUS-tarkvaral toimiv juhtsüsteem koos Krone
   terminaliga DELTA ja „Comfort“ paketiga
• Peenestussüsteem 17 noaga (valitav 17-8-7-0 nuga)

Varieeruva
kambriga

press-kiletaja
COMPRIMA

CF 155 XC

Varieeruva
kambriga

press-kiletaja
COMPRIMA

CF 155 XC

• Rullimoodustamine „NovoGrip“ hammasrihmelevaatoritega
   tagamaks katkematu ruloonide moodustamise ka 
   niiskemates oludes ning põhu rulooni tegemisel
• „EasyFlow“ kurvteevaba kogur koos vaalurulliga
• Täisautomaatne juhtimine (kiletamise ja rullimoodustamise   
  automaatika)

• Kiletajal võimalus kasutada 500mm või 750mm kilerulle,
   lisaks kile eelvenitus 50% või 70% 
• Hüdrauliliselt langetatav nugadepõhi
• Automaatne ketiõlitus
• Lainurk (80kraadi) kardaan siduriga 
• D-40 /D-50 haakimine alla või üles
• Rulooni kukkumisalus (kumm) ja rulooni tõstmisseade

Lisavarustus
• Rulooni sidumine ka kilega

61 900 €

hardi@jatiina.ee tonis@jatiina.ee
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Amazone ja Krone

      kampaaniapakkumised


