
Multiva’s nye seks meter såmaskine
Navnet er Multiva Forte FX 6000, og den har udover markedets største såkasse på 
8.000 liter også mulighed for 250 kg skærtryk på de helt nyudviklede skiveskær - 
plus mange andre interessante detaljer

Køb af ny såmaskine er en stor beslut-
ning, som skal overvejes grundigt.
For hvad skal den kunne? Skal den 
kunne så direkte, så efter harvning og 
måske også efter pløjning?
Skal den også kunne placere gødning og 
så med en meget præcis dybde på hvert 
eneste skær, selvom marken måske er 
ujævn?
Hvis du svarer ja til alle det hele, så er 
den nyudviklede Multiva Forte FX 6000 
måske den såmaskine, du er på udkig 
efter.
For den kan det hele, og så har den 
tilligemed en meget høj kapacitet, fordi 
den har markedets største såkasse med 
et rumindhold på hele 8.000 liter. Den 
har forskydeligt skillerum, så det er mu-
ligt at justere mængden i de to halvdele 
efter behov.

Nyudviklet ophæng af 
såskærene
Såning i præcis den dybde, man gerne 
vil have, er et must for mange dygtige 
planteavlere. Ordentlig lukning af såril-
len efter den præcise placering af ud-

sæden er også meget vigtig. Og begge 
dele kan det nyudviklede, individuelle 
ophæng af såskærene på Multiva Forte, 
der fås i arbejdsbredder fra tre til seks 
meter.
Det er hydrauliske stempler, som sætter 
skærtrykket, som kan øges helt op til 
250 kg pr. skær. Det er rigeligt til at 
udføre direkte såning selv ved vanske-
lige forhold i tør, svær jord og hvor, der 
er planterester på efterladt på jordover-
fladen.
En anden og vigtig detalje er, at de nye 
ophæng og såskær er uden smøring. Det 
vil sige, at der i den travle såtid ikke 
skal bruges tid på at rende rundt med en 
fedtsprøjte.

Store dæk giver let kørsel
Nogle såmaskiner er meget tunge at 
trække og kræver derfor en stor, dyrere 
traktor. Men med sine store hjul, der 
bærer godt oppe og giver et lavt mark-
tryk, er Multiva Forte FX 6000 nem at 
trække.
Arbejdshastigheden er otte til 12 kilo-
meter i timen, hvilket giver en høj kapa-

citet sammen med den store såkasse.
Effektbehovet er 200 hestekræfter.

Til alle størrelse udsæd
Det er selvfølgelig også vigtigt, at en 
såmaskine kan så alt lige fra små til 
store frø efter behov. Det klarer det 
avancerede RDS iSOCAN styre- og 
overvågningssystem også.
Desuden er det nemt at indså og giver 
en præcis udsædsmængde efter ind-
såning.
Rækkeafstanden på flagskibet Multiva 
Forte FX 6000 er 16,7 centimeter. 
Som ekstraudstyr kan man blandt andet 
montere en efterharve med mere.
Se mere på www.multiva.dk eller  
www.multiva.info

Af Orla Nielsen, Multiva i Danmark

Sådan ser den nye Multiva Forte 
FX 6000 ud med sin 8.000 liters 
såkasse og det helt nydesignede 
ophæng til såskærene.

Her er vist, hvordan trykket på 
såskærene sker hydraulisk og kan 
øges helt op til 250 kg pr. skær.

Der er ingen smøring af såskærene, 
og de kan justeres individuelt til den 
præcise sådybde, man ønsker.
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