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De Eijkelkamp Smart AGR® Vaste mest is verkrijgbaar met sensoren voor zowel lucht als niet luchtgeveerde 
transportmiddelen, om automatisch laden en lossen te registreren. 
Een robuuste smartphone met vooraf geïnstalleerde App zorgt voor de communicatie met RVO. 
De Eijkelkamp Smart AGR® Vaste mest wordt geleverd in diverse sets en is daarmee geschikt voor alle lucht-
geveerde en niet-luchtgeveerde transportmiddelen. 

  Bespaar tijd, geld en ruimte

  Betrouwbaar, snelle en eenvoudige bediening

  Direct klaar voor gebruik

  Draadloos systeem, eenvoudig te installeren

  Uw mestadministratie in één oogopslag

  Smart AGR neemt nauwelijks ruimte in de cabine in

  Inclusief service abonnement met Multinetwerk SIM card

  Eén aanspreekpunt voor service gerelateerde vragen

Transportmiddel

Luchtgeveerd Bladgeveerd Hydraulisch geveerd 
150 bar

Hydraulisch geveerd 
250 bar

Art. nr. Prijs Art. nr. Prijs Art. nr. Prijs Art. nr. Prijs

Truck of vrachtwagen met vaste 
opbouw of afzet-container

4070 € 2748,- 4071 € 2850,- 4072 € 2928,- 4073 € 3955,-

Truck met oplegger 4070SA € 3457,- 4070SE € 3796,- 4070SI € 3796,- 4070SM € 3796,-

Wagen met aanhanger 4070SB € 3977,- - - - - - -

Losse aanhanger 4070SC € 1474,- 4070SH € 1849,- - - 4070SO € 1849,-

Truck zonder sensor 4070SD € 1936,- 4070SD € 1936,- 4070SD € 1936,- 4070SD € 1936,-

Extra druksensor liftas 407006 € 663,- - - - - - -

Optioneel
• Track & Trace
• Upgrade naar België variant
• Voorbereid op logistiek zonder papieren
• Printen VDM en koppeling automatiseerder

Service abonnement
De Smart AGR van Eijkelkamp Soil & Water wordt geleverd inclusief service abonnement. Het service abonnement bestaat uit:
• Abonnement op Eijkelkamp AGR server
• Eén aanspreekpunt voor alle service gerelateerde vragen
• Service wordt uitgevoerd door ervaren monteurs
• Multinetwerk SIM card, inclusief aansluiten. 
 De voordelen:
 - Simkaart voor alle mobiele netwerken (provider onafhankelijk)
 - Automatische netwerkselectie bij storing
 - Eén tarief voor gebruik binnen Europa (geen roamingkosten)
 - Signalering bij inactiviteit en hoog verbruik
 - 50 MB per maand. Aanvang; op termijn aanpasbaar op verbruiksgedrag.             11.01.2021
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