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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 typen 
af gødnings-
placering

Parallelogram-
ophængte aggregater, 
styret af kombineret 
bære- og trykrulle, 
pakker rillen og sikrer 
ensartet fremspiring. 
Trapezpakkervalsen 
knuser jordknolde 
og trykker sten ned 
samtidig med, at rillen 
forpakkes. Effektivt uden 
behov for efterharve.

Lemken
Compact Solitair 
9/400 HD
3500 l

Oplyses ikke

Dosering af gødning 
og korn kan starte/
stoppe efter GPS. 
Kan udføre udsåning 
efter tildelingskort. 
Hukommelse af 
plejespor og placering 
derefter.
Såskær 70 kg efter 
hydraulisk indstilling
Gødningsskær 150 kg.
Såskær Ø 35 cm.
Gødningsskær Ø 
40 cm. 
Ø 105 cm

Gødningen placeres 
mellem hver anden 
række med et 
særskilt såskær, der 
kan indstilles til den 
korrekte sådybde.

Ved korrekt placering 
af gødningen 
undgås svidning af 
planterødderne ved 
fuld gødskning eller 
tildeling af store 
mængder gødning.

Lavt trækkraftbehov 
gør såmaskinen unik. 
Alle funktionaliteter kan 
indstilles fra Terminalen. 

Kverneland
U-Drill Plus

3000 l

400 kg/ha v. 12 km/t

Geocontroll benyttes 
som standard.

120 kg/skær

Ø 36 cm

Ø 38 cm 

Placerer gødning 
separat i såskærerne 
og/eller i discsek-
tionen, hvor det 
placeres imellem 
sårækkerne under 
såsæden.

Hurtig tilgængelig-
hed (især P-delen 
har god effekt på 
rodudviklingen). Korn 
og gødning blandes i 
sårillen uden blanding 
i luftssystemet.   

Såteknik opfylder den 
professionelle brugers 
ønsker. Ekstra udstyr 
kan tilvælges. Her 
kan nævnes DuoDrill 
frøudstyr, hvor der 
i samme overkørsel 
kan sås dæksæd og 
frøgræs i to forskellige 
dybder. DuoDrill er 
fuldt integreret i 
Isobus styringen.

Horsch
Pronto 4 DC PPF

3800 l opdelt i 
forholdet 60:40 
50 l/min

Kan arbejde med 
GPS-foragergrænse 
samt graduere udsæd 
og gødning afhængig 
af Isobus skærm.

120 kg

Ø 34 cm med Ø 32 
cm dybde/trykhjul i 5 
eller 7,5 cm bredde.
Ø 78 cm forbundet på 
samme aksel.
Placerer gødning med 
skiveskær imellem og 
under udsæden eller 
via samsåning.

Der kan efter ønsket 
doseringsforhold 
placeres gødning 
både med gødnings-
skær og sammen 
med udsæden 
samtidig.

Den pneumatiske 
Spirit klarer nivellering, 
forberedelse af såbed, 
pakning, såning og efter-
pakning i en overkørsel. 
Imponerende præcision 
ved høj hastighed. Ved 
individuel dybdekontrol 
placeres frøet i den 
ønskede dybde. Det giver 
en ensartet fremkomst 
på hele marken.

Väderstad
Spirit 400C

3900 l

350 kg/ha v. 15 km/t

Doseres vha. to 
separate Fenix II 
systmer, som drives 
af el-motor.

90 kg

Ø 38 cm

Ø 38 cm

Anvender Väderstad 
FIX teknik, som 
placerer gødning i 5 
cm brede bånd med 
en rækkeafstand på 
12,5 cm foran hver 
sårække.

Gødning placeres 
under og separat 
fra frø for at undgå 
afbrænding eller 
forsinket vækst pga. 
en hurtig og effektiv 
næringsoptagelse.

Gødning kan lægges 
i separat gødningsskær 
eller deles mellem 
gødnings- og såskær 
50/50, 25/75, 75/25 eller 
100 pct. samsåning. 
Mulighed for at udså tre 
emner og i forskellige 
dybder. Let betjening 
og skærtrykssensor for 
øget udsåningsmængde 
ved øget skærtryk.

Amazone
Cirrus

4000 l

600 kg/ha v. 10 km/t

Gødning og korn 
betjenes med GPS 
og AutoPoint, der 
sikrer, at udløbet 
starter/stopper ved 
foragergrænsen 
uanset fremkørsels-
hastighed.
TwinTec+ 15 – 100 
kg/skær eller RoTec+ 
0 – 55 kg/skær.
TwinTec+ x2 38 cm 
RoTec+ x1 40 cm

Matrix Ø 88 cm

Placeres med 22 og 
28 cm afstand ved 
siden af såsæden 
i hulningerne på 
pakhjulet og ned til 
13 cm’s dybde. Ved 
samsåning placeres 
korn og gødning i 
samme sårille.
Dybden indstilles let 
med clips. Ønskes 
gødning ikke, kan 
gødningsskæret løftes 
fri af jorden eller 
afmonteres til fordel 
for slæbeplanke.
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