
iXtra 1100  
iXter B10 - B13 - B16 - B18

iXter-iXtra:
De kracht van eenvoud!
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Every crop deserves the best care

Kverneland Group Crop Care is van mening dat technologie zorgt voor een betere 
toekomst. Wij ontwikkelen intelligente oplossingen voor een betere oogst en hogere 
opbrengsten, want elk gewas verdient de beste zorg. Dankzij onze slimme oplossingen 
kunnen boeren sneller en winstgevender werken.

Kverneland Group is een van de grootste internationale bedrijven op het gebied van 
ontwikkeling, productie en distributie van landbouwwerktuigen en services met een 
heldere visie: wij luisteren naar wat boeren te zeggen hebben en maken hun werk 
gemakkelijker.

Op dit moment heeft Kverneland Group, dat onderdeel is van de Kubota Corporation 
uit Japan, productielocaties in Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Italië, Rusland en China. Het bedrijf heeft verkoopmaatschappijen in   
19 landen en exporteert wereldwijd naar 60 landen.
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Veldspuiten voor  
boeren die hun gewassen 

beschermen met minder chemicaliën.

Voor moderne boeren betekent optimaal spuiten het 
beschermen van gewassen tegen ziekten en onkruiden met  

zo weinig mogelijke chemicaliën. We willen genoeg voedsel voor de  
wereld, maar met een lagere impact op het milieu. Kverneland veldspuiten

 leveren precisiewerk door te spuiten op het juiste moment op de juiste plaats!

Voordelen voor de boer: hogere opbrengsten, lagere kosten en minder afval.
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Een nieuwe standaard op het gebied 
van gedragen veldspuiten 

Kverneland Rau iXter en iXtra

4
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iXter is het  
resultaat van jarenlang 

onderzoek en ontwikkeling  
in nauwe samenwerking met boeren: 

vandaag de dag is dit de meest geavanceerde 
serie gedragen veldspuiten, waarbij de nadruk ligt op 

gebruiksvriendelijkheid en bescherming van het milieu.
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iXter B10 / 1000 liter

iXter B13 / 1300 liter iXter B16 / 1600 liter

iXter B18 / 1800 liter

Maak uw keuze! 

Het perfecte model voor uw wensen! 
Kverneland Rau iXter

HPT18m  
Vouwt horizontaal  
Stalen spuitbomen
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HOSA 15m 
Vouwt in Z-vorm 
Aluminium boom

HC 18/20/21/24/27/28/30m  
Vouwt verticaal 

Stalen spuitbomen
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Zwaartepunt dicht bij de trekker,  
voor een minimaal hefvermogen

De Easy Hitch van de iXter maakt het u gemakkelijk:
1. Voldoende ruimte voor het aankoppelen van de 

aftakas en de kabels voor hydrauliek en elektriciteit. 
2. Rijd achteruit om de spuit op te pakken. 
3. Hef de veldspuit.
4. Een ingenieus slot bevestigt de machine en toont 

de gebruiker dat deze correct is aangesloten. 
5. Klap de steunpoten in en de iXter is startklaar! 

Easy Hitch
iXter maakt het leven gemakkelijk 

1 2

3 54



9

Easy Set bedieningspaneel
Wijst u de weg 

Standen: hoofdtank, schoonwatertank,
zuigen en legen.

Functies: Tankreinigingsdop, 
uitwendige reiniging (optioneel), 
vullen (optioneel).

Standen: hoofdtank vullen, spuiten, 
turbo-roeren (optioneel), extra 
functies.

Volledige integratie:
Niemand verwacht al deze functies zo gemakkelijk 
onder handbereik. Betere bescherming en integratie 
zijn simpelweg niet mogelijk! iXter stelt een nieuwe 
norm!

Het Easy Set kranenpaneel maakt spuiten 
gemakkelijk dankzij de intuïtieve bediening. 
De bedieningselementen zijn gescheiden in 
een zuig- en een persgedeelte. De kranen 
bevinden zich goed beschermd achter een 
deur, daardoor blijft het bedieningsgedeelte 
vrij van vuil en bestrijdingsmiddelen.

Zuigkraan met 4 standen:

Perskraan met 4 standen:

3 extra perskranen:
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Transparante behuizing van het zuigfilter 

Vulopening voor vullen of inspectie:
De volledig geïntegreerde opstap en handgrepen bieden zelfs bij de 
1800 liter tank veilige toegang tot de vulopening.

Filtersysteem: 
Zuig- en persfilters zijn gemakkelijk bereikbaar voor inspectie en eventueel daaropvolgende reiniging, waardoor een minimaal contact met 
bestrijdingsmiddelen verzekerd is. Het zuigfilter heeft een grote capaciteit, zodat de hele vloeistofstroom wordt gefilterd voordat deze de 
pomp bereikt.

Het zelfreinigende persfilter voorkomt 
verstopping door middel van een continue 
stroom die het filteroppervlak schoon houdt. 
De niet-opgeloste deeltjes worden 
geretourneerd naar de tank totdat ze 
volledig zijn verspreid.

Volledig geïntegreerd concept 
iXter voor gemakkelijke bereikbaarheid

Wegzetbok met wieltjes
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Elektronische niveaumeting
Een elektrische vulstandsmeter geeft de 
werkelijke tankinhoud door aan een 
spuitcomputer, evenals op het externe 
scherm op het kranenbedieningspaneel. 

iXclean Comfort en Pro
Elke liter telt 

Nieuwe, stille 
zuigermembraanpompen
De pompen zijn verkrijgbaar met een 
capaciteit van 150, 200 of 260 l/min. 
Bestand tegen vloeibare kunstmest en 
kunnen droog-lopen zonder kans op 
schade.

Vullen met iXclean 
op het scherm van 
de IsoMatch Tellus 
Go / IsoMatch Tellus

iXclean Comfort
iXclean Comfort is een halfautomatisch 
besturingssysteem voor kranen.  
De combinatie van een elektrische vulstands-
meter en zuigkraan biedt de gebruiker gemak 
en nauwkeurigheid; automatische vulstop 
wanneer het aangegeven niveau is bereikt, en 
besturing van alle ENFO spoel- en ontluchtings-
functies vanuit uw trekkercabine! Zonder uw 
cabine te verlaten kunt u voordat u begint met 
spuiten de spuitleidingen eenvoudig ontluchten, 
en na afloop van het spuiten of zelfs tijdens een 
onverwachte weersverandering spoelt u ze 
door! ENFO functies maken standaard deel uit 

van het ontwerp. 

iXclean Pro is zo grondig, dat de hoeveel-
heid middel na het automatische reinigen 
minder is dan 1%. iXclean Pro voor vullen 
en reinigen: elke liter telt!

iXclean Pro scherm op de IsoMatch Tellus Go / 
IsoMatch Tellus

iXclean Pro
iXclean Pro betekent volledige elektrische 
kranenbediening op ISOBUS-spuiten, waarbij u 
alle belangrijke spuitfuncties regelt vanuit de 
cabine. U hoeft alleen maar op de knop te 
drukken om te schakelen tussen vullen, roeren, 
spuiten, verdunnen, ontluchten, spoelen, 
tankreiniging of uitwendige reiniging! Bovendien 
maken ENFO-functies standaard deel uit van 
het ontwerp. Naast de automatische vulstop 
biedt de iXclean Pro ook een volledig 
automatisch, uit meerdere stappen bestaand 
spoel- en reinigingsprogramma voor de hele 
veldspuit. De bestuurder kan in de cabine blijven 
terwijl de laatste spuitvloeistof wordt 
uitgespoten. Met één enkele druk op de knop 
begint het programma een volledige, veilige en 
gemakkelijke reiniging van alle verschillende 
onderdelen in de veldspuit met een minimale 
hoeveelheid schoon water. 
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Bedieningsgemak
Gemakkelijk, schoon en veilig vullen 

Zet uw tank in turbomodus! 

Mixtank met fustreiniger:
De mixtank met schaalverdeling met een 
capaciteit van 20 liter is op rails gemonteerd 
en is volledig in het frame geïntegreerd.  
In de opslagpositie zit de mixtank sluitend vast 
tegen de bovenplaat, zodat er geen deksel 
nodig is. Door de roterende fustenreiniger in 
te drukken worden de fusten gespoeld.  
Het krachtige reinigingssysteem maakt deel 
uit van het ontwerp!

18-liter handwastank:
Alles om uw handen schoon te houden is 
aanwezig. Een handschoenenvakje, 
vloeibare zeep en de handwastank zelf is 
ingebouwd in de deur. Om verontreiniging te 
voorkomen kan het waswater worden 
opgevangen in de trechter van de mixtank.

Het (optionele) turbo-roersysteem zorgt voor een krachtige menging tijdens het 
bereiden van het mengsel. Dit is met name nuttig wanneer gebruik wordt gemaakt van 
poeders, of bij sedimentatie van het mengsel na een langere periode van onderbreking.  
De volledige pompstroom wordt gebruikt voor de aandrijving van 6 turbodoppen.

Het standaard retourstroom-roersysteem met de unieke roerbuis houdt het 
mengsel in de tank continue in beweging. Om de hoofdtank volledig te legen kan het 
systeem tijdens het spuiten elektrisch worden uitgeschakeld.



Reinigingsset voor de buitenzijde (optioneel):
Met een reinigingsset met een slang van 15 m met borstel met zeepvak, die is aangesloten 
op de drukzijde van de pomp, kan de veldspuit in het veld worden gereinigd met water uit 
de schoonwatertank van 180 liter.

13

Vullen via de zuigslang:
Water dat uit een externe bron wordt 
aangezogen wordt eerst gefilterd door het 
slangfilter en daarna door het zuigfilter. 
Tegelijkertijd kunt u de chemicaliën al 
toevoegen en mengen met de mixtank.

Hydrant-vulaansluiting:
De optionele 2-inch hydrant-vulaansluiting biedt de 
mogelijkheid voor vullen onder druk en met grote 
capaciteit. Om schuimvorming tegen te gaan leidt de 
slang rechtstreeks naar de bodem van de tank. 
Beluchting bovenop de tank voorkomt terugstroming 
en vacuüm.

Opbergkastje voor schone doek 
Het opbergkastje, dat in de schoonwatertank 
is geïntegreerd, biedt plaats aan uw 
veiligheid en reinigingsvoorzieningen of 
gereedschap.

180 liter schoonwatertank
De machine kan in het veld worden 
gereinigd met water uit de schoonwatertank. 
Gemakkelijke toegang door de opening in 
de kap.
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Uw gewas is onze zorg! 
ENFO Inside

ENvironmental FOcus (ENFO): Alle onze spuitcomputers zijn standaard uitgerust met de ENFO vul- en spoelfunctie
Deze slimme technologie optimaliseert het vullen en reinigen van de spuitleidingen. Nauwkeurige toediening, 
geen verspilling van bestrijdingsmiddelen en besparing van water - beter voor het milieu en beter voor u. 

Automatisch vullen van spuitleidingen: voor het spuiten 
worden de spuitleidingen d.m.v. de automatische sectie-afsluiting 
precies tot aan de doppen gevuld met bestrijdingsmiddelen. 
Hierdoor worden geen 
middelen verspild en bent u 
vanaf het eerste moment 
verzekerd van een 
nauwkeurige toediening!

Elke iXter, en uiteraard ook elke andere veldspuit, wordt voordat hij 
de fabriek verlaat, in onze eigen testhal getest door een hooggekwalifi-
ceerd testteam, om te garanderen dat hij aan de meest recente 
milieueisen voldoet. Onze testers zijn gecertificeerd voor alle 
onderstaande testprotocollen:

SKL: Officiële keuring 
voor de Benelux, 
uitgevoerd door Stichting 
Kwaliteitseisen 
Landbouwtechniek (SKL) 
in Wageningen.

NSTS: National Sprayer 
Testing Scheme is de 
instantie in het Verenigd 
Koninkrijk die is belast 
met de keuring van 
veldspuiten.

NY: Officiële keuring voor 
Noorwegen, uitgevoerd door 
de Noorse organisatie voor 
Voedsel en Veiligheid.

JKI: Officiële keuring voor 
Duitsland, uitgevoerd door het 
Federale Biologische 
Onderzoekscentrum van 
Duitsland, tegenwoordig het 
JKI-instituut.

ENTAM: 
Keuring in 
uitvoering. 
ENTAM het 
Europese 
netwerk voor 

de keuring van landbouwmachines. 
JKI uit Duitsland en Cemagref uit 
Frankrijk behoren tot de officiële 
leden van ENTAM.

Testhal voor veldspuiten - garantie voor topkwaliteit! 

Automatisch spoelen van spuitleidingen: na afloop van het 
spuiten of na een onderbreking tijdens het spuiten worden de 
bestrijdingsmiddelen automatisch uit de spuitleidingen gespoeld. 
Daardoor wordt ook het laatste 
restje mengsel gebruikt en is 
slechts een minimale 
hoeveelheid schoon water 
nodig om de spuitleidingen 
door te spoelen.
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EC, FMC, IsoMatch Tellus GO
Maak spuiten gemakkelijk 

Afstandsbediening EC :
• Alles-in-één afstandsbediening
• Spuiten aan/uit-functies, waaronder max. 7 

secties en twee schakelaars voor kantdoppen
• Roeren uitschakelen
• Drukregeling
• Vooraf ingestelde functies voor hydraulische 

spuitbomen 

FlowMate Control FMC:
• Basismodel spuitcomputer
• Uiterst eenvoudig te bedienen
• Zeer compact door de integratie van alle functies voor spuiten en 

hydrauliek
• Regelt de unieke ENFO-functies
• Geïntegreerd spuitdopadvies
• Opslagmogelijkheid voor gegevens van 25 verschillende percelen 

IsoMatch Tellus GO: technologie voor iedereen!

De IsoMatch Tellus GO is een universele ISOBUS terminal. De multifunctionele terminal is ontwikkeld voor snelle 
en simpele controle van ISOBUS werktuigen en geeft de gebruiker een klant specifieke ervaring voor een efficiënte 
werking van werktuigen en taken. 

Optionele functies met GEOcontrol applicatie:
• IsoMatch GEO-SC: Automatische sectiebesturing
• IsoMatch GEO-VR: Automatische variabele dosering in combinatie 

met taakkaarten 

• Multifunctionele 7” touch screen terminal
• Snelle en eenvoudige bediening van werktuigen via touch screen, 

draaiknop, drukknoppen en eventueel joystick
• Overzicht van alle relevante werktuigeninformatie zoals snelheid, 

werkbreedte en dosering 
• Applicaties zoals rechtrij-functie, documentatie- en taakdata 

zoals; werktijd. Werktuig specifieke oplossingen zoals hectare 
teller, aantal kilo's kunstmest, liters inhoud, aantal balen etc. 

• Ondersteuning voor externe variabele dosering
• 2x USB 2.0 aansluitingen
• Camera aansluiting
• Diagnose en service informatie
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De nieuwe generatie terminal! 
IsoMatch Tellus

IsoMatch Tellus – De nieuwe generatie ISOBUS virtuele terminal van de 
Kverneland Group. IsoMatch Tellus is de eerste terminal die de mogelijk-
heid biedt om twee ISOBUS-applicaties onafhankelijk van elkaar op één 
scherm weer te geven. Hierdoor is bijvoorbeeld de directe besturing van 
twee werktuigen tegelijkertijd mogelijk, of continue cameraweergave 
zonder van scherm te hoeven wisselen!
• Kinderlijk eenvoudige bediening
• Groot 12,1" kleuren-aanraakscherm
• Intuïtieve bediening: eenvoudig te begrijpen en te bedienen 
• Basis DOC-registratieprogramma voor onmiddelijk opslaan van bedieningsinformatie op 

USB (bijv. bedrijf, perceel, strooier, bestuurder, totale oppervlakte, uren, kg, brandstofverbruik)
• 4 USB-aansluitingen voor snelle gegevensuitwisseling
• Instructieboeken als PDF rechtstreeks op het scherm zichtbaar
• RS232-aansluiting voor een GPS-ontvanger of sensoren
• Internetverbinding met draadloze USB-stick of router
• Geïntegreerde webbrowser
Schakelbox
Regelt de spuit- en spuitboomfuncties. De intuïtieve indeling zorgt voor maximaal bedienings-
gemak en korte reactietijden.

De IsoMatch Tellus is uw krachtige platform voor 
precisie-toediening en toekomstige uitbreiding.

Brengt groot voordeel
IsoMatch GEOcontrol

IsoMatch GEOcontrol is de nieuwste 
applicatie van Kverneland Group.  
Deze additionele softwaremodule is weer 
een volgende stap in de ontwikkeling van 
ISOBUS. Met GEOcontrol bent u als 
agrariër in staat om op termijn eenvoudig, 
slim en efficiënt te kunnen werken.  
IsoMatch GEOcontrol heeft de volgende 
functionaliteiten:

IsoMatch GEOcontrol
•  Eenvoud en bedieningsgemak: niet langer 

handmatig secties schakelen of dosering 
aanpassen. U kunt zich 100% focussen op het 
rijden in het veld.

•  Efficiënter werk en preventie van overlap leidt 
tot een besparing van 5-10% op kunstmest, 
pesticiden en zaad, betere groeiomstandigheden 
en meer opbrengst.

•  Met IsoMatch GEOcontrol kunt u zelfs 
eenvoudig 's nachts werken! IsoMatch 
GEOcontrol reduceert de werkdruk aanzienlijk!

Handmatige sturing
•  Aanbevolen rijpositie door middel 

van A-B lijnen (recht, gebogen of beide) 
in het veld en op kopakkers

•  Uitbreidbaar met de IsoMatch InLine 
stuurhulp, welke door middel van LED's 
weergeeft of u op de lijn rijdt

•  Slimme grensregistratie: onafhankelijk 
van werkbreedte, werkt zelfs zonder 
machine achter de trekker

•  Grensreductie: leg nieuwe grenzen door 
de gewenste kopakkerbreedte in te stellen

•  Handmatige sturing voor alle werkzaam-
heden, inclusief non-ISOBUS machines 
zoals cultivatoren, maaiers, schudders etc.

•  Kopakkermanagement: leg een kopakker 
aan en maak stuurlijnen voor schudders etc.

Variabele doseringsregeling
IsoMatch GEOcontrol past de dosering 
automatisch aan. Dit kan op basis van smart 
sensortechnologie, of via bestaande 
perceelkaarten.

Sectieregeling
Automatisch in- en uitschakelen van secties 
bij grenzen, kopakkers en reeds gespoten 
stukken om overlap te minimaliseren.

Documentatie
Eenvoudige uitwisseling van informatie 
tussen bedrijfsmanagementsysteem en 
IsoMatch GEOcontrol.



Starguide IV: Automatische sectieregeling met behulp van D-GPS
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Starguide IV
Toekomst die werkelijkheid wordt

Degenen die het gebruiken, willen nooit meer terug. De Starguide IV zal uw manier van spuiten blijvend veranderen: spuit de randen van het 
perceel en de Starguide IV regelt automatisch de spuitsecties, terwijl u de rest van het perceel bespuit.

Met de Starguide IV kunt u: 
• Spuiten in het donker
• Meer bedieningscomfort
• Nauwkeurig spuiten door volledige 

overlapcontrole
• Kostenbesparing door minder overlap

Boom Guide

Maakt uw leven gemakkelijk
Voordelen van Boom Guide:
• Minder drift: constantere en juiste hoogte van de spuitdop
• Meer capaciteit: maakt sneller rijden mogelijk, ook in het donker
• Gemak: ontlasting van de bestuurder nu hij zich op de spuitklus kan concentreren terwijl de 

spuitboom op de juiste hoogte blijft 
• Geïntegreerde ErgoDrive functie: automatisch heffen en laten zakken bij het keren op 

kopakkers 
• Crop-modus en Soil-modus: volg voor een gelijkmatige toediening de bovenkant van een 

dicht gewasdek of volg het grondoppervlak als er sprake is van een ongelijk, open 
gewasdek of bij rijgewassen

• Sensor-armen klappen automatisch in 14 voor veilig transport
• Compatibel met ISOBUS: gemakkelijk aan te sluiten op elke (trekker-) terminal die 

compatibel is met ISOBUS 

Boom Guide Pro
Dit geavanceerde systeem maakt gebruik van drie 
ultrasonische sensoren om het linker- en 
rechtergedeelte van de boom onafhankelijk van 
elkaar te sturen voor de ultieme volging in de 
meest uitdagende veldomstandigheden. Het kan 
aan beide kanten van de boom positieve en 
negatieve zijdelingse bewegingen maken om de 
contouren onder alle omstandigheden te volgen!

Houdt uw boomhoogte in stand! 
ISO Boom Guide is ons automatische 
boomhoogtesysteem dat u helpt om de door u 
gekozen spuithoogte te handhaven. 
Ultrasonische sensoren besturen de hydrauliek 
om de boom het gewas of de bodem te laten 
volgen. Deze unieke sensortechnologie biedt 
excellente sturing in vele verschillende en 
uitdagende veldomstandigheden, waardoor de 
bestuurder zich op het spuiten kan richten.

Boom Guide Comfort

Boom Guide Pro

Boom Guide Comfort
De twee ultrasonische sensoren in de boom kunnen 
de spuithoogte controleren door de centrale 
hellingcorrectie en de hefmast. Dit kostenefficiënte 
systeem is geschikt voor zachte hellingen, ongelijke 
gewasomstandigheden en lagere rijsnelheden.

Starguide IV is gemakkelijk te bedienen: 
nadat de perceelranden zijn bespoten 
worden de overlap en het in- en 
uitschakelen op de kopakker geregeld voor 
de rest van het perceel!

Daarbij beschikt de Starguide IV tevens over de volgende eigenschappen: 
• Gebruiksvriendelijk, intuïtief 5,7" kleuren-aanraakscherm
• Veldoverzicht met bespoten gebieden en overlap
• Enkele en dubbele overlap in verschillende kleuren
• GPS statuswaarschuwingen
• USB-aansluiting voor gegevensexport in verschillende formaten
• RXA-30 antenne



iM FARMING
smart efficient easy FARMING

iM FARMING maakt machinaal werk slimmer, efficiënter en 

eenvoudiger. ISOBUS-technologie vergemakkelijkt het aansluiten, 

bedienen, regelen en bewaken van werktuigen.

Maximaal rendement van uw investeringen, dat is waar het bij de iM FARMING 
oplossingen van Kverneland Group om draait. iM FARMING is de naam van onze 
producten voor ISOBUS-werktuigen en oplossingen voor elektronische 
werktuigbesturing. Het doel is inzicht te geven in de voordelen en efficiency van ons 
uitgebreide aanbod, zodat u de juiste keuze maakt. Dat is wat u kunt verwachten van 
Kverneland Group. Nu en in de toekomst. Bedoeld om het leven van boeren 
gemakkelijker te maken.

· 100% compatibel met ISOBUS
· Minimale overlap
· Perceelregistratie en opslag van gegevens
· Tot 10% besparing op pesticiden
· Automatische AAN/UIT-schakeling via IsoMatch GEOcontrol

Spuiten met precisie
Wilt u zo weinig mogelijk spuiten, op de juiste plek en op het juiste moment?  
Daarom hebben wij IsoMatch GEOcontrol ontwikkeld. Deze intelligente en moderne 
technologie voorkomt het verspillen van dure chemicaliën en waarborgt een perfecte 
aansluiting op kopakkers en in geren. Overlap behoort tot het verleden, wat niet 
alleen spuitmiddel bespaart maar ook zorgt voor een gelijkmatigere gewasopbrengst 
en kwaliteit. Iedere plant ontvangt precies dezelfde hoeveelheid gewasbescherming. 

ISOBUS compatibel 
Voor nog meer gebruiksvriendelijkheid bieden wij een aantal toevoegingen op onze 
spuitenlijn. Boom Guide is een ultrasonische boomhoogtebesturing die de hoogte 
van de boom aanstuurt, alsmede de hellingcorrectie en onafhankelijke 
hellingscorrectiecilinders. iXclean Pro is ons volledig elektrisch aangestuurde 
kranensysteem waarvan alle functies vanuit de bestuurdersstoel kunnen worden 
bediend.
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Wilt u grote voordelen halen? U hoeft slechts één van onze ISOBUS spuiten, een IsoMatch Tellus terminal en een 

licentie aan te schaffen. Bespaar 5% tot 10% op spuitkosten en optimaliseer uw spuitproces met IsoMatch 

GEOcontrol. In het donker werken? Geen zorgen, u weet altijd waar u bent. Met onze toepassingen is het mogelijk!

Variabele doseringsregelingSectieschakelingHandmatige geleiding DocumentatieIsoMatch InLine

IsoMatch GEOcontrol en SPRAYERcontrol

iXtrack iXter Ikarus S

IsoMatch GEOcontrol
Als u een IsoMatch Tellus terminal bezit kunt u na het kopen van een licentiesleutel heel eenvoudig de IsoMatch GEOcontrol applicatie 
ontgrendelen en krijgt u toegang tot alle precisiemogelijkheden: automatische sectieschakeling, variabele dosering, handmatige sturing en 
eenvoudige informatie-uitwisseling tussen de IsoMatch Tellus en uw computer. Om het te leren kennen en uzelf te overtuigen van de 
voordelen, kunt u gratis 10 uur lang gebruik maken van IsoMatch GEOcontrol voordat u een licentie nodig heeft. Geen twijfel voor ons, u zult 
spoedig een enthousiaste gebruiker van deze nieuwe techniek worden!
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Zo veel meer dan alleen extra inhoud!
iXtra Comfort of iXtra Pro fronttank

Het iXtra-concept met gecombineerde functies geeft u meer flexibiliteit tijdens het spuiten:
• Eén tank: gevuld met spuitmiddel vergroot het de capaciteit met 60%.
• Twee tanks: gevuld met twee verschillende mengsels kunnen de voor- en achtertank 

worden gebruikt als afzonderlijke spuittanks.
• Reservoir: gevuld met schoon water kan de iXtra fronttank ook worden gebruikt als 

schoonwatertank voor later gebruik, bijvoorbeeld in een ander veld of gewas.

Makkelijk aan- en afkoppelen
De iXtra fronttank gebruikt de functies van de iXter spuit voor het vullen en spuiten.  
Dit voorkomt de noodzaak (en extra kosten) van een afzonderlijke mixtank en/of spuitpomp. 
Alle nodige functies zijn toegankelijk op de spuit geplaatst en worden bediend vanaf het 
EasySet bedieningspaneel op de iXter. Zonder aftakas en hydraulische slangen is het aan- 
en afkoppelen van de iXtra kinderspel: er zijn slechts twee slangen met KAM-koppeling en 
een stroomkabel nodig - zo simpel is het!

Eenvoudig aan- en afkoppelen

Bedieningspaneel iXtra Comfort

Bedieningspaneel iXtra Pro

Multi-Tank-Management
Het innovatieve iXtra-concept biedt veel meer dan alleen extra tankinhoud.  
Gecombineerd met de iXter in de achterhef biedt de iXtra een totale capaciteit van  
3.000 liter; wat de iXter-iXtra combinatie een serieus alternatief voor een zelfrijder maakt.  
Met trekkers die steeds meer vermogen in de hef hebben is het van essentieel belang om 
voldoende contragewicht op de voorwielen te behouden. Met een nominale inhoud van 
meer dan 1.100 liter is de iXtra het frontgewicht dat uw trekker stabiliseert, maar alleen 
wanneer nodig.

iXtra Comfort en iXtra Pro
De Kverneland iXtra fronttank is beschikbaar 
in twee verschillende uitvoeringen. De iXtra 
Comfort met handmatige bediening van het 
EasySet bedieningspaneel op de iXter en 
iXtra. Het tweede model is de iXtra Pro.  
Dit is de ISOBUS uitvoering van de fronttank: 
de bestuurder krijgt totale controle van alle 
functies vanuit de trekkerstoel, inclusief 
automatisch niveaumanagement.  
De voor- en achtertanks zullen dan gelijktijdig 
worden leeggespoten voor een optimale 
gewichtsverdeling.
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Het bewezen pakket 
HPT spuitboom

HPT 18 m

10,2 m

2,7 m

De HPT spuitboom  
is een zeer compacte 
spuitboom met een laag 
zwaartepunt en een geringere 
transporthoogte. De standaard 
aangebrachte beschermende beugels vormen 
een effectieve bescherming van de spuitdoppen.

Spuitboomkenmerken:
• Beschermende beugels voor spuitdoppen
• Slanggeleiding
• Mono- of quadrojet dophouders
• Elektro-hydraulische kleppen voor half 

inklappen van de spuitboom
• Elektro-hydraulische hellingcorrectie

Eenzijdig inklappen wordt mogelijk met hellingcorrectie: 
deze functie maakt eenzijdig sproeien langs heggen, gebouwen, 
afscheidingen of andere obstakels mogelijk.

HPT 18 5 secties

6 9 96 6



Innovaties die uw leven gemakkelijk maken:
De HOSA is een unieke spuitboom uit de Alu-Liner 
familie, die inklapbaar is via een geavanceerd 
Z-principe: dankzij de zijdelingse beweging kunt u 
de spuitboombreedte snel verkleinen en obstakels 
in het veld passeren. Het aluminium profiel is 
ontworpen voor maximale weerstand. Het profiel is 
bijzonder sterk doordat er geen lasverbindingen zijn, 
en het harde, geanodiseerde oppervlak biedt 
bescherming tegen krassen en corrosie.
• Aluminium spuitboom, in Z-vorm inklapbaar
• Eenzijdig spuiten
• 2,50 m transportbreedte
• Zware constructie, licht in gewicht
• In het profiel geïntegreerde spuitdopbescherming
• Glad oppervlak voor gemakkelijke reiniging
• Mono- of Tri-jets
• Centrale vergrendeling van het balanssysteem

Transportvergrendeling Hydraulisch vergrendelbaar 
balanssysteem
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Snel spuiten op moeilijk terrein
HOSA Boom

22
HOSA 15 7 secties

HOSA 15 5 secties

HOSA 15 5 secties v1



Eenzijdig spuiten Obstakelbeveiliging
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De veelzijdige spuitboom 
HC Boom

Veilig op de weg
Dankzij de transportbreedte van 
slechts 2,50 m vormen zelfs 
smalle wegen en doorgangen 
geen belemmering.

Diverse inklapmogelijkheden:
Met de HC spuitboom zijn eenzijdig 
inklappen en zowel symmetrische als 
asymmetrische verkleining van de 
werkbreedte mogelijk, afhankelijk van de 
geselecteerde elektrohydraulische 
besturing.

Gemaakt voor hoge snelheid:
De HC is het multitalent van de Steel-Liner 
spuitboomfamilie. Door de driehoekige 
staalconstructie en de unieke schokdemping 
worden hoge snelheden mogelijk, zelfs in 
zeer moeilijke omstandigheden.
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Speciaal bodemprofiel voor volledige 
integratie en bescherming van de 
spuitdoppen.

Schokdempsysteem voor 
onafhankelijke demping 

links/rechts zonder invloed 
op de spuitbomen.

6 9 9 6996

6 6 6 6 666 66

8888 8 8 8

69664 9 6 6 4

69666 9 6 6 6

66 667 66 6 7

6 9 9 6996

6 6 6 6 666 66

8888 8 8 8

69664 9 6 6 4

69666 9 6 6 6

66 667 66 6 7

6 9 9 6996

6 6 6 6 666 66

8888 8 8 8

69664 9 6 6 4

69666 9 6 6 6

66 667 66 6 7

HC27m - 9 secties

HC boom (m) Secties Sectieverdeling

18 5 6-9-6-9-6

18 7 5-5-6-4-6-5-5

20 5 8-8-8-8-8

20 7 5-6-6-6-6-6-5

20 7 4-4-8-8-8-4-4

20 9 4-4-4-6-4-6-4-4-4

21 5 9-8-8-8-9

21 7 6-6-6-6-6-6-6

21 7 7-7-5-4-5-7-7

HC boom (m) Secties Sectieverdeling

21 9 5-4-4-6-4-6-4-4-5

24 7 6-6-9-6-9-6-6

24 9 6-5-5-6-4-6-5-5-6

27 7 6-9-9-6-9-9-6

27 9 6-6-6-6-6-6-6-6-6

28 7 8-8-8-8-8-8-8

28 9 4-6-6-9-6-9-6-6-4

28 9 7-6-6-6-6-6-6-6-7

30 9 6-6-6-8-6-8-6-6-6

HC28m - 9 secties

HC30m - 9  secties



Kverneland Rau iXter
Modellen B10 B13 B16 B18

1. Tankinhoud
Nominale / Maximale capaciteit hoofdtank 1000 l / 1100 l 1300 l / 1450 l 1600 l / 1800 l 1800 l / 2000 l
Schoonwatertank / Handenwastank 180 l / 18 l 180 l / 18 l 180 l / 18 l 180 l / 18 l
Mixtank en fustenreiniger met opening 40x40 cm 30 l 30 l 30 l 30 l
2. Leeggewicht (totale machine incl. spuitboom)
... met HPT 18 m 1234 kg 1246 kg 1259 kg 1268 kg
… met HOSA 15 m 1048 kg 1060 kg 1073 kg 1082 kg
... met HC 18 m 1371 kg 1383 kg 1396 kg 1405 kg
... met HC 20 m 1415 kg 1427 kg 1440 kg 1449 kg
... met HC 21 m 1421 kg 1433 kg 1446 kg 1455 kg
... met HC 24 m 1459 kg 1471 kg 1484 kg 1493 kg
... met HC 27 m 1619 kg 1633 kg 1647 kg 1670 kg
... met HC 28 m 1634 kg 1648 kg 1662 kg 1675 kg
... met HC 30 m 1647 kg 1661 kg 1675 kg 1685 kg
3.  Afmetingen
Breedte (totale machine incl. spuitboom) HPT18 m = 2,75 m - HOSA + HC 18-30 m = 2,50 m
Hoogte (totale machine incl. spuitboom) HPT = 2,65 m - HOSA = 2,85 m - HC = 3,30 m
Lengte (totale machine incl. spuitboom) HPT18 m = 1,65 m - HOSA + HC18 m = 1,45 m - HC20-24 m = 1,65 m - HC27-30 m = 2,10 m
4. Pompen
Zuiger-membraan pompen 150L/min of 200L/min of 260L/min ▲ 150 of 200 of 260 l/min
5.  Electronica
5.1. Electrische afstandsbediening
EC 5-secties 3-weg-kranen, voorkeuze schakeling hydrauliek (incl. EC terminal) ▲1  niet voor HC
5.2.  FlowMate Control spuitcomputer
FMC 5-secties 2-weg kranen, voorkeuze schakeling hydrauliek (incl. FMC terminal) ▲2

FMC 7-secties 2-weg kranen, voorkeuze schakeling hydrauliek (incl. FMC terminal) ▲3

FMC 9-secties 2-weg kranen, voorkeuze schakeling hydrauliek (incl. FMC terminal) ▲4

FMC 5-secties 2-weg kranen, hydrauliek electrisch bediend (incl. FMC terminal) ▲5

FMC 7-secties 2-weg kranen, hydrauliek electrisch bediend (incl. FMC terminal) ▲6

FMC 9-secties 2-weg kranen, hydrauliek electrisch bediend (incl. FMC terminal) ▲7

5.3. ISOBUS electronica
FMA 5-secties 2-weg kranen, hydrauliek electrisch bediend ISOBUS (excl. terminal) ▲8

FMA 7-secties 2-weg kranen, hydrauliek elektrisch bediend ISOBUS (excl. terminal) ▲9

FMA 9-secties 2-weg kranen, hydrauliek elektrisch bediend ISOBUS (excl. terminal) ▲10

5.3.1. Bedieningen voor ISOBUS elektronica
Schakelbox ▲1

IsoMatch Tellus GO en Switchbox ▲2

ITH (Aansluitbekabeling) ●

5.3.2. ISOBUS bediening voor FMA ISOBUS electronica
Schakelbox ▲1

IsoMatch Tellus met schakelbox ▲2

Joystick voor IsoMatch Tellus en schakelbox ●

6. Verder in basis machine
Mixtank ▲

Aftakas 6 spline ▲

Easy Hitch, parkeersteunen, schoonwatertank, handwastank, manometer, mechanische 
niveaumeter, tankreiniger, leegloopklep (niet via pomp) Standaard

7.  Opties (fabrieksmontage)
Elektronische niveaumeting ● alleen voor FMC/FMA 
iXclean Comfort (incl. elektronische niveaumeting) ● alleen voor FMC/FMA 
iXclean Pro (incl. electronische niveaumeting) ● alleen voor FMA
Boom Guide Comfort of Pro  
(alleen mogelijk in combinatie met FMA elektronica en IsoMatch Tellus) ● alleen voor FMA

8. Accessoires (ook naleverbaar)
TURBO roering (hogedrukroerwerk) ●

Afdekscherm pomp en regeling ●

Aansluiting brandweerkraan 2" (vullen hoofdtank zonder pomp) ●

Zuigslang 8m 2" ●

Terugslagklep voor vulslang ●

Drijver voor vulslang ●

Vulaansluiting schoonwatertank 1" ●

Buitenreinigingsset ●

Aansluiting leegpompen hoofdtank (via pomp) ●

Wegzetbok ●

Stroomkabel 3-pin (voor EC/FMC, indien geen stroomaansluiting trekker) ●

CAN verlengkabel 2,5m (alleen FMC) ●

2e Easy Hitch ●

▲1 - ▲••• - = een van deze moet gekozen worden, ▲ = moet gekozen worden, ● = optie, vrij te kiezen
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Kverneland Rau iXter en iXtra
Technische specificaties



Spuitbomen HPT HOSA HC HC
Type 18 15 18 / 20 / 21 / 24 27 / 28 / 30

1. Basis functionaliteit
Werkbreede (maximum) 18 m 15 m 18 / 20 / 21 / 24 m 27 / 28 / 30 m
Materiaal Staal Aluminium Staal Staal
Transport positie Pakket horizontaal Verticaal Verticaal Verticaal
Invouwen Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
2. Spuitsecties
Standaard 5 5 5 / 7 / 7 / 7 9 / 9 / 9
Alternatief 1 (twee secties meer dan standaard) 7 7 7 / 9 / 9 / 9 - / - / -
Alternatief 2 (twee secties minder dan standaard) 5 / 5 7 / 7 / 7
3. Dophouders
Monojets ▲1 ▲1 ▲1 ▲1

Trijets ▲2 ▲2 ▲2

Quadrojets ▲2 ▲3

4.  Accessoires (ook naleverbaar)
Dopbescherming ● Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd
Transportverlichting ● ● ● ●

Kverneland Rau iXtra
Technische specificaties 1100 Comfort 1100 Pro
Nominale tank inhoud (l) 1100 1100
Maximale tank inhoud (l) 1300 1300
Schoonwater tankcapaciteit (l) 2x65 2x65
Leeg gewicht (kg) 221 223
Fronthef Cat II
12V elektrische pomp capaciteit (l/min) 25 (voor reinigen & roeren)
Automatisch stoppen roering Standaard
2 ronddraaiende reinigingsdoppen Standaard
2 hogedrukdoppen voor roeren Standaard
Zelfreinigend zuigfilter Standaard
Niveaumeting Mechanisch Elektrisch
Bedieningspaneel Handbediening Elektrisch (ISOBUS)

Accesoires (ook los naleverbaar) 

Transportverlichting ● ●

Transportwielen ● ●

Reflector stickers ● ●

IsoMatch Eye (camera) - ●

Compatibiliteit met iXter icm montageset

FMC ● ●

FMA-ISO (IsoMatch Tellus GO of IsoMatch Tellus) ● ●

iXclean Comfort ● ●

Xclean Pro - ●

▲1 - ▲••• - = een van deze moet gekozen worden, ▲ = moet gekozen worden, ● = optie, vrij te kiezen
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De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland 
Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om 
te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines 
beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen 
te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.  © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

Alle verschillende tankinhouden:  
1000, 1300, 1600 en zelfs 1800 liter zijn 
gebouwd op hetzelfde sterke en 
duurzame frame. Het iXter frame is 
gemaakt van Domex staal. Dit staaltype 
combineert een grote sterkte met goede 
bewerkbaarheid, met als resultaat het 
sterke en duurzame frame dat wij nu voor 
onze iXter gebruiken!

De stalen onderdelen van onze veldspuiten 
zijn voorzien van een beschermende 
Duracoat poederlaklaag. Het resultaat is 
een beschermende, extreem slijtvaste en 
attractieve afwerking.



Kantoor België:
Essenestraat 18A, 1740 Ternat 
Tel.: +32 2 5828002, Fax: +32 2 5827501 
E-mail: kverneland.belgium@online.be

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland: 
Postbus 180, 8250 AD Dronten 
Tel.: +31 321 387100, Fax: +31 321 387111 
E-mail: benelux.sales@kvernelandgroup.com
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Kverneland Group Benelux BV

Original Spare Parts

Kverneland Group is één van de grootste, internationale 
bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en 
distributie van landbouwmachines en service.

De onderdelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld voor een 
betrouwbare, veilige en optimale prestatie en zorgen bovendien 
voor een levenscyclus met lage kosten. Hoge kwaliteitsstandaarden 
worden bereikt door gebruik van innovatieve productiemethoden en 
gepatenteerde processen in al onze productielocaties.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een unieke, 
brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. Kverneland Group biedt  
een uitgebreid pakket van systemen voor de professionele agrarische sector, 
bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, zaaien, strooien, spuiten  
en elektronische oplossingen voor tractoren en machines.

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van partners,  
die u ondersteunen met service, technische kennis en originele onderdelen.  
Om onze partners te ondersteunen leveren we reservedelen van hoge kwaliteit 
en een efficiënte onderdelenorganisatie over de hele wereld.

www.kverneland.nl

Bekijk al onze videos op YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

“Like” ons op facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup  
www.facebook.com/iMFarming

Volg ons op Twitter
#KvernelandGroup  
#iM_Farming


