
VN  SuperDrill
Det mekaniske såsæt.

to i en

få et godt tilbud !

Rotorharve med

• Skiftehjulsdrev

• Tand-pakkervalse 500

• Kraftoverføringsaksel  med

stjernekobling

Såmaskine med

• Trappe og plade

• Trinløs gearkasse

• hydraulisk såskinneløft

• Hektarmåler

• elektrisk køresporsskift

• S-efterharve

• støvtæt rullelåg

DK



VN  SuperDrill.

Økonomisk jordbehandling ved samtidig
såbedsforberedelse og udsåning.
Med den optimalt til hinanden afstemte kombination af robust og holdbar rotorharve
samt den tilforladelige mekaniske såmaskine har man alle fordele på sin side. VN Super-
Drill er deres trumf i spillet om en god høst.

Såmaskine.
I kompletudrustningen med trinløs
gearkasse, hydraulisk såbjælkeløft,
trappe med trinplade, S-efterharve,
elektronisk køresporsregulering,
samt vendbare sabelskær.

Rotorharve. 
Udrustet med skiftehjulsdrev, tand-
pakkervalse, planerskinne samt
kraftoverføringsaksel med stjerne-
kobling.

Det tekniske forspring:

Robust drevkasse med vedligeholdel-
ses venlige lejer (SKF-rullelejer ved
model MS og XS) 

Midterplaceret skiftehjuls-drev med
kraftudtag som standard.

Optimalt anlæg med bevægelige
sidemonterede kantplader

Minimal belastning af
tandhjulsdrevkasse under arbejde ved
påbygning af såmaskine på
pakkervalsen

Nøjagtig udsåningsmængde og komfor-
tabel indstilling med trinløs gearkasse

Præcis udlægning med dybdeføring af
såskær, hydraulisk såskinneløft
standard

Lave slidomkostninger med vendbare
sabelskær, funktionssikker også ved
stubrester.

Sikkert drev af såaksel via stort dimen-
sioneret og stabilt drivhjul

Elektronisk/digital køresporsskift
TRAM GRX med nem betjening VN SuperDrill.

Data L 250 MS 300 XS 400

Arbejdsbredde (cm) 250 300 400

Tandantal 22 24 32

Type såskær vendbare sabelskær

Antal såskær / rækkeafstand (cm) 21 / 12,0 25 / 12,0 33 / 12,1

Tankindhold (l) 500 645 870

Vægt (kg) 1400 1950 2450

Maks. tilladt kW / PS 88 / 120 103 / 140 176 / 230

Deres VN-forhandler:

VOGEL&NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG
A-8661 Wartberg/Mürztal • T +43 (0) 3858/605-0 • F +43 (0) 3858/605-109
info.lm.at@vogel-noot.com • www.vogel-noot.info

G.K.M. Aktieselskab Stationsvej 8 – Hovslund • 6230 Rodekro 
T 7466 4625 • F 7466 4129

Det store 
drivhjul 

garanterer 
sikker drift.

Skiftehjulsdrev med midtermonteret kraft-
udtag (øverst). Vendbare sabelskær, funk-
tionssikker også ved mange halmrester

Elektronisk/digital køresporsregulering og
kontrolenhed TRAM GRX

Alle angivelser og billeder er uforbindende, Ret til ændringer forbeholdes. 


