
Multiva Forte FX-serien kendetegnes 
af enkle og driftssikre løsninger med 
fokus på høj effektivitet og lave vedli-
geholdelsesomkostninger. 
Såmaskinerne er udviklet til såning 
under forskeligartede forhold, i pløjet 
eller harvet jord eller ved etablering 
direkte i stub eller i en grøn afgrøde 
(no-till). 
Multiva såmaskinerne er desuden 
kendetegnet ved et beskedent træk-
kraftsbehov og mekanisk udmadning. 
Gødningen placeres separat via to 
udløb i det dobbelte skiveskær. Gød-
ningen placeres omtrent to cm under 
frøene for god tilgang og udnyttelse 
af næringsstofferne. 
Det høje skærtryk er medvirkende 
til en særdeles god jordsøgning og 
ensartet sådybde, selv under de mest 
vanskelige forhold. Et stort trykhjul 
sikrer en god vandtilførsel og lukning 
af sårillen, således at betingelserne 
for en god fremspiring er sikret.
Til kommende sæson lanceres nyt 
tilbehør til såmaskinerne. Multiva har 
lyttet til brugerne, specielt de danske 
landmænd har været i fokus ved ud-
vikling af nyt udstyr. Det overordnede 
fokus har været på at øge fleksibili-
teten og sikre en større alsidighed til 
gavn for slutbrugeren.

Ny front disc
For at kunne imødekomme ønsker fra 
landbrug, som ønsker en bearbejdning 
af jorden forud for såning, lanceres en 
ny front disc sektion. Konstruktionen 
består af to rækker Ø 460 mm tak-
kede discs monteret i gummiophæng. 
Tallerkenerne er monteret på nav med 
vedligeholdelsesfrie kvalitetslejer. 
Arbejdsdybden justeres hydraulisk 
og bekvemt via separat olieudtag fra 
traktoren. 
Front disc sektionen er monteret 
med justerbare voldjævnere i hver 
side for et optimalt og jævnt resultat. 
Disc-sektionen kan kombineres med 
hydraulisk planerplanke for øget 
jævneeffekt.

Eco gødningskit
Vores nye Eco gødningskit sikrer en 
øget udsædsmængde på op til 30 pct. 
sammenlignet med den standardmonte-
rede mekaniske drivlinie. 
Udstyret er specielt målrettet økologer, 
som ønsker placering af pelleteret gød-
ning ved såning, da disse brugere ofte 
er nødsaget til at udså større mængder 
grundet de tilgængelige økologiske 
gødningers egenskaber. 
For at sikre bedst muligt flow og ensar-
tet resultat er en omrøreaksel inkluderet 
i gødningskittet.

Omrøreaksel til frø og gødning
En nyudviklet pendulerende omrøreak-
sel er nu tilgængelig. Denne aksel sikrer 
en jævn udsåning af specielt små og 
lette frø. 
Udstyret er specielt målrettet landbrug 

med ønske om at placere græsfrø eller 
lignende via såskærene i en meget præ-
cis sådybde. 
Omrøreakslens aggressivitet er justerbar 
for maksimal fleksibiliet og for at mind-
ske risikoen for at beskadige frøene.
Akslen kan også være til gavn ved udså-
ning af nogle gødningstyper.

ISOBUS kit
Multiva FX 300/400 kan nu leveres 
med retrofit kit til kunder, som ønsker 
en ISOBUS maskine, men ikke har en 
ISOBUS kompatibel traktor i maskin-
parken. 
Udstyret består af en 7” trykfølsom 
ISOBUS skærm med komplet lednings-
net med tilkobling til traktorens batteri. 

Af Jens Møller Christoffersen, area 
manager Multiva, jens.moller.christoffer-

sen@dometal.fi

Multiva nyheder til kommende sæson
Multiva har lyttet til brugerne og tilbyder til kommende sæson flere nyheder til Forte 
FX 300 og 400 såmaskinerne 

Multiva FX 
300 kan så 
både  direkte, 
i harvet og 
i pløjet jord 
– så det er 
en meget 
alsidig såma-
skine, der nu 
 leveres med 
endnu mere 
ekstra udstyr.

Her ses frontdiskene til 
Multiva såmaskinerne.
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