COMBI-SEEDER VF (Valse forrest) & VB (Valse bagest)

4,00 m Combi-Seeder VF m/skiveskær











Plejesporscomputer

3,00 m Combi-Seeder VB

Harve- og sådybden indstilles nøjagtigt via valsen og såmaskinens skærtryk.
VB - modeller har 4 rækker harvetænder med tandsporsafstand på 12,5 cm.
VB - modeller efterlader marken pakket med god struktur.
VF - modeller har kun 10 cm tandsporafstand for kraftigere bearbejdning.
VF - modeller er monteret med Spring-Board planerplanke, og valsen findeler/
pakker jorden før såning.Tragtformet udløb – mindre udsæd i maskinen (ved rapssåning).
Såning med halv arbejdsbredde – afbrydes ved frakobling af halv såaksel.
Såsæd løber nedenud af såkassen – bedre fordeling ved kørsel i bakket terræn.
Kraftige todelt sårør (rustfri stålrør + kraftig nylon) monteret på bøsninger.
Udsædsmængden kan trinløs indstilles fra 1,5 kg/ha til 400 kg/ha.
300 mm bulleafstand for slæbeskær - for bedre gennemgang.

PRISER
Såkassevolumen
/ Arbejdsbredde

Valseplacering

1.000 l
VF

*3,00 m
VB

1.400 l
VF

*4,00 m
VB

Combi-Seeder

Varenummer

Varenummer

Ø500mm Svær rørvalse (□)

3223506

3223503

Ø540 mm Tandpakkervalse

3223507

3223504

Ø600 mm V-Profilvalse
Ø500 mm Kraftig rørvalse
(O-rør) og ø260 mm valse
foran såskær
Ø500 mm Kraftig rørvalse
(O-rør) og langfingerharve
foran såskær

3223511

3223510

Ø500mm Svær rørvalse (□)

3224503

Ø540 mm Tandpakkervalse

3224506
3224507

Ø600 mm V-Profilvalse

3224511

3224510

Ø500 mm Kraftig rørvalse
(O-rør) og ø260 mm valse
foran såskær

-

4289932
4289933
3224504

4289942

Ø500 mm Kraftig rørvalse
(O-rør) og langfingerharve
foran såskær
* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

4289943
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STANDARDUDSTYR FOR COMBI-SEEDER VF & VB







LED lygtesæt, nagler og låsesplitter
Hydraulisk markørsæt til lodret montering på harven
Platform for inspektion
Trinløs variabel oliebadsgearkasse med 2
hastighedsområder
Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran valsen
Slæbeskær på max 25 kg skæretryk





Kun VF:

o
o
o
o

Efterharve model ”Standard” (for
slæbeskær).
3 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
Spring-Board planerplanke – højdeindstillelig via spindler.
Skiveskær har som standard dybde/pakkehjul samt materiale-dæmperskærm.
Skiveskær med 350 mm skiver og skærtryk på op til max. 50 kg pr. enhed.

o
o

4 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
Fjederbelastet planerplanke m/tænder, højde- & vinkelindstillelig via spindler.

o






Røreaksel og viserindikator for indhold i
såkasse
Parkeringsstativ til såmaksine
Elektronisk plejesporscomputer med trip- og
arealmåler, plejesporskontrol,
standardmontering: 180 cm sporafstand.
Elektronisk tommelder og såaksel
rotationskontrol.

Kun VB:

EKSTRAUDSTYR
Model

Benævnelse

12 x 32 mm harvetand
merpris
Materiale-dæmpeskærm bag valse – kun til ”VF”-modeller
12 x 32 mm harvetand
merpris
4,00 m
Materiale-dæmpeskærm bag valse – kun til ”VF”-modeller
**Hydraulik til indstilling af planerplanke kun t/ VB-modeller
Lang sporløsnertand t/planerplanke, 5cm længere, kun til VB modeller
Merpris pr stk
**Hydraulisk løft af såhjul
**Hydraulisk skærløft via såmaskinens topstang
3,00 m Fysisk plejesporsmarkering - kun til ”VF”-modeller
&
**Hydraulisk skærtryksregulering,kun f/slæbeskær
4,00 m Elektrisk såmængderegulering 0% eller + 10%
Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på
3 m valse forrest
en ny Combi-Seeder. NB: Kun for model 200-8-EL
4 m valse forrest
AC eller EC. Priser og information vedr. Multi-Seeder,
3 m valse bagerst
se side 98.
4 m valse bagerst
** Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.
3,00 m

SPECIFIKATIONER
Combi-Seeder
Slæbeskær / Skiveskær

3,00 m /
24 skær

VF
VB

4,00 m /
32 skær

VF
VB

Svær rørvalse (□)
Tandpakkervalse
V-Profilvalse
Kraftig rørvalse (O) og
Ø260 mm valse / langfingerharve
Svær rørvalse (□)
Tandpakkervalse
V-Profilvalse
Kraftig rørvalse (O) og
Ø260 mm valse / langfingerharve

Vægt
kg
9
60
12
80
37

Varenummer
4299633
3260303
4299634
3260304
3229440

2
12
3
35
7
3

1034530
3260222
3260140
3260150
3260130
P008612664030

30

3260266

30
30
30

3260267
4290266
4290267

Tandsporafstand på harven: VF = 10 cm, VB = 12,5 cm

30
30
30

Løftebehov kg
Slæbeskær /
Skiveskær
4.000 / 5.100
4.700 / 6.100
5.100 / 6.500

Vægt tom, kg
Slæbeskær /
Skiveskær
1.465 / 1.850
1.720 / 2.235
1.850 / 2.365

Kraftbehov
HK
80-110
90-120
90-120

24
40
40
40

4.000 / 4.150
5.200 / 6.400
5.900 / 7.200
6.450 / 7.750

1.800 / 1.890
1.865 / 2.340
2.150 / 2.620
2.350 / 2.820

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

32

4.900 / 5.200

2.200 / 2.320

110-150

Antal
harvetænder
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