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Accord

Mekanisk enkornssåmaskine
Monopill

Nøjagtig placering,
til roer og andre frø
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Pionerånd og innovation til 
optimalt markudbytte
Kverneland Accord - pioneren inden for enkornssåmaskiner med 
nulplacering.
Monopill S med mekanisk drev og Monopill SE med elektrisk drev 
er udviklet til professionel enkornssåning af roer, raps og salat.
Den fremtidsorienterede elektronik, som den ISOBUS kompati-
ble traktorterminal IsoMatch Tellus repræsenterer, letter arbej-
det væsentligt og gør det muligt at foretage en arealspecificeret 
udsåning.
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Ensartet sådybde og optimal place-
ring er en afgørende forudsætning 
for stor næringsmæssig optagelse og 
dermed maksimalt udbytte.

Ved Monopill svarer periferihastigheden
for såskiven nøjagtigt til kørehastigheden 
og arbejder således med nulplacering. 
Det vil sige, at frøet aldrig ruller i sårillen. 
I Såhjertets kammer, som bestemmer 
dybden, vil der aldrig være en faldhøjde 
på mere en 3 cm. I fællesskab garanterer 
disse en præcis placering. Det patente-
rede ekstra såkammer forhindrer, at der 
sås dobbelt, og at såsæden bliver be-
skadiget.

Specielt formede såceller rundt på så-
skiven opsamler roe-, raps- eller salat-
frøene, overskydende frø falder tilbage i 
såkammeret. På den måde sikrer Mono-
pill en høj arbejdshastighed og muliggør 
en maksimal arealudnyttelse.
Også under vanskelige arbejdsforhold 
sikrer det parallelogramstyrede fronthjul 
en nøjagtig sådybde med Monopill.
Sådybden er nem at justere via hullisten 
uden brug af værktøj. Mellemtrykrullen, 
tildækkeren og den efterløbende tryk-
rulle sikrer tildækning og pakning.

Ved hjælp af det støvtætte dæksel, der 
er let at håndtere, fyldes beholderen hur-
tigt og let. Via en fjederbelastet hurtig-
tømningsklap på siden af såenheden kan 
disse nemt og effektivt tømmes helt.

Med den laveste faldhøjde på markedet, og den 
såkaldte nulplacering, sikres frøene en præcis 
placering.

ISOBUS

Til Monopill fås et stort udvalg af 
styringselektronik til forskellige 
formål.
ISOBUS teknologien muliggør 
en alsidig anvendelse af 
traktorterminalen. Udover IsoMatch 
Tellus og FOCUS terminalerne 
fra Kverneland Group tilbyder 
forskellige traktorfabrikanter 
terminaler til ISOBUS kompatible 
maskiner – f.eks. Fendt, John 
Deere og Deutz-Fahr.

Det parallelogramstyrede fronthjul sikrer, også 
under vanskelige forhold, en nøjagtig sådybde.
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Monopill SE,
6 meter, 12 rækker med

parallel-hydraulisk foldning

Maskiner til landbrug og maskinstationer 
i alle størrelser 

De uafhængige fysiske spormarkeringer afmærker 
plejesporerne, så der er mulighed for plantepleje før 
afgrøderne er kommet op.

Monopill SE 9 m med 18 rækker og parallelhydraulisk foldning til transport og arbejdsposition

Monopill fås fra 6 til 24 såenheder.

De faste rammer fås i arbejdsbredderne 3 m, 6 m, 9 m og 12 m.
Den bekvemme og tidsbesparende parallel-hydrauliske foldbare ramme fås på 6 m og 9 m. Transportbredden af alle 
Monopill modeller er maks. 3 m.
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Den mekaniske enkornssåmaski-
ne Monopill opfylder med sin ram-
mes gennemprøvede stabilitet og 
overskuelighed alle de krav, der 
stilles i praksis.

Takket være den elektro-hydrauliske sty-
ring kan den parallelt sammenklappelige
ramme nemt og bekvemt betjenes via en
styreenhed. Ekstraudstyr såsom mikro-
granulatfordeler, stabiliseringsskive eller
sprøjtesporskontrolsystem kan monteres
uden problemer. Monopill S kan udstyres
med en vedligeholdelsesfri gearkasse
med kuglelejer.

Gearkassen er let tilgængelig og nem at 
indstille til mange forskellige frøafstande.

Ved MONOPILL SE drives såskiven 
direkte af den elektriske gearmotor. Den 
har ingen mekaniske drevdele.

Monopill SE, 
6 meter, 12 rækker, parallelhydraulisk
foldning med mikro-granulatfordeler

Robust ramme, god plads, smidigt drev

12 meter, 24 rækker, fast 
ramme Monopill SE med 

transportudstyr
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Monopill SE-serie til tra-
ditionel såning, 12-volts-
gearmotor, Monoflex-
trykrulle,mellemtrykrulle og
skivetildækkere.

Monopill SE: 

Elektrisk eller mekanisk
drevne såenheder

MONOPILL S-såenhed til traditionel 
såning, kædedrev og fingertrykrulle

Ved MONOPILL S med mekanisk 
drev er den kuglelejrede drivlinie 
placeret på en sådan måde, at der 
ikke sker nogen relativbevægelse 
af såskiven ved pendulbevægelser.

Monopill S: 

ISOBUS

Elektrisk drev med styring direk-
te fra førerhuset

MONOPILL SE hedder varianten til store
bedrifter og maskinstationer. Dens grund-
konstruktion svarer til den mekaniske 
Monopill S, med undtagelse af at såski-
verne drives direkte af en 12-volts-motor. 
Den har derfor ikke nogen mekaniske 
drevdele såsom gearkasse, drivaksler 
eller kæder. Med dens mange funktioner 
og driftssikkerhed indeholder Monopill
SE den nyeste teknik.

De vigtigste kendetegn er:
■ Trinløs justering af frøafstanden fra
 12,5 til 25 cm fra førerhuset
■ Integreret sprøjtesporskontrolsystem
■ Frøafstand i kantrækkerne kan indstil-

les procentuelt
■ Afbryder for halv maskinbredde
■ Enkelte såenheder, f.eks. ved kilefor-

mede arealer, kan frakobles individuelt
■ Opto-elektronisk frøtælling som stan-

dard

■ Sikkerhed takket være kontinuerlig 
kontrol: Terminalen i traktorens fører-
hus kontrollerer permanent driftstil-
standen for hver såenhed og viser den 
på displayet
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BAA
B

Trykruller til alle forhold

Optimal markudnyttelse
og optimalt udbytte

Monopill-såenhederne er som standard 
udstyret med Monoflextrykrulle. Denne 
specielle gummi klæber ikke og har, både 
under fugtige og tørre driftsforhold, en høj 
ydelse.

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

Nem påfyldning og tømning

Monoflex-trykrulle Fingertrykrulle

Tildækker med fingertrykrulle

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

Tildækker med konisk trykrulle 

Det V-formede skær åbner furen. Den 
regulerbare tildækker dækker frøet 
med løs jord. Højden på den tildæk-
kende jord (B) er lig med sådybden 
(A).

� Til fugtige og lerede jorde

Monopill-såenhederne kan udstyres med 
Monoflex- eller fingertrykruller.
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Traditionel og direkte såning
med samme maskine

Til direkte såning udskiftes 
Farmflex-fronthjulet blot med 
et dobbelt skiveskær med 
trykhjul på siden.
Efterløbsskæret trækker en ren 
såfure til nøjagtig placering af 
såsæden.

For at kunne skære de forskellige typer 
planterester ordentligt over kan der ind-
stilles tre skæredybder alt efter afgrø-
dens art og beskaffenhed. 

Trykker ikke, skubber ikke, men skærer.
Med direkte-versionen er det også 
muligt at anvende traditionel såning 
uden fornyet omstilling.



9

Såning af raps og salat – med Monopill

Synergieffekt med eksiste-
rende maskiner

Ud over roer er det også muligt at 
så raps og salat med Monopill.
Udnyttelsen af maskinen kan der-
ved forøges.

Enkornssåning af raps er allerede blevet
anvendt i flere år inden for såsædsforme-
ring. Takket være den hyppigere anven-
delse af hybridrapssorter er det dog også 
interessant for traditionelle bedrifter at 
placere et præcist antal frø pr. kvadratme-
ter for på den måde at nedsætte omkost-
ningerne til såsæd.

Raps i enkornssåning udlægges som 
regel i rækkebredder på 45 - 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 forsøgs-
anlæg viser, at raps i enkornsså-
ning,  ved samtidig nedsættelse 
af  såsædsmængden, giver samme 
udbytte.

Det er også muligt at så pilleret jule-
salat med Monopill. Denne julesalat 
anvendes til fødevareindustrien.

Rækkebredden udgør ligeledes 45 
cm. Såsæden lægges i række i en 
afstand af 10 cm, sådybden er med 
0,5 cm meget lille.

Granulatspreder

Til målrettet udbringning af plantebeskyt-
telsesmidler i granulatform.

Monopill-modeller kan udstyres med gra-
nulatspreder. Beholderen i specialplast 
rummer 35 l og monteres i overensstem-
melse med arbejdsbredden til 2 eller 3 
rækker. Der findes forskellige cellehjul til 
forskellige forhold. Der kan anvendes alle 
typer granulat. Granulatsprederen drives 
mekanisk af Monopill’s drivhjul.

På grund af de flere anvendelsesmuligheder 
forøges udnyttelsen af maskinen.
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Electronic

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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Information i denne brochure er beregnet som generel infor-
mation 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 informa-
tion 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 konst-
ruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet 
over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foreta-
get. 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 nødven-
dig assistance eller en teknisk tilsynsførende ved Kverneland 
Group.                                           © Kverneland Group Soest GmbH

Tekniske data

Monopill ramme 6 r. fast 12 r. fast 18 r. fast 24 r. fast 12 r. PH 18 r. PH

Dæk 5,00-15 ved IsoMatch Tellus og 
mekanisk drev

     

Dæk 26x12,00 STG - kun ved IsoMatch Tellus      

Gearkasse, 7-trins    -  

Transportudstyr -    - -
Markør, manuelt betjent  - - - - -
Markør med foldning til lodret -     

FGS eller Visus     - 

SE (elektrisk drev)      

Ridsemarkør til sprøjtespor ved IsoMatch Tellus      

Ridsemarkør til sprøjtespor ved Monopill S    -  

Arealmåler    -  

Lygter  - - -  

Stabiliseringsskive      

Rækkebredde i cm 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Vægt, komplet (kg) i standardversion 400 910 1750 2800 1250 2180
Mikrogranulatfordeler      Forespørgsel

Monopill S-såenhed  
(uden såskive)

Normalsåsæd Tandemvogn Direktesåsæd

Parallelogramkobling med
integreret kædedrev og løfteanordning

  

Knoldafviser   -
Dobbeltsidet dækker   

Højdeindstilling til dækker   

Monoflex-trykrulle   

Fingertrykrulle  - 

Enkelt såkasse, indhold (l) 9 9 9
Vægt, såenhed ca. (kg) 50 59 63

 Standardudstyr   Ekstraudstyr   —  Fås ikke til denne type

Såafstand til 7-trins gearkasse

Kædehjul Såskive
Roer Salat Raps

A4 A5 A6 B8 C12 C18
1 18,0 14,0 12,0 8,8 6,0 3,9
2 19,0 15,0 12,5 9,4 6,3 4,2
3 20,0 16,0 13,0 9,8 6,6 4,4
4 21,0 16,5 14,0 10,4 6,9 4,6

5 22,0 17,5 14,5 10,8 7,3 4,8
6 23,0 18,0 15,0 11,4 7,6 5,0
7 24,0 19,0 16,0 11,8 8,0 5,3
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Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale pro-
ducenter og leverandører af landbrugsmaskiner og ser-
viceydelser.

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 jordbearbe-
jdning, 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


