
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Vægt 

Kraftbehov 

Arbejdsbredde 

Tankkapacitet 
 

Afstand mellem 
tænder
Spidsbredde 
 
 

Dybdejustering 
og maks. 
arbejdsdybde
Placering af såsæd 
og gødning
Pakningshjul 
 
 
 

Mulighed for 
ISOBUS 
 
 

Ekstraudstyr 
 
 

Pris 

Cayena 6001-C såmaskine 
med lav trækkraftsbehov. 
Nøjagtig udsåning gennem 
cellehjulsudmadningen og 
optimal tværfordeling. Kræver 
jævne arealer, eftersom Cayena 
ikke fortager nogen from for 
jordbearbejdning. Såtænder 
ophængt i gummisegment. 
Såtænderne udfører ren 
fuge til placering af såsæd. 
Lave driftsomkostninger 

Amazone 
Cayena 6001-C 

6.100 kg 

100kw / 136hk 

6 meter 

4.000 liter. Opdelt i 2.400 
og 1.600 liter til såsæd og 
gødning
16,6 cm fordelt på tre buller 

8 mm, med dobbelt 
hårdmetalsplatte på spids 
og bryst. Mulighed for 2 
stk. 5 mm slidstykker
Mekanisk dybdeindstilling 
af parallogramophængt 
skærramme
Samsåning af korn og 
gødning i samme sårille
800 mm Matrix dækprofil, 
hvor ringene har en afstand 
på 16,6 cm og dermed 
pakker direkte ovenpå 
sårillen
Ja - til betjening via 
Amazone terminal, 
traktorens ISOBUS terminal 
eller ekstern ISOBUS 
terminal
Vingehjul eller front-
monteret disc. Discen 
skærer en rille forud for 
såskæret
Fra kr. 725.160,- 

Cirrus 6003-2C såmaskine med 
stor alsidighed og fleksibilitet. 
Let omstilling fra StripTill til 
såning i enten stubbearbejdet- 
eller pløjede jorde. Ved StripTill 
monteret glatte vaffelformet 
disc i frontredskabsrammen. 
Disc er monteret parvis på 
ramme i vedligeholdelsesfrie 
gummisegmenter der modstår 
stød fra sten, samtidig med  at 
der skæres forfuge for TwinTec.

Amazone
Cirrus 6003-2C 

Fra 7.000 kg, afhængigt af 
udstyr
164kw / 220hk 

6 meter (tilbydes i 4 meter 
fast eller foldbar)
4.000 liter (2400 / 1600 
liter opdeling) 

16,6 cm TwinTec dobbelt 
380 mm discskær
TwinTec - blot 10° 
fugeåbning til 
såsædsplacering 

Mekanisk dybdejustering 
via spindel. Hydraulisk 
skærtryksindstilling. 
Samsåning af korn og 
gødning i samme rille
400/55 R17.5 Matrix 
dækprofil hvor ringen i 
dækket træder en fuge til 
såskær og såsæd placeres 
på fast bund.
Ja - til betjening via 
Amazone terminal, 
traktorens ISOBUS terminal 
eller ekstern ISOBUS 
terminal
Vinge- og mellem-
hjulspakker, mulighed for 
seperat gødningsplacering, 
udstyr til frøsåning. 
Fra kr. 866.340,- 

Focus TD er udviklet og 
tilpasset markedet der 
efterspørger universelle 
løsninger der kan arbejde 
i alle dyrkningssystemer, 
efter plov, harve eller 
direkte i stub. Kan monteres 
med DuoDrill frøudstyr

Horsch
Focus 6 TD 

10.000 kg 

Fra 300 hk 

6 meter 

5000 liter, opdelt i 40:60 
forhold. Frit valg mellem 
såsæd- og gødningstank
30 cm. 15 eller 30 cm 
rækkeafstand i skivesåskær
4 cm 
 
 

Trinløs dybde ned til 30 cm 
 

Gødning placeres ved tand 
og/eller i såskær
210/95 - 24 AS med 
traktordæk mønster 
 
 

Standard 
 
 
 

DuoDrill frøudstyr 
 
 

Fra kr. 982.000,- (vejl. 
udsalgspris)

UNIA HAWK er en striptill 
maskine som også har 
gødningsplaceringsmulighed i 
to dybder (12-16 cm og 18-22 
cm). Hydr. Stenudløser og 
såmaskineophæng er std. 3 m 
arbejdsbredde med 4, 6 eller 
8 elementer. Fronttank med 
to udmadere og opdelt tank

UNIA
Hawk 

2.200 kg 

220 hk 

3 meter 

1.600 liter 
 

50 cm 

Ikke oplyst 
 
 

Det er muligt at justere 
dybden 

Kun til gødning 

Rørpakker 
 
 
 

Nej 
 
 
 

Såmaskine 
 
 

Kr 144.000 (+ 66.375 for 
fronttank)

Billedtekst 
Billedtekst


