Populær discharve
til VM såmaskine.
VM har i år lanceret en ny discharve, velegnet til
reduceret jordbearbejdning
Til enhver jordtype, direkte, reduceret, eller pløjet.
Der findes en harve til enhver jordtype til VM såmaskinen.
Til direkte såning i stubmarker bruges kun en strigle til at jævne halmrester. I de lette
jordtyper pløjet eller harvet kan man vælge en forharve. Til de helt svære typer og til
reduceret vælger man en discharve, og til jordtyper der imellem vil man vælge et
crossboard, alt afhængig af hvilken jordbehandling man ønsker.
Det finske firma, V.M. Vieskan Metalli OY., arbejder hele tiden på at udvikle og
optimere såmaskinerne, og netop nu arbejder man på en harvesektion, der ligger et
sted mellem et crossboard og en discharve.
Den nye discharve kan købes som en komplet harve med kileringsvalse, liftophæng
eller bugsertræk, og kan også adskilles, så selve disc sektionen kan monteres på VM
såmaskinen.
Ud over ovennævnte harvetyper, kan man af ekstraudstyr vælge tankfølere, el ventil
med styring af hydraulik fra computer, så slanger til småfrø, ekstra frøsåkasse,
såskodslukning til alle aksler, med lukning af en eller flere rækker.
Til enhver afgrøde
Det er ikke blot udvalget af harver til såmaskinen, der gør den alsidig. Såmaskinen
kan nemlig bruges både i pløjet jord, på græs og på stubjord, da den er bygget så den
kan så direkte uden bearbejdning af jorden.

VM maskinen kan så alle slags afgrøder, efterafgrøder, raps og majs, samt gødning i
en og samme arbejdsgang, udtaler den danske agent på VM såmaskinerne, Orla
Nielsen.
Vi har prøvet alt i forskellige jordtyper og haft gode resultater. Vi har landmænd, der
har reduceret udsædsmængden, både i gødning og udsæd, med op til 10% og haft
bedre høstresultater end ved traditionel harvning og såning.
Kort sagt kan den så alt i alt. Med en VM såmaskine kan man også altid skifte fra
pløjet jord til reduceret jordbehandling,
I år 2008 har vi haft et rigtig godt salg af både discharver og såmaskiner, og de ældste
maskiner vi har solgt har sået ca. 2000 ha. med meget små omkostninger.
Justerbart skærtryk og gødningsplacering
VM-såmaskinen er udstyret med separat ophængte såskær med mulighed for
gødningsplacering 3 centimeter under udsæden, og i modsætning til mange andre
såmaskiner med gødningsplacering, hvor gødningen placeres imellem hver anden
sårække, placeres gødningen lige under udsæden i hver sårække.
Separat ophængte såskær kan enkeltvis afvige for sten eller andre ujævnheder. Det
giver også en mere ensartet sådybde, da skærene bæres af et lille dybdehjul, som
følger jorden, og som også lukker/ trykker sårillen, siger han.
Derudover er maskinen udstyret med justerbart skærtryk, som styres via hydraulik fra
traktorens førerhus og kan reguleres fra 50 til 175 kilo pr. skær ved tom maskine.
Det er især nyttigt, hvis man har vekslende jordtype på samme mark. Ved at justere
skærtrykket kan man sikre samme arbejdsdybde over hele stykket, siger Orla Nielsen.
Stor kapacitet
VM-såmaskinen sælges i en 3- og 4-meters udgave med et tankindhold på
henholdsvis 3.300 liter og 4.300 liter. Modelbetegnelserne er VM 300 SK og VM 400
SK.
Flere af vores kunder anvender maskinen med arbejdshastigheder på op til 14
kilometer i timen. Den høje hastighed og det store tankindhold betyder sammenlagt
meget stor kapacitet, siger Orla Nielsen.
VM såmaskiner viser både discharve og såmaskine på Agromek 2008, hal M.

