
Monitoimimultaimet: 
Ecoridger, Speedridger, 
Weeder



Yksi investointi, kolme konetta

AVR Monitoimimultain yhdistää kolme toimintoa samaan runkoon. Yksinkertaisesti vaihtamalla muutamia 
komponentteja, voit muuttaa koneen ominaisuudet: Ecoridger – mekaaninen rikkaruohojen torjunta.
     Speedridger – penkin muotoilu.
     Weeder – rikkaruohojen tehotorjunta. 

Kiitos tämän koneen, penkin muotoilu ja rikkaruohojen torjunta ei koskaan ole ollut näin helppoa. 
Monitoimimultaimen salaisuus on sen kekseliäässä painonsiirtojärjestelmässä, joka hyödyntää traktorin painoa 
penkin muotoilusapluunan painotuksessa. 

▪	Ekologista rikkaruohojen torjuntaa

Ecoridgerin 2-vaiheinen työtapa:

1. Muokkaavat etuterät irrottavat ensin 

ohuen pintakerroksen ja rikkaruohot 

penkin kyljistä. Irtomulta tukehduttaa 

rikkaruohot.

2. Seuraavaksi “High-Speed” 

penkinmuotoilulevyt tiivistävät mullan 

takaisin ja penkki pysyy ryhdikkäänä. 

Ecoridger: Torjuu rikkaruohot penkeistä

▪	KEEN & GREEN:
Ecoridger on täydellinen ratkaisu perunan mekaaniseen rikkaruohojen torjuntaan ja myös 
penkin harjojen tasaukseen ennen taimistumista. 

Ecoridger



Ekologista rikkaruohojen torjuntaa

Speedridger: Muotoilee penkit

▪	Käyttäjäystävällinen

Monitoimilaite on muunneltavissa 

nopeasti ja kiitos kätevien säätökampien, 

lähestulkoon ilman työkaluja. Kone on 

äärimmäisen käyttäjäystävällinen. 

▪	QUOTE:
Damien Depraetere:
"Ecoridger on hyvin varusteltu kone, joka pystyy muotoilemaan penkit kaikenlaisissa 
olosuhteissa, kiitos monipuolisen säädettävyyden ja painonsiirron avulla. Mitä tulee 
mekaaniseen rikkaruohojen torjuntaan perunapelloillamme, tämä kone on korvaamoton." 
Weeder: Leikkaa rikkaruohot juurineen.

Weeder: Leikkaa rikkaruohot juurineen



Penkin muotoilua vauhdilla

▪	Kiinteät penkit myös kevyemmillä maalajeilla

Jos viljelet keveämpiä maalajeja, on penkin muotoilu riittävän 

tiiviiksi vaikeaa. Speedridgerin toimintatapa ja komponentit on 

suunniteltu poistamaan juuri tämä ongelma. Lisäksi Speedridger 

toimii hyvin suurillakin ajonopeuksilla.

▪	Nämä ominaisuudet saavutetaan 4:llä tavoin:

1. Painonsiirron tekniikalla

2. Murustavilla ja muokkaavilla terillä

3. Multaavilla kiekoilla

4. High-Speed penkinmuotoilulevyillä

Speedridger



▪	Penkinmuotoilulevyt kestävät pidempään

Speedrigderin vahvemmat penkinmuotoilulevyt (paksuus 6 mm) 

on suunniteltu kestämään kulutusta hiekkaisilla maalajeilla, 

(malleissa, joissa 75 cm riviväli). Muotoilulevyt mahdollistavat 

korkeiden ja leveiden penkkien teon (leveys päältä 17 tai 22,5 cm), 

sekä korkean ajonopeuden käytön. Lisäksi levyt pysyvät hyvin 

puhtaina. Multauskiekot on asennettu pareittain, ja ne ovat 

erikseen säädettävissä. Rakenne varmistaa tasaisen penkin 

rakenteen. Kiekot on hyvin suojattu kiviä ja muita esteitä ajatellen.

▪	Polttoainetaloudellisempi

Isojen kiekkojen ja painonsiirtojärjestelmän ansiosta multain 

vaatii hyvin vähän vetovoimaa. Tämän ansiosta polttoaineenkulutus 

ja kustannukset ovat 20 – 30 %:a normaalia alhaisemmat.

▪	Kuohkeampi penkin harja

Kun muotoilulevystä poistetaan elementit penkin päältä, jättää 

Speedridger penkin harjat kuohkeiksi. Näin sadevesi pääsee 

imeytymään penkkiin ja vesitalous pysyy optimaalisena.  

Samalla asetuksella voidaan ajaa myös, jos kasvusto on jo 

pinnassa ilman että kasvusto vahingoittuu.



Rikkaruohojen torjunta eri kasveilla

Weeder

▪	Vakaa työskentelysyvyys

Rikkaruohoja leikkaavat terät on kiinnitetty runkoon joustavasti saranoiden.  

Rakenne varmistaa, että terien kulkupyörät seuraavat penkin pintaa tarkasti ja takaavat 

vakaan työsyvyyden. Terien kulma, korkeus ja syvyys ovat portaattomasti säädettävissä. 

Terien painotus on säädettävissä kolmeen voimakkuuteen riippuen penkin tiiviydestä. 

Jokaisessa leikkaavassa terässä on isokokoinen (200 x 65 mm) joustavakylkinen kulkupyörä. 

Muotoilulevyt rakentavat penkin uudelleen täyteen kokoon. 

▪	KEEN & GREEN:
Weeder on mekaanisen rikkaruohojen 
torjunnan tehokone, jota voidaan käyttää 
kaikille harjussa viljeltäville kasveille, kuten 
perunoille, porkkanoille, punajuurille tai 
vastaaville.



▪	Vaihtoehtoja:

▪	Muokkaavat terät: 3 tai 5 S-piikkiä riviä kohden raskaille maalajeille; “hanhenjalkaterät” kevyemmille maalajeille

▪	Rivivälien jankko-kuohkeutusterät

▪	Automaattinen ohjaus (ASI) = manuaalinen tai automaattinen ohjaus, seuraa traktorin keskilinjaa

▪	Pivot- vetokulman säätö (jyrkästi viettäville pelloille)

▪	Juurten suojalevyt

▪	Sivukallistuman vakautus - terämalli

▪	Sivukallistuman vakautus - kiekkomalli

Ecoridger Speedridger Weeder

Työskentelyleveys cm* 4 x 75 / 4 x 90 4 x 75 / 4 x 90 4 x 75 / 4 x 90

Paino kg 690 / 890 690 / 890 690 / 890

Elementtien jousikuormitus Säädettävissä yksilökohtaisesti Säädettävissä yksilökohtaisesti Säädettävissä yksilökohtaisesti

Multaaja High-Speed / Korkea nopeus High-Speed / Korkea nopeus High-Speed / Korkea nopeus

Multaimen painotuksen säätö Hydraulinen painonsiirtosysteemi Hydraulinen painonsiirtosysteemi Hydraulinen painonsiirtosysteemi

Tehontarve kW/Hv 52 / 70 52 / 70 52 / 70

Perusvarusteet Penkin muotoiluelementit Multainkiekot Hanhenjalkaterät

Valinnaisvarusteet Muokkaavat S-piikit, "Weeder" terät keveille ja raskaille maalajeille, syväkuohkeutusterät vaon pohjissa

*Muita mahdollisia työleveyksiä: 2 x 75cm, 2 x 80cm, 2 x 85cm, 2 x 34”, 2 x 90cm, 2 x 36”, 4 x 75cm, 4 x 80cm, 4 x 85cm, 4 x 34”, 4 x 90cm, 4 x 36”, 6 x 90cm.



 AVR bvba, jonka pääkonttori sijaitsee Belgiassa Roeselaressa, valmistaa kattavan valikoiman kehittyneitä 

koneita perunan (ja myös muiden juuresten) viljelyyn . Valikoimaan kuuluu istutusalustan valmisteluun, 

istutukseen, multaukseen, naatiston hävitykseen, sadonkorjuuseen ja varastointiin liittyviä laitteita. 

Tehtävänämme on varmistaa, että koneillamme saadaan enemmän markkinakelpoista tuotetta varastoon 

alhaisemmin kustannuksin. Voidaksemme tarjota teille parasta palvelua, panostamme jälleenmyyjä-

verkostoomme ja vahvaan huolto-organisaatioon. AVR työllistää noin 130 henkilöä kansainvälisesti, sillä on 

105 toimipisteen jälleenmyyjäverkosto ja liikevaihto oli vuonna 2014 48 milj euroa.

▪	KEEN (OIVALTAVA)
AVR ei koskaan lakkaa innovoimasta ja suunnittelemasta älykkäitä koneita. Ne tekevät työsi helpommaksi ja 
mahdollistavat paremman kannattavuuden.

▪	GREEN (VIHREÄ)
Koneitamme ei kutsuta vihreiksi vain värinsä vuoksi, vaan myös niiden kestävyyden ansiosta. Ne kuluttavat 
mahdollisimman vähän polttoainetta ja niiden tukeva rakenne tekee niistä pitkäikäisiä. Tämä tarkoittaa, että 
saat kustannuksesi takaisin nopeasti. 
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Seuraa meitä:

OIVALTAVA & VIHREÄ laatumerkki osoittaa, että 
koneemme on varustettu kestävällä ja helppo-
käyttöisellä tekniikalla. 


