
Unicorn

Enkornssåmaskine 
til roer



2

UNICORN

Præcisionssåmaskine med indvendig fyldning til 
henholdsvis normalsåning, såning i planterester og 
direkte såning med mekanisk eller elektrisk drev samt
optisk overvågning af frøantal. DLG-testet i Tyskland
og anerkendt højkvalitet fra Vicon Rau, specialist i
moderne såteknik.

 Enkornssåmaskine til roer

 UNICORN
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Professionel enkornssåning 
med præcis afl ægning  
    
UNICORN, den mekaniske 
enkornssåmaskine til udsåning 
af pilleret roefrø, udmærker sig 
ved en ekstraordinær kvalitet og 
driftssikkerhed samt en i praksis 
bevist tilpasningsevne til forskellige 
drifts- og opbygningsmæssige krav.
Med maskinopbygning fra 6 til 24 
rækker imødekommer UNICORN alle 
driftsbetingelser.
Særligt karakteristisk er parallelogram-
opbygningen og den både intelligente 
og variable rammekonstruktion med 
en bredde på op til 12 meter.
Ind- og udfoldning af rammen og
markørerne styres med få hydraulik-
udtag fra traktorkabinen og udføres af 
en stabil elektrohydraulik.
UNICORN er med 6- til 24-rækket 
opbygning den fleksible universal-
såmaskine såvel til konventionel 
udsåning som til såning i planterester 
/ direkte såning. 

Enkornssåmaskinen er efter eget valg 
udstyret med et mekanisk drev, 
UNICORN, eller som UNICORN 
synchro-drive udstyret med elektrisk 
drift.

Målet: Stor fremspiring og højt 
udbytte 

UNICORN understøtter målet om høj 
fremspiring og optimalt udbytte med 
egenskaber, der specielt viser sig 
tydeligt ved placering og tildækning af 
frøet.

UNICORN arbejder som såmaskine 
med indvendig fyldning med en 
cellehjulshastighed, der svarer til 
maskinens fremkørselshastighed ved 
udsåning. Den høje rotationshastighed 
sikrer en minimal rulningseffekt og 
giver dermed en meget nøjagtig 
placering af frøet.

Præcis dybdestyring takket
være parallelogram

Med en præcis dybdestyring 
imødekommer UNICORN de 
særlige krav, der stilles ved den lille 
sådybde ved roefrø. Basis herfor 
er parallelogram-opbygningen: 
UNICORN-såenheden bliver styret/
ført af trykhjulet, der sidder foran 
såskæret. Sådybden kan indstilles i 
trin på 5 mm helt uden brug af værktøj. 
Værktøj er heller ikke nødvendigt til 
højdeindstilling af den integrerede 
knoldefjerner.

Dette bidrager til en optimal udligning 
af ujævnheder i jorden og giver en 
præcis styring af såskærene. Se 
tekniske specifikationer for mere 
detaljeret information.

Vicon Rau-princippet

Sikker fyldning af hver enkelt celle:
Vicon Rau-princippet med indvendig fyldning
af cellehjulet giver en præcis frølægning.

7-trins gearkasse for passende 
frøafstande

UNICORN er som standard udstyret 
med hjultrukket centralgearkasse, der 
er med kuglelejer og dermed meget 
letløbende.
Indstilling af frøafstanden foretages 
via en 7-trins gearkasse, der også kan 
kombineres med et 2-trins gruppegear. 
Cellehjul med forskellige celleantal 
giver mange variationsmuligheder i 
frøafstanden. Se venligst de præcise 
værdier for de forskellige indstillinger 
og de deraf følgende afstande under 
tekniske specifikationer.

Med hydraulisk parallelfoldning 
kan UNICORN let omstilles til 
vejtransport. Som alternativ findes 
der også et udstyr til de stive 12, 18 
og 24-rækkede rammer til længere 
transport. Støtte- og trækhjul på 
midter- og sidesektionerne sørger for 
optimal jordfølgeevne.
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UNICORN beviser også ved såning i planterester og ved 
direkte såning den største kapacitet. Målet med denne 
såform er at reducere arbejdsbyrden samt endnu vigtigere at 
hjælpe jorden med at holde på fugten og dermed give de små 
roeplanter den bedste start. Arbejdsmetoden med UNICORN 
skåner ikke alene jorden, men Unicorn flytter også kun lidt på 
jorden for ikke at tilskynde fremspiring af ukrudtsfrø.
V-formede dobbeltskærende skiver med dybdestyring og 
afskraberfunktion, der løber foran såaggregatet, sørger for at 
planterester på overfladen skæres i stykker. Det efterfølgende 
såskær, der er forlænget frem imellem de dobbeltskærende 
skiver for at forhindre slæbning, laver en præcis kilefure for 
nøjagtig placering af frøene.

Hydraulisk trykoverføring
Den ensartede dybdestyring forbedrer UNICORN 
ved en standard fjederbelastning, hvorved trykket 

på parallelogrammet kan indstilles trinløst med en 
gevindspindel. Som ekstraudstyr kan der leveres en 
hydraulisk trykoverføring af rækkerne, som giver en 
belastning af rammen. Herved kan der opnås en konstant 
dybdestyring ved skiftende 
jordforhold. Et manometer viser 
det forindstillede tryk og 
muliggør derved en 
konstant kontrol.

De særligt Vicon Rau-patenterede 
dobbelttakkede skæreskiver i V-form 
sætter maskinen i stand til, også i svære 
forhold, at så med god kapacitet. Den 
særlige konstruktion sørger for, at ikke 
gennemskårne planterester fjernes fra 
sårillen.Såning i planterester
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Tildækker med konisk 
trykrulle
Det V-formede skær åbner 
furen. Den regulerbare 
tildækker dækker frøet med 
løs jord. Højden på den 
tildækkende jord (B) er lig 
med sådybden (A).

•  Til fugtige og lerede jorde. 

UNICORN-såenhederne kan 
udstyres med konisk trykrulle, 
V-trykrulle og fingertrykrulle.

Den rigtige opbygning giver 
optimalt udbytte

Denne specielle gummi, som rul-
lerne er lavet af,  klæber ikke og 
holder sig dermed selv rengjorte 
under både fugtige og tørre forhold.

Fingertrykruller kan med fordel 
anvendes på tørre, tunge jordtyper, 
hvor der er risiko for senfrost.

Tildækker med fingertryk-
rulle
Det V-formede skær åbner 
furen. Den pillerede såsæd 
tildækkes med løs jord ved 
hjælp af den regulerbare 
tildækker. Den tildækkende 
jord (B) er mindre end 
sådybden (A).

  • Til vekslende klima -
beskytter de spirende
planter

Trykruller til
alle forhold
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 UNICORN 
synchro-drive

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.

Robust konstrueret aluminiumskabinet
og ergonomisk gummigreb

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

IsoMatch Shortcut Button (ICB)
IsoMatch genvejstast (ICB) er en ny funktionen
på ISOBUS terminalernes top. Ny, men stadig i
overensstemmelse med de allernyeste ISO 1783 stand-
ardiseringer. Når piloten opdager en usikker situation og 
presser ISOBUS genvejsknappen (ICB), sendes der et 
sikkerhedssignal til det tilsluttede ISOBUS redskab.

Visus tæller de udlagte frø. Ved eventuelle 
afvigelser udløses et akustisk og optisk 
advarselssignal. Visus informerer om 

realydelsen, den anvendte arbejdstid og 
hastigheden.

Focus 2 terminalen er det prisbillige alter-
nativ til IsoMatch Tellus. Terminalen tilbyder 
ligesom IsoMatch Tellus samtlige funktioner 
til indstilling, styring og kontrol men er ikke 
ISOBUS kompatibel.

Focus 2 terminalen kan styre alle Kverne-
land Group ISOBUS kompatible maskiner.
Skærmbilledet er sort/hvidt.

Electronic control unit Focus 2

IsoMatch Tellus        

Med Visus (Opto Electronic Control) i førerhuset kan føreren til enhver tid 
sikre sig, at maskinen fungerer perfekt.

Visus 

FOCUS 2
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Med det elektrisk drevne system UNICORN synchro-drive har
Kverneland Group et patenteret topprodukt for 
sukkerroedyrkning.

Individuel udlægning af sprøjtespor/
kørespor 
Den computerstyrede UNICORN 
synchrodrive beviser især sit værd ved 
udlægning af sprøjtespor/kørespor, 
da sprøjtesporene kan udlægges 
med forskellige sprøjtebredder og 
hjulafstande kun ved at ændre til et 
andet program.

Mulighed for fysisk spormarkering
Køres der med sprøjtespor i roemark-
erne kan fysisk spormarkering være 
en fordel. 

Fleksibel frakobling af delbredder
I computerens arbejdsmenu kan 
delbredder / enkelte rækker slås fra, 
og dermed understreger Vicon Rau 
endnu en gang sin innovationskraft 
i sukkerroe-såteknikken. Som ved 
marksprøjten kan såaggregater i 
højre eller venstre side, enkeltvis 
eller i blokke, frakobles vilkårligt. 
Betjeningsterminalen i førerkabinen 
viser de frakoblede rækker.
Ved udlægning af sprøjtespor er det 
ikke alene muligt at frakoble nogle 
rækker.
Frøafstanden i de tilstødende rækker 
kan samtidigt reduceres.
Herved udlignes den større mængde 
lys og næringsstoffer i de tilstødende 
rækker af en større plantetæthed, og 
der dannes en ensartet roemark med 
ens tophøjde.
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Såning af raps

Synergieffekter med eksisterende maskiner 

Ud over roer er det også muligt at så raps med Unicorn, og 
dermed øge udnyttelsen af maskinen.

Enkornssåning af raps har allerede været anvendt i flere år.

Takket være den hyppigere anvendelse af hybridrapssorter 
er det dog også interessant for traditionelle bedrifter at 
placere et præcist antal frø pr. kvadratmeter for på den 
måde at nedsætte omkostningerne til såsæd. Raps i 
enkornssåning udlægges som regel i rækkebredder på 
50 cm. Denne rækkeafstand gør det muligt at anvende 

radrenser. Såafstanden varierer alt efter sted og sort 
mellem 5 og 8 cm. 

Resultater fra forskellige forsøgsanlæg viser, at 
raps i enkornssåning, ved samtidig nedsættelse af 
såsædsmængden, giver samme udbytte.

I rækken med en afstand af 5 til 10 cm, sådybden er med 
0,5 cm meget lille.
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Flere anvendelsesmuligheder.

 Granulatspreder
Til målrettet udbringning af plantebe-
skyttelsesmidler i granulatform.
UNICORN-modeller kan udstyres med
granulatspreder. Beholderen i special-
plast rummer 35 l og monteres i over-
ensstemmelse med arbejdsbredden til 
2 eller 3 rækker. 
Der findes forskellige cellehjul til for-
skellige forhold. Der kan anvendes 
alle typer granulat. 
Granulatsprederen drives mekanisk af 
UNICORN’s drivhjul.



Normalsåning

 Unicorn 

Trykruller

Tildækker
+ Trykrulle

+ Fingertrykrulle

Tildækker
+ Trykrulle

+ Konisk trykrulle

Roterende tildækker
+ Trykrulle

+ Fingertrykrulle

Gummi-V-trykrulle

Såning i planterester
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Tekniske specifikationer

 Unicorn     Unicorn synchro-drive

Antal rækker 6- til 18-rækket 6- til 24-rækket

Rækkeafstand fra 45 cm fra 45 cm

Såsædsbeholder pr. række 9 l 9 l

3-punktsophæng Cat. II – Cat. III Cat. II – Cat. III 

Højdebevægelige liftarmskoblinger, hydraulisk tallerkenmarkør standard fra 8-rækket.

Redskabets vægt – Normalsåning

 6-rækket, fast 400 kg 360 kg

 12-rækket, fast 910 kg 790 kg

 12-rækket, parallelt opklap 1250 kg 1130 kg

 18-rækket, svingende 1750 kg 1630 kg

 18-rækket, parallelt opklap 2180 kg 2060 kg

 24-rækket, fast 2800 –3500 kg alt efter udførelse

Redskabets vægt – Såning i planterester

 6-rækket, fast 620 kg 580 kg

 12-rækket, fast 1210 kg 1090 kg

 12-rækket, parallelt opklap 1550 kg 1430 kg

 18-rækket, svingende 2400 kg 2280 kg

18-rækket, parallelt opklap – 2710 kg

 24-rækket, fast 2800 –3500 kg alt efter udførelse

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, specifikationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konst-
ruktion 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 specifikke 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



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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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
5300 Kerteminde, Denmark
Tlf: +45 65 32 49 32
Fax: +45 65 32 42 24
email@kvernelandgroup.dk

www.kverneland.dk


