
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Vægt 

Antal tænder 
 
 
 
 
 

Antal tandrækker 
 
 

Tandtype 
 

Rammehøjde 

Transportbredde 

Transporthøjde 

Dybdestyring 
 
 

Fordelertype 

Udbringnings- 
kapacitet
Variabel dosering 
under kørsel 
 

Pris 

SAMSON Strip-Till 
gyllenedfælderen er udviklet 
til tidlig placering af gylle til 
rækkeafgrøder. Arbejdsgangen 
er funktionel og meget præcis. 
Gyllen placeres i to strenge: 
ca. 30 % i den øvre og ca. 70 
% i den nedre gyllestreng. 
Den præcise placering af 
gyllen sikrer en høj udnyttelse 
af næringsstofferne i gyllen 
igennem hele vækstsæsonen

SAMSON
SAMSON Strip-Till 8 

4.100 kg 

8 tænder som fungerer 
i sammenspil med 
fronttromle med 
skær, rensehjul, tand+ 
gylledyser, disc og til 
sidst et pakkehjul 

1 række med flere 
arbejdsgange indbygget 
(se »Antal tænder«) 

Fronttromle med 
skær, rensehjul og 
parabelskærstand
0,9 meter 

3 meter 

3,2 meter (på jorden) 

SAMSON Strip-Till har en 
arbejdsdybde på  
20-30 cm 

SAMSON fordeler 

7,5 m3/minut 

Ja, via  
SlurryMaster 8000 
 

Kontakt SAMSON-
forhandler

UNIA Ares XLA er opbygget 
over en standard tallerkenharve 
og man får derfor også 
samtidig en jordbehandling. 
Nedfælderen er meget 
jordsøgende. Gyllen placeres 
i den forreste tallerkenrækkes 
rille og tildækkes effektivt af 
anden række. Ekstraudstyr: 
Rørpakker, jord til jord 
pakker og / eller dobbelte 
frontdybdehjul.

UNIA
Ares XLA 6 H 

2.750 kg 

48 tallerkner 
 
 
 
 
 

2 rækker 
 
 

560 mm diameter tallerken 
 

Ikke oplyst 

3 meter 

3,25 meter 

Front dybdehjul eller valse 
bag 
 

Efter eget ønske 

Op til 40 t/ha 

Efter eget ønske 
 
 

Fra kr. 128.500 

Kraftigt bygget 
sortjordsnedfælder med god 
frihøjde og stor gennemgang

Vredo Danmark /Evers Agro
Oldenburger XL 

2.850 kg  

20 tænder 
 
 
 
 
 

3 rækker 
 
 

Kraftig S-fjeder 
 

67 cm 

3 meter 

3,4 meter 

Dybdeindstillingslandhjul 
 
 

Ekcenter fordeler lodret 

15- 60 m3/ ha 

Ja 
 
 

Kr. 198.259,- 

Terraject 300 fås i 
arbejdsbredder fra 6,96 meter 
til 8.12 meter. Det gør det 
til en meget alsidig model. 
Terraject 300 har tre rækker 
tænder med slidstærke spidser. 
Det gør at man kan nedfælde 
gylle og harve i en omgang. 
Arbejdsdybden kan løbende 
ændres, dette gør at der hele 
tiden er optimal kontakt med 
jorden under alle forhold.  

Veenhuis
Terraject 300 

2.500 kg 

24 tænder 
 
 
 
 
 

3 rækker 
 
 

S-fjeder 
 

77 cm 

3 meter 

3,17 meter 

Dybdehjul eller valse 
 
 

Veenhuis egen 

20 - 80 m3/ ha 

Flere forskellige muligheder 
i kombination med det rette 
system på vognen 

Kr. 197.500 


