
Stor pløjefri interesse for Kverneland
Hen over efteråret har Kverneland brugt store resurser på at møde landmanden på hans 
hjemmebane ved sin efterårs-demotur, hvor mange havde et godt øje til de reducerede 
 systemer

Hos Kverneland er vi netop ved at run-
de efterårets stor demotur af. Med rundt 
på turen har vi haft vores nye u-drill 
Plus såmaskine samt vores Qualidisc 
discharve. Årsagen til, at vi valgte netop 
disse to typer maskiner til dette års 
demotur, er, at vi oplever en stigende 
efterspørgsel på maskiner til reducerede 
dyrkningssystemer. 
Den stigende interesse for maskiner til 
reduceret dyrkning viste sig også i det 
antal af demokørsler, vi har udført i 
harvet jord kontra antallet af demokørs-
ler i pløjet jord. Mange landmænd, som 
ellers har sværget til pløjning, overvejer 
at gå over til reducerede dyrkningsme-
toder. Her passer vores nyudviklede 
u-drill såmaskine rigtigt godt ind, da 
den leverer et rigtigt godt stykke arbejde 
i begge systemer. 
Vores oplevelse er, at mange, der starter 
op med reduceret dyrkning, ikke er 
villige til at slippe ploven helt. De vil 
derfor gerne have en såmaskine, der kan 
præstere et veludført stykke arbejde i 
begge systemer. 

Behov for mere kapacitet og 

fl eksibilitet

Mange af vores kunder begynder at 

interessere sig for en mere præcis etab-
lering af efterafgrøder. Det areal, såma-
skinen skal over hvert år, vokser dermed 
kraftigt. Mange kunder er derfor på jagt 
efter mere kapacitet med høj præcision. 
Begge dele kan opnås med vores u-drill 
såmaskine. Vælges en Plus model, er 
der desuden mulighed for at placere 
gødning i samme overkørsel. 
Med Kvernelands double entry sy-
stem er det muligt at placere gødning 
i sårækken - endda i forskellig dybde 
i forhold til udsæden. Dette bevirker 
også, at systemet kan bruges til etable-
ring af græsudlæg og lignende uden, at 
der skal påbygges ekstraudstyr.

CropSat og automatisk 

regulering af mængde

Da vores u-drill styres med ISOBUS, 
giver det mulighed for automatisk 
regulering af mængde. I praksis betyder 
det, at vores såmaskiner med ISOBUS-
styring kan justere udsædsmængden 
efter et tildelingskort. 
Kortet udarbejdes i CropSat og lægges 
derefter blot direkte ind i terminalen til 
såmaskinen via USB. Såmaskinen kan 
derefter selv regulere udsædsmængden 
automatisk efter CropSat kortet. U-drill 

såmaskinen kan desuden udstyres med 
GPS-styret sektionskontrol.

Grubber giver fl eksibilitet

En af de andre løsninger, vi oplever en 
stigende interesse for, er muligheden 
for at bygge vores u-drill sammen med 
en CLI-dybdeløsner. Da de to maskiner 
blot spændes sammen med et kraftigt 
trepunktsophæng, giver det en fl eksibel 
løsning, hvor dybdeløsning kan vælges 
til og fra på kort tid. 

Her ses en fi re meter u-drill Plus med CLI 
grubber og a-drill frøsåapparat. Denne løsning 
klarer fem operationer i en overkørsel. 
Dybdeløsning, forberedelse af såbed, 
såning af raps, placering af startgødning og 
udlægning af sneglegift.

Kvernelands double entry system tilbyder 2-strenget 
udsåning i to forskellige dybder. Løsningen kan 
derfor enten bruges til placering af gødning eller til 
etablering af græsudlæg samtidig med såning.

• U-drill fås i 3, 4 og 6 meters 
arbejdsbredde

• Alle modeller kan fås med 
 gødningsplacering

• Gødning kan enten placeres 
i discsektion eller i såskæret 
(double entry)

• Automatisk mer-mængderegu-
lering og GPS-styret sektions-
kontrol

• Styring via ISOBUS-terminal 
• 3.000/4.350 liters såtank
• Rækkeafstand 12,5 cm
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