


 

Plus alusvanker
Maksimaalne stabiilsus 

Condor Smart Line pakub kõiki targalt 
konfigureeritud taimekaitsepritsi eeliseid.

Smart Line varustuses pritsiga on töötamine lihtne ja 
mugav ning tulemus esmaklassiline.

Need nutikad valikud tähendavad samuti nutikat 
tootmist, nõnda suudame pakkuda iseliikuvat 
taimekaitsepritsi turul parima hinnaga.

Condor Smart Line masinaid on piiratud koguses 
(kampaania kestab kuni 15.06.2019, masina 
tarneaeg kuni 4 kuud), seega ära lase võimalust käest 
ja soeta endale parim taimekaitseprits parima 
hinnaga.

NUTIKAS VALIK - PIIRATUD KOGUSES
259 999 € +km

Õhkvedrustusega tandemveermik. Ühtlane kaalu-
jaotus kõigil neljal rattal. Nelikroolimine, 2-ratta 
roolimine, krabijuhtimine. Astmevabalt reguleeritav 
rööbe vahemikus 150 – 225 cm läbi EcoTronicPlus-i. 
Kliirens 125 cm. Pöörderaadius 675 cm välimisest 
rattast ja 450 cm sisemisest rattast.
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Jõuülekanne
Hüdrostaatiline 4-ratta vedu 
Trummelpidurid kõigil 4 rattal. Transport / maantee-
kiirus kuni 50 km/h. Pritsimise kiirus: 0 - 12 km/h / 
0 - 25 km/h. Joystick, jalapedaal ja püsikiirusehoidja. 
Mootor: 6-silindriline Iveco, 151 kW (206 hj). 
EU stage IV/Tier 4f. Kütusepaak: 305 l. Hüdraulikaõli 
paak: 80 l. AdBlue paak: 31 l. Veojõukontroll (ASR).

J-Poom
Kõige kompaktsem ja stabiilsem poom
Täistsirkulatsioon. Sõltumatult tõstetavad tiivad. 
Stabiilsed, gaasamordiga läbipainduvad tiivaotsad. 
Täielik pihustikaitse ring. 36/24 m J-poom 13 
sektsiooniga pneumaatiliselt juhitavad 
pihustisadulad. Elektro-pneumaatiliselt juhitavad 
äärepihustid. StrictHeightPlus ultraheliandurid.

GreenFlowPlus & paak
Kõige kompaktsem pumbasüsteem, puuduv 
jääkvedelik
Hypro tsentrifugaalpump pritsimiseks. Elektrilised 
klapid. Suur imifilter masina tagaosas pumbakorpuse 
küljes. Isepuhastuv liinisisene survefilter. 
Pneumaatiliselt juhitav surveregulaator vahetuks 
veesurve reguleerimiseks poomis. 

4000-liitrine veepaak digitaalse tasemeanduri ja 
displeiga. Puhtavee paak 450 liitrit digitaalse 
tasemeanduri ja displeiga. Agitatsioonisüsteem läbi 
pihustite, automaatne ja reguleeritav  sisse/välja-
lülitus. Loputuspihustid paagi puhastamiseks. Lisa 
juhtpult pumpade käitamiseks ja taseme näidik 
masina vasakul küljel. Kätepesupaak ja seebi-
dosaator. Veepüstol 7-meetrise survevoolikuga. 
Automaatne täitmise seiskamine. Väline 
tsentrifugaalpump paagi täitmiseks.
GreenFlowPlus süsteem tsentrifugaalpumbaga 
(roostevaba) pritsimiseks. Manuaalne tühjendus-
kraan paagi all. Imivoolik 7 meetrit (3“ läbimõõduga).
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Veljed & rehvid
4x 380/90 R54 Alliance 350RC. Porikaitsmed 500 
mm laiad. Rööpmelaius: 150 - 225 cm.

EcoTronicPlus + GPS 
EcoTronicPlus: kõige intuitiivsem juhtpaneel 

GPS antenn “DGPS” sobiv baaskomplekt sektsiooni-
juhtimiseks. EcoTronicPlus GPS või vabal valikul GPS 
valmiduse komplekt: Agleader, Raven, Topcon, Trimble 
TMX või GFX. 

Kabiin 
Mugav, ruumikas, suurepärase vaateväljaga

Automaatne kliimaseade. Süsinik kabiinifiltrid. 
Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega peeglid. 
Lainurk peeglid paremal ja vasakul. Õhkvedrustusega, 
reguleeritav juhiiste. Töötuled 8 halogeen tulega, 
2 tuld vasakul ja paremal on suunatud poomile. 
Jahutuskast kaasreisija istme all. Raadio CD/MP3. 
Tagurdusalarm. Ruumikad tolmuvabad panipaigad 
tööriistade ja kaitseriietuse tarbeks. 24V elektri-
süsteem, 12V toide kabiinielektroonika jaoks.

Tuled & turvalisus 
Halogeen töötuled kabiini katusel

Muu varustus
Korrodeerumisvastane töötlus (vedelväetised)
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+
MUGAVUS

pakett
14 999 € +km

+
JÕUDLUS

pakett
14 999 € +km

+
HOOLDUS

pakett
29 999 € +km

Rohkem mugavust Condor Smart Line´is COMFORT 
mugavuspaketiga. 

Automaatne määrimissüsteem. 
Elektriline veepaagi tühjenduskraan. 
Taimekaitsevahendite täitekast koos kanistripesuriga. 
Lisa LED tulede pakett ja poomivalgustus. 
FastFoldPlus kiire poomi kokkuvoltimine. 
Põlluotsaautomaatika. 
Tahavaatekaamera.

Suutlikum Condor Smart Line PERFORMANCE 
jõudluspaketiga. 

210 kW (285 hj) mootor 
HD Veermik
5000L Veepaak

3 aastat garantiid ja tasuta hooldust maksimaalse 
kasutuseaga:

1000 h/aastas 
10 000 ha/aastas
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Enno-Hendrik Lauri
(Tartu, Jõgeva)
Tel 5887 3250
enno-hendrik.lauri@dotnuvabaltic.ee

Märt Vooro
(Põlva, Valga, Võru)
Tel 514 2352 
mart.vooro@dotnuvabaltic.ee

Oliver Raudnagel
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
Tel 523 5257
oliver.raudnagel@dotnuvabaltic.ee

Kalmer Kendaru
(Harju, Järva)
Tel 503 8786 
kalmer.kendaru@dotnuvabaltic.ee

Marek Selter
(Viljandi, Pärnu)
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marek.selter@dotnuvabaltic.ee
 
Silver Altmann
(Ida-Viru, Lääne-Viru)
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silver.altmann@dotnuvabaltic.ee
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