Vitu

Vitu
			 Skiveskærssåmaskine
Lige meget om det er til konventionel såning eller til såning i reduceret jordbearbejdning passer Vitu såmaskinen ind i konceptet.
For at opfylde disse krav er Vitu såmaskinen udstyret med et to
rækket discsystem, efterfulgt af en to rækket forskudt hjulpakker
som sikre den nødvendige pakning inden en præcis såningen med

det dobbelte skiveskær. Derfor egner Vitu såmaskinen sig til en
nøjagtig såning, selv ved høj hastighed. Ønsker man at få placeret
gødning, kan Vitu såmaskine udstyres med et enkel rækket gødningsskær inden hjulpakkeren.
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Klargøring af såbedet
Forest i Vitu såmaskinen er der monteret et to rækket discsystem,
som sørger for den øverlig bearbejdning af jorden til et perfekt såbed. Skiverne har en diameter på 450 mm og er enkel ophængt på
en bladfjeder. Afstanden på skiverne svare til afstanden på såskærene og med en aggressiv vinkel jævner skiverne såbedet optimal,
selv ved øverlig bearbejdning. Med den hydrauliske dybderegulering kan man nemt ændre dybden fra traktorens kabine imens
man køre. Dybden kan se på den synlig skala, som er monteret på
såmaskinen

Hjulpakker
Med hjulpakkeren på Vitu såmaskinen opnår man en god og effektiv pakning, da hvert hjul pakker jorden for to sårækker. På grund
af de to forskudte række hjul på Vitu såmaskinen får man en mere
rolig maskine selv ved høj hastighed Med den forskudte opbygning
opnår man samtidigt en god gennemgang i letter jord og sten, samt
andre hårde genstande har lettere ved at passere.

Gennemført teknik ...
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Såtank
Dobbeltskiveskær
Det ny udviklet dobbeltskiveskær garantere for en nøjagtig placering af kernerne. Imellem skiverne er der monteret et kunststofrør
som fører kernerne ned i sårillen. For enden af røret er der monteret en kunststofflap som dæmper kernerne så de ikke springer op
hvilket giver en mere nøjagtig placering af kernerne selv ved høj
hastighed. De to robuste skiver er monteret forskudt for hindanden, så selv ved slid på skiverne forbliver afstanden optimal. Bag
på skiverne er der monteret en afskraber af hårdmetal som sørger
for at holde skærene rene. Det dobbeltskiveskær er monteret på en
stor bladfjeder der virker som en stensikring og med et skæretryk
på maksimal 150 kg. Kan skæret komme i jorden, selv ved meget
tør eller svær jord. Sådybden på Vitu såmaskinen indstilles med
traktorens hydraulik. For en optimal pakning efter såningen er der
monteret en trykrulle som er lavet af fleksibel Polyuretan som holder trykrullen ren og garantere en høj driftsikkerhed.

Vitu 300 og Vitu 400 er udstyret med en 2.700 l. tank. Vitu 600 kan
fås med en enkel tank på 3.700 l. eller en Dobbelttank med 4.300
l. For at undgå fremmedlegemer der Kan beskadige dosseringsapparatet, er tanken udstyret med et gitter i toppen af tanken som
også kan bruges som gangbro. Til overvågning af tankindholdet
er såtanken udstyret med to tank sensorer som er placeret på to
forskellige positioner.

Doseringsapparat
Doseringsapparatet som er udviklet af Köckerling bliver Trukket hydraulisk for at sikre en mere nøjagtig dosering af frøene, som bliver
leveret ud i luftstrømen til fordeleren. Cellehjulene er lavet af Polyurethan som slutter helt tæt i doseringsapparatet, hvilket bevirker
at man ikke har brug for en injektion, eller tryktank for at opnå nøjagtig udsåning. Med det hydraulisk træk af doseringsapparatet er
det altid nemt at ændre på mere/mindre mængden mens man sår.

Hydraulisk indstilling af skæretryk
Skæretrykket og dermed sådybden på Vitu såmaskinen bliver indstillet hydraulisk med hydraulikken fra traktoren, foran på såmaskinen er der monteret et manometer hvor man nemt kan aflæse
trykket. Som ekstraudstyr kan skæretrykket juster på terminalen
og derved kan man opnå en optimal såning på vekslende jordtyper, samtidig kan det kombineres med mere/mindre mængden så
man kan give mere skæretryk og mere mængde på svær jord ved
at trykke på en knap.

Værktøjskasse
Som standart er Vitu såmaskinen udstyret med en værktøjskasse af
robust kunststof. Den rumlig og aflås bare værktøjskasse er også
vand og støvtæt.

Justrerbar efterharve
Bagerst på Vitu såmaskinen er der monteret en efterharve som giver en perfekt finish. Efterharven jævner sårillen og sørger for nok
fin jord til at dække sårillen til. Efterharven kan justeres og deaktiveres hvis der ikke er brug for den, uden brug af værktøj.

Bremser
Vitu såmaskinen er udstyret med hydraulisk bremser for en mere
sikker vejtransport.
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Styring af såmaskinen
Isobus
Vitu såmaskinen er Isobus kompatibel og kan styres og overvåges
med en Isobus terminal fra traktoren.
Basisterminal FO 130
Den let overskuelige basis terminalen FO 130 kan styre og ovevåge
Vitu såmaskinen. Terminalen har et godt og overskueligt display
som gør den enkel i brug og let at styre såmaskinen med.

FO 300

FO 130

Isobus terminal FO 300
FO 300 er en Isobus terminal til betjening og overvågning af Vitu
såmaskinen. Terminal er udstyret med en kontrast og lysstærk
samt blændingsfrit TFT-display i 16:9 format FO 300 terminalen til
Vitu såmaskinen kan også bruges til at styre andre Isobus kompatible maskiner, samtidig har man muligheden ved Vitu såmaskinen
med FO 300 terminalen at få funktioner som Taskcontrol og sektionControl.

Levelboard
Som en ekstra planering kan Vitu såmaskinen udstyres med et
kraftig Levelboard Foran hjulpakkeren (gælder ikke gødningsmaskiner). Det kraftig Levelboard jævner jorden samt knuser knoldene
inden hjulpakkeren.

Bakkamara og arbejdslys
Som ekstraudstyr kan der monteres et bakkamara på Vitu såmaskinen, selv når det bliver mørkt levere kameraet et perfekt billede som
Er med til at gøre arbejdet lettere.

Læssesnegl
Som ekstraudstyr kan der monteres en læssesnegl bag på Såmaskinen. Læssesneglen skal ikke klappes sammen under såning og
er klar til at læsse med det samme, derved nedbringes læssetiden.
Vitu såmaskinen med dobbelt tank kan udstyres med to snegle.

Barjordsmarkør
Som ekstraudstyr kan Vitu såmaskinen udstyres med barjordsmarkør. De takkede skiver efterlader en god sigtbar markering til det
efterfølgende arbejde.

Markør
Med de kraftige markør laves der en optimal markering til det næste
træk. De takkede skiver efterlader en god sigtbar markering og kan
indstilles individuel.

Såslangeovervågnin
På Vitu såmaskinen er der muligt som ekstra udstyr at monter
Såslangeovervågning der kan overvåge alle såslangerne og giver et
signal når der sker en fejl i systemet.

Halvsidelukning
Sporløsner
Sporene efter traktoren bliver effektiv løsnet med Herkulestænderne som kan justeres i deres aggressivitet. Ved vending bliver disse
klappet hydraulisk op.

For at undgå overlapning eller dobbelt såning ved specielle plejesporsrytmer kan man som ekstraudstyr montere halvsidelukning
på Vitu såmaskinen. Med et enkel tryk på en knap, lukkes der for
slangerne oppe ved Fordeleren og udsåningsmængden tilpasses
automatisk.
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Vitu
Tekniske data
Gødningsudstyr

Arbejdsbredde

3,00 m*

4,00 m*

6,00 m

Skive diameter

450 mm

450 mm

450 mm

Rækkeafstand

136 mm

133 mm

143 mm

Antal skiver

22

30

42

Vægt

4.410 kg

6.230 kg

7.950 kg | 8.300 kg**

Transportbredde

3,00 m

3,00 m

3,00 m

Antal gødningsskær

--

--

21 (kun med gødningstank)

Antal hjul i hjulpakkeren

11

15

21

Antal såskær (dobbelt skiveskær)

22

30

42

Tankindhold

2700 l

2700 l

3700 l | 4300 l**

Liftmonteret med

Kat III oder IV Kat III oder IV

Kat III oder IV

Transporthjul med bremser

40 km/h

40 km/h***

40 km/h

Med Vitu såmaskinen er det muligt at placere gødning under såning, maskinen er udstyre med en række gødningsskær, som placere gødningen foran hjulpakkeren, imellem to sårækker.

* Fås ikke med gødning
** Enkeltank | Combitank
*** Med tom tank

VIGTIGT: SAMLET MED LOCKPIN
Ved alle dreje- og befæstelses steder bliver der monteret det nye Lockpin system:
En aksel erstatter de forhenværende bolte. På de konusformede ender på akslen bliver
der monteret en konisk bøsning, som bliver spændt sammen med en bolt. Derved bliver
Lockpinen fikseret.

FORDELE: Lockpin giver en fast forbindelse ved de drejelige dele
Forårsager ingen aflange huller
Intet slid på monteringsstedet
Intet slid på maskinen
Bliver fikseret på begge sider

106| 11
|7

KVALITET bliver skrevet med stort hos os.
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