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Ny direkte såmaskine fra Amazone 
med gødningsplacering
Cayena er navnet på nyheden, som kan bruges både til såning direkte i stub eller i harvet jord

Amazone har i mange år lavet en stribe 
redskaber, der kan bruges til såning 
og jordbearbejdning i forbindelse med 
pløjefri dyrkning. 
Nu er der også kommet en såmaskine, 
der både kan køre direkte og efter 
jordbearbejdning med forskellige typer 
tænder/tallerkener.
Navnet på nyheden er Cayena, og det er 
en tandsåmaskine med en rækkeafstand 
på 16,6 cm. 
Den er udstyret med individuelle Tine-
tec såskær, som former en ren sårille, 
der er fri for organisk materiale. De er 
monteret på rammen med gummiaf-
fjedring således, at hver enkelt tand kan 
fjedre ved møde med sten i jorden. 
Tanken er på 4.000 liter, og den er opdelt 
60/40, så man kan dosere gødning og udsæd 
sammen eller bruge hele tankkapaciteten til 
udsæd. Er der udelukkende udsæd i tanken, 
vil den tømme den bagerste del først, så 
vægtoverføringen til traktoren bevares.

Nem at indså og bruge
Udmadning af udsæd og gødning sker via 
en elektrisk fulddosering, som styres over 
Amatron computeren. Det gør indsåning og 
indstilling meget nem at foretage korrekt.  
Udsæd og gødning blandes i en fælles 
luftstrøm og placeres i tine-tec skæret 
som single shoot.
Maskinen er velegnet til såvel korn som 
småfrøede arter som raps og efterafgrø-
der med flere.
Cayena har i efteråret været vist på de-

monstrationer i Danmark - blandt andet 
på Fyn, hvor den var med i Patriotisk 
Selskabs sådag på Bramstrup Gods 
samt hos Jens Corneliussen på Falster, 
hvor den også er fotograferet.

Kan bygges op efter behov
Amazone Cayena er opbygget således, 
at der kan monteres en række skiver 
foran tandskærene, som er opbygget på 
tre buller. 
Herefter følger en eksakt-strigle, som 
dækker sårillerne til, inden kilerings-

valsen trykker jorden fast i sårillen. 
Der kan også fås en langfingerstrigle 
til montering efter kileringsvalsen, hvis 
man ønsker det.   
På demonstrationerne har der været stor 
tilfredshed med såmaskinen, og hos 
importørerne, der er Brøns Maskinfor-
retning og Mertz Import, er vi klar med 
yderligere informationer om såmaskinen.
Vi laver også gerne fremvisning og 
demokørsel med den. Se mere på www.
mertz.dk eller www.bmf-amazone.dk

Af Leif Trane, Mertz Import

Såmaskinen set fra siden. Billedet viser, hvordan såskærene er 
ophængt, så de kan fjedre både til siden 
og bagud ved påkørsel af jordfaste emner.

Dette er spidsen til Amazone Cayena.

Amazone Cayena er en nyudviklet tandskærs-såmaskine til både direkte såning og 
såning efter harvning.


