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 JATKUVAA
KEHITYSTYÖTÄ

Dieci jatkaa kurottajien kehitystyötään olemalla  
edelläkävijä teknisten ratkaisujen suhteen. Uudella 
maatalousmallistolla on tavoitteena nostaa alan 
standardit entistä korkeammalle.

Koneen luotettavuutta, tehokkuutta ja mukavuutta 
on parannettu ennennäkemättömällä tasolla. Tämä 
on saavutettu tehostetun suunnittelun ja 
patentoidun mittaustekniikan ja futurististen 
innovaatioiden kautta. 

Kaikissa malliston kurottajissa on uusi Stage V 
-moottori, 360° jousitettu ohjaamo ja uusi sisustus, 
intuitiivisempi ja toiminnallinen diagnostiikka ja 
hallintalaitteet. Uusi runkorakenne  
nykyaikaisimmalla voimansiirrolla tuovat huomisen 
maatalouskuormaajan Sinulle jo nyt.

Karjatilan konekauppa
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 JOUSITETTU
OHJAAMO

Uusi ohjaamon iskunvaimennusjärjestelmä on ainutlaatuinen 
GD-mallin kurottajissa. Se pystyy vaimentamaan tehokkaasti 
ärsyttävimmät tärähtelyt kuoppaisellakin tiellä.

Ohjaamon hydraulinen jousitus vähentää tehokkaasti tärähdyksiä 
ja tarjoaa miellyttävän ajomukavuuden.

Ohjaamo on varustettu iskunvaimennusjärjestelmällä. Siinä on 
neljä erillistä integroitua tukea, jotka vaimentavat iskuja ja 
tärinöitä joka suunnasta: sivuttain, pystysuoraan, taakse ja eteen.

Edessä olevat vaimentimet Takana olevat hydraulivaimentimet

Karjatilan konekauppa



Takana olevat hydraulivaimentimet

ENEMMÄN ARVOKKUUTTA
• Giugiaro Designin suunnittelema uusi ohjaamo
• Autoteollisuudesta tutut hienostuneet pehmeät materiaalit

ENEMMÄN JALKATILAA
• Parempi ergonomia ja hallittavuus

• Enemmän tilaa kuljettajan jaloille

ENEMMÄN MUKAVUUTTA
• Säädettävä ohjauspylväs ja käsinoja
• Lämmitettävä istuin 3 eri jousitusvaihtoehdolla
• Äänieristetty katto, kojelauta ja lattiamatto

ENEMMÄN NÄKYVYYTTÄ
• Suuret ikkunat
• Integroidut LED-työvalot - Sisäänkäynnin turvavalaistus, työvalot

 puomin alkupäässä ja varuslevyllä
• 3 langatonta kameraa - 7” värillinen graafinen näyttö
• Sähkösäätöiset lämmitettävät sivupeilit

PAREMPI ILMASTOINTI
• Optimoidut ilmavirrat: 6 tuuletusaukkoa

• Takalasi ja avattava katto
• Integroitu sähköinen sivuikkuna
• Ikkunoiden nopea huurteenpoisto
• Kaksinkertainen ilmansuodatin

• Kuljettaja on suojassa pölyltä ja hajuilta



SAATAVILLA 4 ERI VAIHTOEHTOA
AINA MOITTEETON TOIMINTA

VOIMANSIIRTO

HYDROSTAATTINEN

KAKSIALUEINEN
HYDROSTAATTINEN

ENEMMÄN VOIMAA HELPPO LUOTETTAVA EDULLINEN

TAATTUA TOIMIVUUTTA JA TEHOKKUUTTA

• Erittäin korkea suorituskyky: paras nopeus-teho-suhde säilyy kaikissa
työolosuhteissa.

• Taattu pito ja nopeus ilman vaihteiden vaihtoa.
• Jopa max 38 km/h progressiivisella nopeudella: vertaansa vailla oleva

liikkeen sujuvuus ja millimetrinen tarkkuus pienissä liikkeissä.
• Elektroninen kaasupoljin ja hidastuspoljin: hidas ja hallittu liike, jopa

puomin ollessa täydellä teholla.
• Suuri mukavuus: ei vaihteita, ei värinöitä.

• Elektroninen ohjaus: maksimaalinen eteenpäinajo,
tarkkuus jopa täydellä nopeudella.

• 1. vaihde nopeus 19 km/h.
• Suurin nopeus 40 km/h .



HYDROSTAATTINEN

KAKSIALUEINEN
HYDROSTAATTINEN

PORTAATON - VARIO

ALUEEN VAIHTO 
PYSÄHTYMÄTTÄ

4 ERI AJOTAPAA
NORMAALI ECONOMY KUORMAUS RYÖMINTÄ

• Integroitu elektroninen ohjaus: tehoa, reagointikykyä
ja hallintaa liikkeissä

• Laaja nopeusalue: 0 - 40 km/h ilman nopeusrajoitusta
pitää vaihtaa vaihdetta

• Vakiokierrossäädin: elektroninen kaasupoljin ja rajoitin 

ALUEEN VAIHTO LIIKKEESSÄ

• Hydrostaattinen voimansiirto 2-nopeuksisella mekaanisella vaihteistolla
• Shift on Fly vaihteisto: mahdollisuus vaihtaa aluetta ajon aikana
• Vaihteet joystickissa: nopea vaihteenvaihto

YLÄMÄKI PYSÄYTIN SUJUVAMPAA TIEAJOA

Karjatilan konekauppa
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 VAIN YKSI 
OHJAIN

Ajosuuntaa ja puomia hallitaan pelkästään yksivipuisella 
CAN-bus-joystickillä, joka sisältää myös suunnanvalitsimen 
(reverse shuttle - FNR). Sen avulla kurottajaa on luontevaa ja 
mukavaa käyttää.

Kaikki kurottajan ohjaustoiminnot käsitellään yhdessä 
ohjausyksikössä, joka mittaa parhaat toimintaparametrit 
kehittyneen diagnoosijärjestelmän avulla.

Load Sensing - Flow Sharing -hydraulilohkot: nämä kaksi 
hydraulitekniikkaa varmistavat enemmän samanaikaisia 
liikkeitä ja paremman vasteen ohjaimiin tehostaen 
työskentelyä.
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Vahvistettu hienoraeteräs puomi entistäkin 
kestävämmällä rakenteella..

Vahvempi, vankempi ja vakaampi runkorakenne

Kaksisylinterinen ja kaksitoiminen hydraulinen 
työkalulukitus maksimaalisen turvallisuuden 
varmistamiseksi
.

 TERÄKSISTÄ 
LUOTETTAVUUTTA

Karjatilan konekauppa



PIKKUJÄTTILÄINEN

Ketterä pienissä tiloissa ja tarkka kaikissa liikkeissä. Vahva 
puomi mahdollistaa riskittömän kuormituksen suurillakin 
nostokorkeuksilla.

 3 eri ohjaustapaa - etupyörä, nelipyörä- ja sivuttaisohjaus - 
mahdollistavat tasaisen ajon myös raskaimmilla kuormilla. 

Ohjaamo on uusittu. Parannukset helpottavat esteetöntä 
pääsyä tilavaan ohjaamoon.

Karjatilan konekauppa



MITAT

UUSI MOTTORIN KONEPELTI

90˚ KÄÄNTYVÄ JÄÄHDYTIN

KÄÄNTYVÄ TAKAPAINO

UUTTA

PATENTOITUJA
INNOVAATIOITA

Diecin oma tutkimus- ja kehitysosasto on luonut 
joukon patentoituja ratkaisuja, jotka helpottavat 
huoltokohteisiin pääsyä ja itse huoltoa.



SULAVALIIKKEINEN JA TARKKA

Verraton liikkeen sujuvuus ja millimetrintarkka pienissäkin 
siirroissa.

Hallittu liikkuminen, jopa puomin täydellä nopeudella, 
Elektroninen kaasupoljin ja hidastuspoljin.

Pneumaattinen puomin jousitus vähentää värähtelyn
minimiin.

Uusi hydraulipumppu lyhentää työaikaa 15 %.

Tukeva ja kevyt ovi tarjoaa käyttäjälle  turvallisuutta 
ja jämäkkyyttä vaativimmissakin olosuhteissa.

Varuslevyn kiinnitys on keskellä eikä puomiin 
nähden sivussa. Näin saadaan tasapainotettua 
kauhan käyttöä. 

Hyväksytty käytettäväksi lisävarusteisen 
miehistökoripaketin kanssa ilman tukijalkoja tai 
kiinteitä renkaita.

Karjatilan konekauppa



MITAT

Karjatilan konekauppa
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OIKEAN KOKOINEN

UUDET KOOT
LISÄÄ KOKOJA

Agri Farmer-perhe tarjoaa nyt uusia kokoja. Tehovaatimukset 
täyttävä ja mittojen puolesta sopiva kurottaja on valittavissa 
haluttua työtehtävää varten. 

Farmer-malleja on eri leveyksinä ja korkuisina, Jokaiselle 
mallille on ominaista ketteryys ja tehokkuus.

Karjatilan konekauppa



HYDROSTAATTINEN VOIMANSIIRTO
ELEKTRONISELLA OHJAUKSELLA 

Karjatilan konekauppa
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KETTERÄ JA NOPEA

Agri Star on suorituskykyinen, kompakti ja 
työsykliltään nopea kurottaja.

Yksialueinen hydrostaattinen voimansiirto 
kompensoi nykivän vaihteiden vaihdon suurella 
vetovoimalla, jopa isoilla nopeuksilla.

Ryömintätoiminnolla voidaan säätää nopeutta 
käyttämättä hidastuspoljinta. Samalla kuitenkin  
moottorin kierrosnopeudet pysyvät tasaisena ja 
hydrauliikkaöljyn virtaus riittää laitteiden, kuten 
harjakoneiden tai paalisilppureiden tehokkaaseen 
käyttöön.



Karjatilan konekauppa



HUIPPUTEKNIIKKAA

Karjatilan konekauppa
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UUTTA

 EDISTYKSELLINEN
KUROTTAJAN PUOMI

Edistyneet toiminnot: Ravistus, Pystysuora nosto ja 
Lastausasentoon palautus.

Kaksoishydraulipumppu energiansäästöjärjestelmällä 
reagoi tarkasti puominliikkeisiin painavallakin taakalla.

VARIO PORTAATON VOIMANSIIRTO 

4 ajotapaa: Normaali, ECO, Lastaus, Ryömintä

Vakiokierrosnopeudensäädin

Nopeusalue 0 - 40 km/h ilman
vaihteiden vaihtoa

Integroitu elektroninen ohjaus



SUURI JA SUORITUSKYKYINEN

UUTTA

 EDISTYKSELLINEN
KUROTTAJAN PUOMI

Edistyneet toiminnot: Ravistus, Pystysuora nosto ja 
Lastausasentoon palautus.

Kaksoishydraulipumppu energiansäästöjärjestelmällä 
reagoi tarkasti puominliikkeisiin painavallakin taakalla.

Karjatilan konekauppa
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VARIO PORTAATON VOIMANSIIRTO 

4 ajotapaa: Normaali, ECO, Lastaus, Ryömintä

Vakiokierrosnopeudensäädin

Nopeusalue 0 - 40 km/h ilman
vaihteiden vaihtoa

Integroitu elektroninen ohjaus

Karjatilan konekauppa
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UUTTA

 EDISTYKSELLINEN
KUROTTAJAN PUOMI

Edistyneet toiminnot: Ravistus, Pystysuora nousto ja 
Lastausasentoon palautus, Kellunta ominaisuus.

Vahvempi puomi, suurempi ulottuvuus, laajat 
kippauskulmat.

Flow Sharing: Kaikki koneen hydraulitoiminnot tapahtuvat 
keskeytymättä samanaikaisesti.

PYÖRÄKUORMAAJA KUROTTAJA

Karjatilan konekauppa



ALUEEN VAIHTO 
PYSÄHTYMÄTTÄ

UUTTA

Alueen vaihto pysähtymättä.

Automaattinen ylämäkipysäytin.

AJOMUKAVUUS
UUTTA

Uusittu ohjaamo: enemmän jalkatilaa, kokonaan
uusittu kojelauta uudella näytöllä.

Tärkeimmät hallintalaitteet ovat koottuna istuimeen 
integroituun käsinojaan,

Tehokkaampi ilmastointi ja hiljaisempi äänieristys,
uudelleen suunniteltu konepelti helpottaa huoltotöitä.
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TULOSSA 2022

 HYDROMEKAANINEN VOIMANSIIRTO
PORTAATTOMALLA VAIHTEISTOLLA



  ENSIMMÄISENÄ 
MAAILMASSA

Diecin tehokkain maatalouskurottaja hyödyntää 
mekaanisen HVT1-vaihteiston etuja.
Ensimmäisenä maailmassa kurottaja on varustettu tällä 
ainutlaatuisella ja innovatiivisella vaihteistolla.

Planeettavaihteistoon on yhdistyy mekaaninen ja 
hydrostaattinen voimansiirto.

Jatkuva portaaton yli 40 km/h nopeuteen ilman 
vääntömomentin keskeytyksiä, suurempi tarkkuus ja 
ohjattavuus liikkeissä ja nopeuksissa.

Valittavana pehmeämpiä tai aggressiivisempia asetuksia 
kaikkiin eri käyttövaatimuksiin.

Karjatilan konekauppa



TEKNISET
TIEDOT

MALLI MAX KAPASITEETTI MAX VOIMA MAX NOPEUSMAX NOSTOKORKEUS

Tässä luettelossa näkyvät kurottajat voidaan varustaa vakiovarusteilla tai lisävarusteilla asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Dieci Srl pidättää oikeuden muuttaa kuvattuja ja kuvitettuja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 
Tämä on kauppasopimuksen ulkopuolinen asiakirja. Tämä ei ole kattava tekninen luettelo. Tämän esitteen sisältämät 
valokuvat ja kaaviot on tarkoitettu neuvonta- ja tiedotustarkoituksiin.
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Konemyynti 0424720 600
Webshop www.kjellman.fi

Varaosat 0424720 300
Huolto 0424720 200
Päivystys pmj@kjellman.fifacebook.com/kjellman.fi


