
Spansk såmaskine har vist sig at 
være en god investering
Med-indehaver Henning Lund Andersen har stor erfaring med no-till og direkte såning.  
Dansk Maskincenter har kørt �ere testkørsler med en seks meter Virkar Dynamic, og 
 resultatet er ikke til at tage fejl af. Den er særdeles velegnet til direkte såning og reduceret 
jordbearbejdning med kontante fordele

I 15 år har han kørt med et andet fabri-
kat såmaskine, men valgte den spanske 
såmaskine af �ere grunde. Blandt andet 
dens store frihøjde. 
Det har nemlig stor betydning for ham, 
at han kan så direkte i en allerede etab-
leret afgrøde uden at ødelægge noget. 
For eksempel sår han om foråret ofte 
en langsomt voksende efterafgrøde i sin 
vinterhvede.
Er du interesseret i at høre mere eller 
få en demo på egen mark, så kontakt os 
gerne for en uforpligtende snak.

Af Henning Lund Andersen,  
med-indehaver, Dansk Maskincenter, 

hla@dmcas.dk

Virkar Dynamic er udviklet af et ungt 
spansk �rma – af en ingeniør, en meka-
niker og en landmand, som har produ-
ceret den siden 2009. 
Der siden opstarten bygget adskil-

Fem plus-egenskaber ved Virkar 
Dynamic
1. Flere versioner: Dynamic ud-

gaven fås i arbejdsbredder på 
4,5, 5,0 og 6,0 meter.

2. Stor tank: Tanken på 5.000 li-
ter er delt i forholdet 65/35 til 
korn og gødning - og har også 
en indbygget frøsåkasse.

3. Enkelhed: Den er enkelt opbyg-
get og nem at trække, hvilket 
giver stor besparelse i brænd-
stof.

4. Fleksibel: Maskinen følger 
terræn. Det giver en konstant 
såning også i kuperet terræn. 
De 280 kg tryk på hvert så-
skær sørger for, at maskinen 
holder konstant sådybde. Den 
bearbejder jorden ganske lidt. 
Den kan fås med skiver eller 
tænder, som begge sår præ-
cist. Plantemateriale passerer 
nemt gennem den.

5. Simpel: Den er “simpel” – der 
er ikke meget slid, hvilket giver 
minimalt indkøb af sliddele. 
Ingen smørenipler gør også, at 
dagligt vedligehold er nemt.

Prøv demo på egen mark. Sættet opsættes af passioneret 
medarbejder fra Dansk Maskincenter. 

Henning Andersen ved meget om Virkar 
såmaskinen og står gerne til rådighed 
for interesserede.

En £eksibel og enkelt såmaskine. 
Maskinen følger terræn. Det giver en 
konstant såning over hele arealet.

lige såmaskiner, som primært kører i 
Spanien, men også en del i Frankrig, en 
enkelt i England og nu også i Danmark. 

Planteavler oplever gode 
erfaringer
Planteavler Knud Bay Smidt har 
kontante fordele ved at skifte over til 
Virkar såmaskinen. Han er imponeret 
over dens præcise arbejde, og hvor lidt 
vedligehold, den kræver. 
Han har meget stort fokus på ikke at 
bearbejde jorden, og her er maskinen 
særdeles attraktiv for ham. Den kan 
nemlig så direkte under alle forhold og 
desuden efter opharvning, hvor det er 
nødvendigt. 
Vi må heller ikke glemme fordelen ved 
at spare tid og brændstof, som er med til 
at give en endnu bedre driftsøkonomi.
- Det er desuden en enkel maskine, 
forklarer Knud Bay Smidt. 
Med fare for, at det lyder overdrevent, 
er han imponeret over de mange fordele 
og gevinster, den allerede har givet ham. 
Den har nemlig i kraft af sin opbygning 
og dermed effektivitet ikke mindst 
bevaret udbyttet på samme niveau, som 
han er vant til.

En stor frihøjde
Med sine 300 hektar planteavl har Knud 
Bay Smidt stor erfaring med pløjefri 
dyrkning. 
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