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Välkommen till Vicons värld!

Vicon är en välprofilerad specialist inom områdena vallmaskiner, 

balpressar, växtskyddssprutor, konstgödningsspridare och slag-

klippare. Vi är även marknadsledande inom ISOBUS och preci-

sionslantbruk.

Vicon har under de senaste 100 åren presenterat en rad nyheter för lantbruket 

och har ofta varit först på marknaden med en rad koncept. Som exempel kan 

nämnas fingerhjulsräfsan och pendelgödselspridaren. Det har gjort varumärket 

och den distinkta Viconlogotypen ett signum för kvalitet och innovation.

Läs mer om Vicon, dess produkter och dess histora på http://se.vicon.eu.
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Kverneland Group hjälper dig att finansiera dina nyinvestering-
er genom förmånliga finansieringslösningar.

Vårt erbjudande:

9 månader ränte- och amorteringsfritt följt av 24-72 månaders avbe-
talning med förmånlig ränta.

• 24 mån. 1,14% 
• 36 mån. 1,48% 
• 48 mån. 1,54% 
• 60 mån. 1,68% 
• 72 mån. 1,85%

Stibor 30 dgr per 2016-10-31.Erbjudandet gäller endast för företag. 
Den sökande måste vara över 18 år. Sedvanlig kreditprövning till-
lämpas, standard avgifter tillkommer. Korrekt listpris och individuellt 
serienummer måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas.  
Erbjudandet gäller till 31 mars 2017.

Finansiering
Kontaktpersoner:
Mattias Nehlin
Sales Manager
Tel: 0733 80 65 03
mattias.nehlin@dllgroup.com

Angelica Hedberg
Business Support
Tel: 031 770 14 58
angelica.hedberg@dllgroup.com

Nyheter
Vicon har det ovanligt många nyheter i år. Störst intresse har 
det nog varit för FastBale - den prisbelönta non-stop fixpres-
sen! Men vi har mycket mer.

Inom grässortiment, har vi exempelvis en helt ny butterfly-kross 
687T och en buren slåtterkross med helt unik upphängning/av-
fjädring - 736T Vario. Bland strängläggarna har vi flera nyheter 
- maskiner med stor arbetsbredd för de stora fälten. 

Inom området växtvård har vi två intressanta nyheter. iXdrive 
är en självgående spruta med alla fördelar från Vicons övriga 
sprutprogram och lite till. Med iXdrive har nu Vicon ett komplett 
program växtskyddssprutor.
Vi har en ny GEOspread-spridare i det mindre segmentet - RO-M 
GEOspread. Den är Isobus-kompatibel och kan jobba med 
GPS-styrning.

Läs om alla nyheter i katalogen.

Kampanjer
Vi följer upp några av succérna från förra året när det gäller 
årets kampanjer och kompletterar med några nya.

Vi har handplockat dessa erbjudanden för vi tror maskinerna 
passar utmärkt för svenska förhållanden.

Kampanjerna är giltiga till och med 31/3, 2017 om inget annat 
anges. Angivna priser är rekommenderade priser som våra 
återförsäljare kan välja att följa eller inte.

Årets kampanjprodukter:
• Strängläggare Andex 724C
• Slagklippare Bromex PM 250
• Konstgödselspridare RO-M EW
• Växtskyddssprutorna  

iXter A, iXtrack A28/C40.

KAMPANJ



Vicon GEOspread
Spridning har aldrig varit enklare, och 
med mer exakt resultat.
 
GEOspread är en intelligent spridare. 
Intelligensen ligger i vågcellssystemet, 
referenssensorn och möjligheterna med 
GPS-teknik. GEOspread har två spridar-
tallrikar som gör spridningen mycket 
enkel, även vid spridning av gödsel med 
ojämn struktur.  Spridarens elmotorer 
reglerar utmatningsmängd och utsläpps-
punkt separat på varje tallrik. Doserings-
mängden korrigeras konstant i förhål-
lande till körhastighet och vikt. Önskad 
giva uppnås alltid på ett säkert sätt.  Med 
hjälp av GPS-teknik kan alla inställningar, 
på- och frånslag samt begränsningar av 
mängd och arbetsbredd i kilar göras au-
tomatiskt. Tack vare Isobustekniken kan 
dessutom allt detta göras via traktorns 
egen Isobusterminal. Smart, enkelt och 
ekonomiskt! 
Använd GEOcontrol tillsammans med 
din GEOspread och du får ut ännu mer 
av din gödningsspridare. Arbetsbred-
den justeras automatiskt för att passa 
överlappning och täckning med hjälp av 
ett GPS-system. Till exempel när man 
kör i en kil eller i oregelbundet formade 
fält kommer GEOspread att successivt 
minska arbetsbredden steg för steg. 

Nyhet Vicon RO-M GEOspread
Vicon introducerar RO-M GEOspread, 
med behållare på 1100 till 2450 liter, an-
passade för traktorer i mellansegmentet. 
10-30 m arbetsbredd.

Storebror RO-EDW GEOspread finns 
som tidigare med behållare på  
1 500-3 900 liter.

Full arbetsbredd 45 meter med 22 sektioner. 

< < <

Minskning av spridningsbredd på höger sida med 6 m.

> > > > >

Minskning av arbetsbredd på vänster sida med 10 m.

> > > > < < < <

Minskning av arbetsbredd på båda sidor med 8 m.

> > > > > > > < < < < < < <

Sju sektioner, avstängda i mitten.

Sektionsavstängning

Exempel  
RO-EDW GEOspread

NYHET!
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Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Konstgödselspridare

Exakt och intelligent spridning



Modell RO-C RO-M RO-M EW RO-XL RO-M  
GEOspread

RO-EDW 
GEOspread

Behållarvolym, lit 700-1400 1100-2000 1100-2000 1500-3900 1100-2450 1500-3900
Spridningsbredd, m 9-18* 10-28* 10-28* 12-46* 10-30* 12-54*
Tomvikt, kg 250-290 325-375 380-425 495-625 450-520 665-795
Manövrering Hydr/el Hydr/el Isobus m. 

vågcell
Hydr/el Isobus m. 4 

vågceller
Isobus m. 4 
vågceller

* Beroende på gödningstyp

Närmaste återförsäljare hittar du på: 
se.vicon.eu
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KAMPANJ
RO-M EW

114.000:-
inkl. två förhöjningar, fällbar presenning,  
ExactLine kantspridning, Tellus Go.

BETALA OM  

NIO MÅNADER!

Läs mer på sid. 2.

Priset är ett rek. ca.pris exklusive moms. Giltigt till och med 31/3-2017.

2 års garanti

När du registrerar din växtskyddsspruta eller spridare på min.vicon.
se får du ett års extra garanti.

Rotaflow spridningsprincip

1. Inga slag, ingen krossning, inget damm
Jämn, skonsam gödselacceleration från det centrala utloppet.  
Granulatet behåller karaktären.
 
2. Ojämförlig precision
Spridartallrikar med 8 
kastvingar, spridningsbredd 
från 9 till 54 meter, beroende 
på modell.
 
3. Jämn spridningsbild
Spridningsbild med dubbel överlappning, även i sluttande fält.
 
4. Minimal vindpåverkan
Plana spridartallrikar ger alltid ett horisontellt spridningsmönster.
 
5. Garanterad precision på sluttningar
Gödseln träffar alltid vingarna på samma ställe och följer hela vingar-
nas längd.



6

Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Slåttermaskiner

Inga kompromisser:  
Tallrik med tre knivar ger utmärkt snitt

Vicon EXTRΔ 390 - 395

Butterfly tallriksslåttermaskin

Vicon EXTRΔ 390-395 är den perfekta maskinkombinationen för det växande antalet lant-
brukare som söker en effektiv lösning för att slå stora arealer med en relativt liten traktor. 
Utformad för att möta behovet av en slåttermaskin för storskalig vallskörd är EXTRΔ 390-
395 fullpackad med funktioner som gör den till det ultimata valet. Det centrumupphängda 
klippaggreaget, i kombination med de trekantiga tallrikarna ger dig en ojämförbar maskin 
när du söker effektivitet och prestation.

Några av fördelarna:
• Centrumupphängning
• 8,70 - 9,50 meters arbetsbredd
• Påkörningsskydd med automatisk reset-funktion
• Vertikal transportposition

EXTRΔ rotorbalk

Vicon EXTRΔs rotorbalk har lågt 
underhållsbehov och en behaglig 
ljudnivå. Det märks särskilt under 
långa arbetsdagar. De motrote-
rande trebladiga tallrikarna ger 
en bredare överlappning. Du kan 
vara säker på ett utmärkt snitt 
med EXTRΔ-seriens rotorbalk.



EXTRΔ 300-serien
Dessa centrummonterade slåttermaskiner kommer i arbetsbredder på 2,80 
till 4,00 meter. Med vikt på endast 810 till 940 kg kan de köras av traktorer 
från 50 hk. Det gör de idealiska för lantbrukare med små traktorer, som ändå 
måste klippa stora ytor.

EXTRΔ 332XF
Den första frontmonterade slåttermaskinen med strängformare. Tre olika strängbredder: 1,00, 1,15 eller  
1,30 m breda - eller bredspridning upp till 2,20 m. Arbetsbredd 3,2 m.

EXTRΔ 200-serien
EXTRΔ 200-serien är lätta, enkla slåttermaskiner med kompakt och 
hållbar design. En serie som ger valuta för pengarna. Slåttermaskinerna 
finns med arbetsbredderna 2,8 och 3,2 meter. 

EXTRΔ sätts i en transport-
position på 125 grader. Låg 
tyngdpunkt ger bra viktbalans 
vid transport och höjden blir låg.
En annan fördel är att hydraul-
cylindern kan användas för att 
snabbt lyfta maskinen mellan 
arbets- och vändtegsposition.
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BETALA OM  NIO MÅNADER!
Läs mer på sid. 2.



Nyhet: Vicon EXTRΔ 687T
Lågt effektbehov med låg vikt och optimal viktbalans.
Hög kapacitet med 8,7 m arbetsbredd och vikt på endast 1 900 kg. Två st 
burna 3,2 m slåtterkrossar med vardera åtta st knivtallrikar och bearbet-
ningsfingrar i nylon. 687T är anpassad för produktiva arbetsdagar.
Som standard kommer 687T med intregrerat parkeringsställ som gör att 
den kräver minimalt med utrymme vid vinterförvaring.
Krossarna är centrumupphängda. Bearbetningsrotorns hastighet 600 alt. 
900 rpm.

Breakback påkörningsskydd

Om maskinen stöter på ett hinder 
kommer påkörningsskyddet att 
lösa ut och svänga klippaggregatet 
bakåt-uppåt över hindret. När hindret 
passerats återgår aggregatet automa-
tiskt till arbetsläge.
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Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Slåtterkrossar

Mer klipprestanda - mindre effektbehov



EXTRΔ 687T 690T ISOBUS 690T ISOBUS 
BX

Bearbetning Nylonfingrar SemiSwing SemiSwing
Arbetsbredd, m 8,75 9,00 9,00
Vikt, ca, kg 2129 3216 4241
Bredspridning Std Tillval Tillval

Vicon EXTRΔ 690T Isobus
Kostnadseffektiv slåtterkapacitet!
Vicon EXTRΔ 690T är en oöverträffat flexibel skördekombination för de 
stora arealerna. Den skördar med 9 meters arbetsbredd och det indivi-
duellt rörliga klippaggregatet är väl avfjädrat. I fronten används en Vicon 
EXTRΔ 632FT (3,2 m) eller 635FT (3,5 m). 

EXTRΔ 690T finns också i utförande med BX strängsamlarband för 
samling av gröda från 6 eller 9 meter till en sträng. Vicon EXTRΔ 690T är 
dessutom snabbt omställbar mellan bredspridning och strängläggning. 

Som en naturlig effekt av Vicons satsning på Isobusteknik har nu också 
EXTRΔ 690T utrustats med ISO-certifierat styrsystem som standard. Det 
innebär att manövrering av hela slåtterkrossen kan ske på den Isobuskom-
patibla traktorns egen monitor. Alternativt kan Vicons egna Isobustermina-
ler Isomatch Tellus och Tellus Go användas. Detta är möjligt även på icke 
Isobusutrustade traktorer. Dessutom finns joystickmanövrering som tillval, 
detta underlättar körningen ytterligare.

Styr och övervaka viktiga funktioner via 
Isobus-terminalen, som ex. automatisk vänd-
tegskontroll, kontroll av strängbandet, alarm för 
k-axel vid för hög/låg hastighet och mycket mer.

Vicons motroterande, triangulära tallrikar med 
tre knivar ger en bredare överlappning än andra 
lösningar med ojämnt antal tallrikar.

Närmaste återförsäljare hittar du på: 
se.vicon.eu
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Kör hela säsongen!

Betala efter nio månader



400 mm justering 
av överlapp.

Konstant marktryck och 
hydraulisk justering av 
överlappningar.

Enkel inställning av bearbet-
ningsplåt med extra utrymme för 
intensiva skördeförhållanden.

Avfjädringsgeometrin ger konstant marktryck 
över hela det vertikala arbetsområdet på 
700mm oavsett position på SideShift (si-
doförskjutning på 400mm).

Armsystemet ger 
maximal anpass-
ning till markens 
konturer. 

Maskinen anpassar sig kontinuerligt efter ändrade fältförhållanden. 
Den finjusterar överlappningar på några sekunder och bara fortsät-
ta klippa - nyckeln för en effektiv vallskörd.

Nyhet: EXTRΔ 736T Vario
Nya Vicon EXTRΔ 736T Vario, 3,50 m buren slåtterkross har ett helt nytt 
koncept för avfjädring. Den ger konstant marktryck och hydraulisk juste-
ring av överlappningar. 
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Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Nyhet: EXTRΔ 736T Vario

Slåtterkross med  
racingbils-upphängning

NYHET!



EXTRΔ 736T Vario 632T Pro 632T Farmer 600FT 900 LT/CT
Typ Buren Buren Buren Front Bogserad
Bearbetning SemiSwing SemiSwing Nylonfingrar SemiSwing SemiSwing
Arbetsbredd, m 3,50 3,20 3,20 2,84 / 3,18 / 3,50
Transportbredd, m 3,00 2,30 3,00 2,70 / 3,00 / 3,40
Vikt, ca, kg 1484 1215 1090 1232-1466 2235-2247
Bredspridning Tillval Std Tillval - Tillval
BX strängsamlarband - - - - Tillval

Vicon EXTRΔ 632T Farmer
Centrumhängd avfjädring. Bearbetning med ny-
lonfingrar. Vertikal transportposition. 600/900 rpm 
bearbetningsrotor. Påkörningsskydd med automa-
tisk reset-funktion. 632T Farmer är bränslesnål trots 
den stora arbetsbredden på 3,18 m.

Vicon EXTRΔ 600FT
Vicons frontmonterade slåtterkrossar har överlägsen markanpassning: 
Flexibelt rörelsemönster nedåtgående rörelse 250 mm och uppåtgåen-
de på 450 mm. Används med fördel i kombination med bakmonterade 
slåtterkrossar. 

Vicon EXTRΔ 900 LT/CT
Med funktioner som SemiSwing bearbetning, en balk med lågt un-
derhållsbehov, SuperFloat upphängning, BX strängsamlarband eller 
FlipOver bredspridningsutrustning, är Vicon EXTRΔ 900 redo att möta 
varje lantbrukares krav med utmärkt prestation. Vänster- alt. centrum-
monterade.

Vicon EXTRΔ 632T Pro
Den dragna upphängningen på EXTRΔ 632T Pro 
ger en markföljsamhet som normalt bara finns på 
bogserade maskiner. 3,2 m arbetsbredd,  hydraulisk 
avfhädring och passar utmärkt ihop med frontmon-
terade maskiner.

Vicon har brett utbud slåtterkrossar. Se fler på http://se.vicon.eu
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Helt unik  

upphängning

Burna, frontmonterade, bogserade slåtterkrossar

Prisvärd skördekapacitet



Vicon Andex 724C
Levererar jämna fina strängar från en arbetsbredd på mellan 6,3 
och 7,2 m. Rotorerna är monterade på en kraftig och stabil ram 
som lägger grunden för en lång livslängd. 
Maskinen på bilden är extrautrustad.

Vicon Andex 904
Strängläggare för tuffa förhållanden med högpresterande växellåda i 
oljebad och stark bärram. Hydraulisk justerbar arbets- och strängbredd 
och möjlighet att göra skarpa svängar på upp till 80 grader. Hydraliskt 
höj-/sänkbari transport. Transporthöjd under fyra meter utan att räfsar-
marna behöver monteras bort. 

Terralink Quattro

De större strängarna är utrustade med 
TerraLink Quattro system som ger utmärkt 
markföljsamhet. En unik kombination av ett 
hjulställ med 4-6 hjul och en fjädrande rotor-
bärarm ger perfekt räfsning även i ojämna 
förhållanden och i högre hastigheter. 
Rotorerna är rörliga i alla riktningar vilket ger 
räfspinnarna maximal följsamhet mot mar-
ken. På så sätt undviks föroreningar.
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Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Strängläggare

Komplett program för alla gårdar

KAMPANJ
Andex 724C

137.500:-

NYHET!

BETALA OM  

NIO MÅNADER!

Läs mer på sid. 2.

Priser är rek. ca.priser exklusive moms. Giltigt till och med 31/3-2017.



Vicon Andex 1505

Exceptionellt produktiv strängare 
med fyra rotorer och underhållsfri 
ProLine-växellåda i oljebad. Hydrauliskt 
justerbar arbetsbredd mellan 9,80-15 m. 
Aktivt styrda hjul för bästa manövrerbar-
het. Smart ihopfällnings-mekanism gör 
att transporthöjden hamnar under 4 m 
utan att ta bort räfsarmarna. Full kontroll 
med ISOBUS.

Vicon Andex 1254  
och nya Andex 1304

Högkapacitetssträngare med fyra roto-
rer och mycket enkel hantering. Hydrau-
liskt justerbar arbets- och strängbredd 
på mellan 10,0-12,5 m. Nya Andex 1304 
har ProLine-växellåda.

Övriga strängläggare

Vicon har ett bredd utbud enkelsträng-
are och sidosträngare.
Enkelsträngare finns i arbetsbredder 
från 3,20-4,70 m.
Sidosträngare från 6,9-7,36 m.

Styr viktiga funktioner från ISOBUS-terminalen med Vicon Andex 1505.

Vicon Fanex hövändare

Vicons kompletta utbud av hövändare 
finns i arbetsbredder från 4,6-13,3 m. 
Vicons vändare är det rätta redskapet 
för att få en jämn och snabb upptorkning 
av grödan. Super-C pinnar jobbar med 
generös överlappning tack vare rotor-
konstruktionen, och ger alltid en luftig 
och jämn spridd gröda. Det snabbar upp 
torkningsprocessen så att du kan snitta 
eller pressa i tid.
Enkel trevägsjustering av hjulhöjden gör 
att du kan få en optimal spridningsvinkel 
och producera högkvalitativt foder.
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Strängläggare & hövändare

NYHET!

Närmaste återförsäljare hittar du på: 
se.vicon.eu



NYHET!

Den snabba, flexibla lösningen
FastBale är extremt kompakt, trots sin non-stop-möjlighet. 
Med förkammaren placerad precis ovanför den stora inmat-
ningsrotorn och att flera valsar delas mellan kamrarna, är det 
ett minimum av komplexa mekaniska delar. Med dess revo-
lutionerande vertikala vikbara satellit-inplastare, är bekväm 
vägtransport och smidig ingång till alla fält säkrad.
FastBales konstruktion gör att du kan arbeta på flera 
olika sätt:
• Pressning och plastning non-stop: Den nya standarden för 

maximal produktion.
• Pressning non-stop, med inplastaren upphöjd. Balarna 

lossas direkt från huvudkammaren. utan dröjsmål.
• Pressning non-stop, med inplastaren nedsänkt men avak-

tiverad. Balarna kan lossas parvis för smidigare upphämt-
ning.

• Pressning endast i huvudkammaren (non-stop av).
• Pressning och plastning endast i huvudkammaren (non-

stop av).

Boka demo!
Begränsad tillgång hösten 2017.
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Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Balpressar

Förstklassiga balar



Modell RF4325 FW RF5216 RF5220 RF5216 FW RF5220 FW
Arbetsbredd, m 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Vikt, ca, kg* 5840/6140 3250/3520 3600/3920 6050/6320 6400/6720
Baldiamater, m 1,25 0,60-1,65 0,60-2,00 0,60-1,65 0,60-2,00 
Inmatning SC14/SC25 SC14/SC25 SC14/SC25 SC14/SC25 SC14/SC25
Effektbehov, hk* 100/110 75/95 80/100 75/95 80/100
*Beroende på inmatning: SuperCut 14 / SuperCut 25

Vicon RF5216 - 5220 FlexiWrap

FlexiWrap kombinerar hög baldensitet 
med snabb och säker balöverföring samt 
snabb dubbelsatellitinplastning.  
FlexiWrap är den optimala lösningen för 
dig som arbetar ensam.
• Patenterad nätmatning.
• Flexkammarpress för baldiameter från 

0,60 upp till 1,65/2,00m.
• Höghastighetsinplastning med två för-

sträckarrullar - inplastningen avslutas 
alltid innan nästa bal kommer.

• Låg arbetshöjd för skonsam avlastning 
av balar. Balvändare är standard.

• Hållare för extra sträckfilm sänks 
hydrauliskt för enklare åtkomst.

Vicon RF4325 FlexiWrap

Fixkammarpress med baldiameter på 
1,25 x 1,20 m. Snabb inplastning med två 
försträckare. Låg bordshöjd för varsam 
inplastning av balar.

Vicon RF 5216 - 5220

RF 5216 och RF 5220 har den paten-
terade PowerBind-nätlindningen och 
Intelligent Density 3D - för enkelt val av 
baldensitet. Båda modellerna erbjuder 
riktigt intelligent och ren inmatning.  
2.2 m bred pickup, 5 rader pickup-pinnar, 
val av inmatningssystem, programmerbar 
baldensitet och användarvänliga  
ISOBUS-kontroller. 

KAMPANJ
Fixpress RF4325 FlexiWrap

709.000:-
inkl. Focus III kontrollbox, hydr. brom-
sar, balställare, inplastare m.m.

Flexpress RF5216 FlexiWrap

719.000:-
inkl. Focus III kontrollbox, hydr. brom-
sar, balställare, inplastare m.m.

Vicon RF4325 FlexiWrap

Vicon RF5216

BETALA OM  NIO MÅNADER!Läs mer på sid. 2.

Priser är rek. ca.priser exklusive moms. Giltigt till och med 28/2-2017. 15

Fix eller flex

Betala efter nio månader



Vicon Rotex Combi 

Komibvagn

Rotex Combi 700 är en kombivagn som höjer kapaciteten till 
nya dimensioner. Modellen erbjuder lastkapacitet på över 80 m³. 
Rotex Combi 700 - 703 och 800 - 803 erbjuder flera attraktiva 
funktioner såsom det nya innovativa MaxiFlow pick-up systemet 
med hydraulisk drivlina, ISOBUS kontrollsystem, kraftig boogi-
etandemaxel med följande styrning samt en generöst dimensi-
onerad kedja och medbringare som ger en absolut och effektiv 
avlastning.

Vicon Rotex 
Snittvagnar med kapacitet på 40-55 m3. 2,10 m pickup. Pick-up 
utan kamkurva för lågt slitage och smidig drift. Speciell V-formad 
rotor ger ett konstant flöde av material till vagnen. Flaket är tillver-
kar av starka c-profilerade stålsektioner.

Alla Vicons finsnittvagnar är ISOBUS-färdiga vilket innebär 
att det kan manövreras med traktorns egen ISOBUS-monitor 
eller via IsoMatch Tellus Go eller Tellus terminal.
Du kan ex styra/kontrollera dessa funktioner med din 
terminal: Manuell eller automatisk lastning/lossning. Räk-
nare för snittad/osnittad last per kund/åker. Justera hastig-
het på transportbandet. Arbetsbelysning. Pickup upp/ner. 
Dragstång upp/ner. Baklucka stängd/öppen. Knivar inne/ute.
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Snitt-/kombivagnar

Höjer din kapacitet



Vicon Bromex PM
Vicon Bromex PM är en kraftfull 
och robust maskin. Den är perfekt 
på att putsa beten, halm och 
stubb.

Tack vare kraftfull konstruktion har Bromex PM 
lång livstid med minimalt underhåll.  
Sidoförskjutning på 500 mm är standard. 

Bromex PM kan utrustas med olika typer av sla-
gor för att passa de flesta arbetsförhållanden.

KAMPANJ

PM250

44.500:-
inkl. y- alt. hammarslagor.

Vicon Bromex M
En mångsidig slagklippare som är avsedd för underhåll 
av vägrenar, fältkanter, diken och  häckar. Bromex M 
visar sin mångsidighet genom att även kunna arbeta i 
gräs och lätt buskvegetation.
• För traktorer upp till 100hk
• Kraftig trepunktsram. Förstärkt parallellogram och 

kraftiga leder
• Bred arbetsvinkel = stort arbetsområde
• Minimalt underhåll
• Robust konstruktion för lång livslängd (dubbelhuv)
• Hög prestanda på rotorn (2243 rpm - 14 slagor/m)

Serie Arbetsbredd, m Vikt, kg Antal y-slagor Antal hammarslagor
Bromex PM 1,55-2,30 475-680 40-60 20-30
Bromex M 1,55-2,00 770-850 40-56 20-28
Bromex CX 1,95-3,20 785-1380 48-80 24-40
Bromex PF 2,35-3,25 863-1040 40-56 20-28
Bromex M plus 2,00-2,50 870-955 56-64 28-32
Bromex PX 2,35-3,20 960-1410 56-80 28-40
Bromex CZ 3,20-4,80 1800-2690 120-184 60-92
Nyhet! Bromex CXF 5,60-6,40 2400-2850 144-160 72-80

Priset är ett rek. ca.pris exklusive moms. Giltigt till och med 31/3-2017. 17

Slagklippare

Klarar jobbet



18

Hitta närmaste återförsäljare på se.vicon.eu

Självgående växtskyddssprutor

See - feel - drive

iXdrive - ny självgående 
spruta från Vicon
Självgående sprutan iXdrive är utvecklad med stort 
fokus på ergonomi, effektivitet, förarkomfort och 
miljöskydd. Tankvolymer på 4 000, 5 000 och 6 000 
lit. HSS stålramp på 27-40m. HSA aluminiumramp 
på 24-30m. Hytten är rymlig, har god sikt och hög 
komfort. Besprutning styrs enkelt inifrån hytten, då 
iXdrive kommer med terminalen IsoMatch Tellus, 
som standard samt switchbox och joystick.
• HSS stålramp eller HSA aluminiumramp
• Enkel användning, inklusive EasySet kontroll-

panel
• iXflow, iXclean Pro: varje liter räknas
• Möjligt i kombination med IsoMatch GEOsontrol

Ben van Vliet, spannmålsbonde från Nederländerna:
”En av fördelarna med iXdrive är att den ger mig mycket bra uppsikt över 
grödan, eftersom jag inte har traktorns motorhuv framför mig. Jag tittar 
på grödan hela tiden så bra sikt är viktigt för mig. Jag kör både dag och 
natt. Det är möjligt tack vare IsoMatch GEOcontrol. Med 80% överlapp, 
som jag använder, så sparar jag 5% av växtskyddsmedlet. Jag är alltid 
automatiskt i rätt spår. Det förenklar mitt jobb eftersom jag kan koncen-
trera mig på besprutningen.

NYHET!



iXtrack A28 B28 B36 C40 C50 C60
Tankkapacitet, nom, lit 2800 2800 3600 4000 5000 6000
Sprutramper, m HSS 18-30 HSS 18-36

HSA 24-33
HSS 18-36 
HSA 24-33

HSS 18-40 
HSA 24-33 
HBWP 45

HSS 18-40 
HSA 24-33 
HBWP 45

HSS 18-40 
HSA 24-33 
HBWP 45

Renvattentank, lit 360 360 360 360 360 360
iXclean Comfort Comfort/Pro Comfort/Pro Comfort/Pro Comfort/Pro Comfort/Pro
Kontrollsystem FMC FMC/Tellus/ 

Tellus GO
FMC/Tellus/ 
Tellus GO

FMC/Tellus/ 
Tellus GO

FMC/Tellus/ 
Tellus GO

FMC/Tellus/ 
Tellus GO

Vicon iXtrack
iXtrack-sprutserie är utvecklad  med 
stor fokus på användar- och miljövän-
lighet. Serien har en låg tyngdpunkt 
och kompakta dimensioner för högre 
arbetshastighet och enkel transport 
på vägen.

Kampanj: iXtrack A28

En enkel spruta för dig som söker enkla 
funktioner i modern design. Driftsäker. 
Standardutrustad med EasySet kontroll-
panel och Enfo inside. 
Köp till Starguide IV för sektionsavstäng-
ning och spårföljning.

Kampanj: iXtrack C40

Högteknologisk men mycket lättanvänt 
Isobus-styrsystem. En spruta för krävan-
de förhållanden, då vi valt utrusta den 
med HSA-ramp som standard. HSA-ram-
pen har fem års garanti.

2 års garanti

När du registrerar din växtskyddsspruta 
eller spridare på min.vicon.se får du ett 
års extra garanti.
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Bogserade växtskyddssprutor

Intelligenta lösningar för enkelt arbete

BETALA OM  NIO MÅNADER!
Läs mer på sid. 2.

KAMPANJ

iXtrack A28

319.000:-
2800 liters tank, HSS stålramp 24 m 
och sugslang. FMC sprutdator. 

iXtrack C40

499.000:-
inkl. 4 000 liters tank. HSA alumini-
umramp 24 m, Tellus Go skärm.  
Tillägg hjulstyrning 30 000:-

Priser är ett rek. ca.priser exklusive moms. Giltigt till och med 31/3-2017.



iXter A8 A10 A12 B10 B13 B16 B18
Tankkapacitet, nom, lit 800 1 000 1 200 1 000 1 300 1 600 1 800
Sprutramper, m HC 18-21

HOSA 12-15
HC 18-21
HOSA 12-15

HC 18-21
HOSA 12-15

HC 18-30
HOSA 15

HC 18-30
HOSA 15

HC 18-30
HOSA 15

HC 18-30
HOSA 15

Renvattentank, lit 130 130 130 180 180 180 180
iXclean iXclean iXclean iXclean Comfort/Pro Comfort/Pro Comfort/Pro Comfort/Pro
Kontrollsystem EC/FMC EC/FMC EC/FMC EC/FMC/ 

Tellus/ 
Tellus GO

EC/FMC/ 
Tellus/ 
Tellus GO

EC/FMC/ 
Tellus/ 
Tellus GO

EC/FMC/ 
Tellus/ 
Tellus GO

iXtra iXter B

KAMPANJ

 iXter A10

149.000:-
inkl. 15 m HOSA alumini-
um-ramp, EC-kontrollbox, 
1000 liters tank.

Nyhet: iXter A
Tankvolym på 800/1200 liter. Pump på 100, 150 och 200 lit/min. Lätt 
att hantera med kontrollpanel, preparatpåfyllare, handtvätt och andra 
viktiga funktioner, på samma sida av sprutan. HC stålramp eller HOSA 
almuniumramp.

iXter B
Avancerad sprutserie med fokus på användarvänlighet och miljskydd. 
Fyra olika tankvolymer från 1000 till 1800 liter. Pump på 150, 200 och 
260 lit/min. Kan användas med de avancerade ISOBUS-terminalerna 
Tellus eller Tellus GO. HC stålramp eller HOSA almuniumramp.

iXtra
Med fronttanken iXtra på 1100 liter kan de burna sprutorna bli ett alter-
nativ till bogserade eller självgående sprutor. 

BETALA OM  

NIO MÅNADER!

Läs mer på sid. 2.

Priser är ett rek. ca.priser exklusive moms. Giltigt till och med 31/3-2017.20
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Burna växtskyddssprutor

Styrkan av enkelhet



EC
Vår enklaste sprutdator. 
På- och avfunktion med 
upp till 7 sektioner.

FMC - FlowMateControl
Kompakt med sprut-/ och 
hydraulfunktioner. Kontroll av 
den unika ENFO-funktionen. 

Sprutramper

HSS
Högkvalitativ, kompakt ramp i specialhärdat Dom-
exstål. Möjligt att välja sektionsbredder för att helt 
anpassa efter dina behov.

HSA - 5 års garanti
Aluminiumramp med aluminiumbindning istället för 
svetsning. Det ger lägre vikt och anmärkningsvärd 
styrka. Lätt att rengöra och helt utan skarpa vinklar.

HBWP
Tänk brett med perfekt markföljning, i såväl kuperad 
som plan mark, tack vare ett avancerat balanssys-
tem. Antigirsystemet ger en oberoende upphängning 
av respektive sida.

Starguide IV - Automatisk GPS. 
Licensfri lösning för spårföljning och 
sektionskontroll.
Rek. ca.pris: 28.200:- exkl. moms

HC
Mångsidig ramp med enkelsidig ihopfällning, symme-
trisk eller assymetrisk. Unikt antigirsystem.

HOSA
Aluminiumramp utan svetsning. Avancerad Z-fäll-
ningsprincip. Profilintegrerat munstycksskydd.

Tellus GO
En multifunktionell Isobus-
terminalen som utvecklats 
för snabb och enkel kon-
troll av alla ISOBUS-red-
skap

Tellus 
Isobus-terminal med två se-
parata skärmar. PErfekt med. 
kameravy på ena skärmen 
och redskapet på den andra.

Närmaste återförsäljare hittar du på: 
se.vicon.eu
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Kontrollsystem, ramper
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IsoMatch

Få ut mer av din Tellus/Tellus GO

Tillbehör Tellus/Tellus GO
IsoMatch Wireless
Anslut till ett lokalt trådlöst nätverk med din IsoMatch 
Tellus.

IsoMatch InLine
Körspårsmarkering. IsoMatch InLine är en LED-ramp 
som ger dig tydlig indikering om din placering.Den är 
ett utmärkt hjälpmedel som ser till att du håller dig så 
nära den önskade A-B linjen som möjligt.

IsoMatch Eye
En smart kamera som är anpassad för lantbrukets 
krav. IsoMatch Eye ökar säkerheten t.ex. när du 
backar, eller svänger runt hinder där din möjlighet till 
översikt är begränsad från din plats i hytten.

IsoMatch MultiEye
Ger möjlighet är att ansluta flera kameror till IsoMatch 
Tellus. Du skiftar enkelt mellan kamerorna utan att det 
behövs en extra skärm i traktorhytten.

IsoMatch Global
Ett viktigt tillbehör för IsoMatch GEOcontrol. IsoMat-
ch Global är en GPS med DGPS-noggrannhet, inom 
IsoMatch produktutbud. Det möjliggör satellitnavige-
ring för platsspecifik sektionskontroll, variabel giva, 
körspårsmarkering och fältregistrering.

IsoMatch Eye

IsoMatch Wireless

IsoMatch Global

IsoMatch InLine
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Terminaler

Vi är ISOBUS

Funktion Tellus Tellus GO
Dubbla skärmar Std -
Touchskärm Std Std
Scrollhjul/-knapp - Std
Snabbknappar - Std
Ethernet Std Std
USB-uttag 4 2
Skärmstorlek 12” 7”
Traktor ECU Std Std
Uppgiftsarkivering Std Std
Automatisk sektionskon-
troll

Std Std

Automatisk variabel giva Std Std
AUX-uttag 4 2
Körspårsmarkering via 
GPS

Std Std

Miniräknare Std Std
PDF-läsare Std Std
Stöd för kamera Std Std
Stöd för IsoMatch Wire-
less

Std -

AutoSetUp App* Std Std
OnTime App** Std -
* AutosetApp kopplar IsoMatch Tellus terminal direkt 
till Kvernelands spridare och kommer automatiskt att 
justera spridaren enligt de inställningar som gjorts i 
din App.
** Visar hur lång tid ett arbete bör ta. Logga arbetstid, 
kvarvarande material och mycket mer för att effekti-
visera ditt arbete nästa gång.. Möjligt att dela resultat 
med kollegor i hela världen.

ISOBUS-terminaler
Av alla elektriska system som finns på marknaden idag, är det 
inte alltid helt enkelt att besluta om vilka kontroll-/styrsystem som 
fungerar optimalt för de behov man själv har. Den tekniska ut-
vecklingen inom lantbruket sker snabbt. Kverneland Group förstår 
denna komplexitet och är angelägna om att förse våra kunder med 
användarvänliga lösningar för lantbruket. Vi presenterar stolt de två 
kostandseffektiva terminalerna: IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus 
GO. Båda dessa är utvecklade för att lantbrukaren enkelt ska kunna 
kontrollera och styra sin maskin, och uppnå högre effektivitet i sitt 
arbete.

Anpassad för lantbrukare
Kverneland Group är föregångare inom ISOBUS teknologin, och 
försäkrar kompabiliteten mellan IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus 
GO med samtliga ISOBUS-försedda maskiner. Kliv in i traktorn, 
tryck på start-knappen och kör! Det är inga svårigheter att ställa in 
terminalen. När den startas visar den automatiskt det redskap som 
är kopplat till traktorn.

Precisionsjordbruk
Jordbruk idag handlar om effektivitet. För att uppnå effektivitet efter-
frågas en större skörd med ett minimum av insatser och till en lägre 
kostnad. Med det användarvänliga programmet Isomatch GEOcon-
trol, är det möjligt att öka effektiviteten och spara både tid och peng-
ar. Programvaran innehåller manual, sektionskontroll samt justerbar 
mängdgiva. Detta program kan användas till våra gödningsspridare, 
växtsskyddssprutor och såmaskiner. Precisionsjordbruk finns bara 
ett par klick bort!
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Kverneland Group har det mest professionella återförsäljarnätet.
Hos våra partners får du teknisk kunskap, service och originaldelar.
Tillsammans med våra partners erbjuder vi högkvalitativa originaldelar
och en effektiv reservdelsdistribution över hela världen. 

Kverneland Group Sverige AB.
Box 1023 • Kungshagsvägen 3 
SE-611 29 Nyköping 
Tel: 0155-776 00

Original reservdelar
Kverneland Group reservdelar är utvecklade för att garan-
tera pålitligt, säkert och optimalt maskinutnyttjande med 
lägsta möjliga driftskostnader.  
Vår höga kvalitet uppnås genom noga utvalda produktions-
metoder och patenterade processer vid alla våra produk-
tionsenheter.

Se oss på YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Följ oss på Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming

se.vicon.eu

Tack vare stor öppenhet för nya lösningar kan Kverneland Group inte
bara erbjuda ett brett maskinprogram av hög kvalitet, utan också
systemlösningar för professionella lantbrukare. Arbetsområdet omfattar
maskiner för jordbearbetning, sådd, vallskörd, pressning, utfodring,
gödsling och växtskydd.

Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som 
utvecklar, producerar och distribuerar maskiner och tjäns-
ter för lantbruket.

Kverneland Group


