
 

 
 
 
 
 
 

Efterårsdemonstration den 11. oktober 2012 
på Bramstrup kl. 13.00 – 16.30 

Præsentation af såmaskiner 
 
 

17 såsæt kørte i alt 38 gange i pløjet og harvet jord og direkte.  
Der kører  

 
 
 
 

 
Amazone Cayena 6 m  
 
Såmaskine med 3 rækket tandskær med 16 
cm rækkeafstand. Såsektionen efterfølges af 
en efterharve og til sidst en kraftig gummihjul`s 
pakker. 
Med gødningsplaceringsudstyr. Skulle især 
være god til hårde upløjede jorde. Pakkehjulet 
presser jorden sammen i små kamme for at 
sikre, at afgrøden spirer i så fugtig jord som 
muligt.    
 

 

Dal-bo Supermax 3 m 
 
Såbed I et hug. Forrest 2 rækker grubbetæn-
der m 50 cm`s afstand til at løsne ned til 50 
cm. `s dybde. 2 rækker tallerkener til at blande 
op med. En T-ringspakvalse til at lukke af og 
jævne af med. 
 
Påmonteret Einböch såmaskine 

 



 

Horsch Focus 6 TD 
 
En kombi  såmaskine der til raps kan stribbe-
arbejde jorden med 37,5 cm afstand. Mejsels-
skærrene kan gå ned i 35 cm`s dybde. Kan 
placere gødning både under frøet og i sårillen. 
Til kornsåning påmonteres 2 sæt skiveskær 
omkring hver tandrille. Kan placere gødning 
under frøet og i sårillen ovenpå jorden. 

 

Horsch Pronto 6 DC PPF 
 
PFF står for precise placement of fertilizer. 
Skiveskærene til gødningsplacering er und-
ladt. Gødning og udsæd blandes i fordelerho-
vedet og sås ud sammen. For at undgå spire-
hæmning bruges 20-50 kg N/ha. Kan på hus-
dyrbrug supplere gylle og kan være NPK på 
planteavlsbrug. 
 

 

Kongskilde Flexi Drill 3 m med Front Terra C 
 
Skiveskærsåmaskine. Kan leveres med sepa-
rate gødningsskær og i en model, hvor gød-
ningen tildeles i så-rillen. 

 

Kuhn Megant QS 600 fremvises med Dal-Bo 
Levelflex 6 m 
 
Tandsåmaskine med en 4 rækket såtand 
sektion. Kan monteres med sporløsnere og 
evt. et hydraulisk Crossboard, hvis den forud-
gående jordbehandling ikke har jævnet jorden 
tilstrækkeligt. 
 

 



 

Kuhn Speedliner 4000 
 
En alsidig maskine til minimal jordbehandling 
Forrest en disksektion med 2 rækker diske 
efterfulgt af en tæt række store bærehjul. Der-
efter følger såsektionen med 2 rækker dobbel-
te skiveskær. 

 

Kuhn NC 4004 Combiliner med Dal-Bo front-
grupper. 
 
Kuhn rotorharve med en luftassisteret Com-
biliner såmaskine med dobbelte skiveskær. 
 
  

 

Kverneland MSC 400+ 
 
Harvesektionen består forrest af en række hjul 
efterfulgt af 2 række diske. Derefter en række 
pakkehjul og en Accord såmaskine. Kan pla-
cere gødning med skiveskær. Trykrullerne 
arbejder individuelt og trykker kun efter skæ-
ret, således at jorden forbliver uberørt mellem 
rækkerne.  

 

Lemken Compact-Solitair KK 9/600 
 
Med rotorharve. Skiveskær til placering af 
gødning efterfulgt af gummibelagt trykruller. 
Dobbelt skiveskær (opti-disc) med individuel 
hydraulisk skærtryk. 

 



 

Pöttinger Terrasem R 6 m 
 
Forrest 2 rækker tallerkner ophængt parvis, 
derefter en lamelharve og en række pakhjul 
der sidder forskudt. Såsektionen består af 
luftsåmaskine med 2 rækker skiveskær. 

 

Great Plains Centurion 600 
 
Skiveskærsåmaskine . Planeringsplade place-
ret mellem tallerkendiskene og pakkehjulene. 
Kan placere gødning, enten ved at have en 
slange der smider gødningen efter såskærene 
eller ved at have skiftet planér planken ud med 
gødningsskær, der kan placere gødningen 
under såsæden. Man kan tilkøbe et GPS sy-
stem, der kan sammenkobles med et vægtsy-
stem på såkassen så udsædsmængden kan 
styres. Såmaskinen kan desuden indså sig 
selv.  

 
 

 

VM såmaskine 3 m 
 
Finsk såmaskine. Kan bruges pløjefrit. Dob-
belte skiveskær som bruges til både gødning 
og såsæd - gødningen smides først i bunden 
af skæret og dernæst smides såsæden. 

 

Väderstad Rapid 3 m  
 
Velkendt alsidig såmaskine. 

 



 

Väderstad Spirit 4 m 
 
Frontredskabet kan vælges efter behov 
Croosboard, System Disc eller begge. Deref-
ter følger en række forskudte pakkehjul, og 
der afsluttes med såsektionen, hvor hver så-
enhed har et sæt dobbelte diske efterfulgt af 
en stor trykrulle 

 

Väderstad Spirit Strip Till 4 m 
 
Kultiverer kun jorden der, hvor såsæden pla-
ceres. Kan også placere gødning i to forskelli-
ge højder. 

 

Väderstad Rapid Combi maskine 3m.  
 
Monteret med System disc, Crossboard Hea-
vy. Det specielle her er den engelske under-
grundsløsner RapidLift, som med 6 tænder er 
beregnet til at løsne jorden i dybden 10-30 cm. 
Dybden kan varieres ”on the go”. 

 
 


