
Færdigt såbed 
mens du pløjer

Kverneland Packomat®



Pløjning med Packomat® er den mest miljøvenlige 
metode til ukrudtsbekæmpelse. God pløjning er 
meget effektiv til ukrudtsbe kæmpelse, uden brug af 
sprøjte  midler.

Effektiv pløjning med god efter behandling af jorden er 
en forudsætning for et godt såbed. Brug af jordpakker 
er den bedste og mest effektive efterbehandling 
efter pløjning, og den har desuden den fordel, at den 
arbejder mens du pløjer.

Pløjer og pakker i én 
overkørsel



 

Hvordan kan Packomat, der kun 
vejer 400 kg give et arbejdstryk på 
hele 1000 kg?
Det høje arbejdstryk opnås ved at 

Packomaten overfører tryk fra dels 

plovens landsider som såvel selve 

vægten fra plov og traktor. Trykket kan 

justeres trinløst mekanisk eller hydraulisk 

og kan derved tilpasses alle forhold.

Hemmeligheden ligger i Packomatens 

stærke induktionshærdede pakkearm, der 

er konstrueret til at overføre trykket til 

pakkerringene. Dette giver et jævnt tryk i 

hele arbejdsbredden.

Kverneland Packomat giver en utrolig 

fleksibilitet med pløjning og pakning i en 

arbejdsgang helt ud til forpløjningen og 

ud til skel. Fastmonteringen på ploven 

gør det nemt at komme rundt om træer 

og andre forhindringer.

Packomaten kan leveres til de fleste 

vendbare løfteplove samt til nogle af 

de vendbare halvbugserede plove. Med 

Kverneland Packomat kan du glemme alle 

ulemperne. Den er praktisk i brug, arbejder 

mere effektivt og er meget økonomisk. 

Sidst, men ikke mindst, er pløj ning med 

Packomat det mest miljøvenlige alternativ. 

God pløj ning er meget effektiv til 

ukrudtsbekæmpelse, og kan være med til 

at minimere brugen af sprøjtemidler.

Packomat leveres i 2 varianter. Forskellen 

ligger i pakkearm og transportposition:

• Model C – manuel

• Model S – hydraulisk

Derudover pakkevalse i 3 forskellige 

udgaver: en enkelt pakker 

med 480 mm ringe for de    fleste forhold,

en enkelt pakker med 600 mm ringe 

for lette og varier ende jordtyper og en 

dobbeltpakker med 2 x 480 mm ringe 

for de fleste forhold og for dem, som 

specielt lægger vægt på at få et flot såbed.

Kun Kverneland har den 
avancerede teknik, som gør det 
muligt at producere Packomat® 
Hemmeligheden bag fjederstålet, som 

sørger for vægtoverføringen, er de unikke 

hærdeprocesser, som er forædlet af 

Kverneland igennem 100 år. Det er den 

samme teknologi, som gør Kvernelands 

sliddele til de bedste i verden.

Du har sparet meget tid allerede 
før ploven er kommet i jorden
Kverneland Packomat monteres direkte 

på ploven. Løft ploven, drej og lås den 

i halvvendt stilling. Kør til marken. Sæt 

ploven i jorden og kør afsted, uden at 

skænke Packomaten en tanke. Selv mod 

kanter og skel etc. er det enkelt. Alt, som 

pløjes, bliver pakket. Støder du mod en 

forhindring, er det bare at løfte ploven, 

køre forbi, sænke ploven igen og køre 

videre. Ved forlandet er det bare at løfte 

ploven, køre ud og vende, og plov og 

Packomat er klar til at tage fat på næste 

fure.

Packomat® – også effektiv på jord 
med sten
Også på stenrig jord får du et udmærket 

resultat med Packomat. Det konstante 

tryk på ca. 1000 kg sørger for, at de 

fleste sten bliver trykket ned i jorden, og 

at marken bliver klar til såning.

Kverneland Packomat 
er praktisk i brug, øger 
effektiviteten og sparer tid
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Vælg det udstyr, som passer til 
dine jordforhold
Den unikke frontharve udgør hele 

forskellen. For at få et optimalt resultat 

i alle forhold, er det meget vigtigt at 

udstyre Packomaten med en rigtig front 

og efterharve. De er begge en meget 

vigtig videreud vik ling af Packomatsys

temet og er med til at gøre så be det 

perfekt for såning. 

For at klare dette har Kverneland 

udviklet et helt nyt tandkoncept, som 

består af en kraftig fjedrende tand med 

kon stant arbejdsdybde. En anden vig

tig egenskab er, at de arbejder og 

presser nedover i stedet for op over som 

almindelige tænder. 

Front harven planerer og forbere der 

jorden for pakke val sen, såle des at den 

gør et endnu bedre styk ke arbejde. Det 

er næsten utro ligt, hvad dette ekstra 

udstyr gør.

Plovtype
Antal furer Antal 

valser3 4 5 6 7 8 9-10

Ecomat x x x 1

EM/LM x x x 1

ED/LD x x x 1

EG/LB x x x 1

ES/LS x x x 1

VX x x x 1

PW/RW x x x(9-10) 2

Packomat  plovtype

1.  Enkelt pakker med 600 mm ringe med 16 
mm frontharve

2.  Frontharve med 16 mm tænder 
med vendbare spidser for lette og 
middelsvære jordtyper. Alle frontharver 
og fingerefterharver leveres nu med 
spindelregulering”

3.  Efterharve med 10 mm tænder for lette 
jordtyper.    

4.  Frontharve med 20 mm tænder med 
specielle knive for stive jordtyper. De 
skærer sig igennem og ødelægger selv 
den sejeste lerjord. I de fleste tilfælde 
bliver marken klar til såning eller det 
efterfølgende arbejde bliver reduceret 
betydeligt.

5.  Efterharve med 16mm tænder for 
middelsvære og stive jordtyper.



KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
Kverneland Group spare parts are designed to give reliable, safe and  
optimal machinery performance - whilst ensuring a low cost life-cycle. 
High quality standards are achieved by using innovative production  
methods and patented processes in all our production sites.

The Kverneland Group has a very professional network of partners  
to support you with service, technical knowledge and genuine parts. 
To assist our partners, we provide high quality spare parts and 
an efficient spare parts distribution worldwide.

Kverneland Packomat® har vist fine 
resultater fra tests i Tyskland og 
Holland
For at understøtte Packomatens 

udmærkede egenskaber, har Kverneland 

bedt 2 uafhængige landbrugsinstitutter, 

et i Holland og et i Tyskland, om at måle 

effekten af det arbejde, Kverneland 

Packomat udfører. 

I begge forsøg blev Kverneland Packomat 

sammenlignet med traditionelle pakkere, 

og som de følgende diagrammer viser, 

gør Packomaten et udmærket arbejde. 

Først og fremmest pakker den med 

samme effekt som de traditionelle 

pakkere, i mange tilfælde faktisk bedre. 

Endvidere viser testene klart, at pløjning 

med Packomat kræver betydeligt mindre 

trækkraftbehov end almindelige pakkere. 

Og sidst, men ikke mindst, giver pløjning 

med Packomat såbedet de bedste 

betingelser for såning.

Op til 30% mindre tid på 
et færdigt såbed
Forsøg viser, at sammenlignet med almindelig 

jordbearbejdning med pløjning, harvning og tromling, kan 

man spare op til 30% i tid ved brug af Kverneland Packomat. 

Samtidig undgås trykskader, og man sparer brændstof og 

slitage på redskaberne.

Op til 20% mindre 
trækkraftbehov
Ved brug af Packomat bliver ploven afbalanceret mellem 

dybdehjulet og Packomat, således at trykket mod 

landsiderne bliver mindre. Dette reducerer såvel slitage 

på landsiderne, som trækkraftbehovet betydeligt. Forsøg 

viser, at trækkraftbehovet bliver reduceret med indtil 20% 

sammenlignet med en plov og konventionel slæbepakker.

KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
Kverneland Groups slid- og reservedele er udviklet til at sikre en pålidelig, sikker og optimal 
udnyttelse af redskabet og en omkostningsbevidst, lang holdbarhed. 

Kverneland Group har et bredt netværk af kompetente forhandlere, hvor du er sikker på at få en 
professionel service, originale dele samt et stort og kundetilpasset lager
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Trækkraftbehov (gennemsnit af forskellige jordtyper)

Kilde: Dr. Michael Weissbach, Institutt für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik, 
Universität Kiel, Germany 1999
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Kilde: Dr. Michael Weissbach, Institutt für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik, 
Universität Kiel, Germany 1999



Kverneland programmet
Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde 
under de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. 
Det brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner, 
plove, jordbearbejdningsudstyr, såmaskiner, gødnings-
spredere og sprøjter

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK5300 Kerteminde
Telefon 65 32 49 32, Telefax 65 32 42 24
email@kvernelandgroup.dk

www.kverneland.dk

www.kverneland.com

Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale 
producenter og leverandører af landbrugsmaskiner 
og serviceydelser.

Fokusering på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet 
sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik 
pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker 
jordbearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.
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