
FJ-AGRO 1650 – 1800 - 1800XL
Zelfrijdende beregeningshaspels

FJ-AGRO – een goede keuze

FJ-AGRO ApS      Vandmosevej 6  DK7250 Hejnsvig  Danmark        +45 75 33 52 70       www.fj-agro.dk

Zelfrijdende beregeningshaspels met hoge prestaties, simpele bediening, hoge 
betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en met een lange levensduur.

De FJ-Agro zelfrijdende 
beregeningshaspel volgt de slang, 
waardoor de slang in bochten gelegd 
kan worden en de totale lengte van de 
slang benut kan worden.
Alle modellen zijn turbine aangedreven.
Slanglengte 300m – 1100m.
Diameter 100mm – 110mm - 125mm.



Opties bij deze machine:
- Beregeningscomputer met accu en zonnepanelen (Program Rain 10).
- Drukschakelaar.
- Hydraulische rem op de trommel (standaard met handbediende rem).
- Hydraulisch gedwongen besturing (standaard met mechanische besturing).
- Banden voor 12,5/80x18; banden achter 12,4/11x32.
- Verplaatsbare eindafslag.
- Draadloos LED verlichtingsset.

Deze machine is standaard uitgerust met:
- Slang diameter 100mm of 110mm;
- Slang lengte max. 525m;
- Spoorbreedte 1.65m of 1.80m;
- Ranger kanon met 3 spuitstukken naar wens;
- Storz koppeling voor bevestiging aan pomp;
- Stop bij onderdruk of overdruk;
- Turbine aangedreven versnellingsbak;
- Oprolsnelheid van 10-50m/uur;
- Banden voor 10,0/75x15,3; banden achter 11,2x28/PR6;
- Gegalvaniseerde trommel;
- Gezandstraald, gegrond en geverfd chassis.

FJ1650
Zelfrijdende beregeningshaspel

FJ-Agro Slang diam. Slang diam. Slang max. Capaciteit Oprolsnel- Lengte excl. Hoogte Breedte
buiten (mm) binnen (mm) lengte (m) m³/uur heid m/uur dissel m m m

FJ1650 100 84,4 525 25-60 10-50 6.10 3.30 2.10
110 93,6 400 25-80 10-50

FJ-AGRO – een goede keuze



FJ-AGRO – een goede keuze

Opties bij deze machine:
- Beregeningscomputer met accu en zonnepanelen (Program Rain 10).
- Drukschakelaar.
- Hydraulische rem op de trommel (standaard met handbediende rem).
- Hydraulisch gedwongen besturing (standaard met mechanische besturing).
- Brede achterbanden 480/657R28/136.
- Verplaatsbare eindafslag.
- Draadloos LED verlichtingsset.

Deze machine is standaard uitgerust met:
- Slang diameter 100mm of 110mm;
- Slang lengte max. 700m;
- Spoorbreedte 1.80m of 2.00m;
- Ranger kanon met 3 spuitstukken naar wens;
- Storz koppeling voor bevestiging aan pomp;
- Stop bij onderdruk of overdruk;
- Turbine aangedreven versnellingsbak;
- Oprolsnelheid van 10-50m/uur;
- Banden voor 12,5/80x18; banden achter 12,4/11x32;
- Gegalvaniseerde trommel;
- Gezandstraald, gegrond en geverfd chassis.

FJ1800 / FJ1800XL
Zelfrijdende beregeningshaspel

FJ-Agro Slang diam. Slang diam. Slang max. Capaciteit Oprolsnel- Lengte excl. Hoogte Breedte
buiten (mm) binnen (mm) lengte (m) m³/uur heid m/uur dissel m m m

FJ1800 100 84,4 700 25-60 10-50 6.20 3.58 2.20
110 93,6 550 25-80 10-50

FJ1800XL 110 93,6 650 25-80 10-50 6.20 3.78 2.20



Importeur:
MJC Machines & Stalinrichting
www.mjcmachines.com
Tlf. +31 (0)6 46 97 63 56
mjcmachines@gmail.com
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FJ-AGRO – een goede keuze

Uw dealer:

Optie: hydraulische rem op trommel Optie: brede achterbanden 480/65R28

Optie: beregenings-
          computer

Optie: hydraulische gedwongen besturing


