
 

 

 

 

 

 

Rotorharve-såkombination med gødningsudstyr 

HR 4004 D, Sitera 4000 Seedflex, 
TF 1500 & Seedflex Ferti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN VIGTIGSTE DEL AF DIN SÅMASKINE! 
Husk, at 50 % af høsten allerede afgøres under udsåning. Med SEEDFLEX skiveskær kan du være sikker 
på at opgaven håndteres optimalt. Med de forskudt monterede dobbelte skiveskær – hvert sæt er ophængt i 
et parallelogram - kan du så hurtigt og nøjagtigt. 
 
FORDELENE VED SEEDFLEX SKIVESKÆR: 
- enestående præcision i såsædsplacering 
- ensartet sådybde, uanset om der sås i pløjet jord eller i systemer med reduceret jordbearbejdning 
- et skærtryk, som sikrer enestående stabile såskær 
- nem passage under de fleste jordforhold 
- ingen vedligeholdelse er påkrævet 
 

Helica – præcis 
cellehjulsuddosering 
Udsædsmængder fra 1,5 til 
450 kg/ha uddoseres med et 
snoet cellehjul. Det sikrer et 
jævn flow af såsæden. 

 

 

Hector 3000 - velkendt  
og brugervenlig 
Hektartæller, alarmer og 
spormarkering. Til denne fås 
hydraulisk mermængde-
regulering som ekstraudstyr. 

Quantron SV  
(ekstraudstyr)  
Ud over overvågning, alarmer 
og spormarkering får du også 
justering af såmængde og 
lagring af så- og markdata. 

Stort program i ekstra-
udstyr gør maskinen 
universal 
Gødningsudstyr Seedflex Ferti, 
frøsåmaskine, plejespors-
markører, overbygning, sporløs-
nere. mm. 

Sådybden overholdes 
også ved høje 
hastigheder 
Såskærene er ophængt i et 
parallelogram. Der er 
dybdestyring for hver række. 

 

 

God åbning af sårillen i 
alle jordtyper 
En stor forskydning i de dob. 
skiveskær giver en ren åbning 
af sårilllen. Med en lille 
åbningsvinkel for skive-skæret 
udgås det, at jorden spredes 
samt sårillen lukker nemmere. 

EKSKLUSIVT! 
Stor bulafstand sikrer 
god passage under 
vanskelige forhold   
Der er en stor forskydning på 
35 cm mellem de to 
skærrækker. 

Dybde- og trykhjul sikrer 
dit resultat 
Korrekt og ensartet dybde-
styring samt pakning af sårillen 
– for hver sårække – sikrer 
optimal kerneplacering samt 
hurtig og homogen fremspiring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORØG DIT UDBYTTE!  
Startgødning giver fordele. KUHN tilbyder en unik 
løsning til placering af startgødskning på KUHN  
HR-Sitera såkombinationen.  
 
Seedflex Ferti fordelerhoved (1) monteres på såmaskine, 
og specielle gødningssårør (2) monteres bagest på hvert 
Seedflex såelement. Gødningen leveres og uddoseres 
præcist fra en KUHN Venta TF 1500 fronttank.  
 
 
Fordele ved SEEDFLEX FERTI gødning 
- Næringsstofferne er tæt på de første rødder og yderst 

tilgængelige 
- Minimal fordampning giver en større udnyttelse, når  

gødningen er i jorden 
- Færre overkørsler giver mindre strukturskade 
- Sparede omkostninger giver større udbytte 
- Planterne kommer godt fra start   
 

Balance i marken og  
balance ved vejtransport 
Det er en fornøjelse at være 
chauffør på en såkombination 
i balance, både i mark og på 
vej! 

Præcise Seedflex såskær 
med unikke gødningssårør 
Såsæden placeres præcist 
forrest imellem skiverne. 
Gødningen placeres separat 
bagest imellem skiverne – 
sikkert! 

Quantron S2 monitor - 
fleksibel og brugervenlig  
Ud over overvågning og 
alarmer får du elektrisk 
justering af såmængde og 
lagring af så- og markdata. 

Ekstraudstyr til TF fronttanken 
gør maskinen universal 

Der kan tilvælges pivoterende 
mellemhjulspakker, overbygning  
til 2.000 ltr., ekstra frontvægte og 
diverse lygter. 

Grundlaget for topudbytte starter i afgrødeetableringen 

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT  
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Der er masser af alternative anvendelsesmuligheder med en KUHN TF 1500 fronttank 

Gødning ved grubbesåning 

Gødning ved radrensning 

Gødning ved majsetablering 

Såsæd ved etablering af efterafgrøder 


