Mechanische zaaimachines

Mechanische
zaaimachines
EcoLine, ProfiLine i
MasterLine
en
MasterLine

Moving agriculture ahead

EcoLine
Licht in gewicht en zeer nauwkeurig

De EcoLine nokkenrad zaaimachine kan
solo gebruikt worden of in combinatie
met rotorkopeg, frees of cultivator. Deze
serie bestaat uit machines ideaal voor
kleine en middelgrote bedrijven. Het
lage eigen gewicht van de EcoLine
zaaimachine maakt deze bijzonder
geschikt voor traktoren uit een lagere
PK klasse. Doordat ook de zaadbak
een onderdeel uitmaakt van de
frameconstructie is de zaaimachine zeer
solide en robust.
De mogelijke rijafstanden zijn van 10 tot 16
cm, afhankelijk van werkbreedte en type
zaaikouter.
Type zaaikouters
Twee verschillende types zijn beschikbaar:
suffolk kouters (EU) of enkele schijfkouters
(ER). Wanneer ER schijfkouters worden

gebruikt adviseren wij dit altijd te doen
in combinatie met dieptebegrenzers
om een optimale werking en een meer
constante werkdiepte te garanderen.
Kenmerken
• 3-Delig zaadbak deksel t.b.v. het
vullen met bigbags

•

Centraal instelbare kouterdruk met
spindel of via cilinder (optie)

•

Mogelijkheid voor electronische
rijpadschakeling en hydraulische
markeurs (beiden optie)

•

Vooropkomst markeurs in combinatie
met rijpadschakeling maken de
rijpaden al zichtbaar voor de opkomst
van het gewas (optie)

•

Nauwkeurig zaaiwerk onafhankelijk
plaats van het kouter

•

Inzetdriehoeken om de zaadbak
volledig leeg te zaaien

•

Rooster bovenin de zaadbak
voorkomt verstoppingen (optie)

•

Gelijkmatige aandrijving door gebruik
van 7.00x12 traktor profiel
aandrijfwielen

•

Geïntegreerd opbergvak voor het
bewaren van handleiding,
gereedschap, etc.

Suffolk kouters (EU).

Na-eg 2 delig, slepende tand.

Enkele schijfkouters (ER).

Vario- K transmissie voor traploze instelling van
zaaihoeveelheid.

Snelkoppeling voor eenvoudig en veilig aanen afkoppelen.

Traktor profiel aandrijfwiel incl. schraper.

Technische specificaties

Opties
EcoLine 200

EcoLine 300

Werkbreedte, cm

250

300

Transportbreedte, cm

250

300

Gewicht zonder na-eg, kg

465

508

Hoogte, cm

139

139

Vulhoogte, cm

128

128

Zaadbakinhoud, Liter

446

556

Zaadbakinhoud, kg tarwe

334

417

Aantal suffolk kouters (EU)

17/19/21

19/21/23/25/29

17/19

19/21/23

Aantal kouterrijen

2

2

Afstand tussen kouterrijen (cm)

33

33

Aantal enkele schijfkouters (ER)

Transmissie

Vario-K

Vario-K

Wielen

7.00X12

7.00X12

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hydraulische markeurs
Hydraulische kouterdrukinstelling
Rooster in zaadbak, 17 mm
Wijzigen zaaihoeveelheid instelling
vanaf traktor
Vooropkomst markeurs
Rijpadschakeling
Vulplatform
Sporenwisserset 2 x 2
Breedzaaikouter
(alleen voor EU kouter)
Ha-teller
Extra zaadbak voor inzaai
ondervrucht
Kunstmestbak

ProfiLine
Grote capaciteit, een echte All-rounder

De ProfiLine nokkenrad zaaimachines zijn
zeer robuust en degelijk uitgevoerd. Zij zijn
ideaal voor het zware werk op de grotere
bedrijven.
Zij zijn leverbaar in werkbreedtes van 3, 4
en 4,5 meter en met een zaadbakinhoud
tot 1200 liter. Dit maakt de machines
uitermate geschikt voor het professionele
gebruik.
Een groot voordeel van de ProfiLine serie
is ook dat de zaadbak een geïntegreerd
deel uitmaakt van de frame constructie.
Er zijn geen concessies gedaan aan
sterkte en stijfheid van het frame.
Mogelijke rijafstanden zijn van 10 tot 14
cm
Type zaaikouters
Suffolk kouters (EU), enkele schijfkouters
(ER) of dubbele schijfkouters (DR).
Voor een optimaal gebruik van

de schijfkouters worden de enkele
schijfkouters aanbevolen in combinatie
met dieptebegrenzers en de dubbele
schijfkouters met rubberen aandrukwielen
(standaard).

•

Geïntegreerd opbergvak voor het
bewaren van handleiding,
gereedschap etc.

•

Kenmerken
• 3-Delig zaadbak deksel t.b.v. het
vullen met bigbags

Mogelijkheid voor electronische
rijpadschakeling ( optie)

•

Centraal instelbare kouterdruk met
spindel of via cylinder (optie)

•

Te gebruiken als solo-machine of in
combinatie met rotorkopeg, frees of
cultivator

•

Gelijkmatige toedekking van zaad
met na-eg (optie)

•
•

Inzetdriehoeken om de zaadbak
volledig leeg te zaaien

Rooster bovenin de zaadbak
voorkomt verstoppingen (optie)

•

Nauwkeurig zaaiwerk onafhankelijk
plaats van het kouter

•

Gelijkmatige aandrijving door gebruik
van 10/80 x 12 traktor aandrijfwielen

Dubbel schijfkouter (DR) in combinatie met
rubber aandrukwiel.

Robuuste frame constructie.

Betrouwbare aandrijving door gebruik van
grote aandrijfwielen.

Vooropkomst markeurs (optie).

Inzetklauw voor fijnzaad.

Hydraulische hef voor gunstig zwaartepunt.

Technische specificaties

Standaard
ProfiLine 300

ProfiLine 400

ProfiLine 450

Werkbreedte, cm

300

400

450

Transportbreedte, cm

312

419

469

Gewicht zonder na-eg, kg

728

908

970

Hoogte, cm

146

146

146

Vulhoogte, cm

135

135

135

Zaadbakinhoud, liter

741

1052

1201

Zaadbakinhoud, kg tarwe
Aantal suffolk kouters (EU)

555

789

900

21-25-29

33

37

21-23

31

35

Aantal dubbele schijfkouters(DR)
Aantal kouterrijen

23

31

35

2

2

2

Afstand tussen de rijen (cm)

33

33

33

Vario-K

Vario-K

Vario-K

10/80 X 12

10/80 X 12

10/80 X 12

Aantal enkele schijfkouters (ER)

Transmissie
Aandrijfwielen

● Traploze transmissie
● Centrale en individuele kouterdruk
instelling
● Uitschakelbare roeras
● Zaadnivo indikator
● Wielschraper

Opties
●
●
●
●

Hydraulische markeurs
Rooster in zaadbak, 17 mm
Vulplatform
Breedzaaikouter ( alleen voor EU
kouter)
● Ha-teller
● Extra zaadbak voor inzaai ondervrucht

MasterLine
Opbouw zaaimachine in top klasse

De perfecte zaaimachine om te integreren
met een grondbewerkingswerktuig. De
MasterLine serie omvat 3 en 4 meter brede
opbouw zaaimachines. Een zaadbak
inhoud van meer dan 1000 liter ( 4 m) zorgt
voor een grote veldcapaciteit.
De MasterLine serie zijn opbouw
zaaimachines waar de zaadbak een
geïntegreerd deel is van het frame.
Hierdoor wordt een sterke en solide
constructie gewaarborgt gecombineert
met een relatief laag eigen gewicht.
De traploos instelbare oliebad transmissie
Vario-K waarborgt een egale aandrijving
van de zaaias bij zowel lage als hoge
doseringen.

Type zaaikouters
De zaaimachine is verkrijgbaar met
standaard suffolk kouters (EU), enkele
schijfkouters (ER) of dubbele schijfkouters
(DR) met rijafstanden van 10 tot 13 cm.
Kenmerken
• Inzetdriehoeken om de zaadbak
volledig leeg te zaaien
•

Ombouw van nokkenrad zaaiwiel naar
fijn zaad door middel van inzet klauwen

•

Gedeelde afdraaibakken.

•

Spatwater dicht metalen vouwdeksel
zaadbak.

•

Centrale en individuele kouterdruk
instelling.

•

Grote zaadbak inhoud per meter
werkbreedte.

•

Zaadbak is ver naar voren geplaatst.

•

Afsteuning van zaaimachine op de rol
van het opbouw werktuig.

•

Breed vulplatform.

Het gewicht van de zaaimachine wordt
gedragen door de rol van het opbouw werktuig.

Rooster in de zaadbak (optie).

Eenvoudig vullen met een bigbag.

Dubbele schijfkouters (DR).

Geïntegreerde opbergbak voor gereedschap,

Traploos instellen van de zaaizaadhoeveelheid

inzetklauwen voor fijnzaad etc.

vanaf de tractor (optie).

Technische specificaties
Werkbreedte, cm

Standaard
MasterLine 300

MasterLine 400

300

400

Transportbreedte, cm

300

400

Hoogte, cm

166

166

Leeggewicht zonder na-eg, kg

815

1025

Zaadbak volume, liter

741

1052

Zaadbak volume, kg tarwe

555

789

24-25-29

33-37

Aantal enkele schijfkouters ER

23

31

Aantal dubbel schijfkouters DR

24

32

Aantal kouter rijen

2

2

Aantal suffolk kouters EU

Afstand tussen kouter rijen, cm
Transmissie

34

34

Vario-K

Vario-K

● Traploze transmissie
● Centrale kouterdruk instelling

Opties
●
●
●
●

Hektare teller
Hydraulische markeurs
Hydraulische kouterdruk instelling
Graszaad zaaibak
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Zij worden geproduceerd met behulp van
de modernste technologien en voldoen
aan de strengste kwaliteitseisen.
De Kongskilde zaaimachines uit de series
EcoLine, ProfiLine en MasterLine bieden
altijd de juiste machine voor ieder bedrijf.

De drie verschillende typen zaaikouters
maken de zaaimachines uitermate
geschikt voor iedere grondsoort en ieder
type zaaibed bereiding.
De zaaimachines uit de serie EcoLine
en ProfiLine kunnen ingezet worden
als solo-machines of gebruikt worden
in combinatie met een culitvator of
rotorkopeg met behulp van een aparte
3-punts hefinrichting.

De MasterLine serie is perfect
combineerbaar met een
zaaibedbereider.
Alle modellen kunnen uitgerust worden
met een groot scala van toebehoren,
zowel fabrieksmatig als achteraf
gemonteerbaar.

Kongskilde Agriculture
Tel.: +49 5572 402 0
mail_germany@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Moving agriculture ahead

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zaaitechniek
De mechanische zaaimachines van
Kongskilde zijn gebaseerd op tientallen
jaren ervaring in het ontwerpen en
produceren van zaaimachines.

