
KUHN’s Seedflex såsystem holder en meget 
ensartet sådybde, og desuden er vedligeholdel
sen meget begrænset. 
- Et af de store plusser ved KUHN’s Seedflex såsystem er, at hver 
sårække med de to lige skiveskær og det store og brede, selvrensende 
dybde- og trykhjul holder en meget ensartet sådybde.
Det påpeger værkfører Peter Boman fra Heden Maskinforretning A/S 
ved Ringe på Fyn, og han føjer til:
- Min oplevelse er, at Seedflex såsystemet har opnået stor popularitet. 
Det hænger også sammen med, at vedligeholdelsen af systemet med 
dets lukkede lejer uden smørenipler og i slidstærke materialer - både 
i skiveskærene, dybde- og trykhjulene og parallelogramophængenes 
ledforbindelser - er meget begrænset. 
Peter Boman peger videre på, at det meget bevægelige parallelog-
ramophæng fungerer meget robust, så der ikke sker vridninger i kon-
struktionen på eksempelvis stenede arealer. I øvrigt bidrager ophæn-
get til den meget ensartede sådybde.

SEEDFLEX  genialt 
SÅSYSTEM FRA KUHN

SEEDFLEX PÅ FORSKELLIGE MASKINER
KUHN tilbyder i dag Seedflex såsystemet på en lang ræk-
ke af sine forskellige typer af såmaskiner, både mekaniske 
og luftassisterede.
- Når vi har samlet og klargjort en KUHN såmaskine med 
Seedflex såsystem til landmanden, kommer han hertil med 
den traktor, der skal køre med såmaskinen. Så monterer 
vi computeren og tilpasser såmaskinen til traktoren, så 
pto-akslen og hydraulikslangerne har lige præcist den 
længde, der passer til den pågældende traktor. Så funge-
rer det hele, som det skal, forklarer den fynske værkfører.
- Vi sender også en montør med ud til landmanden i for-
bindelse med igangsætningen. Her hjælper montøren så 
med at indstille sådybden og markørerne og indså maski-
nen, så landmanden bliver sat godt ind i disse funktioner 
lige fra starten.
Peter Boman minder i øvrigt om, at det er vigtigt at efter-
spænde de nye såmaskiner efter de første 10 driftstimer, 
da boltene på helt nye maskiner altid sidder og arbejder.

VASK SÅMASKINEN EFTER SÆSONEN
- Moderne såmaskiner skal vaskes grundigt inden de sæt-
tes til side efter hver sæson. Vi har set flere eksempler på, 
at snavs og rester af udsæd i løbet af vinteren har tiltrukket 
både mus og rotter, som så har gnavet i cellehjulene og 
ødelagt dem, fortæller værkføreren.
Som montør har han selv været med til at samle og klar-
gøre KUHN såmaskiner med Seedflex såudstyr. Derfor 
ved Peter Boman, hvad man skal være opmærksom på i 
den forbindelse.
Inden leveringen afprøves alle funktionerne, herunder 
udmadningssystemet - og i øvrigt også blæseren, hvis der 
er tale om en luftassisteret såmaskine. 
- Ved samling af de nye såmaskiner lægger jeg stor vægt 
på, at alle slanger og kabler bliver monteret fuldstændigt 
korrekt. Herved undgås unødvendigt slid på disse dele, så 
irriterende driftsstop og reparationer undgås, siger Peter 
Boman.

- Seedflex såsystemet har 
opnået stor popularitet.  
Det hænger også sammen 
med, at vedligeholdelsen af 
systemet er meget begrænset

Peter Boman,  
Heden Maskinforretning A/S.

Seedflex såsystemets meget bevægelige parallelogramophæng 
fungerer meget robust på eksempelvis stenede arealer. I øvrigt 
bidrager ophænget til den meget ensartede sådybde.


