VM er præcis sådybde og
pæne plantetal
VM Såmaskinen laver et godt såarbejde uanset om den sår direkte eller efter en harvning,
viser Optitill demonstrationerne
En VM Såmaskine laver et godt resultat,
uanset om den sår i pløjet og efterfølgende bearbejdet jord - eller om den
sår i harvet jord. Ja, den sår også helt
direkte uden forudgående bearbejdning
af jorden med godt resultat.
Det er simpelthen en såmaskine, der er
meget alsidig og kan bruges til mange
formål.
Med andre ord bliver man ikke ”gift”
med et bestemt dyrkningssystem, når
man køber en VM såmaskine fremstillet
i Finland.

Stærke maskiner med stærke
sliddele
Der kører efterhånden et pænt antal
VM Såmaskiner hos danske landmænd.
Deres erfaringer er de samme, som de
finske landmænd har gjort. Nemlig, at
det er stærke maskiner med stærke sliddele, der er meget økonomiske i drift.
Maskinens konstruktion gør nemlig,
at de maskiner, der kører i Danmark,
koster under 10 kroner pr. hektar i
sliddele. Det er normalt, at de kører i
intervallet 3000-4000 hektar på et sæt
sliddele.

Kan placere gødningen præcist

Når der skal placeres gødning, er den
placeret i den rigtige dybde under
udsæden, og dermed får man også det
optimale resultat - nemlig i sidste ende
det, der er vigtigst: et godt udbytte.

VM styrker organisationen
Med den position og antal maskiner,
VM har opnået i Danmark, er det blevet
tid til at styrke organisationen og dermed salgs- og markedsføringsindsatsen.
Derfor har VM Fabrikken i Finland
og Orla Nielsen indgået en aftale med
Rytter Maskiner, som er ejet af Bjarne
Rytter, Værum Fælledvej 24, 8940
Randers SV.
Han overtager importen af VM Såmaskiner samt det øvrige VM produktprogram.
Orla Nielsen vil fortsat være tilknyttet
VM Såmaskiner som salgs- og supportkontakt.
Samtidig vil han i relation til forhandlere og kunder have samme funktion som
tidligere med salg, service og demonstrationer med mere.

Rytter Maskiner og
forhandlernettet

VM Fabrikken og haft deres produktprogram som et agentur med direkte
salg fra fabrikken til forhandlerne.
Alt vedrørende markedsføring og udstillinger med videre i Danmark er foregået
i samråd med fabrikken i Finland, men
det vil fremover varetages af importøren.
Orla Nielsen og Bjarne Rytter vil nu
i fællesskab sammensætte et forhandlernet bestående af de tidligere
VM-forhandlere og Rytter Maskiners
forhandlere.

Flere fabrikater på paletten
Rytter Maskiner har i nogle år haft
import af Alpego maskiner til jordbearbejdning fra Italien. De supplerer VM
Såmaskiner med blandt andet grubbere,
dybdekultivatorer, fræsere og rotorharver med tilhørende såmaskiner.
Fra Tyskland kommer Tebbe universalspredere og fra Finland Elho græsmaskiner og ballewrappere.
Tebbe sprederne sælges eksklusivt gennem de fleste MI-forhandlere, mens de
øvrige produkter sælges af forskellige
maskinhandlere.
Yderligere oplysninger:
Orla Nielsen tlf. 22 95 84 77,
Rytter Maskiner tlf. 86 44 55 77.

Med en VM Såmaskine, der er rigtig
indstillet, har man altid en meget høj
fremspiring og en ensartet sådybde.

Salget af VM Såmaskiner i Danmark er
gennem årene blevet varetaget af Orla
Nielsen samt et forhandlernet.
Orla Nielsen har arbejdet direkte for

Såning med VM Såmaskinen i Optitill
forsøgene.

Orla Nielsen er ved at indså VM Såmaskinen før såning af demoparcellerne.
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Af Orla Nielsen,
salg og support for VM i Danmark

