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Maestria on auhinnatuim iseliikuv taimekaitseprits

• Innov-Agri 2010 auhinna võitJA (Press'n'Go süsteem)

• Châlons d'Or2007 auhind (CLINAIR®süsteem)

• Pritsimise maailmarekordihoidja alates aastast 2006 (122 ha/h)

• SIMA 2005 Innovatsiooni auhindade kulmedal (STABILIS)

• SIMA 2001 Innovatsiooni auhindade nominatsioon



Maestria 25 km/h valik 

Kolm mudelit 17-39 21-39 23-45

Kolm mootorit 170 hp 210 hp 235 hp

Kaks paagimahtuvust 3900 liitrit 4500 liitrit

Poomi laius           24-50 meetrit

Stabilis valik JAH JAH EI

Kõrgus maapinnast 
(1,30 m) JAH JAH EI

Kohanda Maestria 
endale 100% isiklikuks
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Säästa aega talu 
ja põldude vahel 
sõitmisega valides 
40km/h sõidukiiruse.

Tänu hüdromehaanilisele 
ülekandele on võimalik toota 
rohkem võimsust

 

Juba 25 aastat  on Matroti iseliikuvad taimekaitsepritsid 
varustatud hüdromehaanilise ülekandega, millel on 
hüdroülekandega võrreldes mitmeid eeliseid:
· rohkem jõudu
· rohkem pöördejõudu
· vähem energiakulu
· vähem hooldust nõudev
· arendatud ülekandesooritus: ratastele kandub 
   üle 90% mootori jõust.
Selle tulemusena on Sinul lihtsam töötada järskudel ning 
ebatasastel maalappidel ning kergem maastikku ületada kui 
mõne teise iseliikuva pritsiga, isegi vedades 4500 liitrist paaki.

Matrot: Tunnustatud 
turvaline sõit

Matrot järgib rangelt turvanõudeid. Kogu Maestria valik, 
sarnaselt kogu Matroti tootemargi varustusele, on loodud 
läbima karme RDEPH/DREAL katseid: tühikaal, täispaagi 
kaal, gabariidimõõtmed laadimisel, telje koormus, 
suruõhuleht, pidurdusvahemaa...
· Sa saad nautida meie täielikult seaduslikku ja turvalist 
  iseliikuvat taimekaitsepritsi (masina max. laius on 
  kooskõlas seadustega avalikel teedel 40km/h liikumiseks) 
· Kõik meie paagid ja rehvid on kehtivaks kuulutatud ja 
  registreeritud RDEPH/DREAL poolt.
Küsi registreerimisdokumenti: Iga eraldi toode väljub 
tehasest ametliku dokumendiga.

Standardiga kohanemine 
aitab Sul pritsimisel tagada 
täieliku turvalisuse

Maestria 40 km/h valik

Kaks mudelit 17-40 21-40

Kaks mootorit 170 hp 210 hp

Üks paagimaht 4000 liitrit

Poomi laius       24-44 meetrit

Stabilis valik JAH JAH

ja põldude vahel 

Ühes Maestria iseliikuvate 
pritside valikus on rohkem 
kui kümme erinevat mudelit.

Maestria on ainus iseliikuvate pritside valik turul, 
mis võimaldab nii palju erinevaid kon�guratsioone:
· Kolm valikut paagimahus: 3900, 4000 ja 4500l
· Kolm mootorit: 170, 210 ja 230hj
· Kaks kõrguse valikut, üks nendest tõstetud versioon kuni 1,3m
· Valik kahe sõidukiiruse, 25km/h või 40km/h, vahel
Kõik iseliikuvad taimekaitsepritsid on kohandatavad 
Sinu vajadustele. Meie ärivõrk on Sinu käsutuses, et leida 
Sinu ootustele täielikult vastav parim toode.



3 mootorit
3 mahus paagid
sõidukiirus tunnis 25 või 40 km/h  
poomi laius kuni 50 m

KOGU TOOTE VALIK

sõidukiirus tunnis 25 või 40 km/h 
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Maestria

Alates Stabilise väljatoomisest aastal 2005 on 
see tootelahendus võitnud kaks auhinda: 
Meie uurimiskeskuse pühendunud tööd 
pärjati SIMA innovatsiooniauhinna 
kuldmedaliga unikaalse ja 
patendeeritud vahendi väljatöötamise eest. Teine auhind kingiti 
ametlikult Stabilise kasutajate poolt põllutööl: Stabilis tunnistati 
hädatarvilikuks tööriistaks.

Kallakutel sõitmine on nüüd lihtne
"Teatud põllulappe ma enam ilma Maestra Stabiliseta ei pritsigi. 
Pole ühtegi teist põllutöövahendit, mis võimaldaks pritsimisel 
28% kallaku ületamise täispaagiga."  Stabilis on loodud 
talupidajate vajaduste täitmiseks sealjuures ka ETA ja CUMA 
rühmadele, kes teatud põllulappe hooldades kogevad takistusi 
nagu eelnevalt sõna saanud talunik Kesk-Püreneedest.

Stabilis on kallakutel tekkivate raskustega toimetulev automaat-
süsteem, mis joondab juhikabiini ning paagi horisontaalseks 
ning hoiab poomi maapinnaga paralleelselt. Kogu üksus 
aktiveerub koheselt ning automaatselt sensorite ja vesioinaste abil.

Paranda oma töökiirust
Sama tõhus kui Stabilis on töötamiseks kalletel on temast võrdselt 
kasu ka tasasel maapinnal. Raam kallutab end samal ajal kui kogu 
üksus pöördeid teeb ning poom joondab end vilja kohal automaatselt 
uuesti. Selle tulemusele on võimalik töö käigus teha U-pöördeid kuni 
kiirusel 14km/h. "Aja säästmine ühepäeva töömahus on oluline."

Kontrolli Stabilise kõiki sätteid digitaalse 
juhtpuldiga, mis kuvab põllu kalde protsendi, 
sensorite olekut ning alarmeerib ohutuse korral.

Stabilis: Kohustuslik vahend kallakutel sõitmiseks ning tõhus 
kiirelt pöörete tegemisel.(kuni 14km/h)

 
Matrot Equipment's valikus.

Alates Stabilise väljatoomisest aastal 2005 on 
see tootelahendus võitnud kaks auhinda: 
Meie uurimiskeskuse pühendunud tööd 

patendeeritud vahendi väljatöötamise eest. Teine auhind kingiti 

ainult



Taimed on 
kaitstud

 Taimed ei jää ülessuunas 
vormitud teljele ette.
 Reduktor on paigaldatud 

kumerasse ratta keskmesse. 
 

Kas sa otsid rohkem kergust 
ja mugavust? 
Proovi meie mootorijuhti

Kui Sa juba oled proovinud automaatülekannet, siis Sa tead 
kuidas sõitmine muutub lihtsaks, loomulikuks ja mugavaks 
nii, et Sa ei taha enam ilma selleta töötada. Sellist võimalust 
pakub Sulle Maestria Automotive sõidurežiim. Mitte kunagi 
ei pea Sa enam muretsema tee peal kiiruse muutmise pärast, 
sest Automotive  režiim teeb seda sinu eest. Cruise Control 
režiim hoiab põllutööl järjepidevalt soovitud kiirust. 
EcoControl'ile lülitudes võimaldab mootorit juhtiv süsteem 
töötada parimal pöördeulatusel 0 kuni 40km/h, vähendades 
sellega küttekulu.

Tugev, kiire ja 
osav masin

 

6

 

Tänu Maestria kolme õhuamortisaatoriga vedrustusele, 
muutub juhtimine Sinu jaoks lihtsaks ja nauditavaks. 
Sulle võimaldatakse rohkem:

• mugavust
• paindlikkust

Saagi hooldamise mugavus
 ja kvaliteet: täielikult 
vedrustatud raam.

Mehaaniline ülekanne võimaldab 
nelirattaveole rohkem pöördemomente

Piiratud libisemisega
tagasilladiferentsiaal Ülekande käigukast -

KESKDIFERENTSIAALIGA Piiratud libisemisega 
esisilladiferentsiaal

Mitmeotstarbeline masin
Maestria jõuülekanne on loodud lihtsaks, täites iseliikuva 
pritsi juhi ootusi ning võimaldades masinal ületada takistusi 
maapinnal. Mudelid 17 ja 21 sisaldavad ülekannet 
kõrgtootluslikult hüdropumbalt, 4 kiirusega hüdroomotorit 
millel on ülekanne käigukasti ning kahte piiratud 
libisemisega diferentsiaali. Mudel 23-45 sisaldab 
kon�guratsiooni, mis on oluliselt sarnane kahe standardigia 
2 kiirusega hüdromootoritega.

Tänu raami ülesehitusele on voolikute ja tarvikute arvu 
vähendatud miinimumini. Üks pump, üks mootor 
(võimsama mudeli korral kaks) ning tehniliselt lihtsad ja 
tõestatud mehaanilised osad... See garanteerib 
lihtsama masina hoolduse.

Vähem hooldust tähendab 
vähem kulusid

Suuremal kiirusel töötamisel jääb poom stabiilseks: vedrustus on 
tagatud kolme õhuamortisaatori (kaks taga, üks ees) poolt
Suuremal kiirusel töötamisel jääb poom stabiilseks: vedrustus on Suuremal kiirusel töötamisel jääb poom stabiilseks: vedrustus on 

Tasakaalustatud masin: reguleeritav kaal asub telgede (paakide) vahel, 
�kseeritud kaal asetseb masina kahes otsas 
tagateljel (55%) ja esiteljel (45%).

Pikk teljevahe 
(4 meetrit , v.a. 23-45 : 4,40m)

Mootori automaatkontoll ning 
saagihoolduse kiirus: Automotive, 
Cruise Control ja EcoControl sinu 
mugavuse heaks.

valikuline 1,30m telg üles 
tõusnud saagi hooldamiseks.

• töökiirust
• pikemat poomi ja raami eluiga
• hooldustöö kvaliteeti



R = 3 m

Relâcher la pédale

vir
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Zone à plat

Zone de dévers

Mootori juhitavus : mugav ning tulemuslik

Selle kaalukategooris parim jõutegur

Kaldus maapinnal töötades 
suurepärane stabiilsus
Kolm õhuamortisaatorit tagavad 
korraliku vedrustuse

 

Lühidalt

  Kallakutel ja pöörete 
tegemisel on saagi 
kaitsmiseks võimalik 
manööverdada ühe 
rattaga

Maestria

Kallakutel sõitmise 
valik mudelitele 17 ja 
21: 2 hüdromootorit

Nelirattavedu ning 
elektrooniline juhitavus 

 

Tänu ergonoomilisele konsoolile on võimalik tunda end mugavalt 
ja produktiivselt. Nelirattaveosüsteemi on lihtne manööverdada 
kasutades vaid kahte põhinuppu:
1/Elektroonika On/O� nupp
2/Sõidurežiimi valik: tee, põld, kallak ning pöördeasendid
Elektrooniline juhitavus, kombineerituna nelirattaveo 
hüdromehaanilise ülekandega, võimaldab järgmisi eeliseid:

• saagi säilitamine
• masina manööverdamise võime täiustamine

Hea töötulemus 
kaldpindadel

Kallakutega kohanemist kontrollitakse progressiivse nupuga,
mis võimaldab esi- ja tagarataste vahelise nurga täppispaigutust.

Lihtne pöörata 
kitsastel maaribadel

 

Lihtsa vajutusega jalapedaalile, joonduvad tagumised rattad 
esimeste ratastega rööpmesse, et valmistuda pöördeks. 
Seda võib teha nii põllu- kui ka kallakutöörežiimis kuid 
teerežiimil sõites tuleb turvalisuse tagamiseks 
tagarattad lukustada.

Mootori juhitavus : mugav ning tulemuslik

Selle kaalukategooris parim jõutegur

Kolm õhuamortisaatorit tagavad 
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Esipoom, sest sa ei näe 
kukla taha

 

Miks pannakse poomid alati masina esiossa? Lihtsalt seepärast, 
et mugavam on vaadata enda ette, et näha seda mida pead 
jälgima, see mugavus peegeldub ka igapäevatöö kvaliteedis.

• töö on turvaline
• saagi pritsimise jälgimine ei ole väsitav vaid pigem rahulik
• poomi kontrollimine on võimalik töötamise kõrguselt
• rööpme käiku on võimalik ette näha ning parandusi 
   kallakutel ja erinevatel maapindadel lihtsam teha 
• nihked pritsimisel vähenevad
• puudub vajadus vaadata selja taha
• võimalik kontrollida oma liikumist kitsastel maaribadel.

On Sul vähem põllupinda?
Unusta mõte, et väikese võimsusega iseliikuvad pritsid on 
parimad väikeste põllulappide jaoks. Ühes ainsas masinas 
on võimallik saagi hoolduse kiirust kombineerida 4500 l 
paagi ja kestvalt stabiilse poomiga. Vali oma Maestriale 
lisaks Stabilis ning naudi oma klassi kõige tõhusamat, 
täpsemat ja kiireimat iseliikuvat taimekaitsepritsi.

Poomi laius sektsioonide 
arv

24 m
4

6

28 m 7

28 / 24 m 7

28 / 27 m 7

30 m

5

6

7

8

30 / 28 m

5

6

7

30 / 29 m 5

32 m

7

8

9

36 m

6

8

9

36 / 20 m 8

36 / 24 m 6

36 / 33 m
6

8

38 m

6

8

9

38 / 36 m

6

7

8

9

38 / 37 / 36 m 8

39 m 
6

8

39 / 36 m 8

40 m 8

40 / 24 m 8

40 / 38 / 36 m 8

41 / 40 m 8

42 m
7

9

42 / 40 m 7

44 m
8

9

44 / 42 m

7

8

9

45 m
8

9

48 m
8

9

49 m 8

49 / 48 m
8

9

50 m 9

50 / 48 m 8

Kõige laiema poomiga valik turul.

Räägime tootlikkusest ja ulatusest

Maestriaga on võimalik pritsida kuni 20km/h madalal võimsusel 
(30l/ha), see tähendab 135 ha ühe ainsa 4000l paagiga.


 
45l/ha pritsimiseks 4500l paagiga on tulemuseks 100 ha.

Räägime tootlikkusest ja ulatusest

Poomi laius kuni 50 m: Kõrge 
lend Sinu põllu tootlikkusele

Poomi laius sektsioonide 
arv

Poomi laius sektsioonide 
arv



Optimaalne tootlikkus
Suurepärane stabiilsus 
Selge ülevaade sõidetavast põllust
Kõrgetasemeline pritsimise kvaliteet

Lühidalt

Press'n'Go süsteem: poomi 
kokku ja lahti panemine 
on tehtud lihtsaks

Kas Sa ei otsinud mitte lihtsamat süsteemi, mis kergendaks 
poomide lahti ja kokku panemist? Matrot arendas välja 
patendeeritud Press'n'Go automaatse poomipööramisesüsteemi, 
mis käivitub pelga pedaalivajutusega. Selle lahendusega võidad 
mugavuses, turvalisuses ning ajas. Press'n'Go süsteemi võib 
tööpäeva tootlikkuse suurendamise mõttes aktiveerida ka põllule 
sõitmise ajal (kiirusega kuni 5km/h).

Maestria

Alumiiniumpoomid - 
kus konks on?

• tugev ja kerge
• roostevaba
• olematu värvihoolduse vajadus
• stabiilsus (madal inertsus)

50m poomid: suurenda 
oma tootlikkust!

Vajab poole vähem rööpmeid/tehnoradu 
kui 24m poomiga masin

Töökäik sujub kaks korda kiiremini

50 m 

24 m 

Kahekordista ühes tööpäevas pritsitavat ala. Kui oled otsinud 
ajasäästmisvõimalust, siis ära kauem enam otsi...
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Selge ülevaade sõidetavast põllust
Kõrgetasemeline pritsimise kvaliteet

Vajab poole vähem rööpmeid/tehnoradu Vajab poole vähem rööpmeid/tehnoradu 

Töökäik sujub kaks korda kiireminiTöökäik sujub kaks korda kiiremini
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Po
om

Press'n'Go: Tee poom lahti või pane 
kokku ühe ainsa liigutusega!
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Taimekaitsepritsi taaskäivitamisel aitab üledoseerimist 
vältida intelligentset reglueerimiselementi sisaldav 

pardakompuuter. See praktiline ja usaldusväärne 
süsteem võimaldab saagi seisukorra eest 

paremini hoolitseda.

Võimaldab programmeerida 
12 eritüüpi juga, millest 5 
on mittelineaarsed 
(väetisjuga)

Paljasta oma vara: 
suurepärane 
pritsimise kvaliteet

 

Usaldusväärne ja 
intuitiivne pardakompuuter

DGPS tehnoloogia - vali 
ülim täpsus

Maestria lihtsalt kasutatav pardakompuuter kuvab 
pritsimise paremaks juhtimiseks juhile vajalikku teavet. 
Ekraanil kuvatakse järjepidevalt nelja väärtust:

• pritsimise määr (l/ha)
• pritsimise surve
• saagi hooldamise kiirus

Kompuutri suur mälumaht võimaldab salvestada 15lt 
viimati pritsitud põllult kogutud andmeid. Lisaks võimaldab 
pult programmi, mis aitab vältida saaki ja keskkonda 
kahjustavat üledoseerimist uude rööpmesse sõitmisel.

DGPS süsteemiga töötamine on tänapäeval hädavajalik: selle 
ülim täpsus ning erinevad rakendused teevad sellest saagi 
paremaks hooldamiseks tarviliku tööriista. Maestria 
pardakompuuter ühendab selle tehnoloogia kerge vaevaga. 
DGPS võimaldab Sul

• jagada sektsioonid automaatselt osadeks
• kasutada ära automaatse juhtsüsteemi tootlikkust 
  edendades oma tööd juhiku abiga.
• hoolimata masina rataste libisemisest saada 
   teada alati täpset hetkekiirust.

Kiire ja lihtsustatud paagi 
täitmine (elektroonilise 
näidiku võimalus)

Tsentrifuugpump (700 l/min) võimaldab peapaagi kiiret 
täitmist. Kui valid elektroonilise näidiku, võimaldab 
automaatse väljalülitusega ülevoolu takistav seade ning 
täitmishulga programmeerimine Sul teha oma 
tööd veel mugavamalt.

Kaks manuaalventiili võimaldavad mitut talitlusseadet: täitmist, 
koosseisu lülitamist, segamist, ülekannet, loputamist...

Paagi loputamiseks pole 
vaja kabiinist lahkuda.

Paagi põhja loputamist saab läbi viia kahel viisil: käsitsi 
kasutades ventiile või automaatselt kasutades Matroti 
ainulaadset lahendust. Kabiinist on võimalik käivitada 
loputustsükkel kandes loputuspaagist tuleva puhta vee 
üle peapaaki. See eelis võimaldab juhile omakorda 
mugavust, turvalisust ja ajasäästu.

• kasutaja poolt määratud väärtus - hooldatav pind, 
   pritsimise tugevus läbisõit, tunnimeeter, voolumäär

• vähendada saagile kuluvate toodete tarbimist vältides 
   parandusi hooldustöödel.



AIS ringlus: Õige surve 
pritsimisel algusest peale!

Taimekaitsepritsimise maailma on arendatud! Matrot pakub 
�rmasisest ringlussüsteemi - juga avaneb suruõhuga. 
Süsteemi nimi on AIS ("Accurate and Instant Spraying"). 
Seda ringlusprotsessi iseloomustab pritsimise käigus puuduv 
tagasivool paaki. Lisaks võimaldab AIS:

• Saavutada soovitud surve algusest peale
• Vältida jugade ummistumist
• Vähendada tühikuid pritsimissüsteemis 
• Loputada masinat kiiremini, lihtsamini ja tõhusamalt, 
   kasutades vähem vett

Lihtne reguleerida
Edastatud andmete ülim täpsus
Lihtne kasut. kõikide rakenduste puhul
Vähem tühikuid

Lühidalt

Maestria

Kolm automaatset juht-
režiimi kasutades DGPSi:

• Sirgjoones  
• Kurvides  
• Perimeeter-režiimis

Kolm automaatset juht-

AIS ringlus võimaldab vähendada tühikuid 
takistades pritsimise käigus tagasivoolu paaki.

Pritsimise režiim: ON Pritsimise režiim: OFF

 Emulsiooni ringlus 
tagasivooluga paaki 

Tagasivoolu paaki
ei toimu Pump

Sektsioon Sektsioon Sektsioon Sektsioon Sektsioon Sektsioon

Pump

Avatud peaventiil Peaventiil suletud

Edastatud andmete ülim täpsus
Lihtne kasut. kõikide rakenduste puhul
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Lihtne kasut. kõikide rakenduste puhul
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Liites esipoomile kabiini 
panoraamvaatega akna on 
vaade tööprotsessile täiuslik

Nähtavus teel

väga ergonoomiline:juhtpult hõlmab kõiki elektriliselt
juhitavaid käsklusi: pardakompuuter, käsitsi sektsiooni 
välja jätmine, elektrooniline juhtpult ning H-Tronic'u juht (valikuline).

Press'n'Go sisse lülitamine 
ainult ühe liigutusega

Jälgi saagi hoolduse 
käiku silma ja kehaga

Meeldivate ja mugavate 
töötingimuste eelis.

Maestria juhikabiinile on paigaldatud summutusplokk, mis 
optimeerib helikindlust kabiinis. Läbi päikesevalguse liigse 
ereduse eest toonitud panoraamklaasi on töö ajal põllule 
parem ülevaade.
Kabiini pääsemist hõlbustab hüdrauliliselt kontrollitav redel. 
Roolisamba kallet on ja tooli kõrgust on võimalik 
vastavalt juhile reguleerida.

H-Tronic -Sinu töökõrguselt 
lihtsalt paigaldatav 
ja reguleeritav.

Liikudes ühelt põllult teisele tuleb suure tõenäosusega muuta 
tihedalt poomi töökõrgust. Matrot on välja arendanud 
patendeeritud poomi kõrguse kontrollimise süsteemi - 
H-Tronic'u: Vali soovitud kõrgus, aktiveeri ja Valmis 
Press'n'Go süsteemiga mudelitel on poomi kõrguse 
reguleerimine osa sellest süsteemist.

 

Täiuslik nähtavus hästi 
kontrollitud tööle

Täiuslik nähtavus:
•  poomile
•  esirattastele ja rööbastele
•  juhtimis- ja käsklusvahenditele

Mugav juhtkäepide
• Kogu pritsi lahti tegemine/ kinni panemine
• Poomi tõstmine/langetamine
• Geomeetria paremale ja vasakule
• Reguleerimine kallakutel

Asetatud juhtpuldi kohale: Stabilise juhtpult.

Sektsiooni vahelt jätmise saab sisse lülitada käsitsi läbi konsooli 
või juhtkäepidieme (valikuline) või automaatselt läbi DGPS'i (valikuline).

• sektsiooni vahelt jätmine (valikuline)



Lühidalt

20 aastane edukas kogemus iseliikuvate taimekaitsepritside 
vallas ajendas Matroti 2007 aastal välja töötama juhikabiinile 
geniaalse õhuringlussüsteemi.
CLINAIR® on tänaseks kõikide Matrot iseliikuvate 
taimekaitsepritside standardvarustuses.

CLINAIR® laseb Sul hingata puhast õhku
Süsteem toimb lihtsalt ja tõhusalt: Õhusissepääsu avause 
ette on paigutatud klapp, mis on avatud sel ajal kui pritsimist 
ei toimu. Pritsimise alustamisel sulgeb klapp avause 
automaatselt. Ventilatsioon toimub suletud ringis: juht 
hingab kabiini sees ringlevat õhku.

 
 Mitmed CLINAIR®'i eelised:

• tervislik ja meeldiv töökeskond

• Õhukonditsioneer ja soojendamine kasutab vähem energiat.

CLINAIR®, kaitseb kabiinis 
olevat juhti.

Maestria

Töötav CLINAIR®: Kabiinis olevat õhku kontrollitakse automaatselt 
ja pidevas ringluses. 
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Mugavus
Nähtavus hooldamise ja teel 
sõitmise käigus  

Kasutaja turvalisus
Ergonoomiliseks loodud juhtimine

3-kiiruseline 
ventilatsioon

õhukonditsioneer 
ja soojendus-
radiaatorid
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Nähtavus hooldamise ja teel 

Ergonoomiliseks loodud juhtimine
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Ergonoomiliseks loodud juhtimine
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• õhutusfiltrite kasutus väheneb, millega vähenevad 
   ka kulud ning suureneb tootlikkus

3-kihilised filtrid

power-klapid
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Lai valik varustust

MUDEL Maestria 17-39 Maestria 21-39 Maestria 23-45 Maestria 17-40 Maestria 21-40

Lubatud kiirus

lisatud Stabilis

MOOTOR

Tootja ja tüüp DEUTZ 170 hp 
Euro 3 standard

DEUTZ 210 hp 
Euro 3 standard

DEUTZ 235 hp 
Euro 3 standard

DEUTZ 170 hp 
Euro 3 standard

DEUTZ 210 hp 
Euro 3 standard

Pöörete arv 2300 rpm 2300 rpm 2400 rpm 2300 rpm 2300 rpm

Silindrite arv 6

Töömaht 6000 cm3 6000 cm3 7200 cm3 6000 cm3 6000 cm3

Jahutus Vedelik

PAAGID

Kütusepaak 300 liitrit

Hüdropaak 170 liitrit

ÜLEKANNE JA JUHTIMINE

Hüdromehaaniline 4-rattaveo

Detailid
1 4 kiirusega hüdromootor, 1 keskdiferentsiaal,
piiratud libisemisega esi - ja tagasilladiferentsiaal

Teiste mudelitega sama 
v.a. hüdromootorite 
arv: 2 standardit

1 4 kiirusega hüdromootor, 1 keskdiferentsiaal, 
piiratud libisemisega esi - ja tagasilladiferentsiaal

Valikuline 2 hüdromootorit (valik kallakutel) 2 hüdromootorit (valik kallakutel)

PEATAMINE

Amortisaatoritega esi- ja tagavedrustus (3 vaakumkäivitajat) ning tasandusventiil (4 vaakumkäivitajat mudelil 23-45) 
Elektrooniliselt juhitav tagaosa roolimine.

STANDARDREHVID

Esi ja tagarehvid 18.4 R 42 Alliance või 300/95 R 52 Kléber 380/90 R 46 Alliance 380/90 R 46 Michelin

Teised saadavad rehvid Saadaval eraldi rehvid, võtta ühendust tootjaga.

SILLAD

Available tracks 1,80 m kuni 2,70 m 2,25 m kuni 2,70 m  1,95 m kuni 2,70 m 

Standartne kliirens maast ~1 meeter, olenevalt paigaldatud rehvidest

Valikus Kõrgendatud varjant 1,30 m 

LIIKUMISKIIRUS

Käikude arv 4 elektroniliselt kontrollitavat käiku 2 mehaanilist käiku ning neli astet, 
elektriliselt kontrollitavad

Üksikasjad
0 kuni 10 km/h
0 kuni 13 km/h
0 kuni 17 km/h
0 kuni 25 km/h

Põllul:          0 kuni 12 km/h - 0 kuni 15 km/h
0 kuni 19 km/h - 0 kuni 21 km/h

Teel:          0 kuni 22 km/h - 0 kuni 28 km/h
0 kuni 35 km/h - 0 kuni 40 km/h

PIDURID

Kõikidel mudelitel: kõikidel telgedel on põhiketaspidurid, avariiketaspidurid ning parkketaspidurid 

KABIIN

Õhutusringlus

Varustus Standard: Suruõhuvedrustusega iste - autoraadio
Valikuline: printer elektrooniliseksreguleerimiseks - ilmajaam - kokku panemise laud

Kabiini klaas Toonitud panoraamvaade ette külgedele ja taha.

Valgustus Standard : 8 töötuld

Jurdepääs kabiini Juurdepääsuks hüdrauliliselt kontrollitav ja tõstetav redel
Valikuline: elektriline tõstuk vähese liikumisvõimalustega isikutele

u

Valikuline: poomile paigaldatavad spetsiaalsed sinised öötuled pimedas töötamiseks - lisa vilkuv valgus (üksuse tagumises osas)



Pritsimissüsteem

MUDELID Maestria 17-39 ja Maestria 21-39 Maestria 23-45 Maestria 17-40 ja Maestria 21-40

TOOTLIKUS

Põhipaak 3900 liitrit 4500 liitrit 4000 liitrit

Loputuspaak 400 liitrit 500 liitrit 400 liitrit

Kätepesu 20 liitrit

Asutaja 15 liitrit

POOMID

Tüüp ja materjal Esipoomid on valmistatud alumiiniumist

Laius 24 kuni 50 meetrit 24 kuni 44 meetrit

Otsakud 3 Nozal otsakute komplekti, mille vahel valida, Quadrix tilkumiskontrolliga. 
Valikuvõimalused: otsakud maakitsustele ning pentajet

Poomi peatamine Pendliline süsteem

Kallakusilinder Reguleeritav juhtkäepidemest- varieeruv geomeetria ning tõstmist summutatakse nitrogeeni akuga

Lahti ja kokku panemine Standard: välimised õlad murravad end ise kokku - sisemiste õlgade samaaegne kokku panemine
Valikuline: Press'n'Go süsteem poomide automaatsieks kokku- ja lahti tegemiseks.

Poomi kõrguse reguleerimine Standard: manuaalne
Optional: automaatselt läbi H-TRONIC süsteemi või integreerituna AIS ringlussüsteemiga (valikuline)

SEKTSIOONID

Sektsioonide arv 4 kuni 9, olenevalt laiusest (vt lk 8 )

Standard: manuaalne konsoolilt
Valikuline manuaalne juhtkäepidemelt - labi DGPS'i automaatne (juhiku ja käiguvahetusega)

RINGLUS

Standard Poolpidev

Valikuline Pidev suruõhupeatustega
AIS: pidev ilma paaki tagasiminekuta ja suruõhupeatustega

TEOSTUS JA LOPUTAMINE

Standard Incorporator- kanistri loputamine-paagi güropuhasti- paagiventiili elektriline põhi - 6-meetrine tõmbevoolik 
�ltri ja seadetega - õhupüss suruõhipeatustega

Loputusvalikud Emulsiooni/pulbri suction facility - automaatne veeülekanne loputuspaagist peapaaki (kabiinist kontrollitav)- 
paagiventiili elektriline põhi (kabiinist kontrollitav) - paagi põhja pritsimine tagumiste jugadega - tagumised joad.

Taseme kontrollimine paagis Valikuline: eletrooniline mõõdik

PARDAKOMPUUTER

Pardakompuuter sisaldab: kiiruskuvar- voolu määr - pritsimise surve - koheldav pind - leviku maht 

DGPS VALIKUD

Maestria

 Maestria 21-40
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Käiguvahetus - sektsiooni peatamine ja juhik- automaatne juhtimine ja juhik

Standard: mehhaaniline mõõdik, varustatud ujukiga kõikidel mudelitel 

Sektsiooni peatamine



MATROT Equipments
116 rue des pommiers, 60480 NOYERS-SAINT-MARTIN, France
Tel. : +33 (0)3 44 80 66 33 - Fax : +33(0)3 44 80 66 30
e-mail : info@matrot.fr - www.matrot.fr
Ühendatud S.A.S kapitaliga suuruses 1 050 000 € 
R.C.S. BEAUVAIS B 344 596 671
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Maestria

Matroti teadustöö on uuenduste teenistuses
MATROT püüab Sulle pakkuda uuenduslikke ja kõrgelt 
tootlikke masinaid, hoides oma uurimiskeskuseid 
klientidega otseses suhtluses. Meie eesmärk on Sinu 
probleemidele leida lahendus toetudes kõige uuematele 
ja karmimatele standarditele.

Matrot on Sinu teenistuses olev ettevõte: 
Edasimüüjate võrgustik Sinu läheduses pakub Sulle

• hästi väljaõpetatud tehnikute teenuseid
• vajadusel kasutamis- ja hooldusnõustajat

Tuginedes MATROTI kõrgetasemelisele meeskonnale:
• poemüüjad
• pädev telefoniabi
• vastuvõtlik, reageeriv ja liikuv  klienditeenindus

• valikus varuosasid

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


