SÅTEKNIK

Præcisionssåning af alle
frøtyper med to forskellige
såvalser. Der skiftes let
mellem de to såvalser ved
at lukke/åbne skodder over
såvalserne.

Enkelt og kompakt
Combi-Seeder VF er et kraftigt og robust harve-såsæt i 3 m og
4 m arbejdsbredde. Rammen er udført som en svejst gitterkonstruktion med stor styrke. Effektiv jordbearbejdning via 3 rækker harvetænder, som styres nøjagtigt via pakkervalsen.
Combi-Seeder VF har en Spring-Board planerplanke, som kan
højde-indstilles via spindler.

VALSETYPER
Til Combi-Seeder VF er der to forskellige valsetyper:
Svær rørvalse ø500 mm med slæbeskær eller skiveskær
er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

Tandpakkervalse ø540 mm er perfekt til svære samt lerede jorde,
hvor knolde knuses og sten presses i jorden. Specialdesignet tænder
sikrer, at valsen roterer i løs jord. Central indstilling af afskrabere.

Combi-Seeder VF med skiveskær
For at kunne placere såsæden mere nøjagtigt ved
varierende jordtyper, kan Combi-Seeder VF udstyres
med skiveskær. Skiveskærsenheden består af 2 stk.
350 mm skiver samt dybdehjul. Der kan opnås et
skærtryk på op til 50 kg pr. enhed. Bulleafstand
for skiveskær er 250 mm. Skiveskærene har central
placeret dybde- og skærtryksregulering.

Stor såkassevolume på 1.000
l ved 3 m modeller og 1.400
l ved 4 m Combi-Seeder
modeller. Tragtformet udløb
lige over såhjulet sikrer præcis udsåning, helt til sidste
kerne. Såsæden trækkes ud
fra neden og ikke bagved
udløbet, hvilket garanterer
en jævn fordeling ved kørsel op og ned ad bakker.
Såkassen kan let tømmes i
de store todelte indsåningsbakker.

Trinløs oliebadsgear
kasse med 2 gear sikrer
nøjagtig udsåning fra 1,5
kg/ha til 400 kg/ha. Let og
overskuelig indstilling.

Alt i ét træk
Combi-Seeder VB er det perfekte såsæt i 3 m og 4 m arbejdsbredde for lette til mellemsvære
jorde, som udfører alt arbejde i ét træk: Planering, opharvning via 4 rækker harvetæner, let
pakning/jævning, såning samt afsluttende pakning af jorden, hvilket sikrer en god kontakt
mellem fugtig jord og udsæden. Da såsættet bæres af den bageste valse, vil mindre sten
samtidigt trykkes i jorden.

Combi-Seeder er
udstyret med elektronisk
plejesporscomputer.
Monitoren har samtidig
arealtæller, såaksel kontrol,
tommelder, hastighedsmåler
og indbygget
indsåningshjælp.

VALSETYPE
Kraftig fjederpåvirket
slæbesåskær med beskyttelsesklap. Såhus afmonteres let for servicering.
Slæbesåskær har central
placeret skærtryksregulering.
Langfingerefterharve er standard til VF-modeller
Udsåning sikres via det
store trækhjul monteret i
venstre side. Hydraulisk løft
af såhjul kan monteres som
ekstraudstyr.

Combi-Seeder VB kan udstyres med enten ø260 mm trykvalse eller langfingerefterharve foran
såskærene. Bagest er ”VB” monteret med kraftig ø500 mm rørvalse.
Combi-Seeder leveres med kraftige harvemonterede
hydrauliske markører med springbolt. Når markørerne er
løftet, er de slået op til over lodret position, hvorved de
er beskyttet ved kørsel langs hegn samt under transport.
Combi-Seeder
leveres med
skridsikker gangrist
med opklappelig
stige og gelænder.

Alle Combi-Seeder modeller
er monteret med lovpligtigt
lysanlæg som standard.

SÅTEKNIK

STANDARDUDSTYR:

EKSTRAUDSTYR:
• Hydraulisk regulering af planerplanke (kun for VB)
• 12x32 mm harvetænder
• Efterharve model "Perfekt" (kun for VF-modeller)
• Hydraulisk løft af såhjul
• Hydraulisk skærløft
• Hydraulisk skærtryksregulering
• Elektrisk såmængderegulering
• Fysisk plejesporsmarkering (kun for VF-modeller)
• Multi-Seeder frøsåmaskine

Ekstraudstyr: Multi-Seeder frøsåmaskine med specielt tilpasset monteringssæt sikrer optimal placering.

Combi-Seeder VF
Arbejdsbredde
3,00 m

4,00 m

Model
Svær rørvalse m/slæbeskær
Svær rørvalse m/skiveskær
Tandpakkervalse
Svær rørvalse m/slæbeskær
Svær rørvalse m/skiveskær
Tandpakkervalse

Combi-Seeder VB
Arbejdsbredde
3,00 m

4,00 m

Model
Ø500 mm kraftig rørvalse &
Ø260 mm valse foran såskær
Ø500 mm kraftig rørvalse &
Langfingerharve foran såskær
Ø500 mm kraftig rørvalse &
Ø260 mm valse foran såskær
Ø500 mm kraftig rørvalse &
Langfingerharve foran såskær

Ekstraudstyr: ”Perfekt” efterharve speciel med intensiv
planeringseffekt.

Specifikationer
Antal
såskær

Antal
harvetænder

Løftebehov
kg

Vægt
tom, kg

Såkassevolumen,
l.

Kraftbehov
HK

24
24
24
32
32
33

30
30
30
40
40
40

4.200
5.000
4.700
5.200
6.200
5.800

1.465
1.890
1.720
1.865
2.305
2.150

1.000
1.000
1.000
1.400
1.400
1.400

80-110
80-110
90-120
100-140
100-140
110-150

Specifikationer
Antal
såskær

Antal
harvetænder

Løftebehov
kg

Vægt
tom, kg

Såkassevolumen,
l.

Kraftbehov
HK

24

24

4.400

1.360

1.000

90-120

24

24

4.350

1.350

1.000

90-120

32

32

5.300

1.720

1.400

110-150

32

32

5.230

1.705

1.400

110-150

FORHANDLER

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

HE-VA forbeholder
sig ret til design- og
konstruktionsændringer
uden varsel.

9 8 0 0 1 1 1 2 . PRINTED IN DENM ARK: www.typogr aphic. d k

• VF: 3 bullet harvesektion med 10x32 mm tænder
• VF: Langfingerefterharve (kun for slæbeskær)
• VB: 4 bullet harvesektion med 10x32 mm tænder
• Fjederbelastet planerplanke med tænder for VB
• Spring-Board planerplanke for VF
• Hydrauliske harvemonterede markører til lodret
• Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran pakkervalse
• Trinløs oliebadsgearkasse med 2 gear
• Central indstilling af skærtryk
• Stige og platform
• Elektronisk plejesporscomputer
• Elektronisk tommelder og såakselkontrol
• Lygtesæt
• Såning med halv arbejdsbredde

