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Vicon Andex 714T 

 
A Vicon új generációs rendképzője,  javított hajtómű kialakítással és optimalizált 
rendrakó teljesítménnyel készült. Az új modell neve Andex 714T, ami nagy kapacitást, 
rugalmasságot, alacsony teljesítményigényű megoldást kinál azoknak, akik olyan 
rendképzőt keresnek, amelyek megfelelnek a változó talajviszonyoknak.  

Az új Andex 714T dupla rotoros kialakítású rendképző, munkaszélessége 6,6m/7,1m, ezáltal 
képes maximálisan 12,5 m learatott rendből egy rendet képezni. A Vicon TerraLink 
megoldásra épülő  pontos talajkövető rendszer mozgatja a rotort 3 dimenzióban, biztosítva a 
remek rendképzési teljesítményt, még nagy sebességnél is. A TerraLink teljesen 
karbantartás- és kopásmentes. 
 
EVO vagy VARIO rendszerrel készül 
Az új Andex 714T két verzióban készül, egy standard Evo és egy nagyobb felszereltségű 
VARIO verzióban. A VARIO felszereltség  része a szabadalmaztatott SideShift és az okos 
joystick funkció, mellyel könnyen kezelhető az összes hidraulikus rendképző funkció. 
 
A SideShift funkció lehetővé teszi a rotorok oldalirányú mozgatását – előre és hátra is – a 
traktorfülkéből. A táblaszélek vagy fák körül történő rendképzés sem jelent  problémát – mint 
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ahogyan a traktor is tud biztonságos távolságot tartani az akadályoktól. Szintén 
lehetséges végighajtani a traktorral a már rendkezelt területen is. 

 
Javított hajtóműház kialakítás 
Az Andex 714T a továbbfejlesztett CompactLine hajtóművel készül, amely külsőleg is 
megújult. A hajtómű összes kulcsfontosságú eleme olajfürdős, karbantartásmentes 
vezérlőpályával és a vezérlőpálya-követőkkel került kialakításra. A mozgatást és időzítést 
optimalizálták, hogy jobb rendformát biztosítsanak, és pontosabb rendképzés történjen, 
miközben a lehető legkisebb a renden belüli por és egyéb szennyezés.  
 
Nagyobb hatékonyság a jobb terménytovábbítás segítségével 
Az iker-rotorok egymástól függetlenül dolgoznak, lehetővé téve azt, hogy egy nagy rendbe 
vagy két kisebb rendbe gyűjtsék a 12,5m munkaszélességet. Az új Andex 714T modellnél 
továbbfejlesztették a terménytovábbítást az első rotortól a másodikig, így elérve a 
pontosabb, precízebb anyagtovábbítást, valamint a nagyobb munkasebességgel a maximális 
termelékenységet. 
 
Másik jelentős fejlesztés ezeken az új rendképzőkön az új, harmadik kerék. Egyúttal javult a 
gép talajkövetése és könnyebbé vált a megfelelő magasság beállítása. A harmadik kerék 
felszerelhető a vonórúd bármelyik oldalára. A harmadik kerék standard felszereltség a 
VARIO verziónál, és opcióként elérhető az EVO változatnál. 

 
Vicon Andex 714T – Specifikáció röviden: 
 

 Andex 714T VARIO Andex 714T EVO 

Munkaszélesség 6.60/7.10m 6.60/7.10m 

Szállítási szélesség 2.45*/3.00m 2.45*/3.00m 

Villakar rotoronként 11 front / 12 back 11 front / 12 back 

Tömeg 1400kg 1390kg 

* leszerelt karokkal  
 
 
Nagyfelbontású képek letőltése az Andex 714T rendrakóról: 
 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VIC-Andex-714T-Vario-005 
 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VIC-Andex-714T-Vario-008 
 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VIC-Andex-714T-Vario-003 
 
http://download.kvernelandgroup.com/layout/set/content/Media/Images/VIC-Andex-714T-Vario-010 
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*** 

Kverneland Group (Kverneland AS) egy vezető nemzetközi vállalat, amely mezőgazdasági gépeket és 
szolgáltatásokat fejleszt, gyárt és értékesít. Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy 
egyedülálló, csúcsminőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt 
rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a 
talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakarmány területét fedi le. További információkért 
látogassa meg weblapunkat www.kvernelandgroup.com  

 
- - VÉGE - - 

 
További részletek: 
Uwe Kellermeier, Product Director, Mowers, Haytools & Wagons 
Kverneland Group Gottmadingen 
Tel. +49 7731 788 300 
Email: uwe.kellermeier@kvernelandgroup.com 


