Alpego, VM og Rytter-maskiner
En kombination til gavn for alle til en fornuftig pris
Alpego u-plov kan reparere på blandt
andet fortidens synder som traktose,
fjerne allag og lignende. Dermed åbnes
jorden, så dræneffekten kan genoprettes
uden at trække råjord op til overfladen.
Alpego u-plov har en meget aggressiv
tandstilling, så den derfor har let ved
at komme i jorden. Den efterfølgende
pakker findeler jorden i de øverste
jordlag, men den bestemmer også hvor
dybt, maskinen arbejder, Dermed er
det muligt at indstille arbejdsdybden i
forhold til dræn.
Plejespor bliver åbnet og derefter pakket i det øverste lag, så fugten ikke forsvinder. Jo mere sammenkørt, jo mere
vægt på traktoren.
Alpego u-plov fås i seks modelserier
med og uden hydraulisk stenudløsning
fra to til fem meter i arbejdsbredde og
med et arbejdsområde ned til 70 centimeter i dybden. De to største modeller
på 4,1 og 5,0 meter har opklappelige
sidefløje.

Stubharve til alle behov
Alpego Puma stubbearbejdning er
designet til de professionelle landmænd.

Med arbejdsdybder fra fem centimeter
ned til 30 centimeter kan alle behov
dækkes.
Den har en specialformet tand, som
sparer brændstof. De kraftige, livtidssmurte tænder har justerbare fjederudløsere fra 450 til 750 kg pr. tand. Efter
tænderne er der tallerkener på 460 mm,
som jævner inden pakningen. Man kan
vælge mellem flere slags pakkervalser
til Alpego Puma - eksempelvis fjederpakkervalse, tallerkenpakkervalse eller
rørpakkervalse.
Alpego Puma kan leveres i fire modeller på 3,0 - 3,5 - 4,0 eller 5,0 meter. De
to mindste er med fast ramme, og de to
store er med opklap og har en transportbredde på 2,8 meter.
Alle Alpego maskiner er produceret
af svensk stål med moderne udstyr på
deres to fabrikker.

Slidstærke såmaskiner
VM såteknik fra Finland er lig med
nøjagtig sådybde (se resultaterne fra
OptiTil), minimalt trækkraftbehov og
billig vedligeholdelse. Vi overtog importen 1. november 2013, og indtil nu

er der ikke solgt reservedele for 17.000
kroner fra vores forretning.
VM såaggregatet er kendetegnet ved at
arbejde med to skiver, der sidder i Vform. Først placeres gødningen, dernæst
placeres såsæden cirka to centimeter
højere. Herefter bliver afgrøden og
gødningen trykket af et efterfølgende
trykhjul.
Skiverne kan indstilles til et tryk på op
til 200 kg pr. enhed. På denne måde er
det kun en gang, der skal skæres i jorden. Det giver cirka 30 procent mindre
kraftforbrug og meget mindre slitage.
Indstilling af gødnings- og såsædsmængde foregår let fra den ene side af
maskinen, og den store beholder har
materiale til mange timers såarbejde.
Maskinerne kan uden besvær arbejde
direkte i stub, i harvet eller pløjet jord.
Af ekstraudstyr kan nævnes: frontharve,
frontstrigle, tallerkenharve i front,
knoldknuser og meget mere.
Ønskes yderligere oplysninger, venligst
kontakt os.
Af Bjarne Rytter,
Rytter-Maskiner, import af Alpego og VM

Alpego kan levere u-plove fra to
til fem meter i arbejdsbredde og
med en arbejdsdybde på op til
70 cm.

Alpego Puma med arbejdsbredde fra tre
til fem meter og arbejdsdybde fra fem til
30 cm

VM direkte såmaskiner er kvalitet
og nøjagtighed - husk blandt andet
resultaterne fra OptiTill.
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