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Kapcsolattartó:

 Egyszerű és megbízható számlálók

 Pontos adatrögzítés 3 tengelyes szenzor segítségével

 Tisztességes elszámolás a tényleges használat alapján

 A szervizelési intervallumok optimalizálása a használati 
időszakra

 Beavatkozás ellen védelem a burkolat csavarkötéseinek és 
nullázó pontjainak plombával történő lezárásával – 
jogosulatlan beállítás és elemcsere csak a plomba látható 
sérülésével végezhető el

 Stabil, egy részből álló műanyag burkolat

 IP69k védelmi besorolás (nagynyomású 
tisztításnak ellenáll)

 Made in Austria

 5 év garancia

Az Ön előnyei:

 A munkagép tényleges használatának 

precíz és teljeskörű elszámolása

 Ideális megoldás gépkölcsönzés és 

közös használatú munkagépek esetén

Üzemóraszámláló 

Hordószámláló / menetszámláló

Hektárszámláló / szakaszszámláló

www.agreto.com



AgriCounter Vibration: AgriCounter Load: AgriCounter Drive:

Hektárszámláló és üzemóraszámláló futóművel és 
kitámasztó kerékkel felszerelt munkagépekhez:

Munkaállapot = munkaidő

Szállítási állapot = szállítási idő

Menetszámláló és üzemóraszámláló töltésszint-kijelzővel 

felszerelt hordókhoz, rakodókocsikhoz és utánfutókhoz:

Üzemóraszámláló a munkavégzés és a szállítási idő 
egymástól független rögzítésére:

Felszerelhető egy kihajtható 
oldalelemre, vagy a futóműre

Felszerelhető közvetlenül 
a töltésszint-kijelzőre, 
vagy egy mozgó alkatrészre 

Közvetlenül a kerékre szerelhető

  Nincs szükség 
külső érzékelőre
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 Aktiválás mozgatás vagy vibráció által

 A munkaidő (a szántóföldön végzett munka) és a megtett út 
időtartamának (eljutás a szántóföldre) egymástól független 
összesítése a számláló helyzetének megváltoztatásával 

 Órakijelző vagy h:mm vagy h,hh

 A mozgásintenzitás beállításának lehetősége a számláló 
működésének aktiválásához

 A menet rögzítése speciális szekvencia révén a számláló 
helyzetváltoztatása segítségével és a minimális időtartamok 
felügyelete

 Szög- és időbeállítási lehetőség, valamint a szükséges 
mozgás intenzitásának beállíthatósága

 Az üzemóraszámlálás aktiválása a munkagép mozgása vagy 
vibrációja által

 Aktiválás a berendezés rotációja által

 Számolja a fordulatok számát és tetszés szerint az 
üzemórákat is

 Beállítási lehetőség a kerék kerülete, a munkaszélesség és 
a szükséges mozgások intenzitása alapján

 Az üzemóraszámlálás aktiválása a munkagép mozgása, 
vagy vibrációja által

  Nincs szükség 
külső érzékelőre

  Nincs szükség 
külső érzékelőre
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