
VN  PowerDrill
Det pneumatiske såsæt.

to i en

Få et godt tilbud !

Såmaskine med

• Trappe, håndtag og gelænder

• friløb for dosererdrev

• hurtigtømning af såtank, tankforøger

• S-efterharve

• computer Drillmat

• hydr. såbjælkeløft

Rotorharve med

• Skiftehjulsdrev

• Tand-pakkervalse 500

• Kraftoverføringsaksel med

stjernekobling

DK



VN  PowerDrill

PowerDrill: forenede kræfter –
endnu mere indbringende.
Med evnen til i en arbejdsgang samtidig at tilberede såbedet og udføre såningen –
grundideen af perfekt  udvikling. PowerDrill er den integrerede løsning finafstemt for et
konkurrenceløst arbejdsresultat.

Såmaskine.
udstyret med trappe, håndtag og
gelænder, friløb for dosererdrev,
hurtigtømning af såtank, tankfor-
øger, S-efterharve, computer Drill-
mat, hydraulisk såskinneløft.

Rotorharve.
udstyret med skiftehjuls-drev, tand-
pakkervalse 500, Kraftoverfø-
ringsaksel med stjernekobling.

Det tekniske forspring:

Højtydelses-skiftehjulsdrev
Walterscheid (XS-Typer) 

særdeles stabil dobbelbundet
drevkasse

vedligeholdsvenlige SKF-rullelejer

Udstyret med dobbeltskive-skær,
derfor optimal arbejde også ved
planterester.

Ikke følsom ved klæbrig jord grundet
affjedrede afstrygere

stilbar tallerkenmarkør for alle
modeller.

Køresporsudlægning med Drillmat -
styrede elmotorventiler,
Såsædstilbageføring i tanken

Kontrol og information om
kørehastighed, hektarmåling,
blæseromdrejninger, dosererfunktion
og såtank-indhold med den
elektroniske styreenhed Drillmat.

VN PowerDrill.

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

specialtænder  
340 mm lange, 

stabil drevkasse
stensikring 
af tænder 

er standard.

Skiftehjulsdrev med midtermonteret kraft-
udtag (øverst) • Dobbeltskive-skær med
affjedrede afstrygere (nederst)

Drillmat – den eldrevne kontrol- og styre-
enhed  for  kørespor og vigtige arbejdsfunk-
tioner.

Alle data og billeder er uden forbindende, ret til ændringer forbeholdes. 

Data MS 300 Disc XS 400 Disc XS 450 Disc

Arbejdsbredde (cm) 300 400 450

Tandantal 24 32 36

Såskær Dobbeltskiveskær

Antal såskær / rækkenafstand (cm) 24 / 12,5 32 / 12,5 36 / 12,5

Tankindhold (ca. l) 1245 1245 1245

Vægt (ca. kg) 1970 2560 2790

Maks. tilladt HK / KW 140 / 103 230 / 176 230 / 176


