
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 
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Afgrødetyper 
 
 
 

Spredebredde 
 

Antal udløb 
 
 

Mængde pr. ha 

Drev 
 

Hvordan styres 
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Hvilken garanti 
gives
Hvornår kom den 
på markedet i DK 

Pris 

Pris inkl. beslag 
 
 
 

Micro Meter er mekaniske 
frøsåmaskiner med 
knastvalseuddosering. Micro 
(og Maxi) Meter er elektrisk 
trukne, hvilket betyder, at man 
ikke er afhængig af et drivhjul. 
De er opbygget i moduler 
à en meter. Uddosering er 
variabel og kørselsuafhængig. 
Hastigheden hentes fra en 
radar, og styringen foregår via 
en I-con såcomputer i kabinen.

Stocks AG
Micro Meter 

60 liter pr. 1-meters modul 
 

29 til 36 kg pr. 1-meters 
modul
Kløver, græsfrø, oliefrø og 
sneglegift 
 
 

Op til 4,5 meter 
 

6 udløb pr. 1-meters modul 
 
 

Op til ca. 20 kg 

Elektrisk 
 

Radar er standardudstyr 

Normal reklamationsret 

År 2013 
 

38.500,- for basisenhed og 
9.500,- pr. ekstrasenhed
Samlet pris til en 4 meter 
KUHN såmaskine: 63.500,- 
 
 

Topprofessionel frøsåmaskine 
med enorm kapacitet. 
Teknikken er hentet fra 
de populære KUHN Venta 
luftsåmaskiner. Dette gør, at 
modellen kan anvendes til 
mange slags frø. Frøsåmaskinen 
har forrest en kraftig ’sadel-
montering’, som fæster ned 
over en ø50 mm aksel.

KUHN
SH 600 

600 liter 
 

140 kg 

Korn, gødning, oliefrø, 
græs- og kløverfrø, 
efterafgrødeblandinger, 
sneglegift m.m. 

Op til 12 meter 
 

Fordelerhoved med 16, 20 
eller 24 udløb. Der kan både 
afblændes og Y-forgrenes. 

Op til 430 kg 

Hydraulisk blæser, elektrisk 
uddosering 

Fra signalstik ISO 11786 

Almindelig reklamationsret 

År 2016 
 

Fra kr. 103.700,- 

Fra kr. 135.700,- 
 
 
 

Terracast er en luftassisteret 
frøsåmaskine med 
cellehjulsuddosering og 
fordeling via et centralt 
fordelerhoved. Den monteres 
nemt på div. redskaber og 
kan også nemt flyttes fra 
en maskine til en anden. 
Der tilbydes et stort udvalg 
af ekstraudstyr. Terracast 
giver en præcis placering 
af frøet i selve sårillen.

Techneat
Terracast 

200 til 400 liter 
 

55 til 70 kg 

Korn, græs- og kløverfrø, 
oliefrø og sneglegift 
 
 

Op til 10 meter 
 

Fordelerhoved med alt fra 3 
til 20 udløb 
 

Op til ca. 30 kg 

Elektrisk eller hydraulisk 
blæser, elektrisk uddosering 

Signal fra GPS-hastigheds-
sensor (er standard)
Almindelig reklamationsret 

År 2012 
 

Fra kr. 63.700,- 

Fra kr. 71.700,- 
 
 
 

BioDrill BDA er et pneumatisk 
system, som fås til maskiner 
op til 12 mtr. arbejdsbredde. 
BioDrill BDA 360 er udstyret 
med udsåningssystemet Fenix. 
Fenix giver ensartet såning af 
småfrøede afgrøder med en 
præcision på ned til 1 kg/ha. og 
leverer en konstant og pålidelig 
frødistribution, som sikrer 
fuld kontrol over udsåningen 
og optimerer udbyttet.

Väderstad ApS
BioDrill 

360 liter 
 

165 til 360 kg 

Småfrøede afgrøder 
 
 
 

Arbejdsbredden på den 
maskine den er monteret 
på - op til 12 meter
Afhængig af den maskine 
den er monteret på 
 

1 - 60 kg 

El 
 

Radar 

2 år 

År 2004 
 

Ikke oplyst 

Kr. 70.000 - 100.000 
afhængig af arbejdsbredde 
 
 


