
OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Rumindhold

Arbejdsbredde

Egenvægt

Påfyldningsbredde

Drev af tallerkner

Doserings-
funktioner
Spredeprincip

Evt. krav til traktor

Udbringnings-
mængde
Muligheder for 
kantspredning
Aktivering af 
kantspredning

Mikrodoserings-
udstyr
Isobus styring

GPS sektionsluk 
til kiler
Smalleste 
grid felter ved 
graduering

Listepris

Semler Agro A/S:
Sulky er den eneste 
producent i verden, 
der kan håndtere 
spredning i kurveform. 
Lave omdrejninger 
på spredeskiver for 
skånsom håndtering af 
gødning. Alle justeringer 
inkl. kantspredning 
foretages fra kabine.

Sulky
X40+ ECONOV

3.200 liter

18 - 44 meter

565 kg

281 cm

PTO (std.) hydr. 
muligt
Vejeceller - 
elektronisk
Off-center, 
dobbelt overlap
v/PTO: 540 o/min. 
v/Hydr.: 80 l/min.
520 kg/min.

Begge sider, elek. 
styret fra kabine
Aktivering mulig 
under kørsel og PTO 
igangsat
Ikke nødvendigt. Fra 
3-1200 kg/ha
Ja - »ikke Isobus«-
løsning fi ndes også
Ja - 12 sektioner

Halv maskinbredde. 
Forskellige mængder 
hhv. højre/venstre 
side muligt

Kr. 143.200,-

MI A/S:
’Bestseller’ på det 
danske marked. EMC-
sprederen er unik 
med individuel måling/
korrektion af doseringen 
på spredetallerkner. 
Giver fordoblet præcision 
ift. vejeceller. Hurtig 
reaktionsevne sikrer 
Precision Farming.

Rauch
Axis M 30.2 EMC

3.200 liter

12 - 42 meter

435 kg

280 cm

PTO

EMC - individuel 
via torsionsmåling
Off-center

PTO: 540 o/min, 
ét ev. hydr. udtag
Op til 500 kg/min

Til højre

Aktiveres hydraulisk 
under spredning

Standard

Ja, er klar til div. 
Isobus
Er forberedt til 
sektionsafl uk. 
Halv maskinbredde. 
Kan sprede indivi-
duelle mængder på 
højre og venstre side

Kr. 134.900,-

Bogballe:
Tablet-løsning til sektions-
kontrol/tildelingskort 
kræver ingen licens-
betalinger. Individuel 
dosering på tallerkner i 
forbindelse med tildelings-
kort muligt. Rengørings-
venlig. ’Intelligent 
kontrol’ sikrer korrekt 
dosering på skråninger.

Bogballe
M35W plus

3.450 liter

12 - 42 meter

636 kg

290 cm

PTO (std.)
Hydr. som tilvalg
Vejecelle og 
’intelligent kontrol’ 
Både Off-center og 
In-center
45-60 l/min - 
140-200 bar
650 kg/min

Højre side

El skift - PTO standses

Ja - standard

Ja - kan tilvælges

Ja

8 sektioner, som 
yderligere er inddelt 
i 5 undersektioner, 
som regulerer trinløst

Kr. 159.110,-

Jens Lübeck 
Agro Aps:
Enkel og robust 
konstruktion. Nøjagtig 
kørselsafhængig 
dosering via skrue-
udmadere. Hurtig 
indsåning. Udmader 
og spredeaggregat 
i rustfrit stål.

Unia
MXL 3000

3.000 liter

12 - 36 meter

690 kg

267 cm

PTO (tallerkner)
Hydr. (udmadere)
Skrueudmadere, 
elektronisk styrede
Off-center, dobbelt 
overlap
3 e/v hydr. ventiler + 
fri retur (30 l/min)
Ikke oplyst

Højre side

Under kørsel 
via monitor

Ja - som tilvalg

Ja - som tilvalg

Nej

Ikke oplyst

Kr. 92.475,- 
(inkl. Isobus og skærm)

Bredal:
Kraftig, langtidsholdbar 
konstruktion. Et sæt 
spredetallerkner og 
-vinger fra 12-36 meter 
spredning. Pulverlakeret, 
alternativt med 
beholder i rustfrit stål. 
Sektonskontrol også 
på yderste omgang.

Bredal
F4

1.500 - 4.000 liter

12 - 42 meter

Fra 950 kg

Fra 240 - 300 cm

PTO (std.)
Hydr. (ekstraudstyr)
Vejeceller for 
doseringskontrol
In-center med 
4-dobbelt overlap
2 dobbelt-virkende 
udtag
Op til 500 kg/min

Std.: venstre side
Hydr.: begge sider
Std.: PTO standses
Hydr.: Under kørsel 
via Isobus
Ja - kan tilvælges

Ja - standard

Ja - standard

12 sektioner (f.eks. 24 
meter arbejdsbredde, 
sektioner á 2 meter)

Fra kr. 191.439,- 
(3000 liter)
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