
ISELIIKUVAD TAIMEKAITSEPRITSID 
Xénon Pro ja Xénon Expert
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Identne ülesehitus

Kaks otstarbekohast juhtimis- 
 ja pritsimisversiooni

 

Mugavus
Tootlikus

Innovatsioon
Autonoomia

Vaikus

Võimsus



4

Tänu erinevate masinaosade (paak, 
poom, mootor, kabiin) paigutuse 
kooskõlale on Xénoni esi- ja tagaosa 
kaal samuti hästi tasakaalus nii teel 
sõites kui ka põllu peal saaki pritsides.

• Ohutus
• Säilib mulla struktuur
• Kvaliteetne pritsimine

Vabalt liikuv ning täiuslikult 
tasakaalus taimekaitseprits

 

 Säästa aega liikudes oma talu ja põldude vahel: tänu 
seaduslikele mõõtmetele saab Xénon liikuda avalikel 
teedel turvaliselt ja mugavalt 40km/h.

 

Kokku 
pandud poom 
(täis paak)

45% 55%
Ees Taga

Lahti 
tehtud poom 
(pooltäis paak)

50% 50%
Ees Taga

11.80 m:  Xénoni pikkus 36m kuni 45m poomiga
13.55 m: Xénoni pikkus 50 m poomiga

Tasakaal + püsivus  = 
pritsimise kvaliteet

Otseloomulikult suurus loeb!

Pikk teljevahe : 4.05 m

Standardkõrgus maapinnast Valikkõrgus maapinnast 

4,06 meetrit: Xénoni kogukõrgus on kohandatud Michelini 
380/90 R 46 rehvidega (standardkõrgus maapindast)

 

Peapaak 4300 or 5200 l
Loputuspaak 520 l
Kütus 340 l 
Min.-Maks. rada 1.90 to 2.70 m
Maks. pikkus 13.55 m 
Maks. kõrgus 4.16 m 
Üldlaius 2.55 m
Pööramisraadius 10.5 m
Netokaal 9.6 t

40
km/h
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Suurepärane veojõud

Tänu kahele iselukustuvate diferentsiaalidega 
teljele tagab Xénoni ülekanne alati 
täiusliku veojõu hoolimata 
ilmastikuoludest.

 Pidurid ees- ja tagadiferentsiaalidel (paigaldatud 
käsipiduriga tagateljel) Epitsükliline reduktor on 
täielikult ühendatud rattakumerusse: vili ning 
mehaanilised osad jäävad kaitstuks.

Võrreldes teistega tagab hüdromehaaniline ülekanne sulle:

“Mis on hüdromehaanilise 
                             ülekande eelised?”

 “Mis on kolmes punktis 
                   vedrustatud kere eelised?”

 

Võimaluse läbida keerulisemad põllulapid 
(tõusud, kallakud, märgalad)

 

• 
• 

Usaldusväärne ja kergesti hooldatav varustus
• Lihtne konstruktsioon
• Nelja ratta vahel võrdselt jaotatud võimsus
• Üksik hüdromootor tähendab et 20% vähem jõudu läheb 

tarvis võrreldes tavahüdroülekandega.• Pritsi üldstabiilsus
• Rohkem mugavust juhile
• Arendatud teel püsimine
• Vähendatud mehaaniline pinge
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Tõhusamalt sõidetavad rattad: rohkem jõudu
Lukustuva keskdiferentsiaali kasutamine võimaldab
läbida eriti keerulisi töötingimusi
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17-43 175 hp / 129 kW 3A 4300
21-43 215 hp / 160 kW 3B 4300
23-52 245 hp / 180 kW + teine hüdromootor standardina 3B 5200
21-43 215 hp / 160 kW 3B 4300
23-43 245 hp / 180 kW 3B 4300
23-52 245 hp / 180 kW 3B 5200

Xénon'i mootorite valiku ulatus

Automaatne mootoriregulaator tagab 
säästu ja mugavuse!

 

Teel
EcoControl Automaatne mootoriregulaator seadistatud 1750 rpm'ile

Automotive Automaatkäiguvahetud (pidevalt varieeruv ülekanne)

EcoControl Automaatne mootoriregulaator seadistatud 1750 rpm'ile

Tempomat Kiiruse reguleerija

Lihtne kasutada
Täisautomaatne süsteem: Mootori kiirust pole vaja kontrollida

Kasutaasõbralik töökeskkond
Mootor töötab 1750 rpm'il, vähendades müra kabiinis ning ühendamise ajal.

Kütusesäästlikkus
Mootori kiirus kohandub auotmaatselt pööretega vähema kütuse kasutamiseks.

Pritsimise kvaliteet
Töö toimub püsiva kiirusega, pritsides meeter meetri järel võrdselt ja täpselt .

Innovatsioon! 
 

Ummistuste vältimiseks on jahutussüsteem 
paigaldatud lamedalt: Õhk tõmmatakse sisse 
ülevalt ning väljutatakse läbi pikkade õhuavade. 
Selliselt ei ole radiaator paljastatud 
kemikaalidele või pritsetele rehvidelt.

 
 

 

Jõuseade asub 
sõiduki tagumises 

osas, et vähendada 
mürateket kabiinis.

Selleks, et regulaarne hooldus lihtsamaks teha, saab alumisi katteid eemaldada ilma 
lisatööriistadeta ning neid on võimalik paigaldada kättesaadavale kõrgusele. 

Parima kaitse tagamiseks on katted kataforeesi toimel heli eest isoleeritud.

Võimas mootor, lihtne ja 
ökonoomne sõit

 

+ teine hüdromootor valikuna

+ teine hüdromootor valikuna

+ teine hüdromootor standardina

Põllul
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Sega pulbreid ja 
vedelikke lihtsalt! 

Koonuse sisekuju ja lai 
ava teevad konteineris 

segamise ning selle 
loputamise lihtsaks 

hoolimata konteineri 
suurusest.

Kätepesuks mõeldud 
paak (20 l), seebidosaator 

ning karp isiklike 
kaitsevahendite 

hoiustamiseks on 
paigutatud vasakule 
esimudakaitse külge.

TANK CONTROL süsteem on 
Xénon EXPERT'i standard 
võimaldades järgnevate talitluste 
läbi viimist tanklast:

• pumbad ja ventiilid
• 
• 

keemilise induktsiooni 
puistepunker

• mootori kiirus
• varustuse loputamine
• 

juurdepääsuredel

Xénon EXPERT'i standardina saad sa kaasa 
loputuspüstoli, selleks et järjepidevalt 
puhastada keemilise induktsiooni 
puistepunkrit ning seda 
ümbritsevat varustust.
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Keemilise induktsiooni 
puistepunkri vasakul 

küljel asuvad 
konteineri ja koonuse 

loputamise tarvis 
kaks juhtklappi.

• 
• 
• Lai ava ning spetsiaalselt välja töötatud kuju, et lihtsustada segunemist 

ning parandada kasutajasõbralikkust
• Tünni loputussüsteem ning tõhus keemilise induktsiooni puistepunkri koonus

 Xénon EXPERT             faktorid:  

Roostevabast terasest 37 liitrine keemilise induktsiooni puistepunker
Pulbri valgumist kaasaaitab vibreeriv funktsioon

paagi täitmine
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Mõlemal pool on tagateljele
paigutatud vesioinad, mis

juhivad pritsi liikumist
automaatselt: esimene
juhib kere asendit ning

teine poomi asetust.

Matrot: ainus tootja, mis hüvitab 
kallakutel töötamist korrigeerides 
poomi kallet automaatselt!

 

ÜLETA NÕLVAD
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28 %
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Säilitab mulla struktuuri:
koormat ülesmäge vedades

jagab prits kaalu võrdselt
üle kogu masina kere.

Stabilis® on loodud 
hoidma pritsi 
horisonaalselt säilitades 
samal ajal ka 
poomi tasakaalu

Ohutus  
Pritsi kallakutel ohutult
Püsivus 
Suurepärane poomi taseme reguleerimine
Juhi mugavus  

Säästa pritsides aega  
suurenda oma keskmist töökiirust
Kogu külvates aega 

Millised on 
Stabilisi®
eelised?  

Valik saadaval 
ja

Kabiinis kuvatakse Stabilisi® töö
• Xénon PRO'l kasutatakse eraldi värvi-

ekraani, mis kombineerib mootori ja 
Stabilisi® andmeid (vt. ülemine foto)

 

• Xénon EXPERT'il saab töö käiku 
jälgida Terminal 500 Comfort 
erkaanilt. (vt. alumine foto)

 
nii põldudel kui teel

põlde võib külvata ka üle kallakute sõites
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„ See süsteem võimaldab mitmeid eeliseid, alustades 
sellest, kuidas ta sõidab teel: Stabilis annab tunda eriti 
pööretel ja ringristmikel. See hoiab kogu pritsi tasakaalus 
isegi täis paagiga.
Põllu peal üllatab Stabilis enim ületades kallakuid: Juht 
tunneb selget erinevust kas pritsil on Stabilis või mitte. 
Ühest küljest lisab see süsteem suure panuse juhi mugavusse, 

eriti põllu otstel ringi pöörates. Teisest küljest kohandub Stabilis suurepäraselt kallakute 
ja maapinnasuhtega: see omadus vähendab juhi tööpinget, eriti kui töö toimub 
pika poomiga.“

„Enne Xénon ostmist polnud ma Stabilisist midagi 
kuulnud, kuid ausalt öeldes on see fenomenaalne. 
Kui oled korra proovinud, siis lihtsalt pead selle 
endale soetama!
Enne seda oli mul teine taimekaitseprits, millega 
tahtsin kallakutel töötades alla anda, hoolimata 
2,25 meetrisest tehnorajast ning suurtest ratastest. 

Tänu Stabilisile ei kaota ma enam oma pritsi tõttu lootust.
Teine eelis, mida Stabilis pakub, on võimalus sõita kallakutest risti üle, mis 
säästab külvamisel ja pritsimisel aega ning hoiab sellistel põldudel 
ühtlast töökiirust ning säästab kütust “

 

Jean François BANDIERA - Haute-Garonne (31)
Xénon EXPERT 5200l-36m-Stabilis masina omanik

®®

Emmanuel DEFFONTAINE Aisne (02)
Xénon EXPERT 4300l-45m-Stabilis masina omanik

                                         ,  klientide tagasiside®                                         ,  klientide tagasiside

Denis SIMON- EARL du Verlin Moselle (57)

„ Ma vahetasin oma pristi välja aastal 2012. 
Mul oli võimalik valida mitme pritsi vahel, 
kuid ma otsustasin Xénon'i kasuks, sest ma 
tahtsin väga saada endale Stabilist. Minu 
eelmine Maestria ei sobitunud selle süsteemiga 
ning mõndadel põldudel oli töötades ohutunne 
väga kõrge, eriti pooltäis paagiga.

 

Xénon EXPERT 4300l-42m-
Stabilis masina omanik

Alates Stabilisi soetamisest, ei ole raskused enam märgatavadki. Enam ei 
tule meil muretseda selle pärast kas pritsi paak on täis või tühi, me lihtsalt 
teeme oma tööd. See on tõesti muljetavaldav süsteem, isegi tasastel põl-
dudel on saavutatud tasakaal ja poomi käitumine märkimisväärsed.
Mulle meeldib ka see kuidas Stabilis muudab teel sõitmist, lubades masinal 
kalduda pööretel vaid kergelt, mis teeb sõidu omakorda meeldivaks ja 
mugavaks. Välja võiks tuua veel Stabilise kiiruse, takistusvabadel põl-
dudel on võimalik töötada 4km/h kiiremini, mis omakorda võimaldab 
vabalt pritsida põlde 17-18 km/h suurepärase poomi koostööga. “
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• roostevaba  
isegi pärast aastatepikkust vedelväetise kasutamist

• viimistlus
• kerge kaal
• pole vaja hooldada värvkatet
• stabiilsus tänu väikesele inertsile

„Mis on 
    alumiiniumpoomide 
                                       eelised?“
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Xénon on loonud parima kompromissi nähtavuse ja
poomi töö vahel tänu kaasaegsele kujundusele.

• Lai poomi tugiraam
• Hüdrovoolikud, torustik ja kaablid on 

tervik kogu struktuurist.

„Mis on nähtavuse 
          eelised teel ja põldudel?“
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Alumiiniumist esipoom: Sinu 
mugavuse heaks ning Su 

varustuse kestvuse nimel.
 

Poomiotsadele paigutatakse
kaitseks 4mm PVC katted,

mis kaitsevad poomi,
hüdrotorustikku ning 

pihusteid takistuste 
ja kriipimiste eest.

 

Xénon EXPERT kasutab
Pentajet otsikut standardina.

Xénon Pro 28-42 meetristel 
poomidel on pesad Quadrijet 

otsikutele, 44 meetristele ja 
pikematele poomidele on 

võimalik paigaldada 
Pentajet otsikud.

Valikus saadaval äärepihustid,
mida kasutatakse põlluäärte

pritsimiseks
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Meie iseliikuvate pritsidega on kaasas 
kolm NOZAL otsikute komplekti, kus 
saab selle tootemargivalikustleida 
sobiva (alumiiniumoksiid või vaik)

• tavalilne 1 lehvik
• topeltlehvik
• madala survega
• madala triiviga
• õhu kaasamine
• kolme joaga vedelväetise pihusti
• viie joaga vedelväetise pihusti

Pritsile sobivad ka teised otsikute tootjad (TeeJet, Lechler jne.) 

Rohkem teavet
Nozal otsikute

kohta QR koodi kaudu

 
 

Suurepärane otsikute valik
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Kuni 50 m pikkused poomid (v.a 17-43 mudel: max 38 m)

28-42m: Quadrijet otsik standard (Pentajet valikus)
44-50m: Pentajet otsik standard

Poomid on jaotatud 15 sektsiooni

Põlluääreotsikud on valikulised

Poomi otsad: pihusteid ja varustust kaitsevad 
4mm läbipaistvad PVC katted

 

Laius Sektsioonid Pihusteid sektsiooni kohta
Poomi laius 

kokku pandud 
väliste sektsioonidega

Sektsiooni välja 
lülitamine kokku 

pandunda 

PR
O

 p
oo

m
id

28 m 7 8-8-8-8-8-8-8 17 m  - 

33 m 6 10-11-12-12-11-10 21 m  - 

36 m 6 12-12-12-12-12-12 21 m -

36 m 7 9-9-12-12-12-9-9 21 m -

36 m 8 8-7-10-11-11-10-7-8 21 m

36 m 9 7-8-8-9-8-9-8-8-7 21 m

38 m 8 8-9-10-11-11-10-9-8 21 m

38/36 m 7 12-10-10-12-10-10-12 21 m - 

38/36 m 8 8-9-10-11-11-10-9-8 21 m

38/36 m 9 8-9-8-9-8-9-8-9-8 21 m

40 m 8 10-10-10-10-10-10-10-10 22 m - 

42 m 7 12-12-12-12-12-12-12 23 m -

EX
PE

RT
po
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44 m 8 10-10-12-12-12-12-10-10 24 m

44 m 9 10-10-10-10-8-10-10-10-10 24 m

44/42 m 8 10-10-12-12-12-12-10-10 24 m

45 m 8 11-10-12-12-12-12-10-11 24 m

45 m 9 11-10-11-10-6-10-11-10-11 24 m

45/44m 8 11-10-12-12-12-12-10-11 24 m

48 m 9 11-11-10-11-10-11-10-11-11 26 m 

49/48m 9 10-10-12-12-10-12-12-10-10 26 m -

50/48 m 9 10-11-12-12-10-12-12-11-10 27 m -

  
 

3 m 3 m 6 m 6 m6 m 6 m 3 m 3 m

Xénon PRO ja EXPERT'i poomidel on 
võimalik sektsioone kujundada erinevalt:
• Muutes pihustite jaotust
• Muutes sektsioonide arvu

• PRO'l kuni 15 sektsiooni
• EXPERT'il kuni 18 sektsiooni

Xé
no

n 
Pr

o 
po

om
id

 

poomid

          
Pihustirea jaotus võimaldab tööd ka siis kui 
poomi välimised sektsioonid on välja 
lülitatud ning kokku pandud.

Xénon PRO ja EXPERT'i poomidel on 
võimalik sektsioone kujundada erinevalt:
• Muutes pihustite jaotust
• Muutes sektsioonide arvu

• 
• 



13

Kuni 50m poomid Poome saab jaotada kuni 18 sektsiooniks

Põlluääreotsiud on valikulised

Poomi otsad: Pihusteid ja varustust kaitsevad 
4mm läbipaistvad PVC katted

 

Valikus on H-TRONIC süsteem (poomi vastavalt 
programeeritud töökõrgusele automaatreguleerimine)

 

Laius Sektsioonid Pihusteid sektsiooni kohta
Poomi laius 

kokku pandud 
väliste sektsioonidega

Sektsiooni 
välja lülitamine 

kokku pandunda 

EX
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28 m 7 8-8-8-8-8-8-8 17 m  - 

30 m 6 10-10-10-10-10-10 17 m -

33 m 6 10-10-10-10-10-10 24 m

36 m 6 12-12-12-12-12-12 24 m

36 m 8 6-6-12-12-12-12-6-6 24 m

36 m 9 8-8-8-8-8-8-8-8-8 24 m - 

38 m 8 6-8-12-12-12-12-8-6 24 m

38/36 m 7 12-10-10-12-10-10-12 24 m  - 

38/36 m 8 6-8-12-12-12-12-8-6 24 m

38/36 m 9 10-8-8-8-8-8-8-8-10 24 m - 

39 m 8 6-9-12-12-12-12-9-6 24 m

40 m 8 10-10-10-10-10-10-10-10 24 m - 

40 m 9 8-8-10-10-8-10-10-8-8 24 m

42 m 7 12-12-12-12-12-12-12 24 m - 

42 m 9 9-9-9-10-10-10-9-9-9 24 m

42/40m 12 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 24 m - 

44 m 8 10-10-12-12-12-12-10-10 24 m

44 m 9 10-10-10-10-8-10-10-10-10 24 m

44/42 m 8 10-10-12-12-12-12-10-10 24 m

45 m 8 11-10-12-12-12-12-10-11 24 m

45 m 9 11-10-11-10-6-10-11-10-11 24 m

45/44m 8 11-10-12-12-12-12-10-11 24 m

48 m 9 11-11-10-11-10-11-10-11-11 26 m

49/48m 9 10-10-12-12-10-12-12-10-10 26 m -

50/48 m 9 10-11-12-12-10-12-12-11-10 27 m -

Mõned näited meie hinnakirjast:
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Xénon PRO ja EXPERT'i valikus on H-TRONIC süsteem, 
mis võimaldab valikut kahe kõrguse vahel:

 

• Pritsimine - koheselt pärast töökäskluse algust laskub 
poom programeeritud kõrgusele, et optimiseerima pritsimist.

• Ümber pööramine põllu lõpus - koheselt kui pritsimine
lõpeb tõuseb poom programmieelsesse asendisse.

H-TRONIC on 100% automaatne, põllule sõites või sealt lahkudes 
pole vaja teha mingeid sisestusi.

 

Reguleeri poomi kõrgust 
lihtsalt H-TRONIC süsteemiga

 
 

poomid

Pentajet otsikud standardina
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„Miks on Matrot'i PPI® 
        CIRCULATION  süsteem ainulaadne?“

 

Millised on eelised?  

Erinevalt teistest pritsidest, millele on paigaldatud 
tagasivoolu süsteem hõlmab PPI® vaid 30cm 
ühekordset tagasivoolutoru.

Pidev ringlus: Nõua Matrot'i PPI®'d!

PPI® CIRCULATION Xénon PRO ja EXPERT peal: 
• 
• 
• Poomil puudub lisa tagasivoolu toru 

Loputuspaak

Peapaak
 

Tsentrifuugpump 

Paagi põhjapump
 

Üld 
üle-
voolu-
klapp

 
 

• Reageerimine
• Täpsus
• 
• Lihtsam loputamine
• Väiksem ummistustõenäosus

PP
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Xénon EXPERT'il tuleb seadistada ooterežiimi surve 
selleks, et saavutada õige surve nii pea kui pihustid avada. 

Xénon EXPERT   
      faktorid:  

Loputuspaak

Kohene suruõhupritsi avanemine ja sulgemine
Pritsimise ajal ei toimu tagasivoolu

Vähem tühimahte pritsimisel
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Xénon EXPERT on turul ainuke prits, 
millele on paigaldatud ZUV® sest:  

ZERO UNUSABLE VOLUME®: 
Tühjenda, loputa, tule koju!

• Ei paaki, poomitorustikku, pumpadesse ja 
muudesse torudesseei jää segu järgi!

 

• Ringluses ei voola midagi muud peale puhta vee

• 

ZERO UNUSABLE VOLUME®  
on vaid Xénon EXPERTi valikus.  

Peapaak on loodud just jääkmahtude vähendamise 
eesmärgil (7L enne kui pump lõpetab töö)

 
 

• Lühim võimalik pritsimisringlus

• PPI® CIRCULATION ei võimalda tagasivoolu paaki 

• Motoriseeritud ventiilid

• Eraldi pump paagi põhja tühjendamiseks

• PA
A

G
ID

„Paagid: Millised on rotovormitud 
            polüetüleeni eelised?“

 

• Tugevus
• Pikaealisus
• Hooldamine
• Roostevaba
• Lihtsam loputada

Xénoni paagid on valmistatud rotovormitud polüetüleenist.
• Peapaak (14mm)
• Loputuspaak
• 

ZUV®

Kütusepaak

Ei ühtegi lahjendusringi ja sellega seotud kulusid

Spetsiifiline elektrooniline programeerimine
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Kiirussensor

Voolumeeter 
• Lihtne lahti ühendada ja 

puhastada („kiirkontrollmeetodi“ tüüpi)
 

Elektrooniline näidik
• EXPERT'il standardina
• PRO'l valikune

Survesensor

Tsentrifuugpump

Seguventiil
• Kasutuskõlbatute mahtude 

vähendamiseks katkestatakse 
paagi põhjasegu

Reguleerventiil

PR
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Sinu vajadustele tulevad vastu suurepärane 
pumpamise kiirus ja voolumäära kontroll.

 

• Töötamisel reguleerimisvahemik 
0 - 4000 rpm tsentrifuugpump 

 

• Kabiinist lihtsalt juhitav (või TANK CONTROL 
süsteemiga XénonEXPERT'il)

 

• Kiirus kuvatakse juhtpuldil

Hea voolavus koos lihtsama 
täitmise ja survestamisega

 

• PRO'l 1100l/min pump ja 2" ühendused
• EXPERT'il 1100l/min pump ja 3" ühendused

Täpsus ja tõhusus: 
Xénon PRO ja EXPERT'i 
pritsimissüsteem 

 

 

„Millised Xénon EXPERT'i
                    punktid saagi pritsimisel?“

 
 

Pritsimise alusatmisel tekib 
koheselt õige surve

 

• Reguleeritav surve ooterežiimil
• Valikus automaatventiilid 
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Lihtsus ja tõhusus eelkõige

860 pritsimise kontroller
500 Comfort  
multifunktsionaalne terminal 

Lihtsalt kasutatav liides. 
Ainus komponent kabiinis!

Mootor/kiirus/progress poomid

Pritsimise control DGPS

Stabilis®

Mootor / kiirus / progress
Tagaosa juhtimine
Stabilis® DGPS Matrix 570 GS

Xénon PRO keskseadet (860) kasutatakse ainult 
pritsimise kontrolliks.
Teised funktsioonid on juhitavad lisaseadete kaudu

 

 

Xénon PRO tõstab esile käsiimemise ja tagasilöögiklapi
Xénon EXPERT'i tõstab esilie käsitsi kasutatavate ventiilide 
seeria ning TANK CONTROL vahendi. Võimalik välja vahetada 
automaatventiilide vastu (nagu näidatud alloleval pildil).

Xénon EXPERT'i käetugi: lihtne, kerge kasutada ja lihtne õppida.
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Sektsiooni välja jätmine
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Täpsus ja sisendi-
sääst 570 GS'iga

 
 

Värviline 5.7" puuteekraan. 
Lisatud tagurdamise kaamera. 
Andmed salvestatakse USB 
mälgupulgale.

Sirgjooneline AB juhik
Sirgjooneline AB juhik hoiab Sind 
sirgel joonel kahe viitepunkti 
A ja B vahel. Esilgsed A ja B punkte 
kasutatakse järgmiste paralleelsete 
sirgjoonte väljaarvutamiseks.

Kurviline AB juhik 
Kurviline AB juhik suunab Sind 
mööda lainelist trajektoori, mis 
joonduvad vastavalt algtrajektoori 
A ja B punktide järgi. 

Viimase möödumise juhik
Viimase möödumise juhiku 
funktsioon jälgib eelmise korra 
möödumist täpselt. Konsool leiab 
automaatselt lähima trajektoori 
mille järgi juhinduda ning määrab 
külgneva juurdepääsu selleni.

Vali juhtrežiim, mis sobitub sinu põllu kujuga:

DGPS'i käsitletavad 4 funktsiooni

Juhikjoon

Kiirendamine

Reguleerimine kallakutel

Poomi sektsiooni välja lülitamine, 
kuni 15 sektsiooniD
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„Millised on DGPS'i abi eelised?“
 

Taimekaitsepritsil DGPS'i süsteemi kasutamine 
säästab tarbitavate sisendite mahtu keskmiselt 5% 
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10.4" värviekraan: kerge 
kasutada ning lihtne navigatsioon

 

Optimaalne põllu haldamine, 
kiirem töö seadistus

„USB mälupulk: Mitte lihtsalt 
               aksessuaar, vaid sinu põldude mälu!“

 

Teised DGPS omadused Xénon EXPERT'il  

Jälgitavus = ajasääst
•  

• Kodus on võimalik saadud andmed arhiveerida ning lisada 
GOOGLE EARTHTM kaarditeenusesse (map service)

 

• Andmeid saab kasutada erinevates formaatides (kaardid sobivad põllumajandus-
ettevõtte juhtimise programmide SHP, Dbf ja SHX formaatidega.

• Pöördudes tagasi põllule on võimalik tänu USB mälupulgale kasutada eelmisest 
hooldamiskorrast kogutud teavet: enam pole vaja uuesti sisestada kontuure, 
jooni jne. Tervikuna on võimalik säilitada kuni 16000 põllulappi.

• 
• Lisa juhikrežiim: „suunapõhine navigatsioon“
• 

• Maakitsustel töötamisel saagi tõhusam pritsimine ning vähem rattajälgi 
• Pritsimise määra reguleerimine vastavalt saagi vajadusele
• Kuni 18 sektsiooni automaatkasutamine

Juhikjoon

Kiirendamine

Reguleerimine kallakutel

Poomi sektsiooni välja lüli-
tamine, kuni 18 sektsiooni

Automaatjuhtimine

Juhtimine maakitsustel

Pritsimismäära 
reguleerimine

DGPS'i käsitletavad 7 funktsiooni
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Põllult lahkudes säilta USB mälupulgal hooldamisandmed (põllu nimi, piirjooned, 
juhikjooned ning võimalikud takistused)

Võimalik salvestada 5 erinevat AB trajektoori sama põllu kohta

Korduvalt samadel põldudel töötamiseks on võimalik salvestada kindlaks määratud 
GPS-punkti kergemini kalibreerimiseks ning satelliidivahetuse korraldamiseks. 
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Diiselkütuse �ltrid on
kaitstud masina

tagasosas asuvate
alumiste katete poolt.

Hooldamise kergen-
damiseks on nad 

töökõrguselt lähenetavad.

Sinu tööriistade jaoks:
võimalik valida masina
tagaossa paigutatavad
2 hoiukasti suurusega

50x32x33 cm. 
Võtmega lukustatavad.

 
 

Teleskoopiline redel
teeb juurdepääsu

masina tagaosas asuvale
radiaatorile lihtsaks.

Neile, kel on talus pump 
ning kes soovivad oma 
paake täita otse: pea- 
ning loputuspaagis on 
olemas vastavad kohad.

Xénon EXPERTil on 
loputuspüstol, millega 
saab puhastada keemilise 
induktsiooni puistepunkrit 
ning seda ümbritsevat pinda

Loputa oma 
masinat valikus 
saadaval oleva 
voolikurulliga (20m) 
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                  „Mille vastu mind 
kabiinis kaitstakse?“

  

Ainuke kabiin, mida 
soovitab tervishoiu-
kindlustaja MSA 
saagi pritsimiseks!

 
 

 

Catégory

4
MATROT SPRAYERS

CE

RTIFIED CABS      
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Kõrgetasemeline �ltrite süsteem (EN 15695-2 standard)
• Kolmekordne õhufilter: paber, osakesed, aktiivsüsi
• Kindlustab parima võimaliku kaitse tolmu, aerosoolide ja aurude eest. 

Siserõhuga kabiin (vastab EN 1569-1 standardile):
• Tänu 20 Pa siserõhule ei ole mingil ainel võimalik kabiini sisendeda
• Nii pea kui tuntakse surve langemist annab indikaator sellest märku
• Matrot'i Plus factor: meie 4. katergooria kabiinid survestuvad nii pea,

kui uks sulgub ning süüde lülitatakse sisse. Juht ei pea tegema ühtegi
lisaliigutust selleks, et käivitada kabiinikaitset.

Tõhus õhutussüsteem ja konditsioneer
• Pidev õhuvahetus, mis tagab juhi mugavuse (500l/min)
• 

Optimaalne kaitse juhile 
Õhu kvaliteet
Mugavus

   

Kategooria 4

Kategooria 3

Kategooria 2 aurud

aersoolid aersoolid

tolm tolm tolm

Kiire ja tõhus õhuniiskuse vähendamine
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Paagid                        
  Peapaak 4300 liitirit või 5200 liitrit (+5%)
  Loputuspaak 520 liitirit
  Rotovormitud polüetüleenist valimistatud üheosalised paagid 
  Paagiloputus 6-pöörleva paagiloputusotsikutega
  Vibreeriv roostevabast terasest induktsiooni puistepunker (37 liitrit)
  20 liitrine käsipesupaak
 
 
 

Xénon EXPERT'i + punktid:  
  Elektrooniline paagitaseme näidik standardina
 

 
 Ventiiliplokki lisatud: 20 bar'ine loputuspüstol kemikaal-

konteinerite ning induktsiooni puistepunkri puhastamiseks 

Pumbad ja ventiilid
  Elektriventiil
  Muutuva kiirusega tsentrifuugpump 1100l/min pritsimiseks, 

raputamine ja täitmine  

Xénon EXPERT'i + punktid:
  4 talitlsegakolvi ja membraanpump

  kruntimise ja pihusti pump
  puhta vee ülekanne loputuspaagist peapaaki
  kemikaalkonteinerite puhta veega loputamine
  varustatud loputuspüstoliga välispindadele

Pritsimise juhtimine
  PRO'l: 860 elektrooniline juhtpult, mis võimaldab andmete 

varundamist + täiendav juhtpult, mis näitab kiirust, võimsust, 
survet, ala, liitreid.

Xénon EXPERT'il:
  Kabiinis on üks pardakompuuter: 500 Comfort terminal, 26 cm 

värviekraaniga, mis kuvab kiirust, võimsust, rõhku, ala, liitreid... 
USB ühendusega võimaldab säilitada ja üle kanda andmeid.

Poomid ja ringlus
  Alumiiniumist esipoomid - roostevabast terasest torud
  28-50 meetrised, Xénon PRO'l 17-43 (175hp) maxi. 38
  Suruõhuga PPI CIRCULATION® süsteem sektsioonide kontrollimiseks
  Poomi välised sektsioonid: automaatne kokkupanek
  Poomi sisemised sektsioonid: samaaegne kokkupuanek
 

  PRO masinatel Quadrijet otsiku hoidjad 28-42m poomidele
  PRO masinatel Pentajet otsiku hoidjad 44m poomidele
  Kolm komplekti NOZAL otsikuid (vajab täpsustamist)

Xénon EXPERT'i + punkt
  Pentajet otsiku hoidja kõikidele poomi suurustele

Xénon PRO ja EXPERT'i standardvarustus
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sMootor ja ülekanne
  Deutz - 6 silindriline mootor  -6100 cc - turbolaetud - 

vesijahutatud
 

  175 hp (129kW) Tier 3A (ainult PRO'l)
  215 hp (160kW) Tier 3B
  245 hp (180 kW) Tier 3B

  3 funktsiooniline automaatjuhik
  340 liitriline kütusepaak
  hüdromehaaniline ülekanne

  nelirattavedu ja juhtimine
  üks neljasilindriline hüdropump

(2 hüdropumpa on 23-52'l standardina)
 

  Üks keskdiferentsiaali lukk
  2 mehaanilist telge automaatdiferentsiaallukkudega
  Esi- ja tagatelgedes multiketaspidurid 

 
 Epitsükliline reduktor on täielikult ühendatud 

rattakumerusse 
  Suurim kiirus teel on 40 km/h

  Põllukiirus 0-25 km/h
  Sõidukiirus teel 0-40 km/h

  Kolm tagaosa roolimisrežiimi
  Neiliratta steering funktsioon
  Kallaku talitlus
  Manuaaltalitlus

Kere
  Kere on valmistatud suure vastupidavusega terasest
  Õhkvedrustus kolme õhkvedruga
  Võnkuv esitelg
  Kõrgus maapinnast 1,10m (olenevalt rehvidest)
  Tehnorada 1,90-2,70m (olenevalt rehvidest), 

valikus lai tehnorada üle 2,49m.
 

  Rehvid standardvarustuses: 380/90 R 46
  Neli kummist mudakaitset

Kabiin
  Hüdrauliliselt kontrollitav redel -tagantjuurdepääs
  Toonitud panoraamklaas (vaateväli 360 kraadi)
  Siserõhuga kabiin, 4 kategooria standard:

  Kaitse tolmu, aerosoolide ja aurude vastu
  Kolmekordne õhu�lter (tolmu, söeosakeste vastu)
  Käsitsi kontrollitav õhutussüsteem

  Helikindel sisemus
  Tipptasemel õhkpolsterdatud iste
  Reguleeritav roolisammas
  180 kraadi pööratavad 8 reguleeritavat töövalgustit 

 
 Kaks märgutuld

Mehaaniline näidik 
Pneumopüstol
Isikliku kaitsevarustuse kaasas kandmiseks suletav hoiukast 

TANK-CONTROL üksuse standardina: mitmetalitluslikud lülitid 
ning teave (induktsiooni puistepunkri alla laskmine, mootori 
kiirus, täitmine, ventiilid...)

Otsikud

Poom, millele on paigaldatud ohutuskäepidemed, mis 
võimaldavad liikuda ette-ja tahapoole.
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Sest Sa töötad väljakutsuvates olukordades
    

  kaks hüdromootorit järskudeks kallakuteks  245 hp ainult  245 hp /  215 hp

Sest Sa pritsid kõrget saaki
  tõstetud kõrgus maapinnast 1,30 meetrini  

Sest Sa eelistad pritsida öösel või varajastel hommikutundidel
  Sinised poomituled (2,4 või 6 olenevalt poomi töölaiusest)  

Sest sa soovid ülimat täpsust
  Informatiivne ilmajaam (tuulemõõdik, hüdromeeter, kraadiklaas)  

  Elektrooniline näidik  

  - 

   -

  DGPS'iga kiiruse reguleerimine  

  DGPS'i juhendus  

   max. 15 sektsiooni  max. 18 sektsiooni

  Reguleerimine kallakutel  

  DGPS automaatroolimine - 

  Tagumised pritsejoad  

Sest sinu taimekaitseprits peab kattuma sinu põllu kaardstusega
  2,50 kuni 2,70 m tehnorada  

   

  Lisasektsioonid  max. 15 sektsiooni  max. 18 sektsiooni

  - 

  Pihustid põllu servadele  

  Pentajet  < 42 m /  > 44 m 

  4. NOZAL otsik  

  5. NOZAL otsik  

  Pihustid - mõni muu tootemark peale NOZAL'i  

Sest Sa soovid koju tagasi minna võimalikult vähese paagi sisuga
  Tagumisi pihusteid kasutades on võimalik ära kasutada paagi põhja jäänud segu  (2 pihustit)  (4 pihustit)

    - 

Sest sulle meeldivad automatiseeritud süsteemid
  - 

  - 

  Kabiinist juhitav automaatne ülekanne puhta vee paagist  

Sest kasutamisel meeldib sulle lihtsus
  Tahavaatekaamera  

  Lisa märgutuli  

  Vaakumtoru  

  Pihustusteguritõmbepump  

  Hoiualuspihustus tegurid konteineritele  

  Kaks kinnist hoiukasti masina tagaosas  

  Vooliku rull jaloputuspüstol masina väljast poolt pesemiseks  

Sest sa soovid hooldust enne tähtaega
  Filtration komplektid hoolduseks 50, 200 või 400 tunni järel  

MEIE VALIKUS

 Standard
 Lisavarustus
- Pole saadaval

Stabilis® Süsteem: hoiab masina kere horisontaalselt ning reguleerib poomi nurka

H-TRONIC süsteem-automaatne poomi kõrguse asetumine (maakitsustel/pritsimine)

Hürdojõul töötavad ventiilid

ZERO USABLE VOLUME® süsteem, et paak täielikult tühjendada

Täiendus 14-18 sektsioonidele kinnikeeramise seadistamiseks 

Spetsii�line sektsioonideks jaotamine

Lülitiga sektsiooni välja lülitamine: M-box võimaldab hallata kuni 18 sektsiooni

Joystickiga sektsiooni välja lülitamine (maksimaalselt 9 sekstsiooni)

DGPS'iga poomi sektsioonide välja lülitamine
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Püsi meiega ühenduses!

Toodetud Prantsusmaal

Projekteerimine: koostöö meie klientidega

Tehnikaosakond: tunnustatud ekspertiis

Õppekeskus

Reageerimisvõime - Looming - Innovatsioon
Meie klientide vajaduste kuulmine on mootor mis käivitas iseliikuvate pritside välja töötamise, 
luues nende soovidele vastates tuleviku taimekaitsepritsid. Meie R&D Osakonnal on pikem 
kui 25 aastane kogemus täppispritsimises ning selle kogemusega on loodud ka kõik Matroti pritsid.

Lähedus - Ekspertiis - Saadavus
Alates Matrot Équipements asutamisest 1959 on meie 
peakorter asunud Noyers-Saint-Martin'is, Prantsusmaal. 
Isegi veel täna toimub kogu mõtete kogumine ja masina 
tootmine kuni teosuseni samas kohas. Ainult tehas on 
laienenud ning arenenud koos tehnika arenguga.  

Lähedus - Ekspertiis - Saadavus
Eksperdid suhtuvad oma töösse kirglikult: Nii kirjeldame meie Matroti Tehnikaosakonnas 
töötavaid inimesi. Nende saadavus ja ekspertiis teevad sellest osakonnast tugeva ühenduskoha 
meie ja klientide vahelises suhtluses.

Tehniline ekspertiis - lähedus
Matrot juhib meie edasimüüjate teadlikumaks saamise eesmärgil õppekeskust, varustuse ning tehnilise 
ülesehituse tundma õppimiseks ning nendel töötamiseks. Igal aastal korraldatakse kursuseid, kus 

Ohutus - Nõusolek
Sinu ohutuse tagamine on meie tähtsaim ülesanne. Iga taimekaitseprits vastab DREAL'i 
rangetele tootmis- ning ohutusstandarditele, samuti on nad tunnustatud MAGA poolt. 

Eesti Agritehnika OÜ
    Türi 5, Tallinn, 11314
   +372 525 1989
    info@agritehnika.ee
    www.agritehnika.ee


