200/5200 veldspuit
Amazone UX 4200/5
‘Compact en stabiel’
Machine in 8 woorden
Door speciale tankvorm
laag zwaartepunt en
compacte spuitboomberging

Profiel
De spuit was net niet klaar voor de Agritechnica in
Hannover. Daardoor kreeg Kamps de Wild de eer
om op de open dagen in november de getrokken
Amazone veldspuit UX 4200/5200 als wereldprimeur te presenteren.
Meest opvallend
De Amazone UX getrokken veldspuit heeft een
speciaal gevormde tank die diep tussen de grote
wielen zakt. Voor de gestuurde wielen zitten aan
beide kanten schoonwatertanks. In transportstand
zijn de spuitbomen horizontaal langs de tank
opgeborgen. Opvallend is ook de beveiligde set
bedieningskranen.

Bruto-richtprijs
Tussen 50.000 - 60.000 euro
excl. BTW, afhankelijk van
de uitvoering

Uitvoering
De UX is leverbaar met twee verschillende tanks,
een van 4.200 l en een van 5.200 l inhoud. De
machines hebben twee pompen met een capaciteit
van 250 en 280 l/min. Voor het vullen worden
deze parallel geschakeld, terwijl in andere situaties elke pomp voor een apart circuit wordt
gebruikt. Spuitbomen zijn leverbaar in breedtes
van 24 tot 36 m. De ophanging in een parallellogram maakt het mogelijk de boom in te klappen
en horizontaal langs de tank op te bergen. De
speciale tankvorm met laag zwaartepunt samen
met de fuseebesturing geeft de machine een
stabiel karakter. Afhankelijk van de bandenmaat
is de vrije ruimte 75 cm tot 90 cm.
Opvallend is ook de afdekplaat op de kranenset
voor de bediening. Telkens kan maar één functie
(met een of twee kranen) geactiveerd worden.
Als een kraan open staat, zal de afdekplaat bij
herverdraaien linksom de kranen sluiten, voordat
een andere functie actief wordt. Rechtsom draaien
gaat bij een geopende kraan helemaal niet.
Aan de zijkanten van de tank zitten twee schoonwatertanks met een totale inhoud van 540 l en
een kleinere tank voor persoonlijke verzorging
(handen wassen).
Wat tegenvalt
De stalen middelenkast is veel te klein. Amazone
gaat dit verhelpen door een extra middelenrek te
monteren en de bestaande kast in kunststof uit te
voeren.
Wat levert het op
Een stabiele machine met een grote tankinhoud. Door de boomophanging in een
parallellogram ontstaat een gladde onderkant
met een grote vrije ruimte.

1
Tankinhoud: 4.200 of 5.200 l
Boombreedte: 24 tot 36 m
Pompcapaciteit: 250 en 280 l/min

2

3

angebouw de schoonwatertanks.
In uitgeklapte toestand is de spuit door zijn tankvorm en fuseebesturing
In ingeklapte toestand ligt de spuitboom van de Amazone UX spuit opgevouwen boven de laag aangebouw
schoon
kranenset kan de ‘spuiter’ kiezen voor: spuiten, vullen schoonwatertank en vullen hoofdtank.
vrij stabiel [1]. De afgedekte kranenset met de blokkade van rechtsom draaien [2+3]. Met de hendell onder de ze kranen
rwijderen en het filt
filterelement reinigen, zonder dat er aangemaakte spuitvloeistof wordt gemorst.
Als in de laatste situatie de dop op de aanzuigleiding blijft, kan de ‘spuiter’ de kap van het filter verwijderen
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