
Accord

Stor kapacitet – 
høj præcision...

Såkombination MSC



Den mest moderne teknologi fra specialisten 
inden for pneumatiske såmaskiner
Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige såteknik til den professionelle landmand.
Pga. den kompromisløse opbygning er MSC klar til enhver anvendelse. Lige meget om det er efter pløjning, harvning eller 
direkte i stub. Med MSC vil De opleve et rentabelt udstyr, der passer til alle forhold.



Kravene til såteknik har ændret sig i 
mange landbrugsvirksomheder.
Stramme tidsfrister stiller i dag store 
krav til kapaciteten.
Varierende jordforhold kræver en 
tilpasset teknik, der opfylder alle 
moderne planteavlsstandarder.
Med såkombinationen MSC tilbyder 
Kverneland Accord en såkombination 
i en højere klasse - med alt hvad den 
professionelle landmand har behov for. 
Forskellen ligger i udbyttet!
Allerede under såningen lægges 
grundstenen for den nye høst. Krav til 
stor præcision og en præcis dybde er 
forudsætningerne for, at frøene udvikler 
sig til stærke planter og dermed er basis 
lagt for et stort udbytte. Disse krav 
omsættes teknisk på imponerende vis 
med såkombinationen MSC.
Udsåningsenhed klarer effektivt alle 
størrelser af udsæd og sørger altid for et 
formidabelt resultat.

MSC - såning med største produktivitet!



Hjulpakker styrer dybden

Kombination af forreste og bagerste 
dækpakker med lille akselafstand 
maksimerer maskinens jordsøgeevne 
og intensiver således disc-sektionens 
arbejde samt gør såmaskinen stabil 
på skrå marker. Vægtfordelingen over 
dækpakkerens samlede arbejdsbredde 
sørger for en perfekt jævnet og 
overfladebehandlet jordstruktur og 
fremmer samtidig den kapillære effekt.
Frontdækpakkeren jævner jorden 
allerede inden disc-sektionens egentlige 
jordbearbejdning, sådan at store 
jordknolde bliver findelt. Samtidig 
garanteres en optimal ensartethed til 
en præcis kørsel af tallerkenharven. 
MSC 2-akselsystem sørger for, at 
maskinvægten fordeles jævnt på begge 

MSC’s aksler, derved undgås en alt for 
stor vægtoverførsel til traktoren, som kan 
forårsage jordpakning og dybe kørespor.
Derudover sørger dækpakkeren for 
en sikker vejtransport. Det er muligt at 
indbygge en pneumatisk eller hydraulisk 
bremse efter eget valg.

Kverneland Accord MSC
Gennemtænkt kombination - funktionalitet til mindste detalje

Det universelle udstyr giver afgrøden de bedste forudsætninger for en god start. I MSC’s særlige opbygning ses den 
rentable forskel på at en komprimiløs etablering udvikler sig til stærke planter - grundstenen i Deres indtjening.

Disc-sektion

De store disc (460 mm eller 510 
mm) er påsat enkeltvis, udstyret 
med en overbelastningssikring og 
er fuldstændig vedligeholdelsesfrie. 
Bearbejdsningsdybden på disc-
sektionerne kan valgfrit indstilles 
hydraulisk fra traktoren. Disc-sektionerne 
skærer, smuldrer og jævner såunderlaget. 
De buede ståldisc er fremstillet  af 
specielt produceret stål og er savtakkede 
for at undgå, at høstrester trykkes ned i 
jorden, men bliver findelt. Disc-sektionens 
aggressive vinkel sørger, også under 
svære forhold, for en optimalt forberedt 
jord.



CX-såskær med 160 kg. skærtryk

Det patenterede CX-såskær arbejder 
med et konstant skærtryk på 160 kg 
via en bladfjeder. Dette skærtryk på 
såskiven er uafhængigt af fart og 
arbejdsdybde. CX-skæret består af en 
specielhærdet stålskive (Ø 410 mm) og 
en fleksibel plastskive (Ø 360 mm) som 
driver hinanden. Ved rotationen opnås en 
kontinuerlig selvrensende effekt, sådan 
at yderligere afstrygere er overflødige 
og de vedligeholdelsesfrie lejer forhøjer 
ydeevnen.

Strigle

For en optimal dækning af såsæden har 
efterharven mange indstillingsmuligheder, 
fra trinløs justering af pres til fuldstændig 
afmontering. Derudover kan efterharven 
indstilles i 3 forskellige vinkler. Således 
kan efterharvens arbejdsintensitet 
ændres. Derudover kan man - alt efter 
jord- eller planteavlssystem, vælge 
mellem en såefterharve (Ø 10 mm) eller 
fingerefterharve (Ø 12 mm).

Trykruller

De 50 mm brede trykruller arbejder 
uafhængigt af CX-såskæret og kan 
på den måde indstilles individuelt. 
Trykrullerne presser kun indenfor sårillen, 
så der ved efterfølgende nedbør er rigelig 
med løs jord til rådighed. For at tilpasse 
trykrullerne til alle forhold kan valserne 
også afmonteres helt, f.eks ved sen 
såning.



MSC fast eller foldning - 
Præcis som De ønsker!

MSC fast - 3,0 og 4,0 m arbejdsbredde

Den centrale sådybde indstilles enkelt og sikkert på 
begge hovedcylindere vha. spacere.

Den store beholderåbning, der gør det nemt at fylde 
beholderen, åbnes og lukkes vha. en selvoprullende 
presenning.

Doseringsprøveprocessen, som er meget 
brugervenlig, forenkles yderligere af den gode 
tilgængelighed til doseringsenheden.  

Et kig ind i såsædbeholderen viser det standard 
monterede trin samt såsædfordelerhovedets 
fornuftige indretning.   



3.700 l 
Frøbeholder

Teleskoptrækbom mu-
liggør en styrevinkel 

med frontdækpakkeren 
på 90°

Dækpakker 
2-akselsystem

Disc-sektion 
Ø 460 eller 510 mm

Store 
Ø 800 mm hjul

CX-såskær, 160 kg 
skærtryg

Valser er 
uafhængige af 

skæret

Langfi ngret 
strigle eller 
S-såstrigle

Enkel dybdeindstilling 
vha. spacere

MSC 3000 og MSC 4000 imponerer ved deres kompakte opbygning - fordelagtigt både på vejen og i marken.



MSC 4,0 og 6,0 m arbejdsbredde

På MSC-modellerne 4000-6000 sidder 
fordelerhovedet uden for såsædstanken.

Beholderen på den opklappelige MSC rummer 
3.900 l såsæd, derved reduceres tidsforbruget til 
efterfyldning.

Den opklappelige MSC fra Kverneland Accord fås i arbejdsbredder 
på 4 og 6 m og byder på mange tekniske detaljer, som gør arbejdet 
nemmere. MSC er tilpasset landbrugets stigende krav, lige meget om 
der er tale om konventionel eller reduceret jordbearbejdning  - også 
f.eks direkte til eftersåning af græs. På den måde giver MSC frihed 
til at vælge, hvilket dyrkningssystem, der passer bedst til bedriftens 
vilkår. MSC er hurtig klar til brug! Lige fra adgangen til doseringen 
over den lette justering af disc-sektionen til den enkle indstilling med 
afstandklodser. Trykrullerne kan forsynes med stort pres efter behov, 
sådan at såsæden får en god kontakt med jorden. DTrykrullerne kan 
dog også helt afmonteres for at forhindre, at jorden klæber sammen, 
under meget fugtige forhold.



For at forbedre driftsikkerheden i ekstreme situati-
oner og ved mange sten, kan understellet udstyres 
med stenafvisere.

Enkel og sikker påfyldning gennem såsædstankens 
store åbning.

Montering på traktorens lift (standardudstyr), lavt 
trækpunkt til optimal trækkraftoverførsel, bred 
styrevinkel til lille forager.

Efter ønske udstyres MSC med Kverneland Accords 
Flow-tjeksystem til overvågning af udsåningen.

Blæseren drives hydraulisk. På den måde kan luft-
strømmen tilpasses præcist til de givne forhold.

Disc-sektionens indstillingsskala  tydelig at se fra 
traktoren og muliggør en optimal indstilling.



MSC+ - Jordbearbejdning, gødskning og såning
To beholdere for mere fleksibilitet
Opbygningen af Kverneland Accord MCS+ modelserie er identisk med MSC 4000-6000 opbygning på nær såsædtanken og 
gødningsbeholderen. MSC+ leveres med en tankkapacitet på op til 4500 l. Tanken er opdelt i to (60/40), gødningen placeres i den 
bagerste disc-sektion så gødningen ligger mellem  hvert andet såskær. Da gødningen bliver fuldstændig indarbejdet og dækket, 
kan planterne optage gødningsdepotet, der er lagt tæt på rødderne, hurtig og fuldstændigt.

Gødningsplaceringens to systemer
Alt efter de driftsmæssige forhold og forholdene for etableringen kan der vælges mellem udlægning direkte i sårillen eller et 
gødningsbånd mellem  kornrækkerne.

Gødningskær på disc-sektionen
Gødningsskærene på disc-sektionen er sådan udformet, 
at det lagte gødningsbånd befinder sig præcist mellem to 
såriller. Alle planter har præcis den samme afstand til det 
indarbejdede gødningsdepot.

Gødningsplacering i sårillen
Gødninsplacering i sårillen sker med CX-såskæret. Gødningen 
blandes ved placeringen med såsæden og placeres i sårillen. 
Dette er særligt egnet til fosforholdig gødning, for at fremme 
planternes kimudvikling på den mest effektive måde.
Såskærets særlige udformning med to udløb muliggør derudover 
en såning af to forskellige kulturer i en og samme arbejdsgang!



Præcision ved såudlægningen

Pneumatisk system
Det pneumatiske system er nok det mest kendte såsystem verden over, og med allerede 
50.000 solgte eksemplarer forener doserings- og fordelingssystemet afprøvet og robust 
teknik med yderste præcision.

Recirkulation af såsæd
I plejesporenes rækker fører kombiklappen 
såsæden fra fordeleren tilbage i beholderen. Dette 
fører til en besparelse af såsæd på op til 8%. En 
beholdervolumen på 3.700/3.900 l (> 3 big bags) står 
for største kapacitet.

Fordelerhoved MSC fast Fordelerhoved MSC foldnings modeller Fordelerhoved til gødning på MSC+

CX-såskæret
CX-såskæret med den gennemtestede 
Kverneland bladfjeder-overbelastnings-
sikring sørger for en konstant sådybde 
under alle jordforhold. Med den 
patenterede kombination af en savtakket 
stålskive på Ø 410 mm i diameter og 
en konveks plastskive fungerer CX-
såskæret uden afstryger og er udstyret 
med vedligeholdelsesfrie lejer. Den 
slanke profil og opstillingen i en vinkel 
af 3,5° muliggør en højere hastighed. 
En skærafstand på 555 mm sørger for 
tilstrækkelig gennemgang af planterester. 
Uafhængig af arbejdshastigheden og af 
presset fra pakkeren sikres et konstant 
skærtryk på 160 kg, idet den samlede 
vægt ganske enkelt overføres til skæret.

Indsåningspose og vægt leveres 
med som standardudstyr og findes i 
værktøjskassen.

Combi ventil lukket 
(tilbageføring af

såsæd til tanken)

Combi ventil åben



Fleksibel elektronik

Individuelt justerbare trykhjul

Trykhjulene arbejder fuldstændig uafhængig af såskærene. 
Hvis såskæret eller trykhjulet møder et objekt, løfter de ikke 
hinanden ud af position.

Trykket på trykhjulene kan justeres individuelt. Under våde 
forhold kan trykhjulene løftes fra jordoverfladen.



De mange arbejdsbredder, der står til rådighed, byder på en opti-
mal tilpasning til Deres køresporssystem.

MSCs vigtigste kendetegn
• optimal nivellering via. dækpakkeren og 

disc-sektion foran såskærene
• stor  såsædsbeholder på 3.900 l
• stor kapacitet
• stor holdbarhed, også ved brug hvor der er 

mange sten, pga. stenafvisere
• lille venderadius pga. den korte afstand fra 

traktoren til pakkerhjulene
• god driftssikkerhed også under fugtige 

forhold, da pakhjulene kan løftes af
• konstant sådybde ved varierede jordforhold.

MSC i overskifter...

Sprøjtesporstyringssystem
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Elektronik
Kverneland Group - The ISOBUS Company

Elektronisk sprøjtesporskontrolsystem FGS

Med det elektroniske sprøjtesporskontrolsystem FGS kan du 
vælge mellem forskellige sprøjtesporsrytmer. Ved anlæg af 
sprøjtespor får føreren en optisk anvisning.
Også ved aktuel kørsel med radsåmaskinen foretages en optisk 
visning, så der kan foretages manuelle korrektioner efter behov.
Desuden indeholder FGS tankmåler og spændingsovervågning

SIGNUS - Den elektroniske såmaskinestyring

Signus har til formål at levere omfattende informationer, 
sikre enkel indtastning, håndtere mange funktioner og sikre 
en præcis styring.
For præcis kørsel med sprøjte og gødningsspreder sikrer 
den elektroniske såmaskinestyring Signus optimal anlæg 
af sprøjtespor og optisk visning.
Signus tilbyder yderligere en lang række funktioner: 
anlæg af specialrytmer, ændring af udsåningsmængde, 
overvågning af blæserhastighed osv. Dette indstilles nemt 
efter det aktuelle behov og kan hurtigt hentes frem under 
kørsel.

IsoMatch Tellus        
Næste generation af intelligente ISOBUS terminaler – IsoMatch Tellus
• Let tilgængelig ISOBUS genvejstast 
• Stor 12,1” farve touch screen
• ISOBUS Shortcut Button (ICB)

IsoMatch Tellus er den første ISOBUS terminal i verden, der er 
i stand til styre 2 forskellige maskiner/skærmbilleder gennem en 
terminal uden hele tiden at skulle vælge, hvilken skærm man vil 
arbejde på.

Ergonomisk korrekt design 
Ergonomisk design i kombination med let 
tilgængelige sensitive touch screens

Robust konstrueret aluminiumska-
binet og ergonomisk gummigreb
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Med udviklingen og tilgængeligheden af 29 fuldt ud 
ISOBUS kompatible maskiner har Kverneland Group 
profileret sig som det førende ISOBUS selskab inden for 
landbrugs branchen. 
Kverneland har lagt utrolige mængder af resurser i 
udviklingen af ISOBUS teknologien, men hvorfor?
For at være med helt fremme og være kundernes foretrukne 
leverandør / For at øge kundernes indtægter, da vi altid vil 
levere den bedste og nyeste teknologi / For at udbrede 
ISOBUS konceptet og produkterne på verdensplan (plug& 
play)

Vi vil i fremtiden fastholde denne position, og derfor 
er Kverneland Group nød til at tage endnu et skridt og 
det gøres ved at introducer en ny ISOBUS terminal på 
markedet.

Elektrisk såmaskinedrev (Focus 2)

Med FOCUS 2 traktorterminal tilbyder Kverneland Group et 
prisgunstigt alternativ til styring af alle ISOBUS-compatible 
redskaber fra Kverneland Group.
FOCUS 2 terminalen opfylder den samme funktionsstandard 
som Tellus-terminalen.

Flow-Check Seed-flow monitoring

På alle kvernelands pneumatik såmaskiner er det muligt at 
monter flow check. 
Dette er et individuelt system hvor en føler monteres på hver 
enkelt såslange og sikrer at man ikke kører med tilstoppede 
slanger. Skulle en slange stoppe får chaufføren anvist hvilken 
slange der er stoppet i terminalen.

IsoMatch
IsoMatch Tellus er fremtidens terminal som 
også kan anvendes til GEO Control på an-
dre af Kvernelands produkter 

IsoMatch Shortcut Button (ICB)
IsoMatch genvejstast (ICB) er en ny funktionen på ISOBUS 
terminalernes top. Ny, men stadig i overensstemmelse med de 
allernyeste ISO 11783 standardiseringer. Når piloten opdager 
en usikker situation og presser ISOBUS genvejsknappen 
(ICB), sendes der et sikkerhedssignal til det tilsluttede ISOBUS 
redskab.



Tekniske data

Maskintype MSC 3000-4000 MSC 4000-6000 MSC +

Arbejdsbredde (m) 3        4 4              6 4             6

Antal såskær 24      32 32            48 32           48

Skærafstand (cm) 12,5 12,5 12,5

Tankvolumen (l) 3700 3900 3900

Såtanksudbygning med 600 l til MSC+ — — 

Beholderafdækning med presenning   

Angivelse af tankvolumen   

Hydraulisk blæserfremdrift   

Ventilatordrev med akselmonteret pumpe   

Overvågning af blæser   

Antal doseringsapparater 1 1 2

Mekanisk fremdrift i doseringsapparatet   

Elektronisk fremdrift i doseringsapparatet   

Overvågning af doseringsapparatet   

Såmængdejustering   

Mulig mængde af udsæd 2 - 380kg 2 - 380kg 2 - 380kg

Mulig mængde af mineralsk gødning — — 1 - 350kg

Sprøjtesporstyringssystem  Signus   

Sprøjtesporstyringssystem  ESA (ISOBUS)   

Max. antal magnetklapper med recirkulation(tilvalg) 8 8 8

Forudgående opmærkning   

Halvsidet afbrydelse   

Discafstand på disc-sektion (mm) 270 250 250

Disc diameter (460 mm. / 510 mm) /   /   / 

Disc rækkeafstand (cm) 85 120 120

Disc-sektion justering mekanisk   

Disc-sektion justering hydraulisk   

CX-såskær   

Skærtryk (kg) 160 160 160

Disc-diameter (mm) 410 410 410

Trykruller (ø 360 x 50 mm)   

Efterharve  /   /   / 

Frontdækpakker   

Dækpakker   

PU fyldt dækpakker   

Pneumatisk / hydraulisk bremse   

Teleskoptrækbom   

Vejtilladelse   

Trækkraft (HK / kW) 96   110 110        162 110        162

Vægt (kg) 3 m: 4400 4,0 m: 5700 4,0 m: 5850

4 m: 5700 6,0 m: 7930 6 ,0 m: 8080

Standardudstyr     Ekstraudstyr     — Fås ikke til denne type

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for unøjagtigheder, fejl
og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifi kationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land.
Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er
foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre specifi kke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes.
Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk tilsynsførende ved Kverneland Group        @ Kverneland Group Soest GmbH



Ekstraudstyr

Stenafvisere mellem de bagerste 
dæk på pakkeren

Frontdækpakker

PTO trukken blæser 

Fysisk spormarkering Halvsidet afblænding

Hydraulisk dybdeindstilling på disc-
sektionen

18" tallerkner som standardudstyr
20" tallerkner som tilvalg

Mulighed for S tand

Bremsesystem pneumatisk/hydraulisk 

Arbejdslygter

Afskærmningsplade til tallerkenhar-
ve højre

Tankudvidelse 600 l for MSC+ 
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Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale produ-
center og leverandører af landbrugsmaskiner og service-
ydelser.

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 jordbear-
bejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.

Originale reservedele
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. Sammen med et stort centrallager placeret centralt i 
Europa giver det den bedste sikring mod driftstop.

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

www.kverneland.dk


