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TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500 

Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af 

mellemafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. 

TEGOSEM kan monteres både på PÖTTINGER-harven SYNKRO og med 

tallerkenharven TERRADISC. Denne nye maskine kan arbejde både i 

forbindelse med liftophængt og bugserede maskiner.

Standardmæssigt udstyr og betjening 

TEGOSEM styres via en betjeningsterminal, som nemt betjenes fra 

førersædet. 

Funktioner

 Sårilleregulering og overvågning,  

elektronisk indstillelig såmængde

 Visning i kg/ha

 Fordoseringsfunktion

 Foragerstyring

 Automatisk kalibreringstest

 Tæller til samlet antal hektarer og hektarer pr. dag

 Kalibreringsknap - kalibrering med et tryk på knappen 

 Tømning af restmængde og tømningsfunktion

 Opfyldningssensor

 DGPS sensor for hastighedssignal

 Hydraulisk blæserdrev på bugserede maskiner

 Sensorer ved topstang hhv. chassis for start og stop af dosering

 Sikker adgang via betjeningsplatform

 Såhjul til fin og grov såning 

TEGOSEM  

frøsåmaskine



 

Præcis udlægning 

Med TEGOSEM lægges såsæden ensartet ud. Dosering er elektrisk 

styret. Som seriestandard muliggør to forskellige såhjulsakseler en 

præcis dosering af såsæden (fin- og grovdosering), selv ved små 

udsåningsmængder. Dette sørger otte udløb for. 

Såsædsfordeling

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer 

en vinduafhængig og meget nøjagtig udbringning af såsæden. 

Spredepladerne kan indstilles ved at dreje akslen i vinkel. 

Blæserdrevet er op til 4,0 m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m 

arbejdsbredde hydraulisk. Til bugserede harver og tallerkenharver som 

SYNTRO T og TERRADISC T fås TEGOSEM med hydraulisk blæserdrev.

Afdrejningsprøve

Det er nemt at gennemføre afdrejningsprøven: Afdrejningen startes 

ved at trykke på knappen på maskinen. En afdrejningssæk følger 

som standard med. Afdrejningen gennemføres nemt og forståeligt via 

menuen. 

Start/stop dosering

Start og stop af doseringen sker via en sensor på topstangen.  

Ved bugserede maskiner sker det via en afbryder på maskinen.
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Produkt Maskin- 

type

Betegnelse Traktorpåbygning Blæserdrev Boks- 

placering

Boks- 

volumen (l)

TERRADISC

3001 

3501 

4001

TEGOSEM 200
stiv 

i 3-punkt

elektrisk 

blæsermotor
Pakvalsen 200

TERRADISC K 4001 TEGOSEM 200
sammenklappelig 

i 3-punkt

elektrisk 

blæsermotor
Midterrammen 200 

TERRADISC K
5001 

6001
TEGOSEM 200

sammenklappelig 

i 3-punkt

hydraulisk  

blæsermotor
Midterrammen 200

TERRADISC T

4001 

5001 

6001
TEGOSEM 500

sammenklappelig 

til bugsering

hydraulisk  

blæsermotor
Trækstang 500

Produkt Maskin- 

type

Betegnelse Traktorpåbygning Blæserdrev Boks- 

placering

Boks- 

volumen (l)

SYNKRO

2520 

3020 / 3030 

3530

TEGOSEM 200
stiv 

i 3-punkt

elektrisk 

blæsermotor
Pakvalsen 200

SYNKRO T

4030 

5030 

6030
TEGOSEM 500

sammenklappelig 

til bugsering 

hydraulisk  

blæsermotor
Trækstang 500 

Kan kombineres med TEGOSEM og TERRADISC tallerkenharve

Kan kombineres med TEGOSEM og SYNKRO harve


