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Bugseret rotorharvesåsæt
Med AEROSEM VT tilbyder PÖTTINGER den rigtige 
såteknik til alt fra lette til kraftige jordtyper. 
Opmærksomheden har især været på at skabe en kompakt, 
manøvredygtig maskine, som skåner marken. AEROSEM 
VT står for: 

 n Perfekt førsteklasses udsåning 
 n Enestående konturtilpasning
 n Skånsom jordbehandling
 n Stor fleksibilitet

Stor arbejdsbredde

Den 5 m brede maskine er velegnet til mindre traktorer. 
Maskinen tilkobles liften på traktoren, drejepunktet er 
forskudt bagud, såmaskinen kører på de kraftigt 
dimensionerede hjulpakker, hvilket sikrer en jævn 
vægtfordeling. Resultatet: En letløbende maskine.

Arbejdsredskaber
 n Rotorharve: I kombination med LION 103 C forberedes 

et fint såbed, der opfylder de højeste krav.
 n Hjulpakker: Ved såning og vending på forageren er 

såmaskinen meget skånsom mod underlaget i hele 
arbejdsbredden takket være de enkelt ophængte 
pakkerhjul.

 n Såenhed: Såenheden er ophængt i parallelogram til 
chassiset og føres præcist, hvilket sikrer den største 
nøjagtighed i placeringen af såsæden. 

Rotorharve LION 103 C

Den aktive bearbejdning af jorden med rotorharven LION 
103 C opnås et optimalt såbed med de bedste 
spirebetingelser. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk nemt 
og bekvemt fra traktorens førerhus. 

AEROSEM VT 
Lang levetid selv under de hårdeste betingelser
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Såsædstank på langs
Maskinens slagkraft øges med en 
2.800 l tryktank. Tanken er i 
kørselsretningen opdelt i forholdet 
50:50. Det vil sige, at man ved 
single-shoot-udsåning kan udnytte 
hele tanken til såsæd eller hhv. to 
forskellige såsædstyper eller såsæd 
med gødning. 

Tryktank 

For at kunne sikre større flowmængder 
af såvel såsæd som gødning er 
AEROSEM VT forsynet med en 
tryktank. 
Derudover er den indbyggede blæser 
placeret øverst i den forreste tankvæg 
og dermed i et støvfrit område. 
Risikoen for tilsmudsning reduceres, 
og maskinens driftssikkerhed er sikret. 
To doseringsenheder sikrer en meget 
stor fleksibilitet og store flowmængder. 

Gennemtestet 
såenhed

Mellem DUAL DISC såenheden og 
pakkerchassiset er der integreret et 
parallelogram for at opnå en sikker 
konturføring. Det betyder, at skærene 
ved løft og sænkning konstant føres i 
den ønskede højde, hvilket sikrer en 
præcis og ensartet udsåning. Med 
12,5 cm rækkeafstand og et skærsnit 
på 30 cm undgåes tilstopninger. Lige 
lange arme til forreste og bagerste 
række såskær giver et ens skærtryk 
på maks. 60 kg og sikrer god 
jordsøgning.

Tilpasning til underlaget 

På tværs af kørselsretningen tilpasser 
maskinen sig optimalt til underlaget.  

Hydraulisk dæmpet 
hjulpakker

Hjulpakkerne sørger for et optimalt 
komprimeret såbed. Takket være den 
specielle dækprofil komprimeres fire 
såriller pr. pakkerhjul. Hjulene med 800 
mm diameter reducerer 
rullemodstanden og dermed 
bulldozereffekten. Samtidig dæmpes 
hjulpakkeren hydraulisk, hvilket giver 
en rolig kørsel ved såningen og 
muliggør højere kørehastigheder på 
forskellige jordtyper. 

 n Jorden beskadiges ikke  
 n Lav komprimering på forageren
 n Optimal komprimering af sårillerne 
 n Hjul med stor afstandsflade
 n God vægtoverføring sikrer vægt på 

bagakslen af traktoren



AEROSEM VT DA 0821

Til den perfekte såning
 n Fleksibel anvendelse på forskellige jordtyper
 n Den bedste forberedelse af såbedet med LION 103 C 

rotorharve
 n Optimal udsåning af såsæden med den gennemtestede 

AEROSEM såenhed
 n Perfekt komprimering med den kraftigt dimensionerede 

hjulpakker
 n Enestående tilpasning til underlaget med både rotorharve, 

hjulpakker og såenhed

AEROSEM VT 5000 DD

Arbejdsbredde 5 m

Antal rotorer 20

Fjedertykkelse 15 x 330 mm

Rotoromdrejningstal 342 o/min

Tankvolumen 2.800 l

Tankopdeling 50: 50

Doseringssystem Tryktank

Rækkeafstand 12,5 cm

Skærtryk 60 kg

Maskinlængde 7,5 m

Transportbredde 3,0 m

Transporthøjde 3,0 m

Effektbehov fra 200 hk

Grundvægt ca. 7.800 kg

Mere succes med PÖTTINGER
 n Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din 

pålidelige partner
 n Specialist i jordbrug og græs
 n Fremtidsorienterede innovationer for fremragende 

arbejdsresultater
 n Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden




