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iXter A – Ny 3-punkts montert sprøyte fra Kverneland  
 
01.07.2015, Nieuw-Vennep, Nederland 
 

 
Kverneland iXter A optimal vektbalanse 
 
Kverneland vil introdusere en ny sprøyte ved Agritechnica utstillingen i Hanover 2015 
(DE). Denne nye sprøyten har fått navnet Kverneland iXter A, og vil bli lagt til i 
segmentet 3-punkts monterte sprøyter.  
 
Kverneland iXter A vil bli tilgjengelig med 800, 1000 og 1200 liters tank kapasitet i 
kombinasjon med to forskjellige bom typer: HOSA aluminium sprøyte bom med det 
avanserte Z-folding prinsippet. Samt en helt ny generasjon med det velkjente HC stålbom 
konseptet. Denne bommen bruker Domex stål for at bommen skal bli sterkere, men også 
lettere for å bidra til lav vekt av maskinen. Å styre maskinen er ingen sak med den enkle 
elektriske Fjernkontrollen eller den ekstremt enkle FlowMate betjeningen fra Kverneland. 
 
Optimal vektbalanse 
Det som vil kjennetegne iXter A sprøyten er lavere vekt sammenlignet med iXter B serien, 
tyngdepunktet ligger tett inntil traktoren. Og dette gir veldig god vektoverføring i kombinasjon 
med små traktorer.  
 
Fulfil Customer Requirements 
“Med iXter A viser vi at vi stadig jobber med utvikling av våre 3-punkts monterte sprøyter, og 
at vårt sortiment vil bli utvidet med nye modeller”, sier Jeroen van Turenhout, Product 
Manager Crop Care. “Med iXter A så ønsker vi og ta del i marked for mellom segmentet av 
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3-punkts monterte sprøyter og etterkomme kundenes ønsker om en smalere og lettere, men 
profesjonell sprøyte”, forsetter han. 
 
 
Kverneland iXter A vil bli tilgjengelig fra 2016.  
 
 
Kverneland iXter A – Tekniske Spesifikasjoner: 
 

 iXter A 

Tankkapasitet (l) 800 – 1000 – 1200  

Rentvannstank (l) 130 

Kontroll system EC - FMC 

HOSA sprøytebom (m) 15 

HC sprøytebom (m) 18-20-21  

 
 

*** 
 

Kverneland Group er et av verdens ledende internasjonale selskaper innenfor utvikling, produksjon og 
distribusjon av redskaper og service til landbruket. Sterk fokus på innovasjon gjør at vi kan tilby et 
unikt og bredt produktspekter med høy kvalitet. Kverneland Group tilbyr omfattende produkter rettet 
mot profesjonelle entreprenører og bønder, som dekker områdene jordbearbeiding, såing, grovfôr- og 
fôrballeutstyr, sprøyting, kunstgjødselspredning og elektroniske løsninger for traktorer og redskaper til 
landbruket. 
For mer informasjon om Kverneland Group besøk http://no.kvernelandgroup.com  

 
 

- - SLUTT - - 
 

 

Last ned bilde iXter A 
Kverneland iXter A med HOSA 15 m bom i arbeidsposisjon 
 

Last ned bilde iXter A 
Kverneland iXter A med HOSA 15 m bom i arbeidsposisjon 
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For Details, Contact: 
 
Jeroen van Turenhout 
Product Manager Crop Care 
Kverneland Group Nieuw-Vennep BV 
Phone: +31 252 662 259 
Mobile: +31 6 51 33 81 84 
E-Mail:  Jeroen.van.Turenhout@kvernelandgroup.com 
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