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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model

Maks rumindhold i 
gødningstank, liter 

Maks gødnings-
udmadning

Start/stop af 
gødningsplacering 
efter GPS-
foragergrænse

Skærtryk, kg

Såskær diameter, 
cm

Pakhjul diameter, 
cm

Gødningens 
placering i forhold 
til kornet 

Fordel ved type 
gødningsplacering

Udviklet med danske 
landmænd. Maskinen 
har sammenfold, som 
letter transporten. 
Sikkerhed er prioriteret 
ved bl.a. to-kreds 
bremsesystem. El-
hydraulik er styret med 
ISOBUS-betjening. 
Køre- og pakhjul sikrer 
minimal dozeeffekt 
og trækkraftbehov. 

Kuhn
ESPRO 4000 RC place

4000 l med justerbar 
skillevæg

36 kg/min

Ja

80 kg/såskær

Ø 35 cm på såskær.
Ø 40 cm på 
gødningsskær.

Ø 90 cm på køre- og 
pakhjul, Ø 31 på 
såskærpakhjul.
Placering ml. hver 
anden sårække m. 
seperat gødnings-
skiveskær. Justerbar 
placeringsdybde. 
Samsåning mulig.

Fordelen ved placering 
 ere 

år. Der omstilles let til 
samsåning. Maskinen 
er anvendelig ved 

Uafhængige såskær, 
der giver ensartet 
sådybde samt skiveskær 
stillet i kørselsretningen, 
der giver mindre slid og 
lavere trækkraft behov.

Multiva
Forte 400

4800 l

600 kg/ha

Nej

50-200 kg

Ø 41 cm

Ø 85 cm

Gødningen placeres 
2 cm under udsæden 
i samme sårille.

Al gødning udnyttes, 
da den ligger lige 
under udsæden, 
som giver kraftigere 
rodnet, hurtigere 
vækst og besparelse 
af gødning.

De parallelogram-
ophængte såskær 
placerer kernen præcist. 
Dual-disc sikrer, at 
kernerne placeres med 
jordkontakt og giver en 
høj fremspiringsprocent. 
IDS-fordeleren kan 
anlægge plejespor uden 
manuelt arbejde, og 
der udregnes placering 
uden halvsideluk.

PÖTTINGER
Terrasem R4

4000 l, mulighed for 
1100 l overbygning

550 kg/ha

Gødningsplacering 
og korn kan 
individuelt startes og 
stoppes efter GPS, 
så overlapning på 
forager reduceres.

120 kg

Ø 38 cm

Ø 88,5 cm

Gødningen placeres 
separat med dobbelt 
skiveskær. Det er 
muligt at placere 
gødningen dybere 
end korn.

Velegnet til placering 
af større mængder 
gødning med lille 
risiko for svidning af 
kornet. Kapaciteten 
på gødningsudmader 
og fordeler er høj.

Nu kan SKY også leveres 
som 4 meter maskine 
uden opklap, som gør, 
at den er billigere. SKY 
er let at vedligeholde 
og tømme for korn og 
gødning. Simpel, men 
kælet for detaljen i 
udførelse og design. 
Der kan sås gødning 
fra begge tanke eller to 
afgrøder i hver sin række.

Sky
Maxi Drill 4000

1560 l

Ikke oplyst

Nej de har deres eget.

120 kg

Ø 41,5 cm

Ø 76,5 cm

Blæst ud foran 
såskiverne eller 
sammen med kornet/
lidt over kornet/lige 

 aden. 
Kan også byttes så 
det er modsat.
Det er valgfrit, hvor 
man vil placere 
gødningen.

Rapid sikrer pålidelige 
så-resultater ved høj 
arbejdshastighed. En 
maskinkvalitet, der sikrer 
en lang levetid og lave 
driftsomkostninger. 
Direkte såning, reduceret 
jordbearbejdning 
eller konventionel 
bearbejdning – Rapid 
leverer perfekte 
resultater i alle forhold.

Väderstad
Rapid 400C

3860 l totalvolumen 

1000 kg/ha v. 12 km/t

Ja

175 kg

Ø 41 cm

190/95-15

Placerer gødning 
med disc på 25 cm 
afstand.

Da gødningen 
placeres i fugtig jord, 
er marken mindre 
afhængig af regn 
og giver et højere 
udbytte og udnyttelse 
af næringsstofferne.


