Tror på finsk
såmaskines
gennembrud på det
danske marked
FORTRIN: Dobbelte skiveskær, der er ophængt
separat, en suveræn evne til at placere gødning
optimalt og et skærtryk på op til 175 kg på
såskærerne er nogle af kendetegnene ved
såmaskinerne fra VM. Dansk maskinagent tror
på gennembrud i Danmark.
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De finske VM-såmaskiner har fået en fantastisk modtagelse blandt hjemlandets
landmænd. Salget begyndte i efteråret 1999, og siden er der solgt mere end 700
såmaskiner fra maskinproducenten på hjemmemarkedet.
I Danmark har salget været mere beskedent, siden såmaskinerne blev introduceret på
AgriMark i 2004. Men den danske maskinagent, Orla Nielsen, Agribusiness
Consulting ApS, er overbevist om, at maskinernes suveræne egenskaber vil
overbevise skeptikerne herhjemme.

- Det er altid vanskeligt at komme ind på markedet med nye produkter. Danske
landmænd har en sund portion skepsis overfor nye maskiner. Ikke mindst når der er
tale om produkter fra en producent, som ikke er kendt på markedet i forvejen.
- Men jeg er sikker på, at gennembruddet i Danmark nok skal komme. For
maskinerne fra VM er simpelthen så gode, og har så god en driftsøkonomi, at vi vil
komme til at se flere VM-såmaskiner på markerne herhjemme, vurderer Orla Nielsen.
Skærene er ophængt separat
Orla Nielsen fremhæver blandt andet, at en af styrkerne ved såmaskinerne fra VM er,
at de er konstrueret med såskær, der er ophængt separat. Skærene er altså ikke
ophængt i sektioner som på mange andre såmaskiner, og det giver ifølge Orla Nielsen
åbenlyse fordele, fordi hvert enkelt skær har en bevægelsesfrihed på 20 centimeter,
hvilket selvsagt er en fordel, når et såskær støder på en forhindring i jorden.
- Vi kører med dobbelt skiveskær, hvor vi sår inde mellem skærene. Skærene, der
hælder en smule, kører lige frem i kørselsretningen, og gør derved plads til såsæden.
Forrest sidder et udløb, som er i stand til at placere handelsgødning cirka 2-3
centimeter under frøet, der naturligvis sås efterfølgende.
- Arbejdet sluttes af med et trykhjul, der sørger for effektivt at lukke sårillen. Derved
sikres en hurtig og ensartet fremspiring, forsikrer Orla Nielsen.
Variabelt skærtryk
Kører man i tørt og ujævnt terræn, har man mulighed for at lægge et maksimalt pres
på op til 175 kg på hvert såskær.
- Og det er vel at bemærke med tom såkasse. Trykket er naturligvis variabelt, og går
fra 50 kg og opefter, forklarer Orla Nielsen.
Den danske maskinagent forklarer videre, at maskinerne fra VM leveres i en 2,5
meters udgave, i en 3 meters udgave og i en 4 meters udgave. Trækkraftbehovet for
en 3 meters model er beskedne 100 hk. Og det skyldes ifølge Orla Nielsen, at alle
bevægelige dele ruller i kørselsretningen ved en arbejdshastighed på 10-12 km/t.
Herhjemme er der foreløbig udelukkende solgt 3 og 4 meters maskiner, hvor
såkasserne rummer hhv. 3.300 og 4.400 liter såsæd. Maskinerne er solgt på Sjælland
og i Øst- og Vestjylland.

- Såmaskinerne kan så alle slags afgrøder i alle slags jordtyper. Vi har simpelthen
prøvet alt, og resultaterne er overbevisende. Dette skyldes ikke mindst, at man har
muligheden for at justere skærtrykket helt efter behov, siger Orla Nielsen.
Mulighed for testkørsel
Han understreger, at han gerne tager imod enhver udfordring fra skeptiske
planteavlere. Og alle, som har lyst til at afprøve en VM-såmaskine, har mulighed for
at kontakte Orla Nielsen, som så stiller op til en testkørsel.
- De danske planteavlere kender jo alle de store mærker, og de ved, hvad de står for.
Men ser man eksempelvis på driftsøkonomien, er jeg sikker på, at vi kan være med.
Sliddele osv. er simpelthen yderst konkurrencedygtige i holdbarhed såvel som i pris i
forhold til de gængse mærker. Og kvaliteten af det såarbejde, VM-maskinerne
udfører, fås ikke bedre.
- Man kan jo prøve os af. Jeg er sikker på, at der er landmænd, som vil få sig en
positiv overraskelse, slutter Orla Nielsen.
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INTERESSE: VM-maskinerne kører med dobbelt skiveskær, hvor der sås
inde mellem skærene. Skærene, der hælder en smule, kører lige frem i
kørselsretningen, og gør derved plads til såsæden.
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FÅ HESTE: Maskinerne fra VM leveres i en 2,5 meters udgave, i en 3 meters
udgave og i en 4 meters udgave. Trækkraftbehovet for en 3 meters model er
beskedne 100 hk.

