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M24D Hellios ja M24D Hellios 36
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Oma katergooria kergeim taimekaitseprits!

Kerge kaal
Vabalt liikuv

Kõrgefektiivne
Lihtne

Paindlik
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Säästa aega põllu ja talu 
vahel liikumisel: vali 40km/h 

kiirus teel sõitmiseks.

3,86 m > 3,98 m 
4,16 m > 4,28 m 
4,46 m > 4,58 m 

Mitmetoimeline, kompaktne ja kerge kaal

Standardkõrgus

Min.>Max.kõrgus 
sõltub rehvidest 

(näidatud suurused 
vastavad 36m 

poomiga Hellios 36'le )

Hellios:   6.48 m 
Hellios 36:  6.76 m 

Hellios 36:  8.83 m > 9.13 m (36 poom > 38 m)   
Hellios:    6.69 m > 7.78 m (24 poom > 32 m) 

Valikuline kõrgus Valikuline kõrgus 

Peapaak 2500 or 3000 l
Loputuspaak 300 l

Kütus Hellios 170l
Hellios 36 215l

Min.-Max rada 1.80 kuni 2.40 m
Üldlaius 2.55 m
Pööramisraadius 3.60 m
Netokaal 6.3 t
Esi- / Tagakaalu
jagunemine

45% / 55% (poom koos)
40% / 60% (poom laiali)

Helliose kaalunäit 3000l-28m

40
km/h

Kerge kaalu

Kasvatad kõrge kasvuga saaki? 
Suurendatud kõrgus maapinnast Hellios 1.60m kõrgusega maapinnalt: sobib täius-

likult kõrgekasvulisele saagile: mais, päevalill, tubakas.
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Jõuseade asub sõiduki tagumises osas:
• Filtrid on lihtsamaks hoolduseks paigutatud töökõrgusele
• Helikindlad katted kabiinis müra tekke vähendamiseks 
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Hellios ja Hellios 36 saab oma jõu diiselmootoritelt. 

Tänu nelja ratta roolimise süsteemile võimaldab Hellios:
• Mitteparalleelset veojõudu ning vabalt liikumist

• Kallakurežiii tagarataste roolimiseks: ohutult kallakute ületamiseks kasuta krabi-režiimi 
• Nelja ratta roolimise talitlus lihtsaks pöörete tegemiseks

• Maapinna ja saagi kaitsmine
• Pööramis- ja kallakurežiimid veendumaks, et rattad omavahel joonduksid

Mootor: Piisav töövõimsus 
esmaklassilisele kuid ökonoomilisele 
taimekaitsepritsile.

 

Erinevalt teistest taimekaitsemasinatest on Matroti pritsid piisavalt tasakaalustatud 
mootori võimsusega, et kindlustada suurepärast veojõudu. Hüdromehaaniline ülekanne
ja kerge kaal on vaid mõned nimetused Helliose eelisnimekirjas. 

Võime tõhusaks tööks (veojõud, võimsus ja reageerimine) 
vajamata selleks liiga suurt mootorit.

 

Peamine kasu sellise mootori valimisel: 

• kütuse kokkuhoid
• jõudlus ja sooritus
• kerge kaal

R = 3 m

Relâcher la pédale

virage
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nner la
 pédale 

Zone à plat

Zone de dévers

Lihtne hooldada

ja suurepärase veojõu tasakaal

Vabalt liikuvus nelja ratta roolimisega 
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Un moteur puissant  
Une conduite simple et économique

Multiketaspidurid on paigutatud tagateljele
• Kaitse väliskahjustuste ja oksüdatsiooni eest
• Pikem kasutusiga

Helliose iseliikuvad pritsid tõstavad esile:
• Hüdromehaaniline ülekanne tagateljel (vt. allpool)
• Hüdrauliline ülekanne esiteljel (vt järgmine lk.)

Hellios toob välja kolmepunktilise õhkvedrustuse:
• üks õhkvedru esiteljel
• kaks õhkvedru tagateljel

 

Hellios 36'le on paigutatud erinev vedrustus (vt. järgmine lk.)

Hüdromehaanilise ülekande eelised:
 

Kolmepunktilise vedrustuse 
eelised:

 
  

• Pritsi üldstabiilsus
• Rohkem mugavust juhile 
• Teedel parem sõita
• Vähem mehaanilist pinget
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Künkad, märgalad, kallakud jne. 
Hellios läheb igale poole! Mugav sõita: 

tõhus vedrustus

Pidurisüsteem

Keerulistes tingimustes (künkad, märgala, kallakud jne.) 
on lihtne sõita

 

• 
Usaldusväärne prits mida on kerge hooldada

• Lihtne ülesehitus

Sõitmine on tõhusam: rohkem pöördemomente
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Hellios 36'l on laiad poomind: 36-38m. 
Poomi pideva tasakaalus püsimiseks on Hellios 36'l teiste mudelitega võrreldes suurendatud kere. Esitelg ning vedrustus on tugevdatud. 
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Hellios 36 tugevdatud osad täiusliku 
usaldusväärsuse tagamiseks

Hellios 36: esirataste ülesehitusel üheosaline tala

Saadaval kaks kere ja
kaks vedrustussüsteemi

Hellios: hüdromootor 
paigaldatud esiteljele

Hellios 36: hüdromootor 
paigaldatud esiteljele 

 Hellios 36: 50% tugevam vedrustus. 
Vedrustus tagateljel: kolmeastmeline 
õhkvedru võrreldes Helliose 2'ga.

 

Hellios: Kaheastmeline esivedrustus: 12"Ø 
325mm Hellios'el / 14,5" Ø 400mm Hellios 36'l.
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• Roostevabad isegi  aastaid pärast 
vedelväetiste kasutamist

,         

• Viimistlus
• Kerge kaal
• Pole vaja hooldada värvkatet
• Stabiilsus tänu väikesele inertsile

• Mugav tööasend
• Lihtne ning täiuslik pritsimise juhtimine
• Ohutus
• Lihtne liikuda

Alumiiniumist poomide 
eelised:

  „Millised on esipoomide 
eelised ?“

  

Alumiiniumist esipoom: tagab Sinu mugavuse 
ja varustuse vastupidavuse
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Poomide laius  36, 38/36 ja 38 m
Quadrijet standardina (Pentajet valikuline)
Poomid on jaotatud 15 sektsiooni
PPI® CIRCULATION standardina

Poomide laius kuni 32m
Quadrijet standardina (Pentajet valikuline)
Poomid on jaotatud 15 sektsiooni
Äärte pritsimsvõimalus valikuline
Poolpidev ringlus standardina (PPI® valikuline)

Poomid Poomid

 (foto: Hellios 36). 

Foto ja joonis Hellios poomist Foto ja joonis Hellios 36'e poomist

Hellios ja Hellios 36: kaks 
erinevat esiraami ning 
poomitoestust 
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„Vajad Sa sektsioonijaotust, mis sobitub äärmise 
poomi murdekohtadega?“

 

3 m 3 m 6 m 6 m6 m 6 m 3 m 3 m

Valikuliselt on võimalik Hellios'el ja Hellios 36'l 
võimalik kujundada sektsioone erinevalt:

 

• muutes pihustite jaotust
• muutes sektsioonide arvu 

(maks. 15 sektsiooni poomi kohta)
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Laius Sektsioonid Pihusteid 
sektsiooni kohta

Poomi laius kokku 
pandud väliste 
sektsioonidega

Sektsiooni välja 
lülitamine 

kokku pandunda M
ud

el

24 m 6 8-8-8-8-8-8 12 m -
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28 m 7 8-8-8-8-8-8-8 15 m -

28/24 m 7 8-8-8-8-8-8-8 15 m -

28/27 m 7 8-8-8-8-8-8-8 15 m -

30 m 5 12-12-12-12-12 16 m -

30 m 6 10-10-10-10-10-10 16 m -

30 m 7 7-7-10-12-10-7-7 16 m 

30 m 8 6-8-8-8-8-8-8-6 16 m 

30/28 m 5 12-12-12-12-12 16 m -

30/28 m 6 10-10-10-10-10-10 16 m -

30/28 m 7 10-8-8-8-8-8-10 16 m -

32 m 8 8-8-8-8-8-8-8-8 17 m -

32/30 m 8 8-8-8-8-8-8-8-8 17 m -

36 m 6 12-12-12-12-12-12 19 m -
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38/36 m 8 8-9-10-11-11-10-9-8 20 m -

38 m 8 8-9-10-11-11-10-9-8 20 m -

          Pihustirea jaotus võimaldab tööd ka siis kui poomi välimised sektsioonid on välja 
          lülitatud ning kokku pandud.

 

Meie iseliikuvate pritsidega on kaasas kolm NOZAL otsikute 
komplekti, kus saab selle tootemargi valikust leida sobiva
(alumiiniumoksiid või vaik) 

• tavalilne 1 lehvik
• opeltlehvik
• madala survega
• madalatriiviga
• õhu kaasamine
• kolme joaga vedelväetise pihusti
• viie joaga vedelväetise pihusti

Pritsile sobivad ka teised otsikute 
tootjad (TeeJet, Lechler jne.)

 Rohkem teavet 
Nozal otsikute kohta 

QR koodi kaudu 

 

Näide valikus olevatest poomidest
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„Miks on Matrot'i PPI® CIRCULATION
                             süsteem ainulaadne?“

 

Millised on eelised? 

Erinevalt teistest pritsidest, millele on paigaldatud tagasivoolu 
süsteem hõlmab Hellios'el ja Hellios 36'l PPI®CIRCULATION 

(RINGLUS) vaid ühekordset tagasivoolutoru 
(poomil pole tagasivoolu toru).

Pidev ringlus: Nõua Matrot'i PPI®'d!

PPI®CIRCULATION  Hellios'el ja Hellios 36'l : 
• 
• 
• Poomil puudub lisa tagasivoolu toru 

• Reageerimine
• Täpsus
• Vähem tühimahte pritsimisel
• Lihtsam loputamine
• Väiksem ummistustõenäosus

PP
I®

 R
in
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Loputuspaak

Peapaak 

Tsentrifuugpump 

Paagi põhjapump
 

 
 

Kohene suruõhupritsi avanemine ja sulgemine
Pritsimise ajal ei toimu tagasivoolu
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Kiirussensor

Voolumeeter

Survesensor

Tsentrifuugpump
• Hellios'el 500 l/min
• Hellios 36'l 600 l/min

Reguleerventiil

Elektrooniline näidik
• valikune

Seguventiil
•  valikuline

PR
IT

SI
M

IN
E 

ja
VE

N
TI

IL
ID 

 

Suurepärane kiirus ja pumba voolumäära 
juhtimine just nagu Sul vaja

 

• Tsentrifuugpump laia reguleerimisulatusega
• Hellios'el 500l/min 
• Hellios 36'l 600l/min

E�ektiivne ja täpne 
PRITSIMINE

 

Talitluslikku ja 
kompaktset 
ventiilikogumit 
on lihtne kasutada.

Keskseadet (860) kasutatakse 
ainult pritsimise juhtimiseks.
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Täpsus ja sisendisääst
570 GS'iga

 
 

Värviline 5.7" puuteekraan.
Lisatud tagurdamise kaamera. 
Andmed salvestatakse 
USB mälgupulgale.

Sirgjooneline AB juhik
Sirgjooneline AB juhik hoiab Sind 
sirgel joonel kahe viitepunkti A ja 
B vahel. Esilgsed A ja B punkte 
kasutatakse järgmiste paralleelsete 
sirgjoonte väljaarvutamiseks.

Kurviline AB juhik 
Kurviline AB juhik suunab Sind 
mööda lainelist trajektoori, mis 
joonduvad vastavalt algtrajektoori 
A ja B punktide järgi. 

Viimase möödumise juhik

Vali juhtrežiim, mis sobitub sinu põllu kujuga:
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„Millised on DGPS'i abi eelised?“
 

Taimekaitsepritsil DGPS'i süsteemi kasutamine 
säästab tarbitavate sisendite mahtu keskmiselt 5% 

 

DGPS'i käsitletavad 5 funktsiooni

Juhikjoon

Kiirendamine

Reguleerimine kallakutel

Poomi sektsiooni välja lülitamine, 
kuni 15 sektsiooni

Isetoimiv roolimine

Viimase möödumise juhiku 
funktsioon jälgib eelmise korra 
möödumist täpselt. Konsool leiab 
automaatselt lähima trajektoori 
mille järgi juhinduda ning määrab külgneva juurdepääsu selleni.



14

M
U

G
A

V 
KA

BI
IN

Panoraamvaatega kabiini ning 
esipoomi on lihtne kasutada: 
täiuslik nähtavus ja tööjuhitavus.

Mugav liuguksega juurdepääs kabiinile küljelt  Kiire pritsimise juhtimine: ergonoomiliste 
reguleerija ja juhistega pardakompuutrit on lihtne kasutada.

Tahavaatekaamera (kaasas DGPS poomi 
sektsiooni välja jätmise valikuga)



15

4.
 K

at
eg

oo
ri

a 
ka

its
e

Ainuke kabiin, mida 
soovitab tervishoiukindlus-
taja MSA soovitab saagi 
pritsimiseks!

 
 

 
4

 

 
      

Optimaalne kaitse juhile
Õhu kvaliteet
Mugavus

   

Mutualité Sociale 
Agricole tervise-

kindlustaja soovitab 
pritsimiseks ainult 

4.kategooria 
kabiine.

 Kõrgetasemeline �ltrite süsteem 
(vastab EN 15695-2 standardile)

• Kolmekordne õhu�lter: paber, osakesed, aktiivsüsi
• Kindlustab parima võimaliku kaitse tolmu, aerosoolide ja aurude eest.

Siserõhuga kabiin (vastab EN 1569-1 standardile):
• Tänu 20 Pa siserõhule ei ole mingil ainel võimalik kabiini sisendeda
• Nii pea kui tuntakse surve langemist annab indikaator sellest märku
• Matrot'i Plus factor: meie 4. Katergooria kabiinid pressurise/survestuvad 

nii pea kui uks sulgub ning süüde lülitatakse sisse. Juht ei pea tegema 
ühtegi lisaliigutust selleks et käivitada kabiinikaitset.

Tõeliselt mugav sõit
Tõhus õhutussüsteem ja konditsioneer

• Pidev õhuvahetus mis tagab juhi mugavuse (500l/min)
• 

Euroopa standard EN 15695 on mõeldud arendamaks
põllumajandusmasinate juhtide kaitset pritsimistööde 

käigus tolmu, aerosoolide ja aurude eest.

Maximum 

protection! 

Filtrid, survestamine, õhutusüsteem jne. Matrot Xénon'i ja Hellios'e 
taimekaitsepritside kabiinid on saavutanud 4. kategooria -  
parim tunnustus kvaliteetse varustuse ja kaitseelementide eest.
Nii tagatakse juhtidele parim 
võimalik kaitse saasteainete 
eest, mis pritsimise käigus tekivad.

Kategooria 4

Kategooria 3

Kategooria 2 Aurud

Aerosoolid Aerosoolid

Tolm Tolm Tolm

Kiire ja tõhus õhuniiskuse vähendamine
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      „Paagid: Millised on rotovormitud 
                                                  polüetüleeni eelised?“ 

• Tugevus
• Pikaealisus
• Hooldamine
• Roostevaba
• Lihtsam loputada

Heliose paagid on valmistatud rotovormitud polüetüleenist
• Peapaak
• Loputuspaak
• 

Hellios Hellios 36
Peapaak 2500 või 3000 liitrit
Loputuspaak 300 liitrit
Kütusepaak 170 liitrit 215 liitrit

Paagi mahutavused

Kanalisatsiooniaugule lihtne juurdepääs

Kütusepaak
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„Meie talu maades on kolmandik kerge kallaku 
peal ning kaks kolmandikku järsul kallakul. Me 
töötame pigem keerulistes tingimustes ning 
seetõttu on Hellios'e taimekaitsprits meile 

„Hellios on taimekaitseprits mis sobitub hästi minu piirkonna maade ja saagiga. Ma pritsin peamiselt 
peedi ja maisipõldudel, kus mais võib kasvada kuni 3 meetri kõrguseks. 1.60 m kõrgusele tõstetav 
taimekaitseprits on minu töö jaoks kohustuslik vahendet saaki kaitsta ning seetõttu on Hellios täiuslik.
Hellios on ka kerge kaaluga, isegi väga keerulistes tingimustes läheb masin peaaegu igale poole. 
Sel aastal tuli meil töötada soisematel pindadel ning oli üllatav kui lihtsalt võis üle sellise maapinna
sõita ilma, et kasutada nelirattavaedu,“

Philippe ja Matthieu BILLARD EARL du 
Moulin de Pys - Haute-Garonne (31) 

 

Hellios 3000l-30/28m omanik

Noël SCHWEIN - GAEC de la BLIND- Bas-Rhin (67)
Hellios 2500l-28m-tõstetud 1.60 teljega omanik

Hellios'e klientide tagasiside

Jacques TRONGNEUX - Somme (80)  
Hellios 3000l - 32m

„Üks oluline osa taimekaitsepritsi ostmisel on minu jaoks esipoom. 
Esipoomiga on võimalik näha oma töökäiku kogu poomi ulatuses 
jälgides kõikide pihustite tööd. Töötades künklikumal alal, kallakutel 
või kitsustel on poomi reguleerimine lihtne. Kõige rohkem hindan ma 
Helliose mõõtmeid. Teiste taimekaitsepritsidega võrreldes on Hellios'e 
paak kerge ja mõõtmed kompaktsed ning masin on kergesti juhitav! 
Lisaks kõigele töötab see prits hästi isegi väljakutsuvates töötingimustes, 
lubades juhil alati oma töö lõpule viia .“

loodud, kus kõige suuremaks eeliseks on masina kerge kaal. Järelveetava pritsiga 
oli meil lisaks libisemisele raske üksust kallakutel juhtida: Kui paak oli pooltäis 
tekkis oht ümberminekuks. Helliosega selliseid hetki ei tekki, sest masina tasakaal 
ning kasutaja mugavus tagab turvalised töötingimused.
Hellios'ega avastasime ka PPI®ringluse, mis on enda tõhusust tõestanud: koheselt 
peale pritsimise alustamist on pritsimislahus poomides. Enam ei pea ootama 10 
kuni 15 meetrit kuni lahus poomidesse jõuab.“
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Paagid
  Peapaak 2500 liitirit või 3000 liitrit (+5%)
  Loputuspaak 300 liitirit
  Rotovormitud polüetüleenist valimistatud 

üheosalised paagid 
 

  Paagiloputus 2 pöörleva paagiloputusotsikutega

Varustus
  Vibreeriv roostevabast terasest induktsiooni puistepunker (20l) 
  20 liitrine käsipesupaak
 

 

Pumbad ja ventiilid
 

  Hellios: 500 l/m tsentrifuugpump, varieeruv kiirus
  Hellios 36: Hypro 696 l/min tsentrifuugpump, 

varieeruv kiirus
  

Juhtimine
  860 elektrooniline juhtpult, mis võimaldab andmete 

varundamist + täiendav juhtpult, mis näitab kiirust, 
võimsust, survet, ala, liitreid.

  Alumiiniumist esipoomid - roostevabast terasest torud
  24-38 meetrised
  Hellios'el 24-32m: poolpüsiv ringlus
  Hellios 36'l suruõhuga PPI CIRCULATION® 

süsteem sektsioonide kontrollimiseks 
  Poomi välised sektsioonid: automaatne kokkupanek
  Poomi sisemised sektsioonid: samaaegne kokkupuanek
   

Otsikud
  Quadrijet otsiku hoidjad
  Kolm komplekti NOZAL otsikuid

HELLIOS'e ja HELLIOS 36'E 
standardvarustus
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SMootor ja ülekanne
  Deutz - 4 silindriline mootor - 4040 cc - turbolaetud - 

vesijahutatud
 

 140 hp (103kW) Tier 3A 
  Kütusepaak

  Hellios: 170 liitrit
  Hellios 36: 215 liitrit 

  Hüdromehaaniline ülekanne:
  Nelirattavedukoos hüdraulilise abiga 

esiratastele
 

  Nelja ratta roolimine
  Üks hüdromootor kahe ümberpaigutusega 

tagumisel teljel
 

  Esiteljel kaks lahtihaagitavat hüdromootorit
 
  Tagateljel multiketaspidurid
  Epitsükliline reduktor on täielikult ühendatud rattakumerusse 

  Suurim kiirus teel on 40 km/h
  Põllukiirus 0-25 km/h
  Sõidukiirus teel 0-40 km/h

  Kaks  tagaosa roolimisrežiimi
  Neiliratta steering funktsioon
  Kallaku talitlus

Kere
  Õhkvedrustus kahe- / kolmeastmelise õhkvedruga 

(Hellios 36: üks lisaaste tagateljel, kolmeastmeliseks 
vedrustuseks)

  Kõrgus maapinnast 0,85-0,95m (olenevalt rehvidest)
  Tehnoraja võimalikud laiused (olenevalt rehvidest)

  Hellios: 1.80m, 2m, 2.15m, 2.20m, 2.25m, 2.40m
  Hellios 36: 1.80m, 2m, 2.15m, 2.20m, 2.25, 2.40m

(+2.70m valik)
  Rehvid standardvarustuses (ainult 25km/h 

mudelitel): 270/95 R 36 ees ja 270/95 R 48 taga
 

Kabiin
  Toonitud panoraamklaas (vaateväli 360 kraadi)
  Siserõhuga kabiin, 4 kategooria standard:

  Kaitse tolmu, aerosoolide ja aurude vastu
 
  Käsitsi kontrollitav õhutussüsteem

  Helikindel sisemus
  Reguleeritav roolisammas
  180 kraadi pööratavad 8 reguleeritavat 

töövalgustit (4 ees ja 4 taga)
  Üks märgutuli

Mehaaniline tagatelg automaatdiferentsiaallukuga

Kolmekordne õhu�lter (tolmu, söeosakeste vastu)

Poomid ja ringlus

Mehaaniline näidik 
Kuue meetrine äratõmbetoru ühenduse ja �ltriga

Pritsimiseks, segamiseks, täitmiseks

Poom, millele on paigaldatud ohutuskäepidemed, 
mis võimaldavad liikuda ette-ja tahapoole
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Sest Sa pritsid kõrget saaki
  Tõstetud kõrgus maapinnast 1,30 kuni 1,60 meetrini  -

Sest Sa eelistad pritsida öösel või varajastel hommikutundidel
  Sinised poomituled  x2  x4

Sest sa soovid ülimat täpsust
  PPI CIRCULATION® (Hellios'el asendab poolpüsiv ringlus)  

  Informatiivne ilmajaam (tuulemõõdik, hüdromeeter, kraadiklaas)  

  Ilmajaam ühendatud 860 elektroonilise juhtpuldiga (tuulemõõdik, hüdromeeter, kraadiklaas)  

  Printer pritsimis- ja ilmaandmete välja trükkimiseks.  

  Elektrooniline näidik  

   

  DGPS'iga kiiruse reguleerimine  

  DGPS'i juhendus  

   

  Reguleerimine kallakutel  

  DGPS automaatroolimine  

  Tagumised pritsejoad  

Sest sinu taimekaitseprits peab kattuma sinu põllu kaardstusega
  Saagi jaotajad x4  

  Spetsii�line sektsioonideks jaotamine  

   

  Lisasektsioonid (maks. 15 poomi kohta)  

  Pihustid põllu servadele  -

  Pentajet  

  4. NOZAL otsik  

  5. NOZAL otsik  

  Pihustid - mõni muu tootemark peale NOZAL'i  

Sest Sulle meeldib oma pritsi hoida puhtana ning hooldatuna
  Mudakaitsed ees ja taga  

  Pneumopüstol  

  Filtrite komplektid 50, 200 või 400 tunniseks tööperioodiks  

  Elektriline seguventiil  

  Tagumisi pihusteid kasutades on võimalik ära kasutada paagi põhja jäänud segu  

  Kabiinist juhitav automaatne ülekanne puhta vee paagist  

  Vooliku rull jaloputuspüstol masina väljast poolt pesemiseks.  

Sest sa eelistad oma töös ergonoomilisust
  Õhkvedrustusega iste  

   

  Lisamärgutuli  

  Hellios'el pritsimispump asendatav 696 l/min Hellios 36 üksusega  -

  Segu äratõmbamise pump  

MEIE VALIKUS
Hellios

 Standard
 Lisavalikuna
- Pole saadaval

Hellios

Juhtkangiga sektsiooni välja lülitamine (maksimaalselt 9 sekstsiooni)

DGPS'iga poomi sektsioonide välja lülitamine (maks. 15 sektsiooni)

Lisakomplekt vahepukse esiraja laiendamiseks 

Tahavaatekaamera (varustatud DGPS'i  poomi sektsiooni väljalülitamise valikuga)
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Püsi meiega ühenduses!

Toodetud Prantsusmaal

Projekteerimine: koostöö meie klientidega

Tehnikaosakond: tunnustatud ekspertiis

Õppekeskus

Reageerimisvõime - Looming - Innovatsioon
Meie klientide vajaduste kuulmine on mootor mis käivitas iseliikuvate pritside välja töötamise, 
luues nende soovidele vastates tuleviku taimekaitsepritsid. Meie R&D Osakonnal on pikem kui
25 aastane kogemus täppispritsimises ning selle kogemusega on loodud ka kõik Matroti pritsid.

Lähedus - Ekspertiis - Saadavus
Alates Matrot Équipements asutamisest 1959 on meie 
peakorter asunud Noyers-Saint-Martin'is, Prantsusmaal. 
Isegi veel täna toimub kogu mõtete kogumine ja masina 
tootmine kuni teosuseni samas kohas. Ainult tehas on laienenud
ning arenenud koos tehnika arenguga.  

Lähedus - Ekspertiis - Saadavus
Eksperdid suhtuvad oma töösse kirglikult: Nii kirjeldame meie Matroti Tehnikaosakonnas 
töötavaid inimesi. Nende saadavus ja ekspertiis teevad sellest osakonnast tugeva ühenduskoha 
meie ja klientide vahelises suhtluses.

Tehniline ekspertiis - lähedus
Matrot juhib meie edasimüüjate teadlikumaks saamise eesmärgil õppekeskust, varustuse ning tehnilise ülesehituse tundma õppimiseks ning 

Ohutus - Nõusolek
Sinu ohutuse tagamine on meie tähtsaim ülesanne. Iga taimekaitseprits vastab DREAL'i 
rangetele tootmis- ning ohutusstandarditele, samuti on nad tunnustatud MAGA poolt. 

Eesti Agritehnika OÜ
    Türi 5, Tallinn, 11314
   +372 525 1989
    info@agritehnika.ee
    www.agritehnika.ee


