PLANERA 2022
REPORTAGE, KAMPANJER OCH PRODUKTER FRÅN KVERNELAND GROUP

SJÄLVGÅENDE PÅ SKOTTORP

Skottorp Säteri investerar i Kverneland Siloking

Plöjning ett måste. Onland - en fördel
Kverneland 3400 onland på Berga-Alorp

Enkelhet och förtroende
Micklagården väljer Kverneland iXtrack T3

9 månader amorteringsfritt

Ränte- och amorteringsfritt på alla maskiner från Kverneland

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.se

PLANERA 2022
EN STARK START PÅ NÄSTA SÄSONG
Kära läsare
Ett nytt år har gått och vi är på väg in till en ny säsong på lantbruken runt om i Sverige.
Vi har alla ett omskakande år bakom oss på många sätt där vi framförallt saknat möjligheten att träffa er
kunder på mässor, demonstrationer, öppet hus etc. Även om vi inte kunnat träffas så har inte verksamheten legat nere, tvärtom så går våra fabriker på högtryck med väldigt stora orderingångar, vilket i sin tur
bidragit till att vi får justera våra produktionsmetoder för att öka vår produktionsvolym och möta den höga
efterfrågan.
För oss på Kverneland Group i Sverige så har årets största händelse varit vår flytt från Nyköping till Norrköping. Vi har nu möjlighet att visa maskiner och hålla utbildningar på plats hos oss vilket vi inte hade möjlighet
att göra på vårt tidigare kontor.
Vad händer då nästa år, ja början av nästa år är redan på hösten innan, då plogarna förbereder såbädden
till höstsådden. Det är det samma varje år förstås, mer specifikt så kommer den tidigare inställda mässan i
Hannover Agritechnica öppna sina dörrar v.9 2022. Där kommer vi som vanligt visa våra nyheter även denna
gång. Sedan hoppas jag att utställningar och andra visningar kan komma igång igen hemma i Sverige och att
vi alla kan leva utan att vara rädda för någon sjukdom. Nyckeln till ett friskt liv för en planta är att vi vårdar
den mot skadeinsekter och sjukdomar och att vi ger rätt näring, på samma vis som vi människor behöver
skydda oss genom att vaccinera oss och äta hälsosamt.
I den här tidningen som vi kallar Planera 2022, så skall de ge er lite tips och en möjlighet att läsa om de som
använt produkterna på sitt lantbruk och en diger lista på olika maskiner som täcker allt inom jordbearbetning
och sådd, slåtter och växtskydd.
Jag önskar er en trevlig läsning och är ni intresserade av någon av de maskiner ni finner här, så finns på
baksidan en lista på de återförsäljare som säljer våra produkter.
Mats Tykesson
Verkställande Direktör
Kverneland Group Sverige
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Kverneland Group
Skalles Väg 1
605 97 Norrköping
Tel: 011-8000 800
E-post: administration.se@kvernelandgroup.com
Hemsida: kverneland.se

BÖRJA BETALA OM NIO MÅNADER
PLANERA DIN EKONOMI
Kverneland hjälper dig att finansiera dina nyinvesteringer genom förmånliga finansieringslösningar.

Vårt erbjudande:
9 månader ränte- och amorteringsfritt följt av 24-72 månader avbetalning till
förmånlig ränta.
• 24mån. 2,36%*
• 36mån. 2,37%*
• 48mån. 2,43%*
• 60mån. 2,49%*
• 72mån. 2,52%*
*Stibor 30 dagar per 2021-08-31 noterades till -0,04%. OBS! Vid varje månadsskifte justeras räntorna efter ny Stibor notering.
Erbjudandet gäller endast för företag. Den sökande måste vara över 18 år.
Sedvanlig kreditprövning tillämpas, standardavgifter tillkommer. Korrekt
listpris och individuellt serienummer måste bifogas för att ansökan ska kunna
behandlas. Erbjudandet gäller till 31 mars 2022

Logotypen för imFarming syns vid
redskap som kan anslutas till våra
smarta lantbrukssystem.
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REPORTAGE: BERGA-ALORP

PLÖJNING ETT MÅSTE
ONLAND - EN FÖRDEL
Fakta: Berga Alorp
Plats:

Vikingstad, Östergötland

Ägare:

Magnus Nilsson och Jenny Nilsson Lantz

Anställda:

8 (inkl, familj) plus säsongsanställda och praktikanter

Djur:

Hönsplatser, 35000 för kläckägg och 18000 ekologiska matägg
och där till egen unghönsuppfödning samt 35 dikor och 4 st
alpackor.

Mark:

350 ha

Övrigt:

I koncernen ingår Berga-Alorp, Alorp Ägg, Rundelen Ägg
samt NHL Silo.

Magnus Nilsson, tredje generationens lantbrukare, är verksam
vid Vikingstad, Östergötland. Med stort teknikintresse och en
drivkraft att testa nya saker har man maximerat avkastningen de
senaste åren. GPS med RTK-precision, John Deere bandtraktor och
onland-plöjning med Kverneland 3400S är vardag hos Magnus på
Berga-Alorp.
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Magnus kollar in plöje och ekipage.

Rasmus finjusterar plogen.

Magnus och hans familj är verksam i flera företag. Dels är det den ekologiska
växtodlingen. Det finns även två stycken äggföretag varav ett med ekologisk
inriktning. Vid sidan av det äger man även en silo där man lagrar och torkar åt
kunder.
Totalt rör det sig om 8 anställda, inkl. familj, plus praktikanter och
säsongsanställda.
Det är alltså full verksamhet vid gårdarna Berga, Alorp och Skölstad.
Berga var gården där Magnus farfars far en gång startade. På 60-talet lades
gården Alorp till och 2014 köptes Skölstad, som dessförinnan varit arrendegård.

Med gps har man fått exakthet och en hel del automatisering. Banden har fått
ner traktorbredden och minimerat markpackning. Båda dessa tillsammans med
onland-plöjning har gjort under för arbetet.
- Det är som att plöja från en tv-fåtölj, säger Magnus.

Från konventionell till eko
Berga-Alorp bedriver ekologisk växtodling. Magnus förklarar att ett av skälen till
det, var att man även bedrev äggproduktion.
- Vi har äggproduktion och därmed mycket gödsel som redan är kravgodkänd.
Gödseln var en belastning som konventionell lantbrukare, medan det blev en
tillgång vid eko.
Lantbruket var konventionellt fram till 1997 då man började lite med eko. 2005
blev alla 350 ha fullt eko och 2015 fick man även erbjudandet att starta med
ekologisk äggproduktion.
Utmaningarna vid ekologisk odling är flera.
- Att få växtnäringen på plats och hålla ogräsen i schack och då är det framförallt
rotogräsen. Då gäller grundbearbetning och sen är det plogen.
Magnus utvecklar:
- Vi kör direkt efter tröskning. Grundbearbetning med tallrikskultivator. Hinner
vi två gånger så är det bra och gärna en gång med kultivatorharv med gåsskär
också. Tröskar du och inte gör något så börjar tistel, kvickrot och sånt växa. Skär
av det så det inte växer. När det är dags att börja höstså raps, så plöjer vi.
För plöjer gör man på Berga-Alorp, och man gör det med en ny John Deere
bandtraktor och Kverneland 3400S onland.
Teknikskiften
1900- och 2000-talet har som bekant inneburit en enorm teknikutveckling för
lantbruket. Magnus berättar hans farfars far var med om att gå från häst till
traktor, från stål- till gummihjul. Själv listar han tre viktiga saker som inneburit
mycket för hans lantbruk.
Det är gps:en.
Det är band till tröskan och traktorn.
Och slutligen är det onland-plöjning.

Plöjning ett måste, onland en fördel
Som eko är plöjningen ett måste, menar Magnus. Det är då man får kontroll på
ogräset.
Berga-Alorp har rejält styva jordar. Man plöjer med en 7-skärig Kverneland 3400S
och drar den som nämnt med John Deere bandtraktor på 370 hk. De plöjer på
3.10m bredd och använder GPS med RTK-precision, vilket är ett måste vid långa
drag.
Magnus har klara åsikter om plöjning.
- När man plöjer ska det vara som en SM-plöjning. Domarna är grannarna som
åker förbi.
Han lovordar sin plöjare Rasmus, som uppfyller hans höga krav.
Rasmus pratar själv om fördelarna med onland-plöjning, när vi träffar honom i
plöjningsarbetet.
- Det är otroligt bekvämt. Man packar inte nere i alven.
Magnus utvecklar kring fördelarna med onlandplöjning.
För att slippa markpackningen med enkelhjul i fåran, slippa slirningen i fåran som
täpper igen porerna. Vi får inte den här plogsulan. Förarkomforten blir bättre när
man sitter rakt och det blir mycket lugnare i traktorn.
Kverneland och Berga-Alorp
Berga-Alorp har kört Kverneland länge. Den senaste är den nya modellen, 3400S,
utrustad med kropp 28, Knock-on spetsar och hydrauliskt stödhjul.
Plogkropp 28 menar man plöjer otroligt väl på deras jordar. Plogen anses även
vara rymlig i åsarna.
Att extrautrusta med hydrauliskt stödhjul var också ett lyft, menar både Magnus
och Rasmus.
- Det blir snävare isättningar. När Rasmus kör vinklar han ner plogen precis som
en delburen.
Stödhjulet används även att att avlasta traktorn vid transport. Och att ställa om
från transport- till arbetsläge går på någon minut. En annan fördel är att den inte
blir så bred på vägen.
Med Rasmus som förare och en Kverneland-plog uppfylls en till devis från
Magnus, vad essensen till plöjning är.
- En plog som plöjer bra och en förare som plöjer i SM-klass.
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PLOGAR

KVERNELANDS PLOGPROGRAM
STARKA, LÄTTA, ENKLA ATT JUSTERA

Mobilfilm
Styrka

Prestanda
Ekonomi
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Styrka

Ekonomi

Prestanda

Kverneland stålteknologi har utvecklats under 140 år.
Den är helt oöverträffad. Styrkan i den ger plogen en
ökad livslängd.

Utformningen i kombination med den specifika
värmebehandlingen av varje enskild del garanterar
låga driftskostnader. Lätt att lyfta, lätta att dra för
låg bränsleförbrukning, optimerat lågt slitage av
delar.

Kvernelands innovationer och utformning av delar
gör det möjligt att snabbt ställa in och justera för att
få ett perfekt plöjt fält.

Mekanisk eller hydrauliskt stödhjul
Stödhjulet vänder sig kring sin egen axel och kan
fås antingen hydrauliskt eller mekaniskt. När hjulen
justeras blir det alltid samma djup på höger och
vänster sida.

Lätt ramrör
Ett ramrör på en 5-skärig Kverneland-plog väger
endast ca. 95kg. Det är 6mm tjockt och urstarkt.
Kverneland har under de senaste 20 åren levererat
7000 ramrör till nya plogar men vi har under samma
tid endast levererat tre över reservdelsdisk.

Central justering av förplogar
Förplogarna har central inställning. Det göra det
snabbare att justera djupet och det blir alltid lika på
höger och vänster sida.
Förplogen har en perfekt placering, långt bak på
åsen. Gott om plats till framförvarande ås. Det göra
att stora halmmängder kan passera störningsfritt
genom plogen.

Läs om alla Kverneland plogmodeller på kverneland.se

NYA GENERATIONEN

NYA GENERATIONEN

NYA GENERATIONEN

Kverneland 2300

Kverneland i-Plough

Kverneland 3300

Lätt att lyfta och dra. Variomatplog med 3-5 skär,
200-vändhuvud.

Isobus-plogen där alla viktiga funktioner kontrolleras
inifrån traktorhytten. 4-6 skär. 250-vändhuvud.

4-6 skär och ramrör på 120x200mm. 300-vändhuvud.
Trailer Transport Solution.

NYA GENERATIONEN

NYA GENERATIONEN

Kverneland 3400

Kverneland 6300

Kverneland 150S

Kraftig Variomatplog. Ramrör 120x200 mm. I-fåraoch onland-plog. 5-7 skär. 300-vändhuvud.

Kraftig vagnsplog med Variomat med 5-8 skär.
Ramrör 200x200 mm.

Lätt plog med 150-vändhuvud. Stegvis inställning
av arbetsbredd eller Variomat. Låg egenvikt - lågt
lyftkraftsbehov - lägre bränsleförbrukning.

Kverneland ED

Kverneland ES

Stegvist ställbar arbetsbredd. 200- eller 300-vändhuvud beroende på plog-storlek. Enkel och stabil
plog under alla förhållanden.

Kraftig Variomatplog med 200-vändhuvud. Låg egenvikt - lågt lyftkraftsbehov - lägre bränsleförbrukning.

Kverneland PW

Kverneland PN

Effektiv: 3 plogar i en vagnsplog. I fåra eller onland.
Mjuka vändningar. ATS/ISOBUS.

I fåra eller onland. Stegvis ställbar arbetsbredd.
Rammonterat hjul medger plöjning ända ut till
fältkant.

XHD Carbide Parts (tillval)
Kverneland beprövade processer för värmebehandling tillsammans med banbrytande,
nyutvecklade förstärkningar i volframkarbid!
Slitande jordarter orsakar hög påfrestning
och ständiga byten av delar.
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JORDBEARBETNING

KVERNELAND QUALIDISC
HÖG KAPACITET OCH PRESTANDA
KAMPANJ

Mobilfilm
Kverneland Qualidisc tallrikskultivator

Kverneland Qualidisc Farmer 5000T tallrikskultivator

Grund stubbearbetning med tallrikar - minimal markstörning skyddar den
naturliga markstrukturen, undviker erosion och stöder den biologiska
mångfalden.
Effektiv stubbearbetning spelar en viktig roll för mekanisk ogräsbekämpning
och ökad hållbarhet.

Ribbvält, hjul, fronthjul, bäraxel 5.0m, 3882kg

Kverneland Qualidisc erbjuder kraftfull och effektiv prestanda vid höga framkörningshastigheter på 18-20 km/h. Den starka tallrikssektionen säkerställer god
genomskärning, djupare bearbetning och utmärkt skärkvalitet i kombination med
enkla justeringar och minimala underhållskostnader.
Kverneland Qualidisc bearbetar ogräs och frön från frivilliga sädesslag i jorden
med en intensiv blandning för att främja deras groning för en effektivare efterbehandling. En jämn inblandning av halmen är en nyckelfaktor för fröets groning.
Därför har Kverneland konstruerat Qualidisc Pro för att uppfylla dessa krav, men
också för att erbjuda lantbrukaren en mångsidig maskin som är redo för både
grunda och djupare bearbetningar.
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KAMPANJPRIS: 439.000:Qualidisc Farmer 3500
Ribbvält 3.5m, 1695kg

KAMPANJPRIS: 159.000:-

Uppdaterad version av Qualidisc
• Större utbud av efterredskap
• Uppdaterad placering av tallrikarna ger förbättrad
utjämning mellan dragen
• Ny tallriksplacering: Förbättrad utjämning drag i drag på
bägge sidor.
• Och mycket mer

NYHET

Kverneland Kultistrip

Kverneland tallrikskultivator

Kverneland såbäddsharvar

Kvernelands svar på strip-till. Bearbetar endast
såraden och lämnar upp till 70% av ytan obearbetad.
Flera fördelar, exempelvis vattenhållande egenskaper och erosionskontroll.

Kverneland Qualidisc Farmer eller Qualidisc Pro burna och bogserade tallrikskultivatorer mellan 2.0
och 7.0m arbetsbredd. Stort utbud av efterredskap.

Såbäddsharvar med arbetsbredd på 5.0 och 8.0m.
God rymlighet och genomsläpplighet. Hydraulisk
djupjustering.

ALLA PRISER ÄR REK. PRISER EXKL. MOMS. GILTIGA T.OM 31/12-2021. MASKINER PÅ BILD KAN VARA EXTRAUTRUSTADE.

JORDBEARBETNING

KVERNELAND ENDURO
HÖG KAPACITET OCH PRESTANDA
KAMPANJ

Mobilfilm
Kverneland Enduro

Kverneland Enduro Pro 3500 Triflex

Kraftfull och effektiv prestanda - det är vad Enduro / Enduro Pro erbjuder.
Maskinen kan arbeta i höga hastigheter samtidigt som den har ett konstant
arbetsdjup.

Utjämningspinnar, KnockOn, ribbvält 3.50m, 1930kg

KAMPANJPRIS: 179.000:-

För dagens moderna gårdar har kraven på odling förändrats. Små tidsluckor
måste balanseras med högre maskinprestanda. Begränsade växtrotationer
kräver en anpassning inom teknik som uppfyller alla krav i modern växtodling.
Kverneland erbjuder olika konfigurationer beroende på krav.
Fördelarna
• Full cutting system (FCS)
• Perfekt blandning och utjämning
• Lågt dragkraftsbehov
• Stort utbud valsar
• Minimalt underhåll
• Stenskydd

Kverneland DTX djupkultivator

Kverneland Turbo i-Tiller Isobus

DTX med såmaskin för luckring ner till 40cm, för att
så täckgröda, raps i en överfart. Mycket mångsidig
maskin för djupluckring, myllning m.m.

Kontrollera hela kultivatorn med Isobos-skärmen:
arbetsdjup, utjämning och mycket mer. Auto-protect
och Smart-system skyddar maskinen.

ALLA PRISER ÄR REK. PRISER EXKL. MOMS. GILTIGA T.OM 31/12-2021. MASKINER PÅ BILD KAN VARA EXTRAUTRUSTADE.

Kverneland pinnkultivatorer
Kverneland har flera modeller kultivatorer som kan
utrustas med en rad olika efterredskap. Modeller
från 2.82 och 7.6m.
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KVERNELAND SÅMASKINER

KVERNELAND SÅMASKINER
PERFEKT SÅDJUP - BÄSTA UPPKOMST

Mobilfilm
Kverneland u-drill

Kverneland DG-II - För de stora arealerna

u-drill kan arbeta i hög hastighet och behålla ett konstant sådjup.

Med Kverneland DG-II har du den allra senaste teknologin inom sådd. Decennier av tekniska erfarenheter från Kvernelands pneumatiska distributionssystem är inbyggda i den nya DG-II.

u-drill plus
En kombinerad såmaskin för både utsäde och gödning. Det finns två olika sätt att
placera gödningen:
Den första varianten placerar gödningen i tallriksharvens andra rad, och placerar
gödning var 25:e cm.
Den andra varianten är att placera gödningen i varje sårad, med CD-billens andra
utsläppspunkt. Ger utsädet snabbare tillgång till gödselmedlet och kraftigare
planta.
u-drill kan applicera gödning med nivåer upp till 400 kg/ha, vid 15 km/tim.

GÖDNING
UTSÄDE

GÖDNING
UTSÄDE

12.5cm

GÖDNING
UTSÄDE

12.5cm

Bogserade Kverneland DG-II är idealisk för större lantbruksföretag. Med arbetsbredd på 9 eller 12 m och behållarkapacitet på 6000 lit är dess prestanda
ojämförlig. Upp till 140 ha på en dag!
DG-II kombinerar högpresterande teknologi med enkel användning. Maskinens
tydliga konstruktion och intelligenta teknologi gör allt enkelt: från att ställa in
och fylla upp, till transport och sådd.

GÖDNING
UTSÄDE

12.5cm

Double Entry - Ge din gröda en riktigt bra start
• Kombisåmaskin u-drill med cd-bill Double entry lägger gödningen
tillsammans med utsädet. Kvävet tas upp bättre.
• Lägg ut exakt mängd gödning - spara materialkostnader.
• Snabbare start och gynnsam utveckling i groddstadiet.
Så och lägg ut ca 60% gödning
Vid sådden lägger du ut en del av gödningen. Hur mycket är lite beroende på fält- och väderförhållanden, men runt 60% är ett bra riktmärke.
När grödan börjar komma upp gör du en kvävemätning i fält. Styrfilerna
du får laddar du in i din IsoMatch Tellus-terminal. Sedan lägger du ut en
kompletteringsgiva med Kverneland GEOSPREAD. Styrfilerna gör givan exakt.
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IsoMatch (Multi)Eye
Med Multi Eye kan föraren se hela såprocessen med
en snabb blick. Upp till fyra kameror kan anslutas till
IsoMatchs terminaler. Det ger full kontroll över hela
maskinens drift.

KVERNELAND PRECISIONSSÅMASKINER

KVERNELAND PRECISIONSSÅMASKINER
EXAKTA OCH ANPASSNINGSBARA

Optima (fast)
Enkel, lätt och kostnadseffektiv maskin i olika
arbetsbredder och radtyper.

Optima TFprofi
Reducerat effektbehov och stor behållarvolym ger
maximal arbetseffektivitet.

Optima PH 6m (parallell hydr. fällbar)
Hög kapacitet och snabb omställning mellan arbete
och transport. Effektiv tillsammans med främre
behållare.

Optima V (variabel)
Variabel hydraulisk ram för olika grödor och
radbredder (33 - 80cm).

1

Optima SX

1

2
2
3
3

Monopill PH (6 / 9m)
Hög kapacitet och snabb omställning mellan arbete
och transport. Effektiv tillsammans med främre
behållare.
Monopill fast (3 - 12m)
Hög kapacitet och snabb omställning mellan arbete
och transport. Längsgående transport från 6.10m.

SX - Såhus med hög hastighet
50% mer effektiv än standardraden med noggrann
frö-singulation, exakt placering och höga arbetshastigheter upp till 18km/tim.

SX - Trycksatt såhus
Utsädet ”skjuts” genom en luftström med en hastighet
på upp till 70km/tim in i fåran. Inga skarvar, ingen
friktion, inget slitage. Alla GEOSEED-funktioner möjliga.

SX - Flexibelt mellanliggande presshjul
SX-mellanpresshjulet fångar och skyddar de känsliga
fröerna. Negativ inverkan t.ex. vibrationer mellan
utsläppspunkt och jordkontakt elimineras på grund av
hög luftström.

Kverneland iXtra Life
iXtra LiFe, här tillsammans med Monopill precisionssåmaskin gör att utsädet sås på rätt plats
och applicerar rätt mängd flytande gödning på
samma gång. För att ge grödan en bra start placeras
gödningen nära fröet. Elektroniken på båda maskinerna kommunicerar, så appliceringen startar och
stannar vid varje individuell rad.

Miniair Nova
För alla sorters grönsaker. Mycket exakt placering av
utsäde.
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REPORTAGE: MICKLAGÅRDEN

ENKELHET OCH FÖRTROENDE I FOKUS
MAGNUS VÄLJER KVERNELAND

På Micklagården i Näsum i östra Skåne har det rullat maskiner
från Kverneland i många år. Nu sköts även sprutningen med
Kverneland. Magnus Nilsson berömmer den enkla och driftsäkra Kverneland iXtrack T3. – Den är enkel att köra, en smidig
spruta, säger han.
På Micklagården i Näsum i östra Skåne har det rullat maskiner från Kverneland i många år. Nu sköts även sprutningen med Kverneland. Magnus Nilsson
berömmer den enkla och driftsäkra Kverneland iXtrack T3. – Den är enkel att köra,
en smidig spruta, säger han.
Mjölkkorna på Micklagården kan njuta av den vackra utsikten över Ivösjöns norra
delar när de tittar ut från lösdriftsstallarna eller går på betesmarkerna. I området
finns gott om fruktodlingar och många lantbrukare har potatis i växtföljden. Det
finns gott om jobb för ett lantbruksföretag med entreprenadtjänster.
− Potatisen är den tunga biten med sprutan. Det finns många odlare här omkring
och det är många sprutningar i potatisen. Entreprenaden har blivit en rätt stor
del av företaget. Vi är intresserade av maskiner och folk har frågat oss om hjälp
så det har blivit mer och mer entreprenad sedan vi tog över 2008. Vi känner nog
inte att vi vill ha så mycket fler grejor att köra med, men kanske använda det vi
har mer, säger Magnus Nilsson, en av fyra delägare på Micklagården.
Micklagården i Näsum AB drivs av bröderna Magnus och Martin Nilsson och deras
kusiner, syskonparet Andreas Nilsson och Malena Persson. De 260 årskorna är
uppdelade på två av de gårdar som ingår i bolaget och mjölkas i grop två gånger
om dagen. Ungefär lika många ungdjur finns i företaget. Hälften av tjurarna föds
upp till mellankalvar och säljs när de är omkring tio månader och hälften säljs
efter ungefär två och en halv månad. Slaktbilen kommer i snitt en gång i veckan
och på ett år säljer Micklagården omkring 70 tjurar.
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− Vi säljer till ett lokalt slakteri i Näsum och det är deras efterfrågan som avgör.
Det blir lite olika storlek och ålder på tjurarna vi säljer. De föds ju inte i exakt
samma takt som folk äter. Det är alltid roligt att gynna det lokala och att djuren
har fem kilometers transport tycker jag känns ganska bra, säger Magnus.
2019 investerade Micklagården i den då nylanserade växtskyddssprutan Kverneland iXtrack T3. Sprutrampen är 24 meter, behållarvolymen 3200 liter och
hjulaxeln justerbar ner till 1.50 meters spårvidd.
− Vår gamla spruta var från 2005 och ganska sliten. Vi hade funderat länge på
vad vi skulle ha och hade inte mognat för att ha körspår i potatisen utan ville
ligga kvar i att köra med radodlingshjul och 1.50 i bredd. Många vill ha större
spårvidder. Vi hade dragstyrning på den förra men det använde jag aldrig för jag
tyckte inte det kändes bra. Nu kom Kverneland med hjulstyrning där du kunde
köra på 1.50. Det passade oss bra, säger Magnus.
Hjulaxeln är styrbar vilket gör att sprutan följer i traktorns hjulspår. Axeln är också
teleskopisk och kan breddas till 1.75.
− Men det är inget du ändrar på tio minuter precis. Vi har kört på 1.50 från början,
säger Magnus.
Micklagården sprutar årligen omkring 1200-1300 hektar potatis, spannmål,
majs och raps åt sig själva och andra i ett område i nordöstra Skåne och västra
Blekinge. Fälten är överlag relativt små, oregelbundna och framför allt utspridda.
− Det blir en hel del transport och den är behaglig att köra på väg. Rampen
fjädrar, det blir aldrig stumt, säger Magnus.
Individuell stängning av varje munstycke är en annan egenskap som Magnus har
stor nytta av. Sprutan körs med GPS-styrning och systemet stänger automatiskt
av enskilda munstycken som körs över ett redan sprutat område.
− För oss med lite mindre fält med oregelbundna kanter passar det bra eftersom
det inte blir någon dubbelsprutning. Har du åkrar på 100 hektar och 1100 meter
långa drag blir det inte den effekten med GPS som när åkern är oregelbunden.
Speciellt inte när du har 24 meter ramp. Vi märkte stor skillnad på sprutvätskan
när vi började med denna. Den räcker längre och det blir ingen dubbelsprutning.
Den individuella avstängningen gillar jag mycket, säger han.

Kverneland iXtrack T3 är helt ISOBUS-kompatibel, vilket gör att sprutan fungerar
med alla AEF-certifierade terminaler.
− Vi behöver ingen extra skärm i traktorn och det uppskattar vi. Traktorn är redan
full av skärmar. Vi kör med traktorns skärm och GPS-skärmen. Det är bara att
backa till, i med sladden från sprutan och sen bara att åka. På sommarhalvåret
har vi en traktor med radavståndshjul och då kör vi alltid sprutan med den. Men
vid tidiga sprutningar och nu på hösten har vi inte de hjulen på och då kan vi
ta vilken traktor som helst. Då är det skönt att sprutan går via ISOBUS, säger
Magnus.
Han tycker att det är lätt att blanda och fylla sprutan innan körning och
berömmer även diskfunktionen.
− Du ställer in hur många hektar du ska köra eller hur många liter du vill ha, så
blir det exakt. Det har ju alla nya sprutor idag så det är inget extraordinärt, men
det är väldigt bra och smidigt. Det är skönt att ha sprutan helt tom när man är
klar. Diskprogrammet fungerar också väldigt bra. Du kan även köra disk endast
för sprutledningen. Om det sätter sig någonstans brukar det vara i munstyckena.
Har du inte hundraprocentigt tomt och ska fortsätta köra dagen efter, är det bra
att kunna köra vatten bara i rampen, säger han.

Fakta: Micklagården i Näsum AB.
Plats:

Näsum, mellan Kristianstad och Karlshamn. Arrendeställe
under godset Trolle Ljungby.

Drivs av:

Bröderna Magnus och Martin Nilsson och syskonen Andreas
Nilsson och Malena Persson. De båda syskonparen är kusiner.

Anställda:

Fem plus inhyrd personal vid behov.

Djur:

260 mjölkande kor plus lika många ungdjur.

Mark:

Brukar 350 hektar plus bete.

Övrigt:

Utför entreprenadtjänster, exempelvis tröskning, gödselkörning, sådd, potatisplockning, vallarbeten, sprutning.

Maskiner från Växtskyddssprutan iXtrack T3, gödningsspridare, betesputs,
Kverneland:
slåtterkross, plog.

I företaget finns, förutom sprutan, även en gödningsspridare, en slåtterkross, en
betesputs och en plog från Kverneland.
− Det är enkla och driftsäkra maskiner skulle jag vilja säga. Gödningsspridaren är
precis som sprutan väldigt lättkörd och enkel, slåtterkrossen också. Vi har alltid
kört Kvernelandplog och är fullt nöjda där också. Man får hjälp av både återförsäljaren, Östra Sönnarslöv Traktorservice, och Kverneland. Det går bra att diskutera
direkt med Kvernelands representant, de tar åt sig av saker och ting, lyssnar
gärna och skickar bilder och grejor. Det händer någonting. Att man får hjälp är
viktigt. Det som funkar hos grannen funkar ju kanske inte för mig, säger Magnus
Nilsson.
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VÄXTSKYDDSSPRUTOR

KVERNELAND IXTRACK ESSENTIAL
ENKELT OCH SÄKERT VÄXTSKYDD
NYHET

Mobilfilm
Kverneland utökar iXtrack T-serien med iXtrack T3 / T4 Essential. Den nya
serien har de grundläggande och viktigaste funktionerna för modernt
växtskydd.
Användarvänlig
IXtrack T3 / T4 Essential-modellerna är utformade för enkelt och intelligent
växtskydd. iXspray hård- och mjukvara med intuitiv touchskärm gör maskinerna
mycket lätthanterade. ErgoDrive vändtegshantering aktiverar rampfunktioner
med en knapptryckning.

Kverneland växtskyddssprutor
Kverneland har burna sprutor med volym från 800 lit till 1200 lit, sprutramper
på 12 - 21 m.. Bogserade iXtrack med volymer på 2600 till 7600 lit. Sprutramper 15-40 m.
Fronttanken iXtra finns med 1100 m volym. I kombination med burna iXtra får
man en totalvolym på 3000 lit.
Kverneland iXdrive är en självgående sprutserie med 4.250 till 6.150 lit.
Sprutramper från 25 till 40m
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Stabilitet
iXtrack T Essential är utrustade med ett mjukt, avfjädrat parallellogram som är
aktivt i sprutläge och transport – för optimal rampstabilitet. Parallellogrammet
kombinerar stabilitet med mjuk rampbalansering och begränsad vertikal rörelse.
Det minimerar avvikelser på spruthöjden vilket säkerställer korrekt täckning av
grödor.
Intelligent elektronik
iXtrack T Essential är helt Isobuskompatibla. De passar IsoMatch Tellus Pro / GO +
eller någon annan AEF-certifierad terminal. Kombinera med IsoMatch Grip, Global
II och InLine för att göra sprutjobbet mer exakt, intelligent och enkelt.

KONSTGÖDNINGSSPRIDARE

KVERNELAND GÖDNINGSSPRIDARE
MODELLPROGRAM

Mobilfilm

Modellöversikt
Spridare med hydraulisk kontroll
Kverneland EL. 9-21 meter. 700-1400 liter.
Kverneland CL. 10-28 meter. 1100-2000 liter.
Kverneland HL. 12-54 meter. 1875-3900 liter.
Spridare med elektrisk kontroll
Kverneland CL Remote II. 10-28 meter. 1100-2000 liter.
Kverneland HL Remote II. 12-54 meter. 1875-3900 liter.
Spridare med vågsystem och doseringskontroll (ISOBUS-kompatibel)
Kverneland CL EW. 10-28 meter. 1100-2000 liter.
Kverneland TL. 12-54 meter. 1875-3900 liter.
Spridare med GEOSPREAD-system (ISOBUS-kompatibel)
Kverneland CL GEOSPREAD. 10-28 meter. 1100-2000 liter.
Kverneland TL GEOSPREAD. 12-54 meter. Behållarvolym: 1875-3900 liter.
Kverneland TLX GEOSPREAD. 24-45 meter. Behållarvolym: 1875-3900 liter.

CENTERFLOW SPRIDNINGSPRINCIP
• Inga slag, ingen krossning, inget damm
Jämn, skonsam gödselacceleration från det centrala utloppet. Granulatet behåller karaktären.
• Ojämförlig precision
Spridartallrikar med 8 kastvingar, spridningsbredd från 12 till 54
meter.
• Jämn spridningsbild
Spridningsbild med dubbel överlappning, även i sluttande fält.
• Minimal vindpåverkan
Plana spridartallrikar ger alltid ett horisontellt spridningsmönster.
• Garanterad precision på sluttningar
Gödseln träffar alltid vingarna på samma ställe och följer hela
vingarnas längd.

EL
700-1.400 lit

CL
1.100-2.000 lit

CL EW
1.100-2.000 lit

CL GEOSPREAD
1.100 - 2.450 lit
1.300 - 2.800 lit

HL
1.500 - 3.450 lit
1.875 - 3.900 lit

TL GEOSPREAD
1875 - 3900 lit
1500 - 3450 lit

TLX GEOSPREAD
1.875 - 3.900 lit
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SLÅTTERMASKINER/-KROSSAR

KVERNELANDS BREDA SLÅTTERPROGRAM
EFFEKTIV VALLKEDJA BÖRJAR HÄR
KAMPANJ

Mobilfilm
Kverneland 5087 MN
En okomplicerad butterfly som består av 2 st 3.2m breda centrumhängda
slåtterkrossaggregat med nylonfingrar. Mekanisk marktrycksavfjädring som kan
kompletteras med hydraulik. Vertikal parkeringslösning.
Tillsammans med frontkross ger 5087 MN 8,75 m arbetsbredd och väger
endast 2100kg.

Kampanj Kverneland 5087MN
8.7 m, nylonfingrar, butterfly

KAMPANJPRIS: 348.000:-

Kverneland 5087 MN är utrustad med NonStop BreakAway för att skydda slåtterbalken. Det integrerade autoreset-skyddet skyddar slåtterbalken vid påkörning.
Om så händer svänger maskinen bakåt och uppåt. Det här skyddar slåtterbalken
maximalt. Maskinen återgår automatiskt i arbetsposition, efter påkörning.
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SLÅTTERMASKINER/-KROSSAR

KAMPANJ

KAMPANJ

Kverneland 3300 FT-serien
Bekväma funktioner som enkel injustering av bearbetningsplåt, omställning av
strängbredd och förrenklat parkeringsläge. ProLink-upphängning - ett extremt
responsivt och hållbart koncept. Flytande tredimensionell upphängning ger
utmärkt markföljsamhet för noggrant arbete och bra skydd för slåtterbalken.

Kverneland 4300
Med ett brett modellprogram som innehåller maskiner med standard- eller
centrumdrag, stålfingrar eller gummivalsar mm kan 4300-serien skräddarsys
för varje situation. BX strängsamlarband och nu även hydraulisk inställning av
stubbhöjden finns som tillbehör.

Kampanj 3332FT

KAMPANJPRIS 4332CT: 269.000:-

3.16m, 1250kg

KAMPANJPRIS: 191.000:-

KAMPANJPRIS 4336CT: 294.000:-

Kverneland 2800 M

Kverneland 3300 MT

Kverneland 53100 MT BR

Modellöversikt
Modell

Koncept

Arbetsbredd, m

Tallrikar

Bearbetning

Effektbehov, hk

Vikt, kg

Transportbredd, m

2300 M

sidomonterad

1.6-2.0-2.4

4-5-6

-

36-46

435-495

1.2

2600 M

sidomonterad

2.4-2.8-3.2

6-7-8

-

45-55

580-684

1.4

2500 MH

mittmonterad

3.2-3.6-4.0

8-9-10

-

55-70*

805-970

<3.0

2800 M

mittmonterad

2.8-3.2-3.6-

4.0 7-8-9-10

-

40-70

806-940

2.3

5000 M

butterfly

8.7-9.5

2x8-2x9

-

140-150

1360-1500

<3.0

2800 F/FS

frontmonterad

2.8-3.2

7-8

-

45-60

670-855

<3.0

4100 L

bogserad

3.2-4.0

8-10

-

65-85

2513-2256

3.0-3.8

3200 MN

bakmonterad

2.4-2.8-3.2

6-7-8

Nylon

70-90

905-1090

1.9-3.0

3300 MT

bakmonterad

3.2-3.6

8-9

SemiSwing

90-120

1400-1550

3.0

5087 MN

butterfly

8.7

2x8

Nylon

150

2129

3.0

5090 MT BX

butterfly

9.0

2x8

SemiSwing

220

4240

3.0

53100 MT Vario

butterfly

9.8-10.2

2x9

SemiSwing

200

3065-3185

2.9

53100 MT BX Vario

butterfly

9.8-10.2

2x9

SemiSwing

240

3710-3830

2.9

3300 FT

frontmonterad

3.2-3.6

8-9

SemiSwing

75-80

1225-1439

3.0-3.35

3600 FT/FN

frontmonterad

2.8-3.2-3.6

7-8-9

SemiSwing, Nylon

70-90

1206-1500

2.7-3.4

4300 LT

bogserad, vänster

2.4-2.8-3.2-3.6

6-7-8-9

SemiSwing

60-90

1800-2250

2.2-3.4

4300 CT

bogserad, centrum

3.2-3.6-4.0

8-9-10

SemiSwing

80-100

2320-2500

3.0-3.8

Slåttermaskiner

Slåtterkrossar
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STRÄNGLÄGGARE

KVERNELANDS STRÄNGLÄGGARE
ANPASSADE FÖR KAPACITET
KAMPANJ

Mobilfilm
Kverneland 9439 CompactLine

Kverneland 9472C CompactLine

Kverneland 9584C /9590C ProLine

Enkelrotorig strängläggare i CompactLine serien.
Underhållsvänligt rotorcentrum med fast kurvbana i
oljebad. Arbetsbredd på 3,9 m.

2-rotorig mittläggare. Underhållsvänliga
CompactlLine växellåda. TerraLink Quattro för perfekt
markföljning. Hydrauliskt justerbar arbetsbredd,
6.20 - 7.20m.

Kraftiga tvårotoriga strängläggare i ProLine-serien
med hydraulik justerbara arbetsbredder från 7.60 9.00m. Till 9590C finns elektrisk rotorhöjdinställning
som tillval.

KAMPANJPRIS: 55.000:-

KAMPANJPRIS: 183.000:-

Tandemaxel ingår.

Tandemaxel ingår.

KAMPANJPRIS 9584C: 254.000:Tandemaxel ingår.

Modellöversikt
Specifikation

Modeller

Arbetsbredd

Räfsarmar / rotor

1-rotoriga

9032 - 9035 - 9439 - 9443

3.2 - 3.5 - 3.9 - 4.3

9 - 10 - 11 - 12

2-rotoriga sidoläggare

9471 S Evo - 9471 S Vario

6.6 - 7.1

11 - 12

2-rotoriga sidoläggare

9670S Evo - 9670 S Vario

6.65 - 6.65 - 7.85

11 - 12

2-rotoriga mittläggare

9464 C - 9472 C - 9472 C Hydro

6.2 - 7.3

2 x 11

2-rotoriga mittläggare

9476 C

7.0 - 7.8

2 x 11

4-rotorig mittläggare

94125 C

10.0 - 12.5

4 x 12

1-rotoriga

9542 - 9546

4.2 - 4.6

12 - 13

2-rotoriga sidoläggare

9577 S Evo

7.7

2 x 12

2-rotoriga mittläggare

9580 C

7.0 - 8.0

2 x 11

2-rotoriga mittläggare

9584 C

7.6 - 8.4

2 x 12

2-rotoriga mittläggare

9590 C Hydro/Pro

8.0 - 9.0

2 x 14

4-rotoriga mittläggare

95130 C /Pro

10.0 - 12.5

4 x 12

4-rotoriga mittläggare

97150 C

9.8 - 15.0

2 x 13 / 2 x 15

CompactLine

ProLine
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ROTORVÄNDARE

KVERNELANDS ROTORVÄNDARE
FÖR ALLA GÅRDAR
KAMPANJ

Mobilfilm

Kverneland 8590
Kverneland 8590, 9.0 meter och rörligt trepunktsfäste
som gör att rotorvändaren blir stadig och säker i
arbetet. Den starka konstruktionen och de oljefyllda
växellådorna gör maskinen tillförlitlig, effektiv, och
lämplig för långa arbetsdagar.

Modell

Arbetsbredd

KAMPANJPRIS 8590: 178.000:-

Kverneland 8452
Rotorvändare i Compactserien har lågt
underhållsbehov och arbetsbredd på 5,2 m. Alla
vändare kan justeras centralt för vändning från
fältkant.

KAMPANJPRIS 8452: 62.000:-
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KVERNELAND RUNDBALSPRESSAR
OÖVERTRÄFFAD BALKVALITÉ
KAMPANJ

KAMPANJ

Kverneland 6716 - 6720 plus singelpress

Kverneland 6716-6720 FlexiWrap kombipress

Flexpressarna 6716 och 6720 har den patenterade PowerBind-nätlindningen
och Intelligent Density 3D. Effektiv inmatning med 2.2 m bred pickup, 5 rader
pickup-pinnar, val av inmatningssystem, programmerbar baldensitet och användarvänliga ISOBUS-kontroller. De två modellerna har baldiameter från 0.60m upp
till 1.65m och 2.00m vardera. Baldiametern ställs enkelt via kontrollterminalen.

Flexkammarpress med integrerad inplastare, FlexiWrap. Balens diameter från
0,60m upp till 1,65 och 2,00 m.
FlexiWrap kombinerar hög baldensitet med snabb och säker balöverföring samt
snabb dubbel satellitinplastning.

KAMPANJPRIS 6716, SC14 FW PLUS: 899.000:-

KAMPANJPRIS 6716 RN PLUS: 389.000:-

Tilläggspris:

KAMPANJPRIS 6716, SC14: 415.000:-

25 knivar 80.000:Tellus Pro 40.000:-

Kverneland 6350 FlexiWrap kombipress
Fixpressen Kverneland 6350 FlexiWrap producerar balar med hög densitet som
sedan snabbt och säkert transporteras till inplastaren med dubbelsatellit, allt i
ett effektivt och stabilt flöde. Det är den perfekta lösningen för enmansarbete.
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BALPRESSAR

KVERNELAND FASTBALE
PRESSNING NON-STOP

Mobilfilm

FastBale är en verklig nonstop-press som endast
behöver stanna vi plast- och nätbyte. Tros detta
är den mycket kompakt, inte minst tack vare
att de två balkamrarna delar ett antal valsar.
Dessutom gör det vi har en av marknadens minsta
kombipressar.

FastBales konstruktion gör att du kan arbeta på flera
olika sätt:
• Pressning och plastning non-stop: Den nya
standarden för maximal produktion.
• Pressning non-stop, med inplastaren upphöjd.
Balarna lossas direkt från huvudkammaren utan
dröjsmål.
• Pressning non-stop, med inplastaren nedsänkt
men avaktiverad. Balarna kan lossas parvis för
smidigare upphämtning.
• Pressning endast i huvudkammaren (non-stop av).
• Pressning och plastning endast i huvudkammaren
(non-stop av).

Ökad förarkomfort och helt ISOBUS-kompatibel
Helt automatiserad hantering. Det enda valet som
behöver göras är om föraren ska kontrollera när
balen släpps.

SÅ FUNGERAR FASTBALE:

Balen färdigställs i huvudkammaren som på en
vanlig runbalspress.

När balen i huvudkammaren är färdigpressad
styrs flödet över till förkammaren samtidigt som
pressningen fortsätter.

Balen i huvudkammaren nätas, därefter öppnas
bakluckan och balen rullar över till den nedsänkta
plastaren.

Pressningen i förkammaren fortgår medan balen
inplastas i plastaren som nu har höjts.

Den färdigplatsade balen släpps ner från den åter
sänkta plastaren och pressningen i förkammaren
avslutas.

Gräsflödet styrs om samtidigt som balen i
förkammaren flyttas till huvudkammaren för
färdigpressning.
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BALSNITTARE

KVERNELAND BALSNITTARE
APTIT FÖR MER
Nya Kverneland 863

Modeller

Balsnittare för effektivt arbete. Kapacitet på 3.0m3 - möjlighet att hantera
rundbalar på 1.8m. Växellåda med två hastigheter ger rätt hastighet på fläkthjulet för halmfördelning och utfodring. Kastlängd på upp till 20 m.
Egenskaper
• 3.0m3 behållare.
• 4-steg svängbart utkast.
• Ny optimerad trumm-, fläkthjuls- och behållardeisgn för maximal kapacitet.
• Unik design på trum-knivkonfiguarationen för att hantera olika material.
• Växellåda med två hastigheter för reducerad hastighet av fläkthjulet vid
avlastning av material.

KAMPANJPRIS 863: 248.000:-

Kverneland 852
Kverneland 852 buren balsnittare är i standardutförande anpassad för både arbete
med halm och ensilage.
Kverneland 856 Pro
Kverneland 856 Pro har dubbla knivtrummor för att uppnå högsa kapacitet,
kastlängd på upp till 18 m. Drum Feed Control Sytem för att minimera stopp. 6m3
kammare.
Kverneland 863 / 863 Pro / 864
Kvernelands nya generationen balsnittare med högre kapacitet genom ny utformning på knivtrumman. Upp till 20 m kastläng med det nya bredare fläkthuset.
Finns med 3.0 & 4,2m3 kammare.

Kverneland 852

Kverneland 856 Pro

Kverneland 864

KAMPANJ

Mobilfilm
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SLAGKLIPPARE

KVERNELAND SLAGKLIPPARE
MÅNGSIDIGA, PÅLITLIGA, EFFEKTIVA

Mobilfilm
Det breda sortimentet av Kverneland slagklippare garanterar att det finns en modell som passar alla.
Varje modell ger fantastiska resultat under många olika driftsförhållanden. Alla modeller är stabilt konstruerade med en robust växellåda och “V”-remmar.
En höghållfast kropp med dubbel plätering i kritiska områden ger ytterligare trygghet.
En kombination av precisionstillverkade rotoraxlar och slitstarka blad säkerställer tillförlitlig drift, samtidigt som underhållsbehovet hålls på ett minimum.

KAMPANJ

KAMPANJ

Kverneland FRO
2.35-3.25m. Möjligt med både front- och bakmontage.

Kverneland FXE
2.80m. Medar som standard. Perfekt för lantbrukare och maskinstationer.

KAMPANJPRIS FRO 325: 95.000:-

KAMPANJPRIS FXE 280: 85.000:-

Med y-slagor

Med y-slagor. Hjul ingår.

Modellöversikt
Modell

FHS

FHP

FHP plus

FRO

FRH

FRD

FXE

FXZ

FXF

Arbetsbredd, cm

155-250

155-200

200-250

235-325

235-320

280-320

280

320-400

560-640

Transportbredd, cm

177-272

180-225

255-305

255-345

255-345

300-345

300

352-432
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Vikt, kg

475-655

740-820

900-985

863-1080

1025-1225

1220-1380

940

1750-2200

2400-2700

Effektbehov, min-max, hk

35-80

45-100

70-130

60-140

70-160

90-160

65-110

100-260

130-260

Antal y-slagor

40-64

40-52

52-64

40-56

56-80

72-80

68

120-152

144-160

Antal hammarslagor

20-32

20-26

26-32

20-28

28-40

36-40

34

60-78

72-80

Utskjut, mm

500

580

1250

500

550

550

540

-

-

245

-

245

160

Bakre rulle, mm
Bakre hjul
Standard

-

195
-

195

195

-

245
-

245
-

Tillval - Ej möjlig
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REPORTAGE: SKOTTORPS SÄTERI

SKOTTORPS SÄTERI AB

FRAMGÅNGSRIK MJÖLKGÅRD SATSAR PÅ KVERNELAND

Foderblandningen består av bland annat majs, gräs, ängssvingelhö, soja, kross, mineraler och salt. Komponenterna är nästan alltid samma, men fördelningen
varierar beroende på tillgång och djur.
Med drygt 1300 mjölkkor och runt 30 anställda är Skottorps Säteri AB ett
av Hallands största lantbruksföretag. Familjen Gunnarsson, som driver
verksamheten, menar själva att duktiga medarbetare och ett stort eget driv
och intresse är receptet för att lyckas i branschen. En av företagets senaste
investeringar är en Siloking, en självgående foderblandare, från Kverneland.
Lars-Inge Gunnarsson och de fyra barnen Karl-Johan, Erik, Anna och Elin är
alla lika stora delägare i företaget Skottorps Säteri AB. Att driva ett företag
tillsammans med familjen fungerar precis som man kan tänka sig, säger Erik
Gunnarsson och skrattar.
− Det är alltid snabba beslut och alla måste kunna ge och ta på ett bra sätt. Det
finns ett stort intresse från alla delägare och det och att man håller hyfsat sams
är en förutsättning för att det ska gå. Vi är också uppdelade i våra olika arbetsområden, annars hade det inte gått, säger han.
Erik är växtodlingsansvarig, storebror Karl-Johan ansvarar för energiprojekt,
byggnader, reparationer och underhåll, Anna håller i administration och personalfrågor och Elin är driftschef på Ösarp, en av företagets gårdar. Lars-Inge har
övergripande ansvar som VD.
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Familjen Gunnarsson driver Skottorps Säteri AB och är alla lika stora delägare
i företaget. Från vänster: Erik, Lars-Inge, Elin, Anna och Karl-Johan.
Bild: www.skottorp.com

Skottorps Säteri AB har idag drygt 1300 mjölkkor på tre
gårdar. Totalt finns cirka 4000 nötdjur i företaget och man
brukar omkring 2800 hektar och har 30 anställda, inklusive
ägarfamiljen. Skottorps Säteri är även delägare på 25 procent
i Skottorps Mejeri AB och har varit drivande i det projektet
sedan det drog igång på allvar 2010. Mejeriet tillverkar
två sorters ostar och hela processen, från mjölkning till
försäljning, sker på gården. Den största delen säljs dock till
restauranger och en mindre del även i livsmedelsbutiker i
närområdet.
Skottorps Säteri jobbar även med egen energiproduktion i
form av två vindkraftverk, solceller och biogasanläggning.
− Vi är nästan självförsörjande om allt tuffar på som det ska.
Förutsättningarna med det här ändras ju jättesnabbt så där
kan vi verkligen vara på hugget längre fram, säger Erik.
− Det skulle nog mycket väl kunna bli att vi utvecklar både
vind- och soldelen och biogasen men inget är bestämt,
säger Karl-Johan.
Grunden till företaget lades i Ränneslöv 1982 när Lars-Inge
Gunnarsson tog över driften av sina föräldrars gård. Där
fanns då 90 mjölkkor i ett uppbundet system och 35 hektar
åkermark. När besättningen där hade utökats till cirka 150
kor och taket var nått, köpte Lars-Inge gården Skottorps
Säteri och besättningen fördubblades därmed igen. 2003 och
2007 byggdes nya mjölkstall. Mitt i torrperioden 2018 tog
familjen Gunnarsson nästa stora steg när man köpte Ösarps
Gård. Affären innebar att 500 mjölkkor adderades till de 650
som redan fanns i verksamheten.
Mjölkkorna är idag fördelade på de tre stora gårdarna i
företaget: Ränneslöv, Skottorp och Ösarp. I Ränneslöv och
Skottorp mjölkar man tre gånger per dygn med mjölkgrop
och i Ösarp två gånger per dygn med en karusell med 60
platser.
− Köpen av Skottorp och Ösarp är de största milstolparna
historiskt, men det har ju tillkommit grannfastigheter hela
tiden, säger Erik.
2019 bildades aktiebolaget Skottorps Säteri och i fjol blev ett
nytt tjuruppfödningsstall med 1000 platser klart.
− Tjurarna stod utspridda i olika stall innan, så för att rationalisera och kunna använda mixervagnen där också byggde vi
nytt stall för tjurarna. Det var nästan tvunget att rationalisera
i den änden också, det tog för mycket tid, säger Karl-Johan.
Utmaningarna med att driva ett stort lantbruksföretag är
ungefär samma idag som de var när syskonen började
arbeta i företaget, menar bröderna.
− Genom alla år har det varit en utmaning att hålla igång
många grejor samtidigt. Det är inte enkelt. Och ju större du
blir desto fler saker måste du hålla igång samtidigt. Förr när
vi tröskade, så tröskade vi. Sen körde vi gräs, sen gjorde
vi det och sen gjorde vi det. Nu behöver mycket göras
samtidigt och allt måste funka; klövverkning, tröskning,
gräskörning, annars finns det inte dagar så det räcker. Det
är en möjlighet på ett sätt, men också en utmaning, säger
Karl-Johan.
− Det gäller att inte rusa iväg heller och köpa en massa
maskiner bara för att man växer, utan ändå skynda långsamt, säger Erik.

Fortsättning nästa sida (26)
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FORTSÄTTNING SKOTTORPS SÄTERI

I mars i år levererades företagets nya självgående foderblandare, en Kverneland
Siloking 500+ på 25 kubikmeter. Maskinen är utvecklad för att passa bland annat
på mjölkgårdar med flera utfodringsplatser och där smidiga och bekväma transporter på väg är viktigt. På Skottorps Säteri rullar foderblandaren fem timmar –
eller 5,5 mil – per dag, gör dagligen nio mixar och utfodrar omkring 2000 djur. All
service görs av MaskinGruppen i Ängelholm.
− Vi har haft självgående mixervagnar sedan 2005, från två andra märken. Den
första mixade jättefint men det fanns ingen backup och ingen service och då blev
den totalt värdelös, säger Erik.
− Där och då lärde vi oss att service är A och O. Serviceverkstaden är det klart
avgörande, att det finns kunnig personal som svarar och som kan och vill komma
ut när det behövs. Personerna bakom är det viktiga. Att det finns förtroende och
tillit till service. Den här maskinen kan ju också krångla, så är det ju, men det är
en väldig skillnad om det tar en månad eller fyra dagar för att få igång den igen.
Vi tror på MaskinGruppen med detta, säger Karl-Johan och Erik fortsätter:
− Det måste finnas ett säljengagemang. Representanten från själva Siloking har
varit här flera gånger. Det märks att de vill, att de är på hugget. På senare år har
Siloking tagit marknadsandelar på självgående mixervagnar i Sverige och fått in
kunskap om maskinerna i landet. MaskinGruppen och Kverneland har hittills varit
lyhörda och förstår att det är en funktion som ska rulla sju dagar i veckan, 365
dagar om året. Vi är nöjda hittills. Ofta är det detaljer som skiljer olika foderblandare åt, men jag tycker att denna har lite bättre fjädring och bättre komfort än
våra tidigare. Att den blandar bra och har hög driftsäkerhet är de två viktigaste
egenskaperna, säger han.
För att gardera sig mot eventuella driftstopp har man investerat i en andra
Siloking, en bogserad variant, som fungerar som ren reservmaskin.

Skottorps Säteri använder Kvernelands maskiner även vid plöjning. Idag finns tre
Kvernelandplogar i företaget. Bröderna Gunnarsson har bara positiva omdömen
om varumärket.
− Det är nätta maskiner, inte stort och klumpigt, men som ändå håller bra, säger
Karl-Johan.
− Det känns som att Kverneland snappar upp svagheter och bygger bort dem. De
står sig bra prismässigt också. Välbyggda maskiner helt enkelt, säger Erik.
Senaste nytt på Skottorps Säteri är en ny kylanläggning till mjölken och pågående bygge av kalvstall och flispanna. Det finns alltid gott om idéer, säger
Karl-Johan och Erik utan att vilja avslöja mer än så om framtiden. På frågan om
framgångsreceptet för Skottorps Säteri, med utvecklingen sedan början av 1980talet, kommer svaret snabbt.
− Duktiga medarbetare och ett driv och stort intresse från ägarfamiljen, säger
Erik.
− De som har satsat lyckas väl nästan alltid, är det inte så? Jag tror nog att de
flesta som har drivet och satsar, lyckas med det mesta här i livet. Alla som vill
framåt kommer framåt tror jag, säger Karl-Johan.
Text & foto: Pär Andersson

Fakta: Skottorps Säteri AB.
Plats:

Skottorp i södra Halland.

Delägare:

Lars-Inge Gunnarsson och hans fyra barn Karl-Johan, Erik, Anna
och Elin.

Anställda:

30 (inklusive ägarfamiljen).

Djur:

1300 mjölkande kor, totalt 4000 nötkreatur.

Mark:

Brukar 2800 hektar.

Övrigt:

Delägare i Skottorps Mejeri AB, satsar på egen energiproduktion i form av vindkraft, solceller och biogas.

Maskiner från Självgående foderblandaren Siloking 500+ och tre plogar.
Kverneland:
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simply
intelligent
feeding

SILOKING StaticLine Feeding 4.0

SILOKING TrailedLine 4.0 System 1000+ 4535

Stationär blandning och dosering på 8 m³ till 40 m³.
SILOKING StaticLine Feeding 4.0 är perfekt att integrera med
utfodringssystem inomhus (lantbruk med stationära fodersystem
eller utfodringscenter).

Behållarkapacitet från 35 m³ till 45 m³
SILOKING TrailedLine 4.0 System 1000+ 4535 kombinerar hög kapacitet med maximal nyttolast.
SILOKINGs tridemaxel fördelar vikten på 3 axlar och minimerar belastningen på
gårdsplanen när man åker med full last. Dessutom ökar komforten vid vägtransport.

Komplett eller integrerad - helt upp till dig
SILOKING StaticLine Feeding 4.0 kan enkelt intregeras med
existerande system eller levereras som en “plug‘n‘play-installation“. Vågsystemet kan utrustas med gränssnitt för anslutning mot
externa kontrollsystem.

SILOKING TrailedLine 4.0 Premium 1814 / 2218 / 3022
Behållarkapacitet från 14 m³ till 30 m³
SILOKING TrailedLine 4.0 Premium övertygar med korta blandningstider och
homogena blandningsresultat tack vare den profilerade behållaren. Alla modeller
är utrustade med SILONOX slitageskydd vid kilarna mellan skruvarna och vid
utmatningen. Den robusta och vridstyva fyrkantsramen tillsammans med kraftfulla växellådor med 4 planethjul säkerställer hög driftsäkerhet.

SILOKING StaticLine Biogas 4.0

Siloking kan blandare för biogasproduktion. Vi har utrustning för
och erfarenhet från alla storlekar av biogasanläggningar. Kontakta
Kverneland för ytterligare information.

SILOKING Compact
Behållarkapacitet från 7 m³ till 14 m³
En-skruvs-modeller med samma uppbyggnad som övriga TrailedLine-modeller.

100%

r
eldrift fö ch mixning
o
g
drivnin

Eldriven TMR mixer
SILOKING TruckLine e.0 eTruck
•
•
•

100% eldrift för drivning och mixning
8 m³ - 14 m³ behållarkapacitet
Låga arbetskostnader - ingen bränslekonsumtion, möjlighet att använda
förnybar energi.

Självgående 1 - 2 skruvars TMR mixer med extern lastning. Kompakt konstruktion
som passar trånga och låga ladugårdar. En batteriladdning räcker till minst tre
mixar.
Succé: Redan mer än 100 maskiner sålda i Europa.

SILOKING SelfLine 4.0
Modeller med fräshuvud som klarar stora lasthöjder, kan lasta foder från 3.8-5.3
m höga plansilos.
SelfLine 4.0-utrustningen är omfattande;
Komforthytt, drift, hydraulik, integrerat multifunktionellt armstöd med CAN-bus kontrollsystem och den kraftiga turboskruven gör arbetet effektivt och ekonomiskt. Motor
på dessa modeller är en Volvo dieselmotor från 143 till 286 hk.
Fem serier med självgående foderblandare från 12 -32 m3.
Nyhet: Nu kan Siloking Selfline 4.0 500+ beställas med 4-hjulsdrift.

Se alla modeller och tekniska data på kverneland.se
Ett års extra garanti gäller inte på Siloking (men finns som tillval).
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ORIGINAL PARTS

KVERNELAND VÄNDBAR SPETS
50 ÅR: 1971 - 2021

Klarar tidens tand
Kvernelands mest sålda originaldel genom tiderna är 50 år gammal och fortfarande en bästsäljare.
Kverneland-utvecklarna revolutionerade plogbranschen 1971 med ett helt nytt
koncept för skär och spets. Den vändbara spetsen låter lantbrukare utnyttja
mycket mer av delen innan den behöver bytas.

Värmebehandlad till perfektion
Vår unika zonhärdning ger spetsens kanter en diamanthård yta och en mjukare
yta. områden runt skruvhålen för att motstå brott.
- Det kan se ut som en liten metallbit, men under ytan ligger 50 års erfarenhet.

En liten del metall - en stor del ploghistoria!
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PLOGKROPP 28
ÖVERSIKT DELAR
E-SADEL
KK073406R Höger
KK073407R Vänster

FÄSTE
KK073800R Höger
KK073801R Vänster

SKUMVINGE
KK073300R Höger
KK073301R Vänster

STAG FÖR E-SADEL
KK083810R
EXTRA STAG FÖR E-SADEL
KK063801R
STAG FÖR A-SADEL
KK083809R

FÄSTE
KK073800R Höger
KK073801R Vänster

EXTRA STAG FÖR A-SADEL
KK063806R

VÄNDSKIVA FÖRLÄNGNING
KK053387R Höger
KK063388R Vänster

SKUMVINGE FÄSTE
KK073310R Höger
KK073311R Vänster

A-SADEL
KK073411R Höger
KK073412R Vänster

LANDSIDEKNIV
A133229488 Höger
A133229588 Vänster

SLITDEL
KK073614R

BINDSTYCKE
KK073254 Höger
KK073255 Vänster
VÄNDSKIVA
KK08322894 14-18” Höger
KK08322994 14-18” Vänster

FÖRLÄNGNING ON-LAND
A133097232
LANDSIDA LÅNG
A133397494

VÄNDSKIVEKNIV
KK083235R
QUICK-FIT-SKÄR
KK083016R 14” Höger
KK083017R 14” Vänster
KK083018R 16” Höger
KK083019R 16” Vänster

KK083020R 18” Höger
KK083021R 18” Vänster
KK083022R 20” Höger
KK083023R 20” Vänster

BRÖSTSTYCKE
KK073250R Höger
KK073251R Vänster

FLUSH POINT-SKÄR
KK073042 14” Höger
KK073043 14” Vänster
KK073044 16” Höger
KK073045 16” Vänster

FLUSH POINT
KK073030R Höger
KK073031R Vänster

LANDSIDA KORT
A133397394

SKIVRIST
KK073091R Höger
KK073092R Vänster

QUICK-FIT-HÅLLARE
KK083010R Höger
KK083011R Vänster
QUICK-FIT-SPETS
KK083090R

SKÄR FÖR VÄNDBAR SPETS
OCH KNOCK-ON
KK073002 14” Höger
KK073003 14” Vänster
KK073004 16” Höger
KK073005 16” Vänster
KK073006 18” Höger
KK073007 18” Vänster
KK073008 20” Höger
KK073009 20” Vänster

VÄNDBAR SPETS
KK053090 Höger
KK063090 Vänster
KNOCK-ON-HÅLLARE
A133016332

KNOCK-ON-SPETS
A133016232
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ENDAST ORIGINALDELAR & SERVICE
LÅTER DIN MASKIN VARA EN KVERNELAND
Visste du att våra delar tillverkas efter samma höga standard och specifikationer
som våra Kverneland maskiner? Originaldelar kommer alltid fungera och passa
som avsett, och garanterar att din maskin fortsätter prestera till max.
Kverneland har stått för kvalitet sedan 1879. Erfarenheten vi har, kombinerat med en
ständig utveckling av våra produkter säkerställer att de bästa delarna alltid finns tillgängliga. Orginaldelar och service omger din maskin med ett säkerhetsnät, kvaliteten
säkrar optimal användning av din maskin, delarnas kvalitet ger din maskin en lägre
driftskostnad över dess livslängd och längre slittid.
Vårt långsiktiga affärsförhållande startar när du köper din Kverneland-maskin och
vi finns vid din sida hela tiden för support och hjälp. Vi kommer att vägleda dig på
vägen för att säkerställa att du uppnår maximal prestanda, produktivitet och vinst.
Kompromissa inte kvaliteten med billiga lösningar. Kom ihåg att endast Kvernelands
originaldelar är den garanterade lösningen för att för att uppnå vad som förväntas av
en maskin från Kverneland.

Din reservdels-specialist
Via vårt nätverk av återförsäljare över hela världen, hittar
du din lokala återförsäljare, som alltid är redo att hjälpa dig.
Din Kverneland-återförsäljare kan din maskin och har expertisen att se till att din maskin presterar maximalt.
Din specialist har tillgång till delarna du behöver och
en anläggningen att serva din maskin. Besök din
Kvernaland-återförsäljare regelbundet för att uppdatera dig
på eventuella Jubileer och produktnyheter.

Alltid tillgänglig
Din Kverneland-återförsäljare stöds av ett stort distributionsnätverk, så att du ska få det du behöver när du
behöver det.
Vi har ett svenskt distributionscenter i Skåne med 5 000
delar. Skickas över natten till stora delar av Sverige.
Vi har även ett centralt strategiskt, europeiskt distributionscenter. Med över 70 000 delar i lager och 24/7-service
är vi redo att leverera delar till dig alla tider.

Gårdspall
Det du behöver till säsongen, med smidig
och tydlig förvaring.
Beställ hos din återförsäljare.

Snabb tillgång till information
Behöver du en översikt på reservdelar, teknisk information
eller en manual? Vår databas online, my.kverneland.com,
har all den informaton du behöver.
Olika typer av dokumentation som reservdelskataloger,
manualer, mjukvaruuppdateringar, FAQs m.m finns där.
Glöm bara inte registrera din Kverneland-maskin när du
köper den, på my.kverneland.com.
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ISOMATCH

SKAPA ETT LÖNSAMT LANTBRUK
MED ISOMATCH PRECISIONSPRODUKTER
Vårt utbud inom precisionslantbruk är viktigt för att hantera din affärsverksamhet med framgång. Med hjälp av elektronik, programvara, satellitteknik,
onlineverktyg och stordata kan du använda din utrustning mer effektivt och
för att uppnå högre lönsamhet i ditt lantbruk.

Mer framgång med e-learning
IsoMatch Simulator är ett gratis nedladdningsbart virtuellt träningsprogram. Det
simulerar alla funktioner hos IsoMatchs terminaler och Kverneland ISOBUS-maskiner. Träna dig själv och bekanta dig med din maskin för att undvika fel och
förbättra maskinens prestanda.
Reducera överlapp och
spara upp till 15% med
IsoMatch GEOCONTROL.

Bättre överblick med farm
management
IsoMatch FarmCentre är den första av en
serie telematiklösningar. Denna lösning för
hantering av din fordonsflotta är tillämplig för
dina ISOBUS-maskiner i kombination med en
IsoMatch-terminal. Oavsett om du vill styra
din flotta, hantera uppgifter på distans eller
analysera data om maskinens prestanda,
tillhandahåller IsoMatch FarmCentre detta i en effektiv webbapplikation, koppling
av redskap, traktorer, terminaler och molnet i ett kontinuerligt flöde av data och
anslutning.

IsoMatch Global II

IsoMatch Grip

GPS-antenn med högsta noggrannhet.
DGPS-precision.

ISOBUS-joystick som kontrollerar hela
44 funktioner.

IsoMatch InLine

IsoMatch (Multi)Eye

Ljusramp för körspårsmarkering, inklusive information om sektionsstatus.

Anslut upp till 4 kameror till din
IsoMatch-terminal.

PRO-lösningen för ökad produktivitet
IsoMatch Tellus PRO 12-tums terminalen är den
optimala lösningen för ett allt-i-ett system i traktorhytten. Det har allt du behöver för att få ut det
mesta av dina maskiner och grödor, samt kostnadsbesparingar i gödningsmedel, kemikalier och utsäde
genom att använda automatisk sektionsstyrning
och variabel hastighetskontroll. Med den unika
dubbla skärmfunktionen ges du möjlighet att se och
hantera två maskiner och / eller processer samtidigt.

Enkel kontroll
IsoMatch Tellus GO + är en kostnadseffektiv 7 tums terminal. Den är
utvecklad för att hantera maskinen
på ett enkelt sätt. Optimal kontroll
under drift med ledbelysta knappar,
scrollhjul och touchskärm.
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PLANERA 2022

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE
Knickarps Bil & Traktor

0411-711 50

Blentarp

Åhmans Traktorcentrum AB

0142-29 88 88

Skänninge

Staffare

0278-355 06

Bollnäs

GJ Maskin

0500-44 66 00

Skövde

GJ Maskin

0707-93 95 20

Eksjö

KA Backlunds Maskinaffär

0322-837 50

Sollebrunn

Maskingruppen i Eslöv

0413-55 44 60

Eslöv

Staffare

0702-13 71 11

Storvik

Maskingruppen i Falkenberg

0346-71 54 00

Falkenberg

Bil & Traktorservice

0152-303 10

Strängnäs

GJ Maskin

0515-77 78 00

Falköping

Agro Maskiner Gotland

0498-27 23 50

Tingstäde

Bröderna Pettersson i Havdhem

0498-48 14 00

Havdhem

Staffare

060-52 78 70

Timrå

Bil & Traktorservice

0225-102 74

Hedemora

Linderås Lantteknik

0140-500 37

Tranås

Staffare

0650-948 55

Hudiksvall

Andrésen Maskin

0522-999 50

Uddevalla

Östra Sönnarslöv Traktorservice

0451-140 75

Hässleholm

GJ Maskin

0321-53 14 40

Ulricehamn

GJ Maskin

036-550 52 00

Jönköping

Boströms Traktor & Maskin i Umeå

090-13 70 40

Umeå

Sundahls Maskinaffär

0480-48 77 00

Kalmar

Staffare

018-10 21 30

Uppsala

Sundahls Maskinaffär

0455-596 00

Karlskrona

Bil & Traktorservice

018-16 17 70

Uppsala

Värm-Dal & Traktorservice

054-13 77 00

Karlstad

Åhmans Traktorcentrum AB

0383-564 40

Vetlanda

Värm-Dal & Traktorservice

019-58 53 00

Kumla

Åhmans Traktorcentrum AB

011-34 62 50

Vikbolandet

GJ Maskin

0510-78 75 20

Lidköping

Fagerströms Maskin

0492-797 60

Vimmerby

Åhmans Traktorcentrum AB

013-36 77 00

Linköping

Bil & Traktorservice

021-10 52 50

Västerås

Staffare

0920-700 80

Luleå

Sundahls Maskinaffär

0470-74 40 00

Växjö

Värm-Dal & Traktorservice

0530-511 85

Mellerud

Värm-Dal & Traktorservice

0573-380 40

Årjäng

Sundahls Maskinaffär

0470-74 40 00

Mörrum

MaskinGruppen i Ängelholm

0431-41 56 00

Ängelholm

Bil & Traktorservice i Stigtomta

0155-20 52 00

Nyköping

Jämt-Maskin

063-13 44 50

Östersund

Gunnarssons Maskin

0371-203 04

Reftele

Östra Sönnarslöv Traktorservice

044-33 10 87

Östra Sönnarslöv

Staffare

0910-140 80

Skellefteå

Boströms Traktor & Maskin

0660-705 40

Överhörnäs

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.se

