DRILLBOX, MECHANICBOX, P-BOX-STI, P-BOX-MD
MEKANISKA OCH PNEUMATISKA FRÖSÅMASKINER

MEKANISKA OCH PNEUMATISKA
FRÖSÅMASKINER

DRILLBOX MECHANICBOX
P-BOX-STI
P-BOX-MD

MÅNGA OLIKA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
SÅDD AV FÅNGGRÖDOR
För att minska eller helt undvika kväveläckage är sådd av fånggrödor absolut nödvändigt och i vattenskyddsområden ofta
tvunget. Sådd av fånggröda bör ske strax efter eller i samband med jordbearbetning/sådd för att dra nytta av jordfukten.

HJÄLPSÅDD AV GRÄS OCH KLÖVER
I VALL OCH BETESMARK
Varje år dör naturligt mellan 10-20% av gräsplantorna i vallen. För att bibehålla hög avkastning måste utgångna plantor ersättas
genom kompletteringssådd. Detta ger även möjlighet för längre omläggningsintervall. Långliggande vallar är att föredra ur
miljösynpunkt. Se även broschyren för PNEUMATICSTAR och PNEUMATICSTAR-PRO.



DRILLBOX,
MECHANICBOX

DRILLBOX och MECHANICBOX har markdriven utmatning och
kan så samtliga fånggrödesorter och vallfröblandningar från
ca 5 kg/ha. Utsädesmängden ställas enkelt in med spak för
grovinställning och ratt för fininställning.

Sidorna 4 och 5
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P-BOX-STI

SPEED-TRONIC inside
P-BOX-STI har elektrisk drift av såvalsen. Styrenheten
SPEED-TRONIC ger full kontroll över sådden och är enkel att
betjäna. De många sensorerna övervakar maskinen och styr
utmatningen i relation till arbetshastigheten.

Sidorna 6-15

INSÅDD AV VALL ELLER KLÖVERBLANDNING I SPANNMÅL
Vall eller klöverblandningar kan sås i samband med spannmålssådden eller i samband med en sista ogräsharvning vid 3-4
bladsstadiet. En lyckad etablering av klöver i spannmål kan under höst och vinter samla upp till 100 kg kväve och är vägen till god
kvävehushållning och dessutom bra för miljön.

INSÅDD AV BOTTENGRÖDA I MAJS
Bottengröda av gräs sås efter andra radhackningen när majsplantorna är 20-30 cm höga. Detta ger flera fördelar:
• bättre bärighet vid övergödsling och skörd
• sent groende ogräs hämmas i sin tillväxt
• kväveförluster på hösten undviks och betydelsefulla näringsämnen efter majsskörden tas tillvara
• jordens fruktbarhet förbättras
• minskad herbicidanvändning



SPEED-TRONIC



P-BOX-MD
mechanic drive

P-BOX-MD är en pneumatisk frösåmaskin som snabbt och enkelt
kan monteras på redan tillgängliga redskap. Utmatningen drivs
av ett gummihjul eller ett tandat utmatarhjul och luft driver
utsädet genom slangar till spridarplåtarna. Samtliga vanliga
frösorter och blandningar upp till ca 5 mm fröstorlek kan sås.

Sidorna 6-11 och 16-21
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DRILLBOX MECHANICBOX

Påbyggnadskonsoler som kan
vinklas med tandskiva passar för
fyrkantsrör 60, 70, 80, 90 och
100 mm.

Vridprovsbacken kan även
användas för att brädda öppningen.

Armen till markdrivningen är
ställbar i längden. Utmatarhjulet ger,
med sin diameter på 600 mm, en
exakt drivning även på ojämna ytor.
Varvtalet kan snabbt och enkelt ändras
genom att ändra på drivkassetterna.

Standardutrustning
DRILLBOX / MECHANICBOX
Exakt utmatning med skjutvalssystem
Påbyggnadskonsoler, 2 st, som passar för fyrkantsrör
60, 70, 80, 90 och 100 mm och kan vinklas.
Möjlighet att eftermontera omrörare
(standard på MECHANICBOX)
Stort utmatarhjul med två långa drivkassetter av plåt
Speciellt utformade spridarplåtar
Nivåfönster
Höga delningsplåtar i sålådan (utsädet kanar inte)
Lock med tätningslist (inget fröspill vid fyllning)
Locket försedd med låsspännen
Vridprovsback
Instruktionsbok

Tillvalsutrustning
DRILLBOX / MECHANICBOX
Omrörare (standard på MECHANICBOX)
Prisreduktion om utmatarhjul inte behövs
Extra konsoler för montage på ytterligare redskap
(vid montage på tallriksredskap rekommenderar vi på grund
av stora vibrationer, att en extra konsol används)

Tekniska data DRILLBOX / sårörsavstånd 34 cm
typ

boxbredd,m

transport bredd, m

tankvolym, liter

antal utsläpp

vikt, ca. kg

2,72
2,84

2,95
3,00

215
230

8
9

145
150

DRILLBOX 260
DRILLBOX 300

Tekniska data MECHANICBOX / sårörsavstånd 17 cm
typ

boxbredd,m

transport bredd, m

tankvolym, liter

antal utsläpp

vikt, ca. kg

2,84

3,00

230

17

165

MECHANICBOX 300
Ytterligare arbetsbreddar på begäran
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Tekniska data och måttangivelser är ungefärliga och oförpliktande. Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande.

DRILLBOX MECHANICBOX

DRILLBOX
MECHANICBOX
FÖRBÄTTRAD JORDSTRUKTUR
MED SÄKER SÅTEKNINK
DRILLBOX och MECHANICBOX är lämpliga för montage på redskap utan uppfällning
med upp till 3 meters arbetsbredd. Båda har skjutvalssystem och markdriven
utmatning och kan så samtliga fånggrödesorter och vallfröblandningar från
ca 5 kg/ha. Utsädesmängden ställas enkelt in med en spak för grovinställning
och en ratt för fininställningen. För sådd av vallblandningar kan DRILLBOX som
tillval utrustas med omrörare (standard på MECHANICBOX). Speciellt utformade
spridarplåtar fördelar utsädet jämnt över hela arbetsbredden. Drivning av
såvalsen sker från ett utmatarhjul med stor diameter och två drivkassetter.
Frösåmaskinen kan, om så önskas, levereras utan markdrivning till minskat pris.
Om maskinen drivs av tex. packvals med mindre diameter kan minsta möjliga
utsädesmängd öka jämfört med ovan angivna mängd. Höga mellanväggar i
frölådan hindrar att utsädet kasar om maskinen lutar och säkerställer en exakt
utmatning.
MECHANICBOX bör användas med långsamt arbetande redskap (djupluckrare,
rotorharv…) och monteras med låg fallhöjd. DRILLBOX bör däremot väljas vid
höga arbetshastigheter (kultivatorer, tallriksredskap…) och från
ca 70 cm monteringshöjd.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

P-BOX-STI
P-BOX-MD
På dessa och de följande sidorna beskrivs de tekniska detaljerna för
basmaskinen P-BOX.
Denna genomgång följs sedan av en detaljerad beskrivning av
P-BOX-STI (från sidan 12)
P-BOX-MD (från sidan 16)

Vi erbjuder ett stort urval av såvalser som kan tilläggsbeställas. Som standard
medföljer en såvals för vallblandningar upp till ca 40 kg/ha och en för mindre
mängder, upp till ca 15 kg/ha
Avhängigt av utsädesmängd, arbetsbredd och arbetshastighet kan ett stort antal
frösorter sås med dessa såvalser (se tabell sidan 23).
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RÄTT SÅVALS TILL VARJE SORT

P-BOX-STI P-BOX-MD

EXAKT PNEUMATISK SÅDD

Med mekanisk fläkt kan även tungt utsäde sås
och högre arbetshastighet hållas.
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Luften som driver utsädet fram till spridarplåtarna produceras allt efter behov av en elektrisk,
mekanisk eller hydraulisk fläkt eller alternativt
en mekanisk påsticksfläkt direkt på traktorns
PTO-axel
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Med de pneumatiska frösåmaskinerna P-BOX-STI och P-BOX-MD kan alla vanligt förekommande frösorter upp
till ca 5mm fröstorlek sås från ca. 1 kg/ha till 300 kg/ha beroende av arbetshastighet och arbetsbredd.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

Som standard är våra pneumatiska frösåmaskiner anpassade för gräsfrö/
vallblandningar som sås med en arbetshastighet på 10 km/h och en utsädesmängd
på 40 kg/ha.
Vid större utsädesmängd, högre arbetshastighet (tex tallriksredskap) eller tungt
utsäde (tex spannmål) bör vi kontaktas för bedömning av vilken såvals och fläkttyp
som bör användas.

Spridarplåtarna har spridningsriktare
så att inte utsädet kastas uppåt utan
fördelas jämt över arbetsbredden.
Spridarplåtarna kan vinklas för optimal
spridningsvinkel.
Vid montering av spridarplåtarna måste
beaktas att avståndet mellan dem inte
överstiger 75 cm. Om detta är fallet bör
fördelare användas.

Frösåmaskinen har som standard
8 såhus/utlopp. Med speciella såvalsar
och blindpluggar kan antalet utlopp
minskas till 6. Med fördelare kan
antalet spridarplåtar ökas från 8 till 16
respektive från 6 till 12.
Monteras P-BOX-MD, P-BOX-ED eller
P-BOX-STI tex på en 9 m Einböck
GRASS-MANAGER eller AEROSTAR med
6 sektioner, behövs 2 blindpluggar
och en såvals för 6 utlopp. De
6 såslangarna fördelas här till i allt
12 spridarplåtar.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

TEKNISKA DETALJER
P-BOX-STI och P-BOX-MD

Med gula spaken ställs avstrykarens avstånd till såvalsen in efter fröstorlek.
Såvalsen bytas enkelt och utan verktyg.

Vridprovsplåt och uppsamlingsback
ingår som standard.

Såvalsen matar fram utsädet i 8 såavsnitt med tätslutande väggar.
Härifrån drivs utsädet med luft genom såslangarna fram till spridarplåtarna
där det fördelas jämt över hela arbetsbredden. Till skillnad från sådd med
en mekanisk såmaskin med hög fallhöjd för utsädet är den luftassisterade
utmatningen med lågt placerade spridarplåtar i stort sett okänslig för vind.
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P-BOX-STI P-BOX-MD
Som tillval kan P-BOX-MD, P-BOX-ED
och P-BOX-STI utrustas med en 500
liter behållare med stor öppning för
påfyllning med storsäck.
Som standard är P-BOX-MD,
P-BOX-ED och P-BOX-STI utrustade
med en fröbehållare som rymmer 300
liter. Båda har omrörare som motverkar
bryggbildning och separering av
fröblandningar.

Gummitätningen säkrar att
fröbehållaren är absolut tät –detta
är nödvändigt för att uppnå optimal
funktion.
Locket kan monteras vänster- eller
högerhängt.

Kättingomrörare
för stackande utsäde.

För tungt utsäde rekommenderar vi ett
mothåll som monteras över omröraren
och såvalsen.

Till vänster: Tömningsöppning
med slang

Nivåfönster
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P-BOX-STI P-BOX-MD

BÄSTA SÅTEKNIK
INDIVIDUELLT ANPASSAD
Sund och fruktbar åkermark är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna möta de ökande kraven på
jordbruket. Vägen mot bibehållen eller till och med ökad fruktbarhet är fånggrödor i tiden mellan huvudgrödorna.
Även i den allt intensivare vallodlingen ökar kraven på både utbyte och kvalitet, samtidigt som det inte lämnas
utrymme för gräsytorna att naturligt regenereras. Vallarna måste därför skötas och hjälpsås på maskinell väg. Oavsett
om det handlar om hjälpsådd av vallarna, sådd av fånggrödor och bottengrödor, insådd av vall och gröngödsling
eller nyetablering erbjuder EINBÖCK optimala lösningar för varje insatsbehov såväl som för olika stora driftsenheter.
Kontakta oss gärna för råd och tips om hur frösåutrustningen bäst appliceras på redan tillgängliga maskiner så som
stubbkultivatorer, tallriksredskap, vältar, långfingerharvar mfl.

P-BOX-STI
P-BOX-MD
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P-BOX-STI

PRECIS ÖVERVAKNING

MED MÅNGA SENSORER
Vridprovsknappen bak på maskinen
gör det möjligt att göra vridprov direkt
vid redskapet.

Strömförsörjningen tas från traktorn.
Med 7-poligt signaluttag kan
sensorvärden tas från traktorn.
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Toppstångssensorn stänger automatiskt
av såvalsen när redskapet lyfts.

Sensorerna till
luftﬂödesövervakningen känner av
ifall en eller flera av såslangarna blivit
igensatta och larmar med felmeddelande
i styrenheten.

GPS-sensorn som monteras på
tanklocket, ger exakt hastighetssignal
till styrenheten

Nivåvakten meddelar när fröbehållaren
är nästan tom. Sensorn arbetar induktivt
och är därmed okänslig för skakningar.

P-BOX-STI

P-BOX-STI
MED SPEED-TRONIC
FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET

P-BOX-STI är en pneumatisk frösåmaskin med elektrisk utmatning
av utsädet. Den betjäningsvänliga styrterminalen SPEED-TRONIC
reglerar utsädesmängd i relation till den faktiska arbetshastigheten.
Hastighetssignal kan tas via olika sensorer eller via traktorns 7-poliga
signaluttag.

Med P-BOX-STI (som med P-BOX-MD) kan alla vanligt förekommande
frösorter upp till ca 5 mm fröstorlek sås från ca 1 till 300 kg/ha beroende
av arbetshastighet och arbetsbredd.

Montage av P-BOX på våra egna såväl som på andra tillverkares redskap är
fullt möjligt och enkelt.
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P-BOX-STI

Tillvalsutrustning P-BOX-STI
Monteringssatser till Einböck kultivatorer, långfingerharvar...
Tankstabilisatorer
Större fröbehållare (500 liter)
Mekanisk fläkt med PTO-axel
Mekanisk påsticksfläkt
Hydraulisk fläkt (krav: trycklös retur till tank, max. oljemängd
50l/min. Rekommendation: oavhängigt hydraulttag eller
Load Sensing System).
Mothåll vid sådd av tungt utsäde
Kättingomrörare vid sådd av stackande utsäde
Hjulsensor för stödhjul, utmatarhjulhjul, traktorhjul osv.
Tandat utmatarhjul med hjulsensor
GPS-sensor
7-polig signalkabel
Toppstångssensor (lyftsensor)
Lyftsensor med magnet
Radarsensor
Nivåvakt
Vridprovsknapp direkt på maskinen
Luftströmsövervakning
Förlängningskabel 5 m för reskap resp sensorer
Påfyllningstrappa
Specialsåvalsar för färre utlopp som tex. G, H, I (se sidan 8)

Standardutrustning P-BOX-STI
Omrörare
Åtskilda såavsnitt, ett för varje utlopp
Monteringskonsol
Vridprovsplåt och uppsamlingsback
Elkabel med stor area och styrterminal
Spridarplåtar med spridningsriktare
Såvals för vallblandningar upp till 40 kg/ha
Såvals för mindre mängder
Nivåfönster och tömningsöppning
6.00 m frösåmaskin har elektrisk dubbelfläkt, 12 volt
12.00 m frösåmaskiner har mekanisk fläkt med PTO-axel
Instruktionsbok

Tekniska data P-BOX-STI
typ/arbetsbredd

P-BOX-STI 600 1
P-BOX-STI 1200 2
1
2
3
4

arbetsbredd
upp till 3

tankvolym, liter

spridarplåtar

vikt ca. kg

såvalsar 4

6,00 m
12,00 m

300
300

8
16

86
105

B, E
D, F

för sådd av spannmål på 6 m arbetsbredd krävs en mekanisk fläkt
med mekanisk fläkt
småfröigt utsäde
se foto såvalsar sidan 6
Tekniska data och måttangivelser är ungefärliga och oförpliktande. Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande.
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P-BOX-STI

SPEED-TRONIC
JÄMN OCH SNABB SÅDD

•

Arealmätare, total- och trippmätning

•

Timräknare, total- och trippmätning

•

Automatisk vridprovsfunktion

•

Fördosering

•

Vridprovsknapp vid vridprovsluckan (tillval)

•

Nivåvakt (tillval)

•

Luftflödesövervakning (tillval)
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P-BOX-MD

En flexibel axel som ansluts till ett gummihjul eller till ett tandat utmatarhjul driver en variator som i sin tur
driver såvals och omrörningsaxel med kedjedrev.

Markdrivning från stödhjul fast
monterat på redskapsram.
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Utmatning med luftgummihjul
som trycks mot packvals.

Tandat utmatarhjul med
90° vinkelväxel.

P-BOX-MD

P-BOX-MD
RÖTTER FÖRBÄTTRAR JORDSTRUKTUREN
FÅNGGRÖDOR LÖNER SIG
Vinkelväxel 90° för drivwirens
anslutning till utmatarhjulet

Från variatorn drivs såvals och
omrörare av en kraftig kedja med
kedjespännare.

Enkel inställning av
utsädesmängd med spak.
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P-BOX-MD

SPAR KOSTNADER

SKONA JORDEN

SKYDDA MILJÖN

Vid tex jordbearbetning eller mekanisk skötsel av vall utan sådd kan stickbulten
vid variatorn dras ut varvid utmatningen bryts.
Med elektrisk inställning av utsädesmängd (tillval) kan detta göras från förarplats;
spaken för utsädesmängd förs av elmotor till 0.
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P-BOX-MD

FÅNGGRÖDA I SPANNMÅL GER
MÅNGA FÖRDELAR
Som exempel kan nämnas förbättring av jordens fertilitet.
Fång- och bottengrödor binder kväve, tjänar som ogräsreglerare och hindrar erosion.

Med betjäningsenheten, som är
försedd med kardborreband för
upphängning, kopplas den elektriska
dubbelfläkten till och från.

Luftströmsövervakning av fläkt och
luftflöde. Varnar även om det är stopp i
en såslang (tillval).
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P-BOX-MD

Tillvalsutrustning P-BOX-MD
Monteringssatser till Einböck kultivatorer, långfingerharvar...
Tankstabilisatorer
Elkabel på redskapssidan 8,00 m istället för 3,00 m
Arealmätare, elektronisk
90° vinkelväxel för drivwire
Drivwire 3000 mm istället för standard 2100 mm
Ytterligare drivwire 2,10 m med skarvhylsa till standard
drivwiren
Större fröbehållare (500 liter)
Mekanisk fläkt med PTO-axel
Hydraulisk fläkt (krav: trycklös retur till tank, max. oljemängd
50l/min. Rekommendation: oavhängigt hydraulttag eller
Load Sensing System).
Luftströmsövervakning
Förstärkt variator för tungt utsäde
Mothåll för tungt utsäde
Kättingomrörare för stackande utsäde
Spridarplåtar av rostfritt stål
Påfyllningstrappa
Utmatning via luftgummihjul monterat på grundramen
Tandat utmatarhjul med vinkelväxel för drivwire
Utmatning via luftgummihjul som pressas mot packvals eller
motsvarande.
Specialsåvalsar för färre utlopp som tex. G, H, I (se sidan 6)
Elektrisk utsädesreglering
Nivåvakt

Standardutrustning P-BOX-MD
Mekanisk utmatning
Omrörare
Monteringskonsol
Vridprovsplåt och uppsamlingsback
Elkabel med stor diameter och betjäningsenhet
Spridarplåtar med spridningsriktare
Flexibel drivwire. (Längd = 2100 mm)
Åtskilda såavsnitt, ett för varje utlopp
Såvals för vallblandningar upp till 40 kg/ha
Såvals för mindre mängder
Nivåfönster och tömningsöppning
6.00 m frösåmaskin har elektrisk dubbelfläkt, 12 volt
12.00 m frösåmaskiner har mekanisk fläkt
med PTO-axel
Instruktionsbok

Tekniska data P-BOX-MD
typ/arbetsbredd

P-BOX-MD 600 1
P-BOX-MD 1200 2

1
2
3
4
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arbetsbredd
upp till 3

tankvolym, liter

spridarplåtar

vikt ca. kg

såvalsar 4

6,00 m
12,00 m

300
300

8
16

86
105

B, E
F, D

med 6 m maskin kan spannmål sås på 3 m.
för att så spannmål på 6 meters arbetsbredd behövs en mekanisk eller hydraulisk fläkt.
med mekanisk fläkt
småfröigt utsäde
se foto såvalsar sidan 6

Tekniska data och måttangivelser är ungefärliga och oförpliktande. Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande.

P-BOX-MD

BRA ETABLERING, SNABB UPPKOMST
HÖG AVKASTNING

Nivåvakt (tillval)

Elektronisk arealmätare. Kan eftermonteras.
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I KOMBINATION
EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR
Våra frösåmaskiner är anpassbara och kan snabbt och enkelt monteras på
redan tillgängliga redskap.
Här några exempel på P-BOX-MD, P-BOX-ED och P-BOX-STI i olika tillämpningar:
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Vi ger gärna råd och tips om ytterligare användningsmöjligheter!

BO
X
PB
P- OX
BO - S
X- TI
M
D

Listan ger en översikt över olika frösorter och vilka av våra frösåmaskiner som är lämpliga till de olika sorterna.

DR
I
M LLB
EC O
HA X
NI
C

VILKET UTSÄDE
MED VILKEN MASKIN?

Åkerböna
Bovete
Dinkel
Ärtor
Betesblandningar
Korn
Ensilageblandningar

Höblandningar
Havre
Blodklöver
Oljedådra
Lin
Lupin
Luzern
Vallmo
Oljerättika
Facelia
Raps
Råg
Rödklöver
Ryps
Granulat
Senap
Sojaböna
Solros
Fodervicka
Rågvete
Vitklöver
Vete
möjligt, avhängigt av arbetshastighet och arbetsbredd
möjligt upp till 6 meters arbetsbredd,
men kräver följande tillval:
• mekanisk eller hydraulisk fläkt istället för elfläktar
• mothåll
• kraftigare variator (endast nödvändigt för P-BOX-MD)
inte möjligt
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Lantmännen Maskin AB 064-1080-1

Ytterligare broschyrer
• CHOPSTAR-SEEDER - radsåmaskin
• JUMBO - pneumatisk såenhet / gödselspridare
i broschyren för CHOPSTAR radrensare

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385
www.einboeck.at
info@einboeck.at

