
Undgå overlap med Visioreb terminalen
Den avancerede KUHN Visioreb terminal kan GPS-styre din sprøjte, uden at der er GPS 
på din sprøjtetraktor.

Har du mange hektar, der skal sprøjtes, er en nem 
og præcis styring en stor fordel. Både af hensyn 
til arbejdstiden og mængden af sprøjte materiale, 
forklarer Jakob N. Scheel, produktansvarlig hos 
MI, der har forhandlingen af KUHN-sprøjter i 
Danmark.

Styrer sektionerne på bommen
KUHN-Visioreb terminalen er meget nem at sty-
re efter, oplyser Jakob N. Scheel. 
- Du taster bombredden ind, og starter med at 
køre rundt i hele forageren. Når du så skal køre 
over resten af stykket, viser den med lysdioder 
øverst på terminalens forside, om du kører præ-
cist i køresporene, fortæller han.

- Det er en meget stor fordel, for eksempel hvis 
du skal køre flydende gødning ud på marker uden 
plejespor, fremhæver Jakob N. Scheel.
Men ikke nok med, at det er nemt at køre præcist. 
Visi oreb kan også tænde og slukke individuelt 
for de uaf ængige bomsektioner, så over lapning 
undgås selv på marker, hvor der ikke er synlige 
kørespor.

Det GPS-signal, som termi nalen anvender, kom-
mer fra Egnos-antennen, som er monteret direkte 
over bommen. Det opnår man det mest nøjagtige 
signal ved. Det er gratis at bruge GPS-signalet, og 
der skal ikke betales noget abonnement.

Nemt at taste data ind
Udover de mange fordele, der er ved at køre med 
GPS, er det også nemt at betjene både Visioreb 
terminalen og sprøjten.

- Opbygningen af skærmbillederne er meget 
logisk, og det er derfor meget nemt at taste 
væskemængde, dy ser og alt det andet ind som 
for eksempel markstørrelser, fortæller Jakob N. 
Scheel.
Der er også en funktion til at styre fyldning af 
sprøjtetanken med vand, hvis man vil have au-
tomatisk påfyldning. Og mulighed for et fuldau-
tomatisk vaskeprogram.

Enkel betjening af sprøjten
Når man bruger sin sprøjte rigtigt meget, er det 
også en stor fordel, at den er nem og effektiv at 
have med at gøre.

- Vi får positive tilbagemeldinger fra kunderne, 
for tæller Jakob N. Scheel. 
– De fremhæver blandt andet, at alle indstillinger 
samt be tjeningen i forbindelse med påfyldning og 
rengøring er nemme at lave, siger han.
- Visioreb kan eftermonteres på de fleste 
KUHN-sprøjter, og fabriks monteres på alle nye 
KUHN-sprøjter, oplyser Jakob 
N. Scheel

Jakob N. Scheel, 
konsulent hos MI.

Her kan man se den nye Visioreb terminal, hvor 
lysdioderne sidder øverst.


