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ELYTE er betegnelsen for en ny generation liftsprøjte 

konstrueret til at imødekomme fremtidens ønsker og 

krav til en marksprøjte. Sikker og enkel betjening, 

større produktivitet, ergonomisk design og lave

driftsomkostninger sikrer den bedste økonomi 

og præcision i sprøjtearbejdet 

- intet er overset eller glemt 

i design og konstruktion af 

denne nye liftsprøjte.

Leveres med 3 kapaciteter, 1000, 1200 og 1600 liter og med 

4 typer reguleringssystemer (Autoregleur, DP Control, DP 

Tronic og EC Tronic). Leveres med sprøjtebommene Axiale, 

RLD, Multis, Ulys, Elypse fra 15 til 30 meter. 

Nye linier, afrundede former, driftssikre komponenter, kom-

plet udstyret og komplet integreret gør ELYTE marksprøjten 

helt unik i betjening og brug. ELYTE marksprøjten imødekom-

mer de strengeste internationale myndighedskrav. 

Elyte er et perfekt mix af æstetisk design og teknisk innovation.
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Design & udvikling



Chassisrammen
overfører 
tyngdepunktet
til traktorens
3-punkts
ophæng. Denne
indbyggede 
balance skåner
konstruktionen
og forlænger
ELYTE's levetid

Slanger og kabler til
bom er trukket
indvendig i rørkon-
struktionen til den 
centrale arm

Vedligeholdelse
sker ved nemt
tilgængelige 
smøresteder

Bommens indikatorer for højde og 
tilt er  flyttet frem  og gør aflæsning-

en nemmere

BEHOLDERE OG UDSTYR ER INTEGREREDE ENHEDER - ALT 
MONTERET PÅ CHASSISRAMMEN

BOMMEN HÆVES OG SÆNKES VED HJÆLP AF 
ET INTEGRERET ARMSYSTEM

 (BERTHOUD PATENT)

YDERST KOMPAKT

Beholderens sider og 
bagside er fri for kon-
struktioner. Dette gør 
adgangen til behold-
er, udstyr, betjen-
ingsventiler og bom 
nemmere.

På grund af den kompakte konstruktion i forening med det integrerede
auto-hitch system er ELYTE's tyngdepunkt flyttet tæt på traktorens 3-
punktsophæng. En vigtig egenskab som formindsker løftebehovet og
forøger stabiliteten under alle arbejdsforhold.

125 eller 165 l gennem-
skylningsbeholder

Opbevaringsskab

Integreret og foldbar 
præparatfyldeudstyr

Rentvands-
beholder,
kapacitet 16 liter

Berlogic 
manifoldsystem

3-stemplet Gama pumpe 
101,130, 160 l per min.

Membranpumpe 
280 l/minut.

1000, 1200 eller 1600 l 
hovedbeholder fremstillet 
i kraftigt polyethylene

Integreret
3-punkts
autohitch systemBeholderens

indvendige
flader er glatte 
og strømlinede 

og skylles nemt
ved hjælp af 

de indbyggede 
skylledyser.

ELYTE's underside er glat 
for at minimere beskadigelse 
på afgrøder.

Fuldsvejset monobloc chassis
overfladebehandlet med UHR 

ultra polyester lakering
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Beholderens påfyld-
ningsåbning er 
bekvemt placeret
og er tilgængelig fra 
et foldbart fodtrin.

NEM AT BETJENE

KOMFORT OG SIKKERHED

Det logiske manifoldsystem benævnt 
BERLOGIC betjener samtlige funk-
tioner. Indstilling af betjeningsven-
tilerne er grupperet på en måde, så 
alle ventiler drejes i retning af samme 
nummermarkering for den ønskede
funktion.

ELYTE liftsprøjten kan leveres med 
elektrisk indstilling af betjenings-
ventilerne, således at funktion-
erne fyldeudstyr med AUTO-STOP 
samt skylning af kredsløb og / eller 
beholder kan udføres fra computeren 
placeret i traktorens førerkabine

Berlogic manifoldsystem

Rentvandsbeholder

Rentvandsbeholderen til personlig 
hygiejne er integreret i venstre 
dør. Bekvemt placeret i forbindelse 
med arbejdsområdet for påfyld-
ning. Beholderen rummer 16 liter.

Præparatfyldeudstyr

Præparatfyldeudstyr med skyl og 
emballageskyl er integreret og placeres i
hvileposition efter brug. Udstyret kan 
også tilføres rent vand fra gennemskyl-
ningsbeholderen.

FRA DET ØJEBLIK DU MONTERER ELYTE MARKSPRØJTEN
PÅ DIN TRAKTOR TIL DU AFMONTERER

DEN IGEN HAR BERTHOUD TÆNKT PÅ MAKSIMAL
SIKKERHED OG BETJENINGSVENLIGHED

Hovedbeholderen kan fyldes på to måder:
1) ved hjælp af maskinens eget fyldeudstyr med 

Ø50 mm slange og bajonetkobling, eller
2) ved direkte toppåfyldning gennem behold-

erens påfyldningsåbning med si.

Fyldeudstyr

Design i arbejde

Beholderens indhold omrøres ved en 
injector placeret på kredsløbets returløb 
til beholder.  Intensitet af omrøringen kan 
justeres på Berlogic manifoldsystemet.

Omrøring
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Frakobling af ELYTE sker i mod-
sat rækkefølge. Først slåes de 

foldbare støtteben ud hvorefter 
traktorføreren stiller maskinen 

på et fast og jævnt underlag. 
Herefter udløses AUTO-HITCH 

koblingerne hvilket gør det 
muligt at køre frem indtil der er 

plads til at afmontere PTO-aksel, 
slanger og kabler.

Med det integrerede AUTOHITCH system er det 
nemt og sikkert at montere ELYTE på traktoren. 
Traktorføreren bakker til liftsprøjten så der sta-
dig er plads til at montere PTO-aksel, slanger og 
kabler. Herefter bakker traktorføreren yderligere 
indtil A-rammen fanger koblingerne.

NEM
VEDLIGE-

HOLDELSE

Uanset bomtype 
er den maksimale 

transportbredde
255 cm.

Desuden er ELYTE 
konstrueret til 

maksimal tilladt 
transport-
hastighed.

40 KM/T VED TRANSPORT

Et opbevaringsskab er integreret i 
gennemskylningsbeholderen
placeret på ELYTE's højre side

OpbevaringsskabAfgrødebeskyttelse

Afgrødebeskyttelse 
leveres som ekstraudstyr. 
Afgrødebeskyttelsen
består af en stålplade som mon-
teres under chassisrammen.

AUTOMATISK TILKOBLING

Servicefunktion på Berlogic manifold

Filtre kan afmonteres med fyldt beholder 

Adgang til pumpe fra bagsiden

Smørenibler på den centrale bomlift

Den daglige vedlige-
holdelse af ELYTE er 

særdeles enkel.
Alle serviceelementer 

er placeret nemt til-
gængelige



Præparatfyldeudstyret 
har tre indstillinger:

1) kan tage vand fra 
fyldeudstyret.

2) kan tage vand fra 
gennemskylnings-
beholder

3) kan tage vand fra 
hovedbeholderen

Herved er der altid mulig-
hed for, at anvende rent 
vand til blanding,
skylning og skylning af
emballage.

EFFEKTIV MARKSPRØJTNING SKAL GÅ HÅND I HÅND MED STØRST MULIG RESPEKT FOR OMGIVELSER 
OG NATUR. I SÆRDELESHED SKAL TRAKTORFØREREN KUNNE ARBEJDE SIKKERT MED DE ANVENDTE 
PLANTEBESKYTTELSESMIDLER. MED DEN NYE ELYTE MARKSPRØJTE FRA BERTHOUD ER DET BLEVET 
NEMMERE OG MERE SIKKERT AT UDFØRE SPRØJTEARBEJDET.

NIVELEC har digitalvisning af aktuel 
væskemængde i beholderen.

NIVOMATIC virker desuden som pro-
grammerbar fyldemelder og kan leveres 
med ALARM for programmeret påfyld-
ningsmængde og/eller med AUTO-STOP 
for programmeret påfyldningsmængde.

Denne funktion forebygger overfyldning i 
et øjeblik af uopmærksomhed fra traktor-
førerens side.

Som ekstraudstyr leveres en flyder-
aktiveret væskestandsmåler af bånd-
måltypen som ses på billedet til 
venstre.

Væskestandsmåleren er udstyret med 
store tal som nemt aflæses fra ELYTE's 
manifoldsystem og fra traktorens 
førersæde. Flyderen som aktiverer 
væskestandsmåleren er placeret i 
midten af beholderen for at give præcis 
information - også på sidehældninger.

BLANDING OG SKYLNING MED RENT VAND

BLAND KUN HVAD DU SKAL BRUGE
ELYTE kan også leveres med elektroniske 
væskestandsmålere benævnt NIVELEC 
og NIVOMATIC. Beholderens indhold 
aflæses direkte på display.

TÆNK PÅ MILJØ OG OMGIVELSER -
BLAND KUN HVAD DU SKAL BRUGE
FOR AT FÆRDIGGØRE SPRØJTE-
ARBEJDET.

®
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Teknologi

BERTHOUD tilbyder 4 forskellige 
væskestandsmålere.

Standard leveres ELYTE med en
flyderaktiveret kugleindikator som ses 
på billedet til venstre.



Med ELYTE er skylning i marken blevet nemmere

Skylning af kredsløb sker ved, at der pumpes rent vand fra gennemskyl-
ningsbeholderen direkte ud i kredsløbet uden returløb til hovedbeholder. En
bekvem løsning som altid kan bruges når der er midlertidigt ophold i 
sprøjtearbejdet.

Som ekstraudstyr leveres en elektrisk indstilling af betjeningsventilerne 
således, at skylning kan iværksættes og afbrydes fra computeren
placeret i traktorens førerkabine.

For at minimere restmængden er hovedbeholderen 
udformet med en sump som tillader fuldstændig 
tømning - også på sidehældninger.

Beholderen er udstyret med en bundventil som er 
ført ud til siden. I forbindelse med udviklingen af den 
nye generation ELYTE markprøjte har et af målene 
været, at reducere restmængden af præparater i 
væskekredsløbet. En vigtig egenskab for miljø og 
økonomi når kredsløbet skal skylles efter afsluttet 
arbejdsopgave.

Den reducerede restmængde er blandt andet 
opnået ved at reducere længden og antallet af 
slangeforbindelser. For eksempel er slanger til bom 
ført igennem parallel liftens profilrør.

SKYL SPRØJTEBOMMEN MED RENT VAND

RESTMÆNGDEN ER BEGRÆNSET TIL ET MINIMUM

Skylning af hovedbeholder sker 
ved, at der pumpes rent vand fra 
gennemskylningsbeholderen direkte ind til de 
to brusehoveder som er placeret i beholderen.

®

®
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enkel og eff ektiv



> Et enkelt og omkostningsbesparende reguleringssystem 
>  DP CONTROL er et overvågningsudstyr der leveres som ekstraudstyr. Denne skærm viser 4 hovedparametre: volu-

men l/ha, kørehastighed, akkumulerede liter udbragt, et aktuelt kalkuleret arbejdstryk.
>  BERJUST 2000 er et overvågningsudstyr der leveres som ekstraudstyr. Denne skærm kan skifte i mellem at vise volu-

men l/ha og kørehastigheden. Skærmens hukommelse akkumulerer antal liter udbragt, antal ha behandlet og antal 
kørte kilometer. De akkumulerede data kan hentes frem på skærmen og nulstilles hvis det ønskes.

Reguleringssystemet AUTOREGLEUR virker proportionalt med traktorens PTO omdrejninger. Systemet regulerer 
arbejdstrykket så de ønskede liter/ha bliver konstant inden for samme gear. Et reguleringssystem som arbejder 
præcist ved en variation i kørehastigheden på op til 20 %.

Reguleringssystemet AUTOREGLEUR

Reguleringssystem virker ved tryksensor og tilbyder mange fordele, f.eks:
> Større nøjagtighed fordi trykmålingen sker tættere på dysernes placering
> Ingen ændringer i trykreguleringen ved eventuelle tilstoppede dyser
> System uden ligetryksventiler
> Reduceret vedligeholdelse
> Udstyret tager automatisk højde for delbredde

Reguleringssystemet DP TRONIC og      C TRONIC er kørselsafhængig dosering ved tryksensor

DP TRONIC monitor
DP TRONIC monitoren  anvendes til:
> At programmere en sprøjteopgave
> Justere volumen +/- l/ha under sprøjtearbejdet
>  Kontinuerlig visning af 4 hovedparametre vedrørende sprøjteopgaven
    (Volumen l/ha, kørehastighed, antal liter udbragt, målt arbejdstryk)
> Akkumulerer totaler for 10 individuelle marker eller parceller
> Kompatibel med GPS udstyr til sektionsafblænding og variabel doseringskontrol.

> Valgfrit opstartstryk sikrer at markens hjørner altid bliver sprøjtet
> Valgfrit minimum og maksimum arbejdstryk på dyserne
> Justere volumen +/- l/ha under sprøjtearbejdet
> Joystik til betjening af sektionsventiler, hovedhane og bomfunktioner kan
    leveres som ekstraudstyr.

DP Tronic fordele

EXCLUSIVE TO

BERTHOUD

> CANBUS teknologi
> Stor 15 cm farveskærm
>        PILOT trådløst multi-funktions joystik er standard på de  

el-hydrauliske bomme type ED, og leveres som ekstraudstyr 
til hydrauliske bomme type SEH. Virker i en radius af op til 25 
meter fra EC TRONIC monitoren. Gør det nemmere og hur-
tigere at kontrollere en dyse efter service. Gør det nemmere 
og hurtigere at indstille bommens hydrauliske drosselventi-
ler til ønsket arbejdshastighed på bomfunktioner.

®
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EC TRONIC monitoren  anvendes til:
>  Kontinuerlig visning af 4 hovedparametre vedrørende sprøjteopgaven: volumen l/ha, kørehastighed 

antal liter udbragt, målt arbejdstryk.
>  Integrerede ekstraudstyr: vejrstation, etc.
>  Hukommelse for fl ere maskinførere, etc.
>  Individuel betjening af 15 sektionsventiler
    sekventielt på multi-funktions joystik

   C TRONIC monitor

C Tronic fordele

RIGTIG DOSERING PÅ DET RIGTIGE STED PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT ER ESSENTIEL FOR 
PLANTEBESKYTTELSE. MARKSPRØJTENS REGULERINGSSYSTEMER ER DERFOR AF VITAL 
BETYDNING. ELYTE LEVERES MED TRE FORSKELLIGE REGULERINGSSYSTEMER:

1) ELEKTRISK ARMATUR BENÆVNT AUTOREGLEUR
2) KØRSELSAFHÆNGIG DOSERING BENÆVNT D.P.TRONIC ELLER 3) E.C.TRONIC

Præcision
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Recirkulation af væske i dyserør

    TECH eller      TECH Visio: er nøglefærdige GPS løsninger !

BERTHOUD's GPS udstyr benævnt       TECH eller       TECH Visio leveres som 
ekstraudstyr til automatisk sektionsafblænding, navigering og programme-
ring af køremønstre. Berøringsfølsom skærm med samme funktioner leveres i 
to forskellige størrelser, 5.7" eller 8.4".

ELYTE leveres uden recirkulationssystem. Dyserørene er med endemuff er uden slangeforbindelser til beholder

ELYTE kan leveres med semi-kontinuerligt recirkulationssystem som virker samtidig med, at der er arbejdstryk på 
dyserørene. Recirkulation forebygger bundfældning af præparatrester ved dyserørenes endemuff er. Med dette sys-
tem er recirkulation kun mulig mens dyserne er åbne.

Dis-kontinuerlig fl ow:  er standard

Semi-kontinuerlig recirkulation (leveres som ekstraudstyr):

Kontinuerlig recirkulation (leveres som ekstraudstyr):
Med dette system virker recirkulationen med både åbne og lukkede dyser. Udstyret benævnes AGP og består af 
kompressor med pneumatisk lukning og åbning af dyseholdernes drypstop. Udstyret har mange fordele
> Minimerer risikoen for snavs og afl ejringer i dyserør
> Altid præparat ved dyserne efter skylning
>  Skyllevand med skyllemiddel kan "recirkuleres" hvorfor 

skyllevandet strækker længere
> Altid fuldt arbejdstryk på dyserørene ved åbning af dyser
> Omgående pneumatisk aktivering af  drypstop

GAMA pumpe
GAMA pumperne er kendt for sin robusthed og lange levetid. Pumperne leveres 
med kapaciteterne 105, 130 eller 160 l/min og  har to store fordele:
> Fremragende proportional pumpeydelse, som garanterer nøjagtigheden i 

kombination med reguleringssystemerne Autoregleur og DP Control
> Minimum vedligeholdelse takket være et oliebadsdrev og udbredt anvendelse 

af rustfri stål. Fordi stemplerne arbejder 120° forskudt i forhold til hinanden er 
trykudligningsanordninger unødvendige.

Stempel-membranpumpe leveres som ekstraudstyr
> 280 l/min ved 20 bars modtryk
> Enkel og omkostningsbesparende pumpe

Pumper

GPS assistance

Disse GPS løsninger tilbyder:
> Guidance
>   Automatisk sektionsafblænding med visning af hvilke sektioner der er åbne og lukkede. Desuden vises køremønstre for en enkelt arbejdsbredde, 

dobbelt arbejdsbredde eller tredobbelt arbejdsbredde.
> Berthoud leverer GPS løsningerne med antenne og modtager for EGNOS som er et gratis signal med en nøjagtighed på 15 - 30 cm. Andre mere 

præcise GPS modtagere op til RTK niveau kan leveres som ekstraudstyr.

Præcision sprøjtning



ELYTE KAN LEVERES MED EN PIVOT-OPHÆNGT AXIALE BOM. DENNE
BOMTYPE ER SOLGT I STORT ANTAL TIL BERTHOUD'S TRAILERSPRØJTER.

PÅ BAGGRUND AF DISSE ERFARINGER ER BOMMEN NU
VIDEREUDVIKLET OG TILPASSET DEN NYE ELYTE LIFTSPRØJTE.

MARKEDETS BEDSTE 
BOMBALANCE

Axiale 20/12, 21/12 og 
24/12 SEH hydraulisk 
 eller ED el-hydraulisk 

Axiale 24/18/12 ED
el-hydraulisk

ELYTE & AXIALE - DEN PERFEKTE 
KOMBINATION

FOLDNINGSMULIGHEDER

AXIALE bommens selvstabiliserende ophæng 
er baseret på princippet om, at afbalancere
bommen hvor den har sit tyngdepunkt.

Dette pivotpunkt er det essentielle som skaber 
bommens unikke balanceegenskaber.

Bomophænget består desuden af 4 spiralfje-
dre og 2 støddæmpere som har til formål at 
dæmpe vibrationer.

>Venstre bom > Højre bom

> Støddæmper

BOMOPHÆNGETS CENTRALE PIVOT

> Bommens mobile ramme
> Flydende ramme

> Cylinder til skråtstilling af bom

> Bommens 
pivot ophæng

> Spiralfjeder

®

®

®
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Axiale & Elyte

Femragende stabilitet - i særdelshed ved plud-
selige ændringer i køreretning og ved kørsel i 
bakket terræn..

Ingen uønskede horisontale bevægelser grun-
det bommens triangulære tværnit.

Udstyr til individuel foldning af yderled og indi-
viduel tilt af sidefløje leveres som ekstraudsyr.

Den integrerede bomlift er affjedret med gasdæm-
pere. Affjedringen isolerer bommen fra stødpå-
virkninger som optræder ved kørsel over ujævnt 
terræn.

Bommens indikatorer for højde og tilt er
flyttet frem og gør aflæsningen nemmere.



Robuste hængsler, effektive
hydrauliske cylindre som alle befinder

sig i inderste stilling når bommen
er foldet ud.

QUADRIX dyseholdere placeret godt
beskyttet imellem bommens forreste og 

bageste profilrør

YDERST ROBUST OG STABIL

FOLDNINGSMULIGHEDER

®

®
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i perfekt harmoni

5 m5 m 4 m4 m 2 m2 m 2 m

6 m
4  sections

Axiale 24

6 m 6 m 6 m

6,5 m 6,5 m2 m 2 m2 m4 m 4 m

6,5 m 7 m 7 m 6,5 m
4  sections

Axiale 27

6,5 m 6,5 m2,5 m 2,5 m2 m4 m 4 m

7 m 7 m
4  sections

Axiale 28

7 m 7 m

5 m 5 m2 m 2 m 2 m 2 m2 m

5 m
4  sections

Axiale 20

5 m 5 m 5 m

5 m 5 m2 m 2 m 2 m 2,5 m2,5 m

5,5 m
4  sections

Axiale 21

5 m 5 m 5,5 m

DIMENSIONER

Afvigerled fremstillet i 
3-dimensional kon-

struktion



KONSTRUERET TIL ANVENDELSE PÅ ALLE STØRRELSER LANDBRUG. ULYS 
VERTIKALFOLDEDE BOM TILBYDER MANGE FORDELE: REDUCERET TRANS-

PORTBREDDE, NEM ADGANG TIL TRAKTORENS FØRERKABINE, NEM ADGANG 
TIL BEHOL-DERENS PÅFYLDNINGSÅBNING. ROBUST KONSTRUKTION.

BEMÆRKELSESVÆRDIG STABIL.

Bomophæng og balancesystem består af 
central pivot og er baseret på princippet om,
at afbalancere bommen hvor den har sit 
tyngdepunkt. Balancen vedligeholdes af 
to hydrauliske støddæmpere og to gum-
midæmpere. Balancesystemet er desuden 
kombineret med et enkelt trapezophæng. 
Dobbelt trapezophæng leveres som 
ekstraudstyr.

Et særligt bomophæng:

BEMÆRKELSESVÆRDIG STABIL PÅ GRUND 
AF BOMMENS PIVOTOPHÆNG 

Bommen er fremstillet
i profileret plade hvor bomrør,

dyseholdere og dyser er
integrerede og placeret godt

beskyttet mod påkørsel

Uovertruffen robust

I arbejdsstilling er de 
hydrauliske cylindre altid 

placeret i bundstilling 
for at beskytte 

stempelstokken. Desuden 
er stempelstokken 
bruneret for at yde 

maksimal beskyttelse mod 
korrosion.

Vibrationsdæmper

Vibrationsdæmper

®

®
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Ulys & Elyte 

Fremragende stabilitet ved kørsel i kurver, på sidehældninger og i 
bakket terræn takket være bommens pivot ophæng

Skråtstillingsudstyr er standard og individuel tilt af sidefløje leveres 
som ekstraudstyr

Afvigerled virker i begge 
kørselsretninger samt i opad-
gående retning. Konstruktionen 
er med automatisk neutral.

Individuel foldning styres af
hydrauliske skifteventiler.



Ud- og indfoldning samt bomlås
Skråtstilling af hele bommen

Ud- og indfoldning af bom
Bomlås
Skråtstilling af hele bommen

Ud- og indfoldning
Individuel foldning af yderled 
Bomlås
Skråtstillingsudstyr
Individuel tilt af sidefløje (ekstraudstyr)

Den hydrauliske bom kræver
(1EV og 2DV ventiler)

Med el-hydraulisk funktionsvælger
(1EV og 1DV ventil)

BOMBETJENING VED
 TRAKTORENS  OLIEUDTAG,

HYDRAULISK
ELLER EL-HYDRAULISK

Fuld el-hydraulisk udgave
(1EV ventil med fri retur)

®

®
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i den grad kompakt

sectionssections

sections

FOLDNINGSMULIGHEDER OG BOMSEKTIONER: 
mange muligheder vil tilgodese alle behov



Fremstillet af lukkede 4-kantede profilrør og overfladebehand-
let med UHR polyester lakering.

Bommen leveres i fire arbejdsbredder 18, 20, 21 og 24 meter

Hydraulisk sidefoldning

Bommen er ophængt i et enkelt-  eller dobbelt trapez
balancesystem

Bommen er ophængt i ELYTE's centrale parallel lift

RLD BOMMEN

®

®

®
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MULTIS & RLD bommene

FOLDNINGSMULIGHEDER OG BOMSEKTIONER: 

Bommen er udstyret med afvigerled
som virker ved påkørsel ved forlæns og 
baglæns kørsel. Automatisk neutralstilling.

Skråtstillingsudstyr er ekstraudstyr

Automatisk låsning af bomophænget sker 
ved foldning af bommen

1/2 foldning af bom leveres som ekstraudstyr

Dyserør er fremstillet af kraftig PVC (rustfri stål leveres som ekstraudstyr). Dyserør og QUADRIX 
dyseholdere er placeret godt beskyttet. Bolte og møtrikker er fremstillet i rustfri stål.

1/2 foldning leveres som ekstraudstyr

2 m

4  sections

RLD  24

2 m 2 m5 m 5 m4 m 4 m

6 m 6 m 6 m6 m

2 m

4  sections

RLD  21

3 m 2,5 m3 m2,5 m 4 m 4 m

5,5 m 5 m 5 m 5,5 m

2 m

4  sections

RLD  20

3 m 2 m3 m2 m 4 m 4 m

5 m 5 m 5 m 5 m

2 m

4  sections

RLD  18

2 m 2 m2 m2 m 4 m 4 m

4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m



DEN VERTIKALT FOLDEDE BOMTYPE MULTIS LEVERES I ARBEJDSBREDDER 
PÅ 15- OG 18 METER. BOMMEN ER KARAKTERISTISK VED SIN LETTE, ENKLE 
OG KOMPAKTE KONSTRUKTION SOM BYDER PÅ MANGE FORDELE. 

MULTIS 
BOMMEN

MULTIS bommen er konstrueret til mindre landbrug, 
kvægbrug og grøntsagsavlere. Bommen folder verti-
kalt i et "U" som har to hovedfordele:
 Gør bommen kompakt
 Giver maksimal fleksibilitet ved foldning og 

udfoldning

En alsidig bom

MULTIS bommen folder vertikalt til mindst mulig 
bredde (2.55 meter) hvilket gør det muligt at 
køre på arealer med lidt plads. Desuden optager 
marksprøjten mindst mulig plads ved opbevaring. 
Bommens lave vægt gør den velegnet til mindre 
traktorer.

En kompakt og let bom

MULTIS bommen kan udfoldes i 6 forskellige
arbejdsbredder fra 2.55 til 15 (eller) 18 meter.

En multi-funktions-bom

MULTIS bommen er overfladebehandlet med UHR
polyester lakering.

Dyseholderne sidder godt beskyttet mod påkørsel. 

Bommen er udstyret med afvigerled.

En robust bom

®

®
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 enkle, men eff ektive konstruktioner

FOLDNINGSMULIGHEDER OG BOMSEKTIONER: 

2 m

4  sections

MULTIS  18

2,5 m 2,5 m 2,5 m2,5 m3 m 3 m

4,5 m4,5 m 4,5 m4,5 m

2 m

3  sections

MULTIS  15

2 m 2 m2 m2 m2,5 m 2,5 m

5 m5 m 5 m

Ud- og indfoldning sker ved 4 dobbelt-
virkende funktioner + wire

Skråtstillingsudstyr leveres som ekstraudstyr

Bommen er ophængt i et trapez balance-
system

Automatisk låsning af bomophænget sker 
ved foldning af bommen

Bommen er ophængt i ELYTE's centrale
parallel lift
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UDVIKLET PÅ GRUNDAG AF BERTHOUD'S ERFARINGER MED KONSTRUKTION AF SPRØJTEBOMME. ELYPSE BOM-
MEN TILBYDER ET NYUDVIKLET VIFTEFORMET FOLDESYSTEM SOM GØR SELV EN 30 METER BRED BOM KOMPAKT I 
TRANSPORTSTILLING. DESUDEN BIDRAGER KONSTRUKTIONEN TIL EN BETYDELIG REDUCERING AF BAGUD HÆN-

GENDE BOMDELE SOM GØR DET NEMMERE FOR TRAKTOREN AT LØFTE EN STOR LIFTSPRØJTE.

ELYTE ELYPSE bommen 

Et nyudviklet
 foldekoncept

Robusthed hentet fra AXIALE konstruktionen

Bommen folder i vifteform

Et nyudviklet design som gør det 
muligt at anvende brede sprøjte-
bomme til en liftsprøjte

Bommen er i triangulær tværsnit fremstillet af RHS rørprofiler. Yderste bomled er fremstillet i alluminium

Bommens triangulære tvæsnit skaber optimal horisontal stabilitet.

Dyserør, dyseholdere og dyser er integrerede i bommens triangulære tværsnit

Bevægelige led og hængsler er yderst robuste. I arbejdsstilling er de hydrauliske cylindre altid placeret i bundstil-
ling for at beskytte stempelstokken mod påkørselsskader. Desuden er stempelstokken bruneret for at yde maksimal 
beskyttelse mod korrosion.

Ekseptionel stabil
Bemærkelsesværdig stabil ved kørsel i 
kurver og i bakket terræn på grund af 
bomophængets centrale pivot ophæng

Skråtstillingsudstyr til hele bommen er 
standardudstyr og individuel tilt af side-
fløje leveres som ekstraudstyr.

Hydraulisk betjening af bom
Med el-hydraulisk funktionsvælger
(1EV og 1DV ventil fra traktor)

Fuld el-hydraulisk udgave
(1EV ventil med fri retur fra traktor)

Koblet ud- og indfoldning af bom

Bomlås

Skråtstillingsudstyr

Koblet ud- og indfoldning af bom

Individuel foldning af bomled

Bomlås

Skråtstillingsudstyr

Individuel tilt af sidefløje
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den innovative foldede bom
FOLDNINGSMULIGHEDER OG BOMSEKTIONER: 

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sections

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sections

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sections

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sections
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sections

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sections

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sections

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sections
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m3 m 2,5 m

7  sections

Elypse  30

3 m 3 m3 m2,5 m 2,5 m

3 m 3 m4,5 m 4,5 m5 m 5 m 5 m

2 m2,5 m3 m3 m2 m 2,5 m

7  sections

Elypse  28

2 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m1,5 m 2,5 m

7  sections

Elypse  27

1,5 m3 m3 m2,5 m 2,5 m

3,5 m 3,5 m4 m 4 m 4 m 4 m4 m

2 m2,5 m3 m3 m 2,5 m

Elypse  24

3 m3 m2,5 m 2,5 m

6  sections
4 m 4 m4 m4 m4 m4 m

AUTOMATISK BOMHØJDEREGULERINGSSYSTEM:
markedets mest eff ektive system
BERTHOUD's automatiske bomhøjdereguleringssystem leveres som ekstraudstyr til alle sprøjtebomme med 
el-hydraulisk funktionsstyring. Udstyret fastholder en af traktorføreren forudprogrammeret bomhøjde over 
jordoverfl ade eller afgrødetop. Der kan leveres to forskellige systemer:

SLANT CONTROL udgaven virker på 
cylinder til skråtstilling af hele bommen 
samt på bomliften.

SLANT CONTROL version

TOTAL CONTROL udgaven  virker på 
cylinder til skråtstilling af hele bommen, 
individuel tilt af sidefl øje samt på bomliften 
(men afhænger af bomtypen)

TOTAL CONTROL version
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Elyte Autoregleur Elyte DP Tronic og EC Tronic

1000 1200 1600 1000 1200 1600

Auto-hitch A-ramme X X X X X X

125 liter gennemskylningsbeholder X X X X

165 liter gennemskylningsbeholder X X

Opbevaringsskab X X X X X X

16 liter rentvandsbeholder til personlig hygiejne X X X X X X

Præparatfyldeudstyr X X X X X X

Berlogic manifoldsystem X X X X X X

Flyderaktiveret væskestandsmåler med kugle indikator X X X X X X

Flyderaktiveret væskestandsmåler af båndmåltypen Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

Elektronisk væskestandsmåler Nivelec Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

Elektronisk væskestandsmåler Nivomatic Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

Filter monteret i beholderens påfyldningsåbning (8/10 mm) X X X X X X

Filter monteret på pumpens sugeside (6/10 mm) X X X X X X

Filter monteret på pumpens trykside (4/10 mm) X X X X X X

Beholderomrøring ved hydromax injektor og returvæske til tank X X X X X X

Skylledyser for skylning af beholder X X X X X X

Elektrisk betjening af beholderskylning og skylning af bom og kredsløb Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

GAMA 101 pumpe - 105 liter / min Standard til Multis bomme

GAMA 130 pumpe - 130 liter / min Ekstraudstyr (standard for RLD - ULYS - AXIALE - ELYPSE 24 bomme)

GAMA 160 pumpe - 160 liter / min Ekstraudstyr (Standard for ELYPSE bomme 28 til 30 m)

Stempel membranpumpe BP 280 (280 liter / min ved 20 bar) Ekstraudstyr

VEC sektionsventiler X X X X X X

Autoregleur proportionaludstyr til trykregulering (DPM) X X X

Berjust 2000 (overvågningsudstyr til DPM) Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

DP Control (overvågningsudstyr til DPM) Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr

DP Tronic (kørselsafhængig dosering DPAE) X X X

EC TRONIC (kørselsafhængig dosering DPAE) X X X

MULTIS sprøjtebom X

RLD sprøjtebom X

AXIALE sprøjtebom X (28 m version kun til ELYTE 1600)

ULYS sprøjtebom X

ELYPSE sprøjtebom X

BOOM CONTROL - automatisk bomhøjdereguleringssystem Ekstraudstyr 

Semi-kontinuerligt recirkulationssystem Ekstraudstyr

Kontinuerligt recirkulationssystem AGP med pneumatisk lukning af drypstop Ekstraudstyr

Lys på sprøjtebom Ekstraudstyr til AXIALE - ULYS - ELYPSE

Udstyr til udvendig skylning af liftsprøjte i marken Ekstraudstyr 

Funktioner & udstyr
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Dimensioner i m Multis 
15

Multis 
18

RLD 
18/20

RLD 
21

RLD 
24

Axiale 
21

Axiale 
24

Axiale 
28

Ulys 
18

Ulys 
20/21

Elypse 
24

Elypse 
30

ELYTE 1000

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,52 3,06 3,17 3,26

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 1,90 1,90 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 1,89 1,89 1,68 1,68

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

ELYTE 1200

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,52 3,06 3,17 3,26

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 1,90 1,90 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 1,89 1,89 1,70 1,68

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

ELYTE 1600

A 2,55 3,05 3,68 3,68 3,83 4,20 4,20 4,66 3,57 3,11 3,10 3,19

B 2,51 2,51 2,23 2,23 2,38 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

C 2,00 2,00 4,26 4,76 4,50 4,90 5,20 6,95 2,15 2,15 1,62 1,76

D 1,77 1,77 1,88 1,75 1,75 1,75

Vægt i Kg Multis 
15

Multis 
18

RLD 
18/20

RLD 
21

RLD 
24

Axiale 
21

Axiale 
24

Axiale 
28

Ulys 
18

Ulys 
20/21

Elypse 
24

Elypse 
30

ELYTE 1000
Tom 960 986 1100 1145 1190 1470 1490 1580 1340 1370 1510 1580

Total 2204 2220 2350 2385 2440 2700 2720 2965 2565 2595 2660 2725

ELYTE 1200
Tom 970 996 1109 1160 1220 1480 1500 1600 1350 1380 1520 1590

Total 2434 2460 2525 2565 2625 2930 2950 3365 2785 2815 2870 3025

ELYTE 1600
Tom 1070 1100 1260 1310 1370 1580 1600 1700 1500 1530 1680 1745

Total 2840 2870 3155 3205 3265 3345 3365 3465 3400 3430 3450 3645

C

A

B

D

A

BC

AXIALE bommen dimensioner MULTIS bommen dimensioner

Tom: Egenvægt
Total: Totalvægt
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ELYTE 100% BERTHOUD
BERTHOUD' historie går tilbage til 1895 hvor selskabet blev grundlagt af Paul Berthoud i den franske region Belleville sur Saone.  I 
1987 blev BERTHOUD opkøbt af den børsnoterede industrigruppe EXEL INDUSTRIES som er Verdens største producent af sprøj-
teteknik indenfor tre hovedområder: 1) Industrielle automatiske maleanlæg, væske- eller pulverbaseret. 2) Sprøjteteknik til haver, 
parker og offentlige institutioner. 3) Sprøjteteknik til mark- og plantage.

Berthoud's produktudvikling skal være til udbytte for landmændene. Udviklingsmålene forfølges efter forudgående markedsun-
dersøgelser og samtaler med brugere. Berthoud udvikler 100 % af sine produkter og er hele tiden i besiddelse af et antal god-
kendte patenter som skaber tid til at udvikle nye produkter og fastholde det teknologiske forspring. 10 % af selskabets omsæt-
ning anvendes til produktudvikling. Produktudviklingen omfatter alle komponenter som pumper, bomme, affjedringssystemer 
og reguleringssystemer. De seneste års produktudvikling omfatter f.eks: OMEGA turbinepumpen, Actiflex hjulaffjedring, Axiale 
bommens pivot balancesystem, reguleringssystemet E.C.TRONIC, SpeedAir og SupAir pneumatiske tågesprøjter til plantagebrug, 
Airmist fordelere til tågesprøjter og mange andre.

Udviklings fordele

Berthoud har over de seneste 50 år opbygget et 
netværk af forhandlere tæt placeret sine brugere. 
Mere end 350 teknikere fra forhandlernetværket 
bliver hvert år uddannet på vores træningscentre.

Netværks fordele

Udvalgs fordele

Berthoud's afdeling for reservedele og tilbehør har 
en yderst effektiv logistik. BERTHOUD garanterer at 
kunne levere reservedele inden for 24 timer. Desu-
den står produktspecialister til rådighed med hjælp 
og vejledning til vore servicepartnere.

Service fordele

BERTHOUD opfylder alle krav fra blandede landbrugs-
bedrifter, planteavl, store landbrugsbedrifter, fra enkle 
tekniske løsninger (DPA) til sofistikerede tekniske løs-
ninger       BERTHOUD SOLUTIONS, (udstyr til GPS præci-
sionslandbrug). Marksprøjter og udstyr som alle drager 
fordel af den bedste gensalgsværdi.


