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EMC: Uit passie voor precisie

NIEUW!



AXIS EMC kunstmeststrooiers bieden
ongekende mogelijkheden voor pro-
fessionele landbouwers. Dankzij twee
aandrijfconcepten voor de strooi -
schijfaandrijving, mechanisch of
hydraulisch, kan efficiënt gebruik
gemaakt worden van het innovatieve
EMC-elektronische massastroom -
controle en -regeling.
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Ontworpen voor
hoge prestaties

H-Drive: innovatieve hydraulische aandrijftechnologie

M-Drive: onderhoudsvrije mechanische aandrijving
met overbelastingsbeveiliging voor aftakastoerental
540 omw/min.

Dankzij baanbrekende innovaties een hoger rendement en groter
bedieningsgemak:

EMC: zelfinstellende, elektronische massastroommeting en gescheiden
regeling linker- en rechterzijde

VariSpread: Deelbreedteschakeling voor variabel strooien van
 gerende percelen  

CDA-strooitechniek: handmatig of op afstand bedienbare, coaxiale
verstelling van doseerhoeveelheid en afgiftepunt

AXIS EMC zet nieuwe maatstaven:

- Exacte, betrouwbare strooibeelden voor
meststoffen, fijne zaden en slakkenkorrels

- Nauwkeurig volledig automatisch online-
regelsysteem voor zowel de rechter- als de
linkerzijde.

- Comfortabele, op afstand bedienbare aanpas-
sing van de strooibreedte en de strooihoe-
veelheid bij kant- en grensstrooien en het
strooien van gerende percelen.

AXIS EMC

AXIS M 20.2 EMC+W

AXIS M 30.2 EMC+W

NIEUW!
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De AXIS EMC-modellen sluiten perfect aan bij de wensen van
de veeleisende landbouwers.

AXIS H 50.2 EMC+W

QUANTRON-A QUANTRON-Guide Universele terminals

QUANTRON-A voor AXIS M GPS Control voor AXIS M ISOBUS voor AXIS M/H
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CDA-instelcenter AXIS M 30.2 EMC V4

De overzichtelijke, uitgebreide strooitabel bevat alle relevante infor-
matie voor de juiste instelling. Typisch RAUCH: in de strooitabel, op
internet via www.rauch.de en in de RAUCH strooitabel-app voor
Android- en IOS-smartphones is ook gedetailleerde informatie over
kunstmeststoffen, slakkenkorrels en zaden te vinden.

Nog nooit was het instellen van een
kunstmeststrooier met twee strooi -
schijven zo eenvoudig. Alle functies
worden snel en zeker ingesteld op het
CDA-instelcenter in een ergonomisch
optimale positie: 

– Soort meststof

– Werkbreedte

– Doseerhoeveelheid

Het directe contact met de strooi -
schoepen tijdens het instellen vervalt.

Bij AXIS M/H EMC+W met VariSpread
dynamic geschiedt de instelling met
de bedieningsterminal vanuit de
trekkercabine.

Functionaliteit en
 elegantie

Mechanische afgiftepunt-
verstelling

Een verdraaiing van het CDA-
instelcenter is voldoende om
de AXIS M EMC snel en zeker
op het soort kunstmeststof en
werkbreedte in te stellen. Via
de elektronische bedienings-
terminal QUANTRON-A
 kunnen aan elke zijde twee
deelbreedtes op afstand
 worden geschakeld
(VariSpread V4).

Instelling

VariSpread V4
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Automatische afgiftepuntverstelling

Bij AXIS EMC met VariSpread wordt de kunstmestsoort en de
gewenste werkbreedte comfortabel ingesteld vanuit de trekker-
cabine. Het correcte afgiftepunt wordt door de actuator voor
zowel de linker- als rechter doseeropening afzonderlijk versteld.
Bij AXIS M hoeft alleen de grensstrooi-inrichting  TELIMAT T25 
of GSE 30/60 vooraf handmatig te worden ingesteld.

Dankzij de automatische verstelling van afgiftepunt en doseer-
hoeveelheid (VariSpread) is het op afstand schakelen van 
deelbreedtes aan beide zijdes op gerende percelen mogelijk 
(zie VariSpread op pagina 10). 

Bij AXIS H wordt de strooier ingesteld door de gecombineerde
verstelling van strooihoeveelheid, afgiftepunt en toerental van
de strooischijf.

Ureum

Kornkali

SSA

KAS

NPK

PK

Slakkenkorrels

Fijne zaden

CDA-strooitechniek met
 verstelling van het afgiftepunt

App met strooitabellen

VariSpread V8/VariSpread dynamic



In tegenstelling tot gangbare weeg -
strooiers met weegcellen meet en 
regelt EMC de strooihoeveelheid van
kunstmeststof gescheiden voor de
linker- en rechterzijde. De
veranderingen in strooieigenschappen
van de kunstmeststof worden volledig
automatisch rechts/links gescheiden
gecorrigeerd. 

Het intelligente EMC-doseersysteem
maakt hierbij gebruik van het
proportionele verband tussen de
doorstroomhoeveelheid van de
kunstmeststof en het aandrijfmoment
van de strooischijf.

Het resultaat: Uitstekende
doseernauwkeurigheid ook bij
slechte kwaliteit kunstmeststoffen.
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De revolutie in
doseersystemen

EMC: Volledig automatische regeling 
zonder weegcellen

Volledig automatisch meet en regelt EMC de actuele doorstroom-
hoeveelheid afzonderlijk aan de linker en rechter doseerschuif.
Uiterst moderne sensoren meten contactloos het aandrijfmoment
aan de strooischijven. EMC bereikt een indrukwekkend groot
doorstroombereik en een optimale doseernauwkeurigheid van de
kunstmeststof bij 20 tot 500 kg/min.

Voor de bestuurder betekent dit eenvoudigweg de strooihoeveel-
heid (kg/ha) en werkbreedte invoeren en starten met strooien. De
doorstroomhoeveelheid wordt volledig automatisch, afhankelijk
van de rijsnelheid, aan beide zijden afzonderlijk geregeld. 

Voordeel van EMC: veranderingen in de doorstroomeigenschap-
pen worden aan weerszijden afzonderlijk herkend en gecompen-
seerd. Invloeden van trillingen of hellingen hebben geen effect
meer op de doseernauwkeurigheid. EMC heeft een hogere
doseerprecisie ten opzichte van traditionele weegstrooiers, die via
de afname van het gewicht van de meststof in de voorraadbak
regelen.

EMC+W: De resthoeveelheid altijd paraat. Bij EMC+W wordt de
resthoeveelheid gewogen en de actuele resthoeveelheid in de
vooraadbak wordt weergegeven op de bedieningsterminal. Dat
vergemakkelijkt de documentatie en de optimale keuze van het
tijdstip van bijvullen.

EMC-doseersysteem



OPTIMAAL OPTIMAAL

Duidelijke voordelen van EMC
- EMC regelt in tegenstelling tot strooiers met weegcellen de

linker zijde apart van de rechter. Hierdoor is meer
doseernauwkeurigheid en een exacte verdeling per zijde
mogelijk.

- EMC doseert ook bij extreme trillingen exact en betrouwbaar.

- EMC doseert ook op sterk hellende percelen met hoge precisie

- De intelligente EMC-doseerschuifbesturing verhelpt
automatisch ook eenzijdige blokkades en verstoppingen.

- EMC meet en regelt rechts en links nauwkeurig de
verschillende strooihoeveelheden ook bij het strooien met
VariSpread van gerende percelen.

EMC doseert volledig automatisch links en rechts apart

Mechanische of hydraulische aandrijving,
RAUCH EMC baseert zich altijd op het
fysische basisprincipe: De doorstroom-
hoeveelheid van de meststof aan de
doseerschuif wordt exact gemeten via de
aandrijfmomenten aan de strooischijven.

Het aandrijfmoment van de strooischijven wordt met
uiterst moderne, hoogfrequente sensoren gemeten
aan de hand van de torsie aan de aandrijfassen. AXIS
M EMC kan probleemloos worden gecombineerd met
trekkers van alle vermogensklassen.

AXIS M EMC - meetsensoren voor torsie

De nieuwe AXIS H magnetische torsie-
sensoren zijn gebaseerd op een een-
voudig fysisch verband: verandert de
belasting van de strooischijfas, dan
varieert ook het magneetveld van de
as. De verandering van het magne-
tischveld wordt contactloos gemeten,
H EMC berekent het aandrijfmoment
van de strooischijven binnen fracties
van seconden met hoge precisie. Deze
technologie is al miljoenen malen
beproefd in E-bikes en Segways.

AXIS H EMC magnetische torsiesensoren
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EMC-doseersysteem

Weegstrooiers hebben op basis van
het systeem "gewichtsmeting" van
voorraadbak en meststofinhoud een
duidelijk langere insteltijd resp. een
langer insteltraject nodig.

EMC-strooiers registreren direct na het
openen van de doseerschuiven de daad-
werkelijke doorstroomhoeveelheid per
zijde. Daardoor werken EMC-strooiers al
na enkele seconden/enkele meters met
grote nauwkeurigheid.

De weegstrooier opent beide doseerschuiven net
zolang, totdat het vreemde element aan de linker
zijde door de doseeropening kan vallen. Beide
schuiven staan dan ver open en het duurt lang, tot-
dat de juiste strooihoeveelheid weer bereikt wordt.

EMC bevrijdt zich in korte tijd van het
vreemde element aan de linkerzijde, de
rechterzijde ondervindt geen hinder.
Daarna stelt EMC zich in zeer korte tijd
weer in op de juiste strooihoeveelheid.

Klassiek weegsysteem (W) / EMC-strooier (EMC)

EMC-strooiers
reageren en regelen
vele malen sneller.
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st

el
tij

d/
in

st
el

tr
aj

ec
t

1. Een vreemd element
sluit de linker doseer -
opening af

2. Het vreemde ele-
ment valt nu door de
doseeropening
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Overbemesting
Onderbemesting
Optimaal



QUANTRON-A

USB-poort voor
data-overdracht

Doseerschuif open/dicht

Doseerschuifopening

Strooihoeveelheid

Rijsnelheid

Stroomfactor links/rechts

Multifunctionele toetsen

VariSpread functies
links/rechts

AXIS M EMC (+W) wordt met de innovatieve, elektronische
 bedieningsterminal QUANTRON-A zeker en comfortabel bediend 
via het grote kleurendisplay.

QUANTRON-A stuurt het geniale EMC-doseersysteem afhankelijk
van de actuele rijsnelheid. 

Bij AXIS M EMC (+W) V4 met VariSpread V4 eenvoudig met een
druk op de knop vier deelbreedtes schakelen. (Zie pagina 10)

AXIS M EMC (+W) V8 met VariSpread V8 tijdens het strooien
 schakeling in acht deelbreedtes mogelijk. (Zie pagina 10)

VariSpread verbetert de strooinauwkeurigheid van gerende
 percelen en op de kopakker. Dankzij GPS Control kan VariSpread
met hoge precisie worden geautomatiseerd.

Via de plus-minusschakeling kan de strooihoeveelheid aan een 
of beide zijden tijdens het rijden worden gewijzigd.

Via de seriële RS 232-poort is QUANTRON-A voorbereid voor het
gebruik in de precisie landbouw.

Bedieningscomfort in perfectie GPS-aansturing met:

Teejet Matrix 570 G

Trimble CFX 750

Müller Track Guide II

QUANTRON-Guide
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voor AXIS M EMC (+W)



VariSpread
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AXIS-strooiers met QUANTRON-A en de handmatige CDA-
verstelling van het afgiftepunt beschikken standaard over
de 4-voudige deelbreedteschakeling VariSpread V4.
Dankzij de op afstand bedienbare verstelling van de strooi-
hoeveelheid met daarbij de doseerschuifposities kunnen
twee deelbreedtes per zijde worden gerealiseerd.

AXIS-strooiers met QUANTRON-A en de automatische
CDA-verstelling van het afgiftepunt beschikken standaard
over de 8-voudige deelbreedteschakeling VariSpread V8.
Dankzij de op afstand bedienbare verstelling van de
doseerschuiven en afgiftepunten kunnen vier deel -
breedtes per zijde geschakeld worden.

VariSpread dynamic

In tegenstelling tot klassieke deelbreedteschakelingen 
past VariSpread dynamic de werkbreedte en de strooi -
hoeveelheid volledig automatisch en traploos aan. Dankzij
de bijzonder snelle actuatoren voor de verstelling van het
afgiftepunt kan er met VariSpread dynamic vrijwel traploos
op gerende percelen  gestrooid worden. Daarnaast kan
afzonderlijk op de uiterste strooizones worden gestrooid.
Daardoor worden ook de problematische percelen met wig-
vormig toelopende kopakkers met hoge precisie gestrooid.

VariSpread voor alle AXIS EMC

VariSpread V4

VariSpread V8

NIEUW!



GPS-Control

De GPS-gestuurde automatische kopakker- en deelbreedte -
schakeling QUANTRON-Guide zorgt voor een optimale
mestverdeling op de kopakker en op gerende percelen.
QUANTRON-Guide maakt gebruik van het gratis Egnos-
signaal. Dankzij de functie Parallel Tracking wordt exact
aansluitend werken mogelijk. Daarnaast is er een vrijscha-
keling mogelijk voor plaatsspecifieke bemesting op basis
van digitale bodemkaarten (ISOXML- of Shape-formaat).

QUANTRON-Guide
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met OptiPoint en VariSpread

Meststof 1

Meststof 2

Nauwkeurig en comfortabel op de kopakker. Alle RAUCH
AXIS-strooiers met GPS Control zijn uitgerust met het geniale
OptiPoint-kopakkermanagement. OptiPoint berekent voor elke
kunstmestsoort en werkbreedte de bijbehorende schakelpunten
voor het openen en sluiten van de doseerschuiven op de kopak-
ker. Via de strooibreedtewaarde uit de strooitabel kan OptiPoint
eenvoudig en snel worden ingesteld.

OptiPoint

Optioneel kunnen diverse ISOBUS softwaretoepassingen voor 
QUANTRON-Guide worden vrijgeschakeld. Zo kan QUANTRON-Guide
als volwaardige, universele ISOBUS-terminal worden gebruikt.

Standaard: - Section Control voor meststrooiers en veldspuiten
- Track Leader II als indicatie voor parallel rijden

Optioneel: - ISOBUS-UT (voor gebruik als universele ISOBUS-terminal)
- ISOBUS-TC (voor gebruik als ISOBUS Task Controller)
- VRC voor het bemesten op basis van applicatiekaarten
- Field Nav (navigatie op wegen en straten)

ISOBUS-apps voor QUANTRON-Guide



CCI ISOBUS Universele terminal

Met de moderne, innovatieve RAUCH-CCI100-terminal wordt het
gebruik van de toekomstgerichte ISOBUS-technologie net zo een-
voudig als comfortabel.

Elegant instelsysteem: alle parameters worden automatisch over-
genomen in het instelmenu door de standaard in de CCI-terminal
opgeslagen strooitabel. De duidelijke bedieningslogica, het hoog-
waardige kleuren touchscreen, de optionele joystick en de vele
toepassingsmogelijkheden voor professioneel gebruik verhogen
de efficiëntie en precisie.

ISOBUS kan zo eenvoudig zijn
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Aan alles gedacht

De CCI-100 Universele terminal is standaard
uitgerust met de Fertilizer-Chart-app. Met
een toets kunnen alle waarden uit de
strooitabel automatisch in het werkmenu
worden overgenomen.

Via de CCI-100 Universele terminal worden
de GPS-functies parallel aangestuurd.

Voordeel: slechts een terminal voor alle
werkzaamheden.

AXIS H 50.2 EMC+W is voorbereid 
voor aanpassing met AXMATplus.

AXMATplus ready

12 bedieningstoetsen

Autom. contrastinstelling

USB-poort

Geïntegreerde trekker-ECU

AEF-ISOBUS-certificering



ISOBUS Toebehoren
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CCI.Apps zorgen voor de perfecte afstemming op de
gewenste toepassing:

CCI.Control
Documentatie en orderbeheer

Parallel Tracking
Hulpmiddel voor
stuurondersteuning

Section Control
Automatische deel-
breedteschakeling

CCI.Tecu
Trekkergegevens

CCI.Convert
Seriële interface voor aansluiting van
bijv. N-sensoren (alleen in combinatie
met CCI.Control)

Fertilizer Chart
De strooitabellen kunnen op de
CCI-terminal worden opgeroepen

Standaard:

Optioneel:

EGNOS A 101 DGPS-ontvanger voor gebruik met
Section Control of Parallel Tracking

Joystickbediening: alles in een hand voor een
optimale ergonomie, om ontspannen te werken

QUANTRON-VT: Het voordelige alternatief voor
iedereen, die geen waarde hecht aan het
gebruik van de CCI-apps.

De RAUCH ISOBUS-jobcomputertechnologie
is compatibel met gangbare universele ter-
minals: John Deere, Fendt, Müller Elektronik,
Kverneland, Trimble, Claas, WTK, Topcon

8,4” kleuren touchscreen

Scrollwielbediening

Eenhandige bediening
met spiegelfunctie

voor AXIS M EMC (+W) ISOBUS en AXIS H EMC



TELIMAT T25 maakt nauwkeurig grens- en
kantstrooien mogelijk vanaf het eerste rijpad
zonder te hoeven uitstappen. Middels de
hydraulische enkelwerkende afstandbediening
zakt de Telimat vóór de strooischijf. Via een
goed zichtbare mechanische
positieaanduiding kan de TELIMAT permanent
in de gaten worden gehouden.

TELIMAT voldoet aan de Europese 
milieunorm.
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TELIMAT T25: efficiënt tot aan de
grens van het perceel

Eenvoudig en elegant met een druk op de knop kan het
strooien met de AXIS H EMC (+W) aan de rand van het
perceel of op gerende percelen aan de rechter en linker zijde
op afstand worden geactiveerd. Zeer comfortabel, er hoeft
slechts een toets tijdens de rit worden bediend, om te
schakelen tussen volvelds en kant- en grensstrooien of
omgekeerd. AXIS H stelt daarbij de strooihoeveelheid, het
afgiftepunt van de meststof en het toerental van de
strooischijven automatisch in op de gewenste instelling. 

AXIS H voldoet met hoge precisie aan de Europese
milieunorm.

Kant- en grensstrooien aan de
rechter en linker zijde

Grensstrooien Kantstrooien

Typisch AXIS: 
de nauwkeurig afgeme-
ten kant- en grensstrooi-
beelden zorgen voor
een optimale verzorging
van het gewas aan de
perceelsrand.

AXIS M AXIS H

TELIMAT T25/T50 met twee
nauwkeurige instellingen
en positieweergave

Kant- en grensstrooien
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Praktijkgerichte proefset PPS 5

Grensstrooi-inrichting GSE 30/60

Wegzetonderstel met
snelkoppeling

Elektrisch, op afstand bedienbaar afdekzeil

Met AXIS-opzetranden kunnen de strooiers optioneel worden
aangepast aan de beschikbare trekkers. De hoogwaardige, UV-
gestabiliseerde afdekzeilen met grote kijkvensters beschermen
het strooimiddel tegen vocht en vuil.

Ladders voor AXIS maken de toegang tot de bak eenvoudiger.
Het grote wegzetonderstel ASR 25 met snelkoppeling biedt meer
flexibiliteit bij montage en demontage van de strooier.

AXIS groeit mee

Opzetranden:

L 800

L 1500

XL 1300 XL 1800

XL 1103

L 603

Opzetranden Afmetingen
bak
cm

Vulhoogte

cm

Gewicht

kg

Totale inhoud (volume), l

20.2 30.2 50.2

L 603 240 x 130 + 0 + 30 1600

L 800 240 x 130 + 26 + 45 1800

L 1500 240 x 130 + 50 + 75 -

XL 1103 280 x 130 + 23 + 60 -

XL 1300 280 x 130 + 38 + 65 2300

XL 1800 280 x 130 + 52 + 75 -

GLW 1000* 290 x 150 + 25 + 80 -

GLW 2000* 290 x 150 + 45 + 130 -

2000

2200

2900

2500

2700

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

3200

4200

GLW 1000*
* voor AXIS H 50.2

GLW 2000*

Opties

Leegmeldingssensoren
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AXIS is ontworpen voor hoge rijsnelheid met een hoge
strooinauwkeurigheid. Met AXIS kunnen niet alleen zeer
kleine strooihoeveelheden vanaf 3 kg/ha, maar ook zeer
grote hoeveelheden, onafhankelijk van rijsnelheid en
werkbreedte, exact worden uitgestrooid.

Met de brede en langgerekte CDA-schuifopening op
het schijfmiddelpunt en de behoedzame high-tech
doorvoer van de kunstmeststof naar de strooischoepen
worden sensationele werksnelheden tot 25 km/u
bereikt, zonder aan nauwkeurigheid in te leveren. 

Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is met de
AXIS, bijv. bij NPK-bemesting bij een werkbreedte van
24 m en een rijsnelheid van 25 km/u, nog een indruk-
wekkende strooihoeveelheid van 500 kg/ha mogelijk.

AXIS biedt met High Speed Spreading ongekende
mogelijkheden voor efficiëntie en verbeterde prestaties
bij de kunstmestverdeling.

Tot aan de limiet gaan zonder
deze te overschrijden

12 km/u

16 km/u

20 km/u

Granusafe:
Korrel voor korrel precisie
Het mestvriendelijke, innovatieve Granusafe-systeem
zorgt ervoor dat de gevoelige granulaten zeer zorg -
vuldig en exact vanuit de bak naar de strooischoepen
worden geleid en over het veld worden uitgestrooid.

Dankzij de harmonische afstemming van:

- het langzaam draaiende, tegen overbelasting beveilig-
de roerwerk met slechts 17 omw/min; 

- het optimale toerental van de strooischijven van 
900 omw/min;

- de vlak bij het centrum geplaatste, aan de doorstroom
aangepaste schuifopeningen;

- de borstels voor gecontroleerde overdracht 

- en de turbulentiegeleiders op de strooischijven

worden maaleffecten tegengegaan, het ontstaan van
gebroken of gekneusde korrels en luchtturbulentie in
het gevoelige strooibereik tot een minimum beperkt. 
Het resultaat is een exact strooibeeld en dus een
optimale verzorging van voedingsstoffen aan het
gewas.

High-Speed-Spreading
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Op de praktijk afgestemde innovatie
M-/H-Drive – onderhoudsvrije aandrijftechniek met
overbelastingsbeveiliging

De innovatieve M-/H-Drive-aandrijvingen van de
strooischijven en de roerwerken zijn onderhoudsvrij. Uniek
in de strooitechniek: 
AXIS M/H zijn uitgerust tegen overbelastingsbeveiliging,
die de volledige aandrijfunits inclusief de
kunstmestvriendelijke roerwerken beschermen tegen
overbelasting door blokkades, onjuiste bediening of hard
schakelende aftakassen.
Bij AXIS H schakelt het kunstmestvriendelijke, elektrische
roerwerk automatisch uit, zodra beide schuiven gesloten
worden.

ACS – Anti Corrosion Shell

Het hoge aandeel roestvast staal, de hoogwaardige
kunststoffen en de intensieve oppervlakteveredeling met
twee lagen door uiterst moderne poedercoatingprocessen
zorgen voor een effectieve beschermingslaag tegen
corrosie en mechanische belasting. De waarde en de reden
van de investering blijven jarenlang behouden.

Strooischoepen met VxR-plus: langere levensduur

De uiterst slijtvaste VxR-plus-coating verhoogt de
levensduur van de strooischoepen aanzienlijk. Met name
bij scherpe/hoekige en poedervormige meststoffen. De
strooischijven S6 en S8 beschikken standaard over
strooischoepen met een VxR-plus-coating.

M-Drive

H-Drive

Hoog aandeel roestvast staal

RAUCH Kwaliteit
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Machinetype Werk-
breedte

m

Bakinhoud

l

Max. effectieve
belasting 

kg

Vulhoogte

cm

Voorraad-
bakgrootte

cm

AXIS M 20.2 EMC 12 – 36 1000 2300 95 240 x 130

AXIS M 20.2 EMC+W 12 – 36 1000 2300 95 240 x 130

AXIS M 30.2 EMC 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

Gewicht

kg

300

355

335

AXIS M 30.2 EMC+W 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 390

AXIS M 30.2 EMC 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 360

AXIS M 30.2 EMC+W 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 395

AXIS M EMC

Vari-
Spread

V4

V4

V4

V4

V8

V8

AXIS M 30.2 EMC ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 360

AXIS M 30.2 EMC+W ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 395

dynamic

dynamic

Standaarduitvoering AXIS 30.2 ISOBUS

elektr. op afstand bediend

ISOBUS zonder terminal

EMC

CDA-verstelling van het afgiftepunt

Elektronica

Volledig automatische dosering

VariSpread dynamic

AXIS 30.2 V8

elektr. op afstand bediend

QUANTRON-A

EMC

VariSpread V8Deelbreedteschakeling

AXIS M 20.2/30.2 V4

handmatig

QUANTRON-A

EMC

CCI-appsGPS Control voorbereiding RS 232-poortRS 232-poort

VoorbereidingVariable Rate Control VoorbereidingVoorbereiding

alleen bij AXIS EMC+WWeeginrichting voor resthoeveelheid W alleen bij AXIS EMC+Walleen bij AXIS EMC+W

VariSpread V4

jaUSB-poort jaja

540 omw/min aftakasOnderhoudsvrij mechanisch drijfwerk 540 omw/min aftakas540 omw/min aftakas

Overige Aftakas met sterslipkoppeling
Granusafe-systeem met langzaam draaiend roerwerk (slechts 17 omw/min)
High Speed Spreading functie
Beschermbeugel, strooischijfbescherming, bodem voorraadbak
Ledverlichting met waarschuwingsborden
Afdraaiproefset
Strooitabellen-CD

Toebehoren Opzetranden voor de bak, afdekzeil (optie: elektr. bediening)
Ladder, wegzetonderstel
TELIMAT T25, GSE 30/60
GPS Control met QUANTRON-Guide
Verlichting naar voren
Leegmeldsensoren li/re
Strooischijven

Strooischijven (behoren niet tot de standaarduitrusting) AXIS 30.2

18 - 28 m

24 - 36 m

30 - 42 m

S4 Optie: VxR plus

S6 VxR plus

S8 VxR plus

12 - 15 m

AXIS 20.2

18 - 28 m

24 - 36 m

-

12 - 15 mS1 Optie: VxR plus

16 - 18 m16 - 18 mS2 Optie: VxR plus Chroom-carbidecoating
van de strooischoepen

voor een extra lange
levensduur

VxR plus
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AXIS H EMC

Machinetype Werk-
breedte

m

Bakinhoud

l

Max. effectie-
ve belasting 

kg

Vulhoogte

cm

Voorraad-
bakgrootte

cm

AXIS H 30.2 EMC ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

AXIS H 30.2 EMC+W ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

AXIS H 50.2 EMC+W ISOBUS 12 – 50 2200 4200 131 290 x 150

Gewicht

kg

355

415

710

Vari-
Spread

dynamic

dynamic

dynamic

Standaarduitvoering AXIS H 50.2 EMC +W

elektr. op afstand bediend

ISOBUS zonder terminal

EMC

CDA-verstelling van het afgiftepunt

Elektronica

Volledig automatische dosering

VariSpread dynamicDeelbreedteschakeling

AXIS H 30.2 EMC (+W)

elektr. op afstand bediend

ISOBUS zonder terminal

EMC

GPS Control voorbereiding CCI-apps

VoorbereidingVariable Rate Control Voorbereiding

StandaardWeeginrichting voor resthoeveelheid W alleen bij AXIS EMC+W

VariSpread dynamic

StandaardKant- en grensstrooien links en rechts Standaard

jaUSB-poort ja

StandaardLadder rechts Optie

H-DriveOnderhoudsvrij, hydraulische aandrijving H-Drive

Overige elektr. roerwerkaandrijving met automatisch start-stopsysteem
Granusafe-systeem met langzaam draaiend roerwerk (slechts 17 omw/min)
High Speed Spreading functie
Beschermbeugel, strooischijfbescherming, bodem voorraadbak,
Ledverlichting met waarschuwingsborden
Afdraaiproefset, strooitabellen-CD

Toebehoren CCI-100 ISOBUS-Universele terminal incl. strooitabellenapp
CCI-apps: CCI.Control, Section Control, Parallel Tracking
Opzetranden voor de bak, afdekzeil (optie: elektr. bediening)
Hydraulisch drukfilter, wegzetonderstel, verlichting naar voren
GSE 30/60, strooischijven

Strooischijven (behoren niet tot de standaarduitrusting) AXIS 50.2

24 - 36 m

30 - 42 m

36 - 48 m

S6 VxR plus

S8 VxR plus

S10 VxR plus

18 - 28 m

AXIS 30.2

24 - 36 m

30 - 42 m

-

42 - 50 mS12 VxR plus -

18 - 28 mS4 Optie: VxR plus

-12 - 15 mS1 Optie: VxR plus

Chroom-carbidecoating
van de strooischoepen

voor een extra lange
levensduur

VxR plus

Eisen aan de trekker AXIS H 50.2 EMC+W

bij werking met constante stroom

bij werking met load-sensing

min. 65 l/min bij 180 barHydraulisch vermogen

AXIS H 30.2 EMC (+W)

1 dw trekkerventiel (instelbaar) en 1 volledig drukloze retour

1 externe LS-aansluiting, 1 power beyond aansluiting, 1 volledig drukloze retour

min. 45 l/min bij 150 bar
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