
OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model
Arbejdsbredde
Transportbredde
Trækkraftbehov 

Arbejdshastighed
Beholderens 
volumen
Påfyldningshøjde
Egenvægt
Maksimalt 
skærtryk 

Arbejdsdybde
Rækkeafstand 

Såskær antal 
 

Såskær type 
 
 
 

Såskær størrelse 

Pris

Amazone
Cayena 6001-C
6 meter
3 meter
100 kW               
136 hk
8-15 km/t
4000 L                   
V/ opdeling: (60:40)
2,70 meter
6100 kg
Ingen - Tand 
der holder 
arbejdsdybden
1,0-8,0 cm
16,6 cm 

36 stk 
 

TineTeC 
 
 
 

15 mm brede 

Cayenna 
tandsåmaskine er en 
low cost maskine, 
med hurtig såning af 
korn og gødning med 
el. uden forudgående 
jordbearbejdning. Den 
har høj arealkapacitet, 
ved nøjagtig dosering og 
et lille brændstofforbrug. 
Såning og genpakning 
sker i én arbejdsgang. 

Sly 
Boss 
3-12 meter
3 meter 
20 hk pr.meter 
arbejdsbredde 
6-12 km/t
valgfri str. fra 
1200L-9400L
3 meter 
3-12000 kg 
250 kg 
 

10 cm 
16,7 eller 18,75 
eller 20 eller 25 cm
Afhængig af 
bredde og 
rækkeafstand 
Enkelt disc, 
undercut  
 
 

4600 mm. 

Fra 350.000

Solid, fleksibel 
maskine. Kan ombygges 
fra 4-6 m, tankstr. 
og rækkeafstand kan 
tilpasses efter behov. 
Skråtstillede skiveskær 
”fortrænger” ikke 
jord omkring sårillen, 
den øverste del løfte, 
derefter lægges jorden 
på plads og den pakkes 
med det ønskede tryk.

Virkar 
Dynamic DC 
6 meter 
3 meter 
150 hk 

8
5300 L (35/65) 

3,10 meter 
7250 kg 
226 kg  
 

10 cm
25/19 

24/32 
 

Disc/Tand 
 
 
 

425 mm ø, 12 mm 
bred
Fra 796.334 kr. 

Model DC disk- og 
tandsåmaskine. 
Velegnet til 
alle jordtyper. 
Parellogramophængt 
såaggregat med to 
kombinerede dybde- og 
pakhjul. Overbygning og 
opdelt tank efter ønske. 
Selvstyrende bagaksel. 

Horizon
DSX 
6 meter 
3 meter 
160-200 hk 

8-12 km/t
4700 L 
(2350+450+1900L)
2,95 meter 
7500 kg 
220/300 kg  
 

0,5-9,0 cm 
16,7 cm  

36 stk 
 

Skråstillet 
skive 6 grader i 
køreretning, 20 
grader i lodret 
retning 
457 mm  

Fra 1.100.000

Velegnet til 
no-till, reduceret 
jordbearbejdning og CA. 
De unikke skråtstillede 
og jordsøgende 
skiveskær løfter jorden 
nænsomt, placerer 
kernerne nøjagtigt 
og lukker effektivt 
sårillen. Fås med 
Horizon Row Cleaners 
så hairpinning undgås.


