
VN  MasterDrill A - såmaskinen.
Begyndelsen på en god høst.
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VN  MasterDrill A.

VN MasterDrill A: 
Bedre såning for et højt udbytte.
Er jorden tjenlig til udsåning, så kommer VN MasterDrill A i arbejde. Den pneumatiske
såmaskine sørger med jeres til jordforholdene afstemte valg af såskær for præcist såre-
sultat.

Mesteren ved såning.
VN MasterDrill A findes som
påbygningsmaskine til alle aktive
jordbehandlingsmaskiner. Såsæden
bliver doseret volumenmæssigt og
ledes af luftstrømmen via fordele-
ren og såsædsslangerne til hvert
enkelt såskær. De hydrauliske mar-
kører er udstyret med en dybdere-
gulering. Derved ydes et roligt for-
løb og et optimalt arbejde. S-efter-
harven eller individuelt indstilbare
dækstrigler efter ønske komplette-
rer VN MasterDrill A såmaskinen..

Såskær efter eget valg.
Normal-såskær udmærker sig med
en lukkeklap bagerst og er dermed
sikret mod tilstopning. Enkeltskive-
såskær med stillestående afstryger
giver slidpladen længere levetid.
Den dobbeltsidige kuglelejring
garanterer en lang levetid. Affjedre-
de afstrygere renser skiverne ene-
stående ved dobbeltskive-såskær.

Det tekniske forspring:

Mere fyldevolumen  reduceret
fyldetid ved ny tankgeometri

Såsæd og doserer sikret mod 
tilsnavsning med ny tankafslutning.

Mindre løftekraftsbehov med
optimeret tyngdepunkt.

Stor diameter på tryk-rullen for 
eksakt jordkontakt af såsæd, fremmet
opspiring og eksakt dybdeføring.

Doserer let tilgængelig med
vækklappelig trappe.

Kontrol og information om hastighed
og hektarmåling blæseromdrejning-
stal, doserer-funktion og såtankind-
hold via den elektroniske computer:
Drillmat. 

Kørespor styret af Drillmat computer
med elektro-motoriserede ventiler,
såsædstilbageføring over en
bufferbeholder indeni såtanken.

VN MasterDrill A.

Deres VN-forhandler:
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T 7466 4625 • F 7466 4129

Den eksakte
centraldosering
Er værktøjsløst
indstillelig for
alle slags såsæd.

Normale-såskær (v. øv.), enkeltskive-såskær
(v. midt) og dobbeltskive-såskær for svær
jord (v. ned.). Styring og kontrol over Drill-
mat computer (højre.)

Data Model A

Arbejdsbredde 250 300 400 450

Rækkeantal: Normalskær 20/26 24/32 32/ 36 36/40

Enkletskiveskær 20 24 32/36 36/40

Dobbeltskiveskær 20 24 32/36 36/40

Rækkeafstand: Normalskær 125/96 125/94 125/112 125/112

Enkeltskiveskær 125 125 125/112 125/112

Dobbeltskiveskær 125 125 125/112 125/112

Såtankindhold (liter) 850 850 850 850

Vægt: Normalskær (kg) 480/526 580/634 670/ 724 709/749

Enkeltskiveskær (kg) 555 650 748/796 816/840

Dobbeltskiveskær (kg) 575 673 780/836 853/881


