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MULTIVA lancerer to nye såmaskinemodeller
MULTIVA introducerer til forårssæsonen 2023 komplet nye såmaskinemodeller på tre og fire 
meter arbejdsbredder.  

Af Jens Møller Christoffersen, sales manager, Multiva

Til foråret kommer Multiva med 
to helt nye modeller: Cerex EVO 
og Forte EVO samt eCerex og 

eForte.
De erstatter de tidligere Cerex og 

Forte FX-modeller. 
De velkendte Cerex og Forte FX er 

kendt som alsidige og præcise såma-
skiner hos brugere og kunder. De nye 
modeller vil give ekstra værdi for kun-
derne, hvad angår såpræcision, udså-
ning af store udsædsmængder, pålide-
lighed, driftsomkostninger samtidig 
med større kapacitet. Takket være nyt 
udstyr i kombination med de kendte 
funktioner bliver effektiviteten samt 
anvendeligheden af Multiva såmaski-
nerne forbedret markant. 

Langsigtet produkt udvikling
Multiva lægger konstant mange re-
sourcer i udvikling af nye maskiner og 
løsninger, som skal optimere bruger-
nes arbejde. 

Tæt samarbejde og dialog med kun-
der og partnere indenfor landbrugs-
maskinbranchen skaber grundlaget 
for løsninger, der øger bruger-venlig-
heden.  Forbedret effektivitet har væ-
ret højeste prioritet under udviklingen 
af de seneste nyheder. 

Nyt udsåningssystem
I alle modellerne, som kommer på mar-
kedet, er udsåningssystemet nyt og 
produceret med komponenter og gear-
kasser designet og udviklet in-house.  
Det nye udsåningssystem har et åbent 
og mere rummeligt design, som sikrer 
muligheden for et større flow. Det giver 
mulighed for at udså store mængder 
selv med høj hastighed. De nye udså-
ninghuse sikrer for eksempel udså-
ning af store mængder økologisk gød-
ning. 

Driftssikkerhed i udsåningen har 
også fået stor opmærksomhed un-
der udviklingsforbløbet. Ensartet ud-
såning af såsæd behandlet og coated 
med nye midler samt mikro-nærings-

stoffer er ofte en udfordring. I de nye 
Multiva såmaskiner er et højt flow op-
nået med større udsåningsvalser og 
større åbning.

Det nye Multiva udsåningssystem 
har også stor nøjagtighed og stabilt 
flow ved udsåning af små mængder 
udsæd. Dette opnås med de unikke 
udsåningsvalser, som har indbygget 
en separat småfrø-valse til mindre frø 
som raps. På de nye såmaskiner er bru-
gervenligheden ved justering af udså-
ningen og kalibrering også forbedret.

e-såmaskinerne eCerex & eForte
Multiva introducerer modeller med 
elektrisk udsåning til no-till dyrk-
ning samt dyrkningsformer, hvor 
der foretages jordbearbejdning for-
ud for såningen. Begge modeller er 
standard ISOBUS-forberedte, hvil-
ket forbedrer brugervenligheden 
og giver brugeren flere funktioner 
samtidig med, at tilkoblingen til 
traktoren bliver nemmere.

På eCerex og eForte såmaskinerne 
er det med elektriske motorer til drift 
af såakslerne muligt automatisk og 
trinløst at justere udsædsmængden af 
såvel såsæd som gødning i forhold til 
arbejdshastigheden. 

e-modellerne har som standard ud-
styr til præcisions-landbrug. Maski-
nerne kan via data fra markkort og 
GPS kontrollere udsåningen af såsæd, 
gødning og småfrø. Herudover er ma-
skinerne forberedt til håndtering af 
foragerautomatik, og de kan udstyres 
til aflukning af halv maskinbredde på 
gødning, såsæd samt småfrøsåkasse. 

Nye udstyrsmuligheder
Multiva såmaskinerne har en ny inte-
greret såkasse til frø og startgødning. 
Det nye småfrø- og startgødnings kit 
er nu indbygget i såkassen og giver 
mulighed for enten at udså i såskæret 
via samme såslange som udsæden el-
ler lægge udsæden ovenpå jorden bag-
ved skæret. Det nye småfrøsudstyr er 
designet til at kunne håndtere et bredt 
udvalg af græstyper og startgødninger. 

Udvalget af udstyr til Multiva så-
maskinerne er blevet opdateret. En af 
målsætningerne med det nye udstyr 
har også været at forbedre sikkerhe-
den i forbindelse med såarbejdet. For 
eksempel er maskinerne udstyret med 
en ny-designet frontplantform, der 
sikrer adgangen ved påfyldning. Yder-
ligere tilbydes to forskellige bremse-
systemer.

Multiva kommer til foråret 
med to helt nye såmaskine- 
modeller: Cerex EVO og Forte 
EVO samt eCerex og eForte.

En af de nye modeller har 
elektrisk udsåning til no-till 
dyrkning. 
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