
 

 
 
 
 
 
 

AGRETO Tříbodová váha 
 

 
 
 
 

Použití: 

 Vážící trojúhelník pro snadnou montáž na 

tříbodové závěsy kat. II 

 Pro přední i zadní montáž 

 Ideální pro vážení rozmetadel, přepravek, 

dávkovačů krmiv nebo jiného příslušenství 
 
 
 

Technická data: 

 Ocelová konstrukce s vnitřními tenzometry 

 Speciální nastavení i pro příslušenství, 

které přesně neodpovídá kategorii 2 

(vzdálenost spodního závěsu 85-90 cm, 

vzdálenost mezi horním a spodním ramenem 

závěsu 48-68cm) 

 Konstrukce této váhy zaručuje přesné vážení 

bez ohledu na postavení nákladu 

 Těžiště je posunuto o cca 15cm 

dozadu 

 Nosnost 6000 kg, rozlišení 5 kg 

 Váha jde snadno namontovat a kalibrovat 

 Napájení 12-24 V 

 Váhu můžete kontrolovat i během jízdy 

 Funkce tárování 

 Hmotnost 80kg 
 
 

Výhody: 

 Levná přenosná váha pro traktorový 

tříbodový závěs 

 Snadná manipulace 

 Kontroluje množství aplikovaného hnojiva 

 Usnadňuje konfiguraci vašeho stroje 
 
 

Možnosti rozšíření: 

 Dvouřádkový displej zobrazuje aplikované 

množství na hektar 

 Systém „Quick Hook“ 
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AGRETO Tříbodová váha – možnosti rozšíření 
 

 
 
 

Systém „Quick Hook“: 
 Verze se dvěma rychloupínači (originál 

“Walterscheid”) kat. II na zadní straně 

váhy pro rychlou výměnu příslušenství 

s pevným rámem 

 Úspora místa s blokovacím mechanismem 
 
 

Indikátor dávkování: 
 

Obsah: 

 Dvouřádkový displej pro váhu (nahrazuje 

standardní displej) 

 Snímač pracovní polohy 

 Snímač otáček pro montáž na kola nebo 

kardanové hřídele 

nebo: 

 Propojovací kabel k výstupu signálu 
 
 

Vlastnosti: 

 Zobrazuje rychlost vozidla 

 Vypočítá množství dávkovaného materiálu 

na hektar ze změny hmotnosti a ze 

zpracované plochy 

 Automatický režim s uvedením aplikované 

dávky materiálu na hektar v nastavitelných 

časových intervalech 

 Manuální režim pro výpočet dávkování 

materiálu na hektar na vymezené ploše 

s funkcí start-stop 
 

 

Výhody: 

 Informace o množství použitého materiálu při 

aplikaci 

 Chybné nastavení zařízení může být rychle 

zkontrolováno a opraveno 
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