
Gode erfaringer med SLY
FMR Maskiner tilbyder nu flere forskellige løsninger til pløjefri dyrkning og direkte såning  
- nyeste løsning er franske SLY, som er et resultat af mange års erfaringer med fleksible  
løsninger til direkte såning

Blandet landhandel eller fuld fokus?
Hos FMR Maskiner har vi gennem de 
seneste fem år brugt mange kræfter på at 
arbejde os ind på markedet for såmaski-
ner til kunder, der gerne vil i gang med 
eller vil videre med reduceret jordbear-
bejdning. 
Først med maskinerne fra engelske 
Mzuri, som var begyndelsen på en ny 
niche for os. Fra kun at kunne levere en 
såmaskine til dem, der ønsker at køre 
efter strip-till princippet, har vi nu også 
taget et skridt videre.
Vi kan nemlig nu også tilbyde direkte 
såmaskiner fra franske SLY, som med 
mange års erfaring er en specialist på 
feltet. 

Til alle typer pløjefri og CA
Med flere mærker hos FMR Maskiner 
har vi en rigtig god mulighed for at 
dygtiggøre os endnu mere omkring de 
løsninger, der kan bruges til reduceret 
jordbearbejdning og Conservation Agri-
culture. 
Vi deler i øvrigt gerne ud af den viden, vi 
efterhånden har fået opsamlet. Derfor er 
du altid velkommen til at ringe/skrive om 
alverdens spørgsmål. 
Vores viden om systemerne kan også 
nemt komme på bordet i forbindelse med 
ERFA-møder og lignende arrangementer. 
Er du i tvivl, om vi kan hjælpe, så kon-
takt os gerne for en sikkerheds skyld.

Fleksibel og enkel opbygning
SLY er en yderst fleksibel opbygget 
såmaskine, hvilket betyder, at den kan 
opbygges efter individuelle ønsker. 
Det giver en masse gode resultater, og 
samtidig har man som ejer en pæn grad 
af frihed til at ændre på sin såmaskine, 
såfremt behovet ændrer sig hen ad vejen. 
Kort fortalt kan tankstørrelse, rækkeaf-
stand, arbejdsbredde med flere ændres 
– også efter maskinen har kørt i kortere 
eller længere tid. 
En fire meters såmaskine kan eksempel-
vis derfor blive til en 7,5 meters, og en 
2.000 liters tank kan forøges til 6.000 

liter. Rækkeafstanden kan vælges fra 
16,7 op til 25,0 centimeter. 
Den store fleksibilitet giver tryghed og 
besparelser, fordi langt de fleste ikke 
ved, hvordan situationen ser ud fremover. 
Bliver der lige pludselig mulighed for at 
dyrke mere jord, kan der hurtigt ske en 
tilpasning af den eksisterende såmaskine. 

Er meget nem at betjene
Betjeningsdelen på maskinen er meget 
nem. Der skal et dobbeltvirkende hy-
draulisk udtag til opklap, et dobbeltvir-
kende udtag til hæve/sænke samt et udtag 
og fri retur til blæseren. 
På udsåningsdelen er alt styret over en 
terminal fra RDS, som også kan køre 
ISOBUS, variabel udsædsmængde og 
auto start/stop.

Undercut skiveskæret – den 
store forskel
SLY Boss har et enkelt skiveskær, som 
er vinklet i forhold til kørselsretning og 
samtidig er lagt lidt ned. Den øverste del 
af sårillen løftes, hvorved der gøres plads 
til både korn og gødning. 
Det skråtstillede skær gør også, at skæret 
i sig selv er jordsøgende, og behovet for 
skærtryk er i de fleste tilfælde ikke særlig 
stort. 
Skæret kommer fra det australske firma 
Boss og er gennemprøvet på rigtig 
mange hektar. 

Er kraftig og holdbar
Alle såenheder er ophængt i kraftige 
parallelogrammer, som nemt tåler belast-
ning i alle retninger. Hvis der alligevel 
skulle være brug for et højt skærtryk, kan 
det også klares. 
Sårillen lukkes af det samme hjul, som 
styrer dybden på skæret. Dybdeindstil-
ling er en enkelt sag og klares nemt på 
hvert skær uden brug af værktøj. 
Som en ekstra lille detalje kan nævnes, at 
dybdehjulet faktisk også kan vinkles ef-
ter behov. Den slags detaljer er der brug 
for, når vind, vejr og alle andre forhold 
ændrer sig. 

Når vi er ved detaljerne, så skal det også 
nævnes, at der findes en lille cyklon 
over hvert skær, som sørger for at lukke 
luften ovenud. Derved falder korn og 
gødning det sidste stykke ned i skæret - 
på den måde blæses intet ud af sårillen.

Mød os i virkeligheden
Vi har mange marker rundt om i Dan-
mark, som er sået med SLY Boss. Så er 
du interesseret i at se, hvad den kan, så 
kontakt os. 
Ellers er der chance for en snak på 
Agritechnica, hvor vi vil være at finde 
hele ugen. 
Er vi ikke lige på standen, så ring på 
+45 30 45 18 70, og vi kommer hurtigst 
muligt.

Af Anders Højte, FMR Maskiner,  
mobil +45 30 45 18 70, mail: ah@fmr.dk

En af de helt store fordele ved SLY 
såmaskinerne til direkte såning er, 
at de kan udbygges til for eksempel 
større arbejdsbredde med videre, når 
behovet opstår.

Der er masser af kapacitet i denne 
SLY såmaskine.
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