
Spirit 9200 VW  
2-rækkers forskudt 
kartoffeloptager med 
variokæde



Variokæde – til tilpasset rensning

AVR har anvendt sit patenterede variokæde-rensemodul på det nyeste medlem af den succesfulde Spirit-familie, 
Spirit 9200 Varioweb - første gang på en trukket 2-rækkers maskine. Det giver mulighed for fleksibel rensning! 

▪	Variokæde-rensemodulet, parat til  

 alle optageforhold

Variokæden består af et kombineret 

pigbånd og aksialrulle. En unik funktion er 

evnen til kontinuerligt at indstille 

mængden af produktflowet, der føres 

over aksialrullerne, fra kabinen: fra 100 %, 

når intensiv rensning er nødvendigt, til 

helt at fjerne aksialrullerne fra 

produktflowet, når der næsten ikke er 

behov for rensning. Dette opnås ved at 

føre pigbåndet fremad eller bagud. 

Et langt tværpigbånd transporterer 

produktflowet til sorterbordet, hvor to 

personer kan placeres for at udføre den 

endelige inspektion.

▪	KEEN & GREEN:
Variokæden kan justeres til optageforholdene, 
som f.eks. våd eller tør og let eller tung jord. 





Intuitiv og ergonomisk betjening

▪	Betjening

De fleste af funktionerne kontrolleres via 

den nye styrepind. På den smarte 

berøringsskærm kan du nemt justere alle 

maskinfunktioner, som er letgenkendelige 

via de intuitive ikoner. Ikonernes placering 

på skærmen kan justeres til optimal 

brugervenlighed. Da alt drives hydraulisk, 

findes der nu også en automatisk tilstand, 

hvilket medfører ekstra komfort og 

sindsro under optagningen.

Funktioner: graveenhed op/ned, 
automatiske funktioner til/fra, 
jordudjævner, tømning af tank 
(2 hastigheder), styrehjul, 
trækstangsstyring, trekantet 
ryster hurtigere/langsommere, 
tank op/ned, pigbåndshældning.
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Spirit 9200 kombinerer moderne teknologi 
med nyskabende adskillelse og renseteknologier. 
Resultatet er en optimal optagningskvalitet og 
en høj kapacitet.

▪	Følg kartoffelflowet

1. Gravekæde: 1.650 mm bred, drevet af PUR-styrehjul 

 (afhængigt af deling)

2. Første bundkæde: 1.650 mm bred, kardandrev, med ryster 

3. Lang gravekæde: i stedet for 1-2 kan monteres 1 lang 

bundkæde, der kan udskiftes med 1-2

4. Anden bundkæde: under topkæde, kardandrev 

5. Topkæde: til kartoffelvenlig topadskillelse 

6. Variokæde: bundkæde til transport mod pigbånd. 

 Ved bevægelse af pigbåndet kan denne kæde "skubbes" under 

den anden bundkæde 

7. Pigbånd: 1.500 mm bredt 

8. Aksialrullesæt: 18 ruller, længde 825 mm (Ø 76 eller 82 mm) 

9. Tværpigbånd: 700 mm 

10. Sorterbord: 900 mm bredt



Optimal non-stop-optagning

▪	Spar tid, og læs af under kørsel

Ved hjælp af en WB-tank er det muligt at aflæsse under kørsel, hvilket sikrer kontinuerlig optagning. Det betyder en betydelig øget kapacitet. 

Opbygningen med trepunktsleddeling muliggør, at elevatoren kan sænkes helt ned i tipvognen. Elevatorkæden leverer en ekstra efterrensning.

▪	KEEN & GREEN:
Tankbunden og elevatorkæden drives 
separat. Ved afslutning af aflæsning løsnes 
tankbunden og elevatorkæden tømmes. 
I mellemtiden kan du blot fortsætte 
optagningen.



▪	Også dækkene er tilpassede

Spirit 9200 VW er som standard udstyret med 850/50-30,5 dæk. 

Det sikrer en minimal jordkomprimering og en maskine, der er 

nem at trække. Der kan alternativt monteres dobbelte dæk på 

venstre side til åben optagning (kun for 75 cm rækkeafstand og 

uden hydrostatisk hjuldrev). Radialdæk og et hydrostatisk 

hjuldrev kan leveres til mindre støttende underlag.

Tekniske specifikationer
Mål (l x b x h)  11.47 x 3.30 x 4.00 m  
Rækkeafstand  75 - 90 cm  
Tankkapacitet  8 tons  
Vægt  10,800 kg  
Maksimal udledningshøjde  4.20 m  
Required power approx. 102 kW / 140 hp

Valgfrit ekstraudstyr for Spirit 9200 VW:
▪	Dobbelthjul i venstre side (14,9 R 38)
▪	Lang bundkæde i stedet for gravekæde + kort bundkæde
▪	Universel skærholder med stenbeskyttelse
▪	Ekstra rulleskær på udvendig højre side
▪	Maks. tankfyldning (gummiplade)
▪	Støddæmper (kassefyldning) (hydr./mek.)
▪	Automatisk jordudjævner
▪	Elektro-hydraulisk kamrullemodtryk
▪	Automatisk svanehals på sorterbord
▪	Kameraer
▪	Løgplukningsenhed
▪	Gulerodsenhed med torpedoer
▪	Automatisk åbning af tankbund
▪	Halvkam til høst i bede
▪	Hektartæller
▪	WB-tank
▪	Radialdæk
▪	Hydraulisk drevet aksel, radialdæk, ikke med dobbelthjul i 

venstre side

Grundlæggende udstyr for 9200 VW:
▪	PTO-drivaksel med 1.000 o/min
▪	Fuld hydraulisk drevet maskine
▪	Uafhængigt hydrauliksystem med 3 pumper
▪	Dækstørrelse: venstre og højre 850/50 30,5
▪	Bremset aksel (+/- 24°) med automatisk nulstilling
▪	Hydraulisk jordudjævner
▪	Automatisk rækkefølgning (styring via trækstang)
▪	Bevægelig graveenhed
▪	4 trukne fjederbelastede rulleskær
▪	2 trukne kamruller af plast
▪	2 store topindtræksruller (400 mm)
▪	Akkumulator på graveenhed (med manometer); manuelt 

justerbart modtryk
▪	Gravekæde med PUR-drivhjul
▪	Hydraulisk drevet trekantet ryster (variabel fra kabinen)
▪	Variokæde: pigbånd/aksialrullesæt (18 ruller)
▪	Pigbåndet kan flyttes (omgåelse af aksialrulle) fra traktoren
▪	900 mm bredt sorterbord
▪	Platform til to personer, med kontrolboks
▪	Styring via CAM-bussystem med styrepind og 

berøringsskærm i traktor
▪	Rummelig 8-tons-tank med dobbelt tankelevator



Vores KEEN & GREEN-kvalitetsmærkat angiver, 
at vores maskiner er udstyret med teknik, der 
fremmer robusthed og brugervenlighed.

AVR bvba med hovedkontor i Roeselare i Belgien producerer et bredt sortiment af sofistikerede 

maskiner til kartoffelbranchen (og andre knoldplanter). Dette omfatter klargøring af plantebede, 

udplantning, hypning, topskæring, optagning og opbevaring. Vores mission er at sikre, at flere 

markedsklare produkter opbevares med mindre indsats. Så for at kunne give dig den optimale 

support investerer vi i et omfattende forhandlernetværk og en stærk serviceafdeling. AVR beskæftiger 

ca. 130 medarbejdere på internationalt plan, har et netværk af 105 forhandlere og en omsætning på 

EUR 48 mio. i 2014. 

▪	KEEN
AVR arbejder kontinuerligt på at skabe og konstruere intelligente maskiner, der gør dit liv nemmere og lader dig 
maksimere din indtjening.

▪	GREEN
Vores maskiner er ikke blot grønne på grund af deres farve, men også på grund af deres robusthed. 
Maskinerne forbruger så lidt brændstof som muligt, og deres robuste konstruktion sikrer en meget lang levetid. 
Det betyder, at du får dækket din investering inden for meget kort tid.
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