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Systemet som följer dina behov
System Cameleon är konstruerat för att ge fler och flexiblare möjligheter till ett effektivt jordbruk,
även utan bekämpningsmedel. Systemet är inte bara en såmaskin. Tack vare sin radföljningsteknik
så arbetar maskinen mellan grödans rader efter dess uppkomst. Detta innebär att systemet ersätter
flera maskintyper och även erbjuder helt nya fältarbeten som exempelvis radföljd gödningsmyllning.
Som såmaskin placerar systemet grödraderna i exakta radavstånd, vilket i senare led ger en precisionshackning närmare grödraden än vad som annars är möjligt. Den sammanlagda effekten av systemet är
sänkta maskinkostnader, maximerad precision och högre avkastning än vad traditionell teknik ger.

Genom att tänka utanför boxen kan vi presentera ett modulärt uppbyggt helhetskoncept
som är unikt på marknaden. Välkommen att ta del av System Cameleon.

Marknadens mest utvecklade
system för eko-odling
Mineraliseringen sker genom rätt placering av gödningsmedel såväl som genom
den kraftfulla radhackning som Cameleon utför jämfört med konkurrenter.
(Läs mer på sidan 4.)
Som såmaskin kombinerar System Cameleon aggressiv nedskärningsförmåga
med lågt dragkraftsbehov. För en 8 m System Cameleon, utrustad för sådd, gödning och radhackning räcker det med en 160 hk traktor.
Det här är bara några av de fördelar som gör System Cameleon till det mest
utvecklade systemet för odling, helt utan, eller med reducerad användning av
bekämpningsmedel och konstgödsel.
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Vi vet hur ofta förutsättningarna förändras
Det är därför vårt system är modulärt
Moduluppbyggnaden gör att systemet till stora delar är
uppgraderingsbart. Du kan på så vis sprida din investering och i de flesta fall följa med i teknikutvecklingen
utan att behöva byta in din maskin.

SÅBILLAR OCH HACKSKÄR

Olika modulkombinationer ger synergieffekter och nya
körningsmöjligheter i en och samma maskin. Exempelvis radföljd gödningsmyllning, radföljd insådd, radföljd
skorpbrytning eller radföljd ogräsharvning.

STYRBARA HJUL

SÅENHET A UTSÄDE

STÄLL
RADFÖLJNINGSSYSTEM

SÅENHET C FRÖ

HYDRAULIK
FASTA HJUL

ELEKTRONIK
LIQUID (FLYTANDE GÖDNING)

BOGSERAD MASKIN 8 M
HACKNING, MM

BUREN MASKIN 4 M
HACKNING, MM

BUREN MASKIN 6 M
HACKNING, MM

BOGSERAD MASKIN 8 M
SÅDD, HACKNING, MM

Sådd
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Radföljd gödningsmyllning

Hög kapacitet i giva och revolutionerande
gödningsmyllning ger ökad lönsamhet
System Cameleon är konstruerat för att
optimera gödningseffekten även för långtidsverkande gödningsmedel, som t.ex
pelleterad ekogödsel eller konventionell
NPK-gödsel.

Systemets modul för sådd och gödning kombinerat med radföljningssystemet skapar en ny typ av fältarbete nämligen radföljd
gödningsmyllning. Det är nu möjligt att på våren skära ned
gödning i fuktig jord mellan grödrader på höstsådd gröda. Vid
radföljd gödningsmyllning får höstsådda grödor en effekt liknande kombisådda vårgrödor.

AUTOMATISK RADFÖLJNING

ÖKA SKÖRDARNA MED RÄTT
GÖDNINGSMYLLNING

System Cameleon kan förses med utrustning för
automatisk radföljning. Det gör att bearbetning
kan göras med hög precision mellan såraderna.

Nedskärning av gödningsmedel i fuktig jord är
mycket positivt vid användande av ekologiska och
andra mer svårlösliga gödningsmedel.

Radföljningssystemet bygger på att en kamera övervakar
såraderna och överför informationen till en dator som
styr in maskinens arbetsram mellan raderna. Maskinen
ställer snabbt om mellan sådd och radföljning genom att
arbetsramen skjuts hydrauliskt i sidled, för minimering av
ställtid.

Dessa gödningsmedel kräver fukt och jordkontakt för
att få
mineralisering. En bredspridning ovan jord eller grund
myllning med traditionell teknik kräver mycket regn. Vid
torr väderlek kan effekten av de dyra gödningsmedlen
helt utebli. När gödningen placeras på djupet i fuktig
jord, startas nedbrytningsprocessen oberoende av
tillgång på regn.

Maskinen kan exempelvis gödningsmylla gödning i
höstgröda på våren, hacka ogräs med stor noggrannhet,
skorpbryta mellan sårader, ogräsharva mellan sårader.
Den kan även så ny gröda mellan befintliga rader eller
göra radföljd insådd.
Detta ger helt nya möjligheter till ökad lönsamhet i jordbruket.

Gödningsmyllning före sådd

Cameleons kraftfulla radhackning luckrar och luftar
jorden vilket ger ytterligare mineralisering och optimala
förutsättningar för grödan. Bearbetning mellan raderna
ger en mineralisering till växande gröda och ökar därmed skörden samtidigt som näringsläckage minimeras.
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Noggrann sådd med lågt dragkraftsbehov

System Cameleon är byggt för att vid sådd, skära ned utsädet och hålla inställt sådjup oberoende
av en harvad såbotten. Trots detta räcker oftast 160hk traktor för en 8 m Cameleon utrustad för
sådd, gödning eller ogräshantering.
Egenskaperna är viktiga för att få en jämn uppkomst
och för att minska jordpackningen i samband med
sådd. Det låga dragraftsbehovet innebär dessutom att
en följdinvestering i större traktor sällan behövs vid
satsning i en 8 m Cameleon.

Revolutionerande såteknik
Såbillarna i system Cameleon är utformade för att rensa och luckra runt utsädet utan att trycka ner växtrester
eller packa åt något håll. Detta är viktigt framförallt för
t.ex ärtgrödor som påverkas negativt av packning.

Central djupinställning
Djupinställningen sker centralt för alla billar på en gång
samtidigt som ställen som håller billen, ser till att varje
bill ändå har individuell markföljning.

Flexibel bill för
flera fältarbeten

Radföljd insådd
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Kraftfulla och kombinerade lösningar
för hantering av ogräs
RADHACKNING
System Cameleon har en kraftfull konstruktion
som ger mycket positiva effekter vid bland
annat radhackning.
Cameleon är konstruerad med flera ställ där hackskär
och /eller såbillar är monterade. Stället är unikt och ger
en extrem stabilitet som klarar att hålla den noggrannhet som krävs för exakt hackning samtidigt som det ger
individuell markanpassning för varje ställ.

Radföljd hackning

Stället är utformat för att skäret inte ska röra sig i sidled
samt ge hög genomskärningsförmåga på hackskäret.
Vid hård jord trycks stället bakåt istället för uppåt. Med
denna konstruktion går hackskäret aldrig på spets, utan
hackningar sker med hela skärets bredd.
(Se nedanstående bild.)

HARVNING

Med breda hackskär kan System Cameleon
användas som harv och ger då genomskärning
av hela jordlagret på en överfart.
Den här typen av bearbetning har framförallt fördelar
på våren. En tidigare harvning lyfter då hela jordlagret
så att ogräsfröna får en startimpuls vilket vid fördröjd
sådd skapar maximal ogräseffekt. Vid harvning på
hösten klarar systemet att skära genom balkar bättre
än vad en harvpinne klarar.

OGRÄSHARVNING

System Cameleon utrustad med kamerastyrning
möjliggör radföljd ogräsharvning.
Det innebär att ogräsharvning kan genomföras utan att skada
grödan även efter grödans uppkomst. Givetvis går det även bra att
ogräsharva utan kamerastyrning även i tidigare stadier innan
grödans uppkomst.

Ogräsharvning
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Sådd

Kombinationskörningar och fler fältarbeten
System Cameleons unika uppbyggnad skapar helt nya körningsmöjligheter och många körningar
kan göras samtidigt.
Tack vare kamerastyrningen kan System Cameleon till exempel hacka, ogräsharva, skorpbryta mellan raderna och
på så sätt göra jobbet utan att skada grödan.
Genom att kombinera kamerastyrningen och såenheten
kan systemet så mellan grödorna. Exempelvis kan en frövall etableras mellan grödans rader.

Vissa körningar kan göras samtidigt. Exempelvis kan gödningsmedel myllas samtidigt som utrymmet mellan raderna ogräsharvas. På samma sätt kan skorpbrytningen ske
samtidigt som gödningsmedlet skärs ner.
System Cameleon kan även radså eller bandså insådd
ovan eller under jord, samtidigt som den radhackar. Vid
ogräsharvning kan maskinen radså under jord eller bredsprida ovan jord.

System Cameleon ger en hackning nära såraden
vilket reducerar ogräs med ca 40% i jämförelse med
en traditionell hacka.
(Jämförelsen gäller vid samma skyddsavstånd mot grödraden.)
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Styrbara hjul gör kurvor raka
System Cameleon kan beställas med fasta eller styrbara hjul. Styrbara hjul erbjuder många positiva
egenskaper. En givare känner av vinkeln mellan Cameleon och traktorn och justerar därmed Cameleons
bakhjul automatiskt. Styrbara hjul utnyttjas effektivt både för sådd och hackning. De kan även användas
för att kompensera sidlut på kuperade fält.

HACKNING PÅ VÄNDTEG
I kurvor följer Cameleons bakhjul traktorns bakhjul vilket innebär att körtekniken är densamma
som vid körningar i raka drag, dvs föraren följer
spårmarkeringen även i kurvor.

SÅDD MED STYRHJUL

Med styrbara hjul vänder Cameleon snabbare
och smidigare på vändtegen. Den minskar
dessutom parsådd i kurvor, vilket är viktigt vid
senare hackning i kurvor.

KOMPENSERAR FÖR SIDLUT
Styrbara hjul kan användas för att kompensera
mot sidlut i kuperade fält.

Reducerad risk för
parsådd med hjälp
av styrhjul.
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Flexibla redskap som
tillgodoser dina behov
Flexibla billar möter olika behov vid sådd,
gödningsmyllning, radhackning och mycket mer.

SÅDD OCH GÖDNING
System Cameleons såbillar är resultatet av agrar kunskap och
innovativ ingenjörskonst.
Tack vare ställets robusta konstruktion kan man så och gödningsmylla
på rätt djup och med exakta radavstånd. Välj mellan rad- eller bandsådd.
Rad-sådd kan göras med skär eller utan skär. Skäret gör att den yta som
senare inte kan hackas, blir helt renskuren i samband med sådd.
Billkonstruktionen ger både snabb och enkel omställning mellan olika
alternativ.

FLEXIBILL CS. BILL FÖR OPTIMERAD FLEXIBILITET ( SÅDD OCH HACKNING )
RADSÅDD UTAN SKÄR

RADSÅDD MED SKÄR

BANDSÅDD MED SKÄR

HACKNING 25 CC

RADSÅDD MED SKÄR (FRÖ)

Q-BILL

BANDSÅDD MED SKÄR (FRÖ)

BILL FÖR RENODLAT HACKSYSTEM

HACKNING 50 CC

Går även att kombinera med
olika typer av skär och offsetskär.

Offset-skär möjliggör omställning mellan hackning för 25 cm till 50 cm radavstånd på några
minuter.

Snabba skärbyten med snabbfäste.
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Cameleon. Ett system. Flera
FÖRE UPPKOMST
•
•
•
•

HARVNING

GÖDSLING FÖRE UPPKOMST

SÅDD

harvning
gödningsmyllning (fast eller flytande)
sådd(rad eller band)
ogräsharvning

RADFÖLJD SKORPBRYTNING
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a fält arbeten. Ökad lönsamhet.
EFTER UPPKOMST
•
•
•
•
•
•

nedskärning av gödning
ogräsharvning
radhackning
insådd
sådd
skorpbrytning

RADFÖLJD GÖDSLING

SNABBA OMSTÄLLNINGAR

•
•
•
•

byte av hackskär
byte mellan radavstånd
central djupinställning
hydraulisk omställning, ex. sådd/hackning

RADFÖLJD OGRÄSHARVNING

RADFÖLJD HACKNING

RADFÖLJD INSÅDD
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