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GD SÅMASKINER

P R O D U K T K ATA L O G
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UDV IK LING A F G D -S Å M A SK INEN H VOR DA N V IR K ER G D S Å - ENHEDEN

Topkvalitetsprodukter til overkommelige priser var grundlaget for Weaving Machinery, da det 
blev grundlagt i 1983, og disse mål er lige så vigtige i dette familieselskab i dag. Produkterne 
er af den bedste kvalitet for største ydeevne og er hentet fra specialiserede leverandører i 
hele Europa, mens Weaving-fabrikken designer og bygger en række avancerede udstyr til 
landbrugsmarkedet.

Dens konsekvente langsigtede relationer med kunder og leverandører er et mål for Weavings 
engagement på de markeder, de servicerer.

Weaving Machinerys introduktion til no-till begyndte for over 20 år siden med firmaet, der 
importerede Krause-såmaskinen. Såmaskinen med dobbelt tallerkenskær blev meget populær 
blandt planteavlere i begyndelsen af 1990’erne. For at imødekomme kravene fra de britiske 
landmænd udviklede Weaving Machinery Big Disc-såmaskinen, som yderligere forbedrede 
designet af dobbelt tallerkenskær.

Med kontinuerlige forbedringer og udvikling for at fremtidssikre såmaskinen, har Weaving 
Machinery arbejdet med at udvikle den nye patenterede GD-såmaskine og har udviklet et 
design, der imødekommer alle dyrknings-systemer. GD-såmaskinen sikrer bemærkelsesværdigt 
lav jordforstyrrelse, har et meget lavt trækkrav, samt en fremragende levetid.

Den største fordel ved GD-såmaskinen er dens evne til at så i hovedparten af alle forskellige 
forhold omkring jordtyper og dyrknings-systemer som kunden måtte have. Hvad enten vi 
snakker konventionelle-, øko-, pløjefri- eller no-till systemer.

Et dygtig team af serviceteknikere og en dedikeret afdeling af reservedele sikrer, at Weavings 
produkter vil kunne opfylde kundernes forventning om holdbarhed og levetid.

Princippet bag designet af GD så-enheden er baseret på et dobbelt tallerkenskæŕ s opbygning, 
vinklet 25° i forhold til den lodrette akse, som kan dreje rundt om en central styrebolt monteret 
i så-enhedens krop. Den store tallerken skærer en åbning i jorden, mens den mindre tallerken 
løfter det øvre jordlag og danner derved en rille, hvor frøet placeres præcist. Ved denne proces 
undgår man sidevægs komprimering fra åbningen, hvilket gør lukning effektivt og ensartet.

Pakkehjulet virker som dybderegulator til tallerkenskærene. Sådybde justeres ved at flytte en 
enkelt bolt gennem en række huller, i et interval med 16mm mellemrum. Tallerkenskærene 
tilføres tryk individuelt af et hydraulisk system, der giver op til 300 kg skær tryk, hvilket hjælper 
med at opretholde en ensartet kontakt med jorden og følge konturer og ujævnheder.

Dette raffinerede design, samt en afstand på 1 – 1,2 meter mellem de 2 rækker så-enheder 
har resulteret i en såmaskine, der kan arbejde i ekstreme forhold og dække afgrøder uden at 
skabe mulighed for hair-pinning. Dette fleksible system kan anvendes i hovedparten af alle 
dyrkningssystemer og jordtyper. 
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N Ø G LEFUNK TIONER A F DE LIF TH ÆNGTE MODELLER LIF TH ÆNGTE MODELLER

   1) ............. GPS hastighedsføler 

   2) ............. 1,600 liter tank indhold

   3) ............. LED arbejds-, tank- & vejlys

   4) ............. Accord udmader kan så alt fra små frø til bælgsæd

   5) ............. GD så-enhedens hydrauliske ophæng med lukket kredsløb  

  6) ............. 6 lags 4.00-8 Kevlar dæk 

  7) ............. Trinbræt til tank 

  8) ............. 166mm tallerkenskær rækkeafstand

  9) ............. To rækker skær med 1 meters mellemrum mellem så-enheder

10) ............ Så-enhedens ophæng med 300mm vandring

11) ............ Støtteben

12) ............ Valgfrie justerbare hydrauliske positionsmarkører med savtakkede tallerkener

13) ............ Valgfrie sortjords markører med savtakkede tallerkener

14) ............ Hydraulisk drevet blæser med stor kapacitet 

15) ............ RDS Artemis Lite styring

Beskrivelse: Den lifthængte GD såmaskine er en overkommelig, fleksibel og manøvrerbar 
direkte såmaskine, der passer ind i mange landbrugsstørrelser. En slim line 1.600 liters beholder 
giver operatørerne rigelig kapacitet. Monteret med en let tilgængelig udmader ledsaget af RDS 
Artemis Lite-styring, er kalibrering hurtig og enkel. Et lukket hydraulisk fjedringssystem sikrer 
tryk på op til 200 kg på hver rulleskær, hvilket opretholder en ensartet så dybde.

Standard specifikation: 1.600 l beholder, RDS Artemis Lite-styring med GPS 
hastighedsovervågning, hydraulisk blæser, 2-række tallerkenskær ramme med en rækkeafstand 
på 166mm, arbejds-, tank- & vejlys, tanksigte.

Tilgængelige modeller:

Model Arbejdsbredde Vægt Tallerkenskær

GD3000M 3 meter 2.500 kg 18

GD3000M G&F 3 meter 3.000 kg 18

Valgmuligheder
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Hydrauliske positionsmarkører 
Elektrisk ½ maskin afblænding
Såmaskine til samsåning af efterafgrøde 
med i-con-styring (130 liter) 
iSOCAN GPS-måling (opgradering) 
Såmaskine med egen fordeler til udlægning 
af efterafgrøde/sneglegift (240 liter) 

Flydende gødning udstyr
Fronttank til gødning
Plejespors markører
Punkterfrie dæk opgradering
Hjulskrabere
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N Ø G LEFUNK TIONER A F DE BUGSER EDE MODELLER BUGSER EDE MODELLER

  1) ............. GPS hastighedsføler

  2) ............. 5,000 liter tank

  3) ............. LED arbejds-, tank- & vejlys 

  4) ............. Udmader kan så alt fra små frø til bælgsæd

  5) ............. GD så-enhedens hydrauliske ophæng med lukket kredsløb

  6) ............. 6 lags 4.00-8 Kevlar dæk 

  7) ............. Trinbræt til tank med indbygget værktøjskasse 

  8) ............. 166mm tallerkenskær rækkeafstand

  9) ............. To rækker skær med 1,2 meters mellemrum mellem så-enheder

10) ............  Så-enhedens ophæng med 300mm vandring

11) ............  Støtteben

12) ............  Hydraulisk drevet blæser med oliekøler 

13) ............  RDS iSOCAN-styring

14) ............  Tanksold/gangbro

15) ............  Integreret frøtank og udmader 

16) ............  3 meter transportbredde

17) .............  Mitas Agriterra 02 800/45-26.5 terrændæk til landbrugsanvendelse

18) ............  Kat. III trækbom

19) ............  Let tilgængelige inspektions luge

20) ............  GPS forager kontrol 

Beskrivelse: Bugserede modeller er tilgængelige i arbejdsbredder på op til 9 meter, hvilket 
henvender sig til de helt store landmænd og maskinstationer. Den 5.000 liters beholder 
er udstyret med en let tilgængelig udmader ledsaget af RDS iSOCAN-styring. Tanken kan 
konfigureres til at omfatte to integrerede beholdere til feks korn og gødning, samt en mindre til 
mikrogranulat, græsfrø olign. Et lukket hydraulisk fjedringssystem sikrer tryk på op til 300 kg på 
hver rulleskær, hvilket hjælper med at opretholde en ensartet sådybde. Såmaskinen er udstyret 
med en Kat. III trækbom. Den hydrauliske klapbare ramme sikrer transportbredder på under 3 
meter på alle modeller. Der anbefales 25-35 hk pr. meter.

Standard specifikation: 5.000 l beholder, RDS iSOCAN-styring med GPS hastigheds føler, 
hydraulisk blæser og oliekøler. Rækkeafstand på 166mm, arbejds-, tank- & vejlys, tanksold, 
Mitas flotationsdæk.

Tilgængelige modeller:

Model Arbejdsbredde Tallerkenskær

GD4001T 4 meter 24

GD4801T 4,8 meter 28

GD6001T 6 meter 36

GD6401T 6,4 meter 38

GD8001T 8 meter 48
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Valgmuligheder
Elektrisk 1/2 maskin afb
Hydr positions markør 
Såmaskine til samsåning af 
efterafgrøde med i-con-styring 
(130 liter)  

Såmaskine med egen fordeler 
til udlægning af efterafgrøde/
sneglegift (240 liter)
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Flydende gødning sæt – Tildeling 
via mark kort 
Korn og Gødning 
Punkterings frie dæk
Afskrabere til hjul
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KOR N OG G Ø DNING FR Ø PL ACER ING

Weavings GD Korn og Gødning såmaskiner har de samme funktioner som modeller kun til korn.

Den lift ophængte såmaskine benytter det samme chassis med dobbelt 2.800 liters tank, med 
en 50/50 fordeling. Individuelle udmadere sikrer nøjagtig tildeling af materiale til så røret hvor 
det samblandes og kommer i jorden. De lifthængte Korn og Gødning-modeller anvender RDS 
Full Artemis-styring med GPS-hastigheds følere, hver enkel udmader kan tilbyde en variabel 
udsæds mængde via tildelings kort.

Den bugserede Korn og Gødning såmaskine bruger det samme chassis som vores 
gennemprøvede model kun til korn udstyret med dobbelt 5.000 liters tank med 50/50 fordeling. 
Herudover har den samme egenskaber som de lift hængte modeller.

Frøplacering: GD-såmaskinen er i stand til præcist at placere et bredt udvalg af frøtyper og 
-størrelser, og samtidig opretholde en ensartet dybde. Frø leveres mellem to tallerkenskær 
direkte i dennes bund. Tallerkenskærene i GD så-enheden er monteret med individuel, hydraulisk 
trykstyring, hvilket gør det muligt for hvert tallerkenskær at opretholde en ensartet kontakt 
med jorden. Konturer, forhindringer og ujævnheder er ikke til hinder for præcis frøplacering.
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FORS T Y R R EL SE A F JOR DEN MIL JØ TIL  S Å NING

Forstyrrelse af jorden: GD-såmaskinen leverer absolut minimal forstyrrelse af jorden i forhold 
til andre no-till-såmaskiner på markedet. Såmaskinen eliminerer muligheden for, at frisk jord 
bringes til overfladen, mens overfladelaget forbliver intakt og forhindrer derfor friske og sovende 
ukrudtsfrø i at spire. Den større ledende ydre tallerken skærer gennem jorden, mens den mindre 
indre tallerken løfter jordstrukturen og danner en rille, hvor frøet bliver placeret. Derefter bliver 
jordstrukturen hurtigt gjort fast til sin oprindelige tilstand.
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weav ingmach ine r y.ne t

E F Weaving Ltd.
Chadbury, Evesham

Worcestershire  WR11 4TX
+44 (0)1386 49155

info@weavingmachinery.net

weavingmachinery.net

Klaus Holt
salg@low-till.com

+45 42 66 55 80 

Jens M. Sørensen
jms@low-till.com

+45 31 55 99 16


