Koldsø-Såpakker
monteret på Mini-Plov fra

Koldsø-Såpakker
monteret på Ovlac 9 furet Mini Plov er specielt designet til
pløjning / skrælpløjning med bekæmpelse af ukrudt og halmnedmuldning,
samtidig med harvning - såning af raps eller efterafgrøder - pakning.
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Såning af efterafgrøder / raps
Ovlac’s Miniplov monteret med Koldsø-Såpakker er udviklet i et konstruktivt fagligt
samarbejde mellem Farmimplement og Koldsø Smede- og Maskinservice.
Produktet tilføjer endnu mere værdi til bedriften, da den i én arbejdsgang kan lave
ukrudtsbekæmpelse i 8 cm dybde og samtidig så efterafgrøder ud øverligt i jorden,
eller pløje i 7-18 cm eventuelt med undergrundsløsnere og samtidig så rapsfrø i den
nyvendte jord.

Efterafgrøde 23. oktober
Ekstrem hurtig fremspiring af efterafgrøde - giver god rodvækst i den løse og
tætpakkede jord.
Efter såning den 17-18 august - billedet
herover er fra den 23. august 6 dage
efter såningen den 17-18 august.

Billedet herover er fra den 23. oktober,
og viser resultatet af den hurtige fremspiring for en efterafgrøde - ren afgrøde
perfekt til økologi.

Raps den 20. oktober 2019

Nedpløjning 6. januar

www.jkoldsoe.dk / www.farmimplement.dk

Valse med beskyttede lejer

Automatisk til og fra kobling af
såmaskine via føler på løs bæreaksel

Mekanisk justering af doseringen

Smart sprededyse
giver bredsåning af frøene

1 2 3
Justering af pakkertryk

Justering af
harvedybde

1) On/Off Såkasser
- anvendes ved
indsåning
2) Kontrolpanel for
såkasser med
kontrollamper for
såning / ikke såning

Dybde / transporthjul
anbefales

Langsgående bom fastgjort
på vendehovedets ramme
www.jkoldsoe.dk / www.farmimplement.dk

3) El-justering af
dosering

Koldsø-Såpakker
består af 2 stk. såenheder med 6 så-udløb på hver enhed fra en beholder med 35 l.
Doseringen kan justeres trinløst med såakslen, og motorernes hastighed kan
justeres trinvis fra kontrolpanelet i traktorens førerhus. Automatisk switch for start
og stop af maskinen. Kombineret dybde- og transporthjul anbefales.
Arbejdsbredde: 346 cm - Effekt behov: 150-180 HK - Løfte behov: 10.000 kg
Kapacitet: 2-2,5 hektar i timen

Koldsø-Såpakker og Ovlac plove forhandles af:

Koldsø
Smede- og Maskinservice
Tlf. 21 66 88 02
Stål ·
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Nedergårdsvej 1 • 4270 Høng

www.jkoldsoe.dk

