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GRASS-MANAGER

GRASS-STAR

PNEUMATICSTAR-PRO

PNEUMATICSTAR

on suunniteltu nurmien ja laidunten hoitoon,
joiden osalta ei ole tarvetta täydennys- tai jälkikyl-
vöön. Pneumaattinen kylvölaatikko PNEUMATICBOX
tai P-BOX SPEED voidaan helposti jälkiasentaa.

GRASS-MANAGER varustettu pneumaattisella
kylvölaatikolla on nimeltään PNEUMATICSTAR

Sivut 4 ja 6-15

Sivut 5, 6-15, pneumaattinen kylvökone 28-35

Sivut 16-24, pneumaattinen kölvökone 28-35

Sivut 25-27, pneumaattinen kylvökone 28-35

PNEUMATICSTAR on suunniteltu nurmien ja laidunten
hoitoon, täydennys- ja jälkikylvöön sekä uusien
nurmien, kerääjäkasvien ja pohjakasvien kylvöön.
PNEUMATICSTAR on yleiskäyttöinen laite joka myös
soveltuu mekaaniseen rikkaruohojen torjuntaan.

PNEUMATICSTAR-PRO on täydellinen laite nurmien ja
laidunten hoitoon, täydennys- ja jälkikylvöön. Se on
suunniteltu erityisesti urakoitsijoille, koneyhteisöille,
suurille maatiloille sekä myös tiloille joissa on paljon
tasoitettavia ja työstettäviä myyränmättäitä tai tallaus-
vaurioita.

GRASS-STAR on kehitetty nurmien ja laidunten suoraan
uudelleen kylvöön ilman kyntöä sekä laitumille, jonne
on tullut kasvustoon vaurioita.



Vanhempien nurmien kasvusto on herkässä tasapainossa maaperän, sään ja hoidon kanssa. Vain tiheä nurmi missä on runsaasti
taimia antaa korkean tuoton ja korkean ravintoarvon. Oikein lannoitettu ja vuosi vuodelta hoidettu ja täydennyskylvetty nurmi
antaa kaksinkertaisen tuoton verrattuna ekstentiiseen nurmeen.

Keväällä kun myyränmättäät ja juuri- sekä tallausvauriot tulevat näkyviin on hoidettava nurmi huippukuntoon. Edellisvuoden
kuivuus, lisääntynyt hyödyntäminen tai viljelyn virheet voivat vahingoittaa nurmea samanaikaisesti kun luonnollinen harventa-
minen tapahtuu. Talven jälkeiset vauriot sekä aukot on heti täydennettävä jotta tuotto pysyy korkeana. Vuosittainen hoito ja
täydennyskylvö pitävät nurmea tiheänä ja estää rikkaruohoja lisääntymästä. Tavalliset äkeet työstävät vain pintaa. On riski että
tämänkaltaiset työvälineet tiivistävät ja pakkaavat avoimet paikat sen sijaan että avaavat ja mahdollistavat kylvöä.

Laitumella tarvitaan tehokasta työskentelytapaa joka stimuloi ruohon kasvua ja avaa ruohon maaperää täydennyskylvöä varten.
Täydennyskylvö täyttää taimikon mahdollisia aukkoja ja korvaa luonnollisesti kuolleet taimet. On järjestelmällisesti analysoitava
riittääkö täydennyskylvö vai onko uusi kylvö välttämätön.
Einböck on 90-luvun alusta asti keskittynyt nurmien ja laidunten hoitoon ja täydennyskylvöön. Kokemuksemme on tehnyt
meistä nurmien hoidon asiantuntijoita ja meillä on kattava tuotevalikoima jolla voidaan hoitaa ja parantaa nurmien ja laidunten
rehulaatua.

TIE HYVÄÄN TALOUTEEN
NURMIEN JA LAIDUNTEN HOITO
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Pneumaattisella kylvölaatikolla varustettu GRASS-MANAGER on nimeltään PNEUMATICSTAR. Tekniset yksityiskohdat
sivuilla 6-13 pätee molemmille malleille.

PNEUMATIC-STAR mallin tekniset yksityiskohdat ovat sivuilla 16–24 ja GRASS-STAR mallin sivuilla 25–27.
Pneumaattisen kylväkoneen toimintaa ja tekniikkaa koskevat tiedot ovat sivuilla 28–36.

Talven jälkeen nurmi ja laidun ovat usein huonossa kunnossa johtuen talvituhosta, jääpoltteesta y.m. Myyränmättäiden
tasoitus, viime vuoden karikkeen, sammalten ja lumihomeen työstäminen sekä lietteen levittäminen ovat tärkeät
toimenpiteet kasvikauden alussa. GRASS-MANAGER on kehitetty näitä töitä varten ja edistää sen lisäksi ruohon kasvua
sekä hapettaa maata tehokkaalla työskentelytavallaan, mikä lisää mineraalisoitumista.

Ota huomioon seuraavaa keväthoidossa:

• Älä työstä jos nurmi tai laidun on liian märkä

• Älä kuohkeuta ennen kuin ruoho on herännyt talvilevosta ja alkanut kasvaa

• Äestä viime vuoden kariketta, sammalta ja pinnallisesti juurtunutta rikkaruohoa ja tarpeen vaatiessa aja se pois

• Käytä tasauslevyä jos on maa- tai lannoitemättäitä. Jos on myyränmättäitä sadon tapahtuessa, on lisättävä
leikkauksen syvyyttä!

NURMET ON HOIDETTAVA KEVÄÄLLÄ
AJANKOHTA ON TÄRKEÄÄ
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Vaikka nurmi tai laidun on hyvässä kunnossa, sitä tulisi hoitaa ja täydennyskylvää joka vuosi ennen kuin nurmenviljelyn
kasvit kuolevat luonnollisesti. Tällä jokavuotisella toimenpiteellä sato säilyy tai jopa kasvaa sekä määrällisesti että laadulli-
sesti. Myös kun analyysi osoittaa että nurmi on huonossa kunnossa ja täydennyskylvön tarpeessa ja suuret määrät viime
vuoden kariketta, sadonkorjuun jäämiä sekä sammalta on tasoitettava, PNEUMATICSTAR on optimaalinen työväline.
Aukkoja on heti paikattava nopeasti kasvavien lajien kuten rairuohon tai koiranheinän täydennyskylvöllä kasvikauden
alussa. Vuosittainen jälkikylvö 5-8 kg nurmisekoituksella voidaan tehdä keväällä, mikäli löytyy kosteutta tai rehunsäilönnän
jälkeen, luonnollisesti poistuneiden kasvien korvaamiseksi.
Tiheä nurmi pitää rikkaruohot poissa ja antaa korkean tuoton.

Jälkikylvön ajankohta:

• Vuosittaisen hoidon ja mahdollisen täydennyskylvön yhteydessä keväällä jos kosteutta riittää nurmisekoituksen
piensiementen lajien itämiseksi.

• Kevätkuivilla alueilla on tehtävä jälkikylvö toisen, kolmannen tai neljännen sadonkorjuun jälkeen kun on tarpeeksi
kosteutta tai kastetta. Myöhäinen kylvö hyötyy myös siitä että nurmi silloin luonnollisesti kasvaa hitaammin.

Kerääjäkasvien täydennyskylvö voidaan myös tehdä PNEUMATICSTAR mallilla. Apilan tai apilan/ruohon kylvö viljaan voi
kerätä jopa 100 kg typpeä/ha. Vihreät pellot viljan jälkeen antavat hyvää typpitaloutta ja ovat sen takia hyvin ympäris-
töystävällisiä. Pohjakasvien kylvö maissiin tuo seuraavat edut:

• Parempi kulku sadonkorjuun tai lannoituksen aikana
• Pitää myöhään itäviä rikkaruohoja kurissa
• Typensidonta syksyllä hyödyntäen optimaalisesti lannoitteesta maissisadon jälkeen
• Rikastuttaa maaperää
• Vähentää torjunta-aineiden tarvetta

TÄYDENNYSKYLVÄ AUKOT!
KORJAA SUURET SADOT
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Akselit, joihin äkeenpiikit on kiinnitetty, ovat vääntämätöntä putkea. Tämä takaa täsmälleen saman piikkikulman koko sektorin
työstöleveydeltä ja sen takia myös saman piikkijäykkyyden. Tämä on erittäin tärkeää, varsinkin raskailla ja kovilla maaperillä.

Jokaisen äessektorin edessä on tilaa tasauslevylle joka takaa optimaalista
myyränmättäiden tasoitusta. Se on myös erittäin hyvä lannoitusläjien,
lietelannan ja lietteen tasoitukseen ja levitykseen. Työsyvyys voidaan säätää
sokilla kahden lehtijousen rei’issä. Tasauslevy on helppo jälkiasentaa.

Pienille myyränkoloille voidaan sen
sijaan käyttää haraamisteräksiä
jotka ruuvataan suoraan äkeen-
piikeille.
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ANTAA TILAA RAIKKAALLE VIHREÄLLE
UUSI TEKNIIKKA

GRASS-MANAGER ja PNEUMATICSTAR on suunniteltu huolelliseti valikoiduista ja mitoitetuista muotoputkista
valmistetulla tukevalla rungolla, joka työleveyden mukaisesti on jäykkä tai taipuu ylös mekaanisesti tai hydraulisesti.
Tukeva runkorakenne ja korkealaatuinen materiaali mahdollistavat 6-akselisen äessektorin rasittamista koko rungon
painolla kuivilla ja raskailla maaperillä.
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Äkeenpiikkien kulmaa voidaan
tarpeen mukaan säätää 5 askelta

keskeisesti sijoitetulla vivulla jokaisessa
sektorissa. Kun äes nostetaan, on asetettava

piikit tasaiseen asentoon. Hydraulinen piikkikul-
masäätö löytyy lisävarusteena.

VAKUUTTAVALLA VOIMALLA
TEKNISET YKSITYISKOHDAT
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Vapauttamalla lukitus saadaan mahdollisimman hyvä
mukautuvuus maaperään.

Kuljetuslukitus vapautetaan vetämälla
köydestä (vain koneet ilman osajakoa)
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PNEUMATICSTAR on saatavana myös
heiluriripustetuilla Farmflex painerullilla
(3 kpl/1,5 m). Rullia käytetään poikkeuk-
sellisesti kun kylvetään nurmea ilman
suojaviljaa. Painerullat antavat tarkan
kylvösyvyyden ja jyräävät siemenet te-
hokkasti alustaan.

Työleveyden mukaisesti GRASS-MANAGER
ja PNEUMATICSTAR toimivat kahdella
tai neljällä pneumaattisella kumisella
tukipyörällä. Tukipyörien asento säätää
työstösyvyyden ja kevyillä maaperillä
pyörät estävät äestä työstämästä liian
syvälle. Työsyvyyttä säädetään helposti
sokalla.

Hydraulinen piikkikulman säätö
helpottaa GRASS-MANAGERin ja
PNEUMATICSTARin käyttöä vaihtelevissa
maaperän olosuhteissa. Siitä on
myös hyötyä kun nostetaan äes ylös
saadakseen piikit helposti tasaiseen
asentoon. Helposti jälkiasennettava
lisävarustus.
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Jokaisessa 1,5 metrisessä
6-akselisessa sektorissa on 60

äespiikkiä, mikä antaa tehokkaan
2,5 cm piikinvälin. Vain tämä tiivis

piikkitiheys varmistaa että viime
vuoden karike, pinnallisesti juurtuneet

juuririkkaruohot ja sammal äestetään
pois ja antaa nurmikasveille tilaa

kehittyä jotta ne voivat taas täyttää
nurmen.

Sektorit heiluvat aksiaalisesti jotta ne mahdollisimman hyvin pystyvät mukautumaan
pellon epätasaisuuksiin. Äespiikeillä on suuntastabilointi, joka varmistaa että piikit
aina ovat suoraan ajosuunnassa ja että piikkitiheys aina on 2,5 cm. Kiinnitys vankkaan
akseliputkeen ja muovipidikkeen lukitus tekevät sen että kaikki liikkeet tapahtuvat jousen
kierteessä kiinnityksen alla, mikä lisää tärinätehoa huomattavasti. Lukittu kiinnitys
ja matalasti sijoitettu jousen kierre takaa pitkän eliniän ja sulkee pois riskin että piikki
menee poikki tai hankautuu rikki.
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GRASS-MANAGER Tekniset tiedot

PNEUMATICSTAR Tekniset tiedot

Tyyppi/
työleveys cm

Piikkien
määrä Tukipyörät Nosto

jäykkä mek. hydr.
Kuljetus

leveys/m Sektorit Hk/kW Paino
n. kg

GRASS-MANAGER 150 60 2 • 1,5 1 20/15 140
GRASS-MANAGER 200 84 2 • 2 1 25/18 160
GRASS-MANAGER 300 120 2 • 3 2 30/22 250
GRASS-MANAGER 300 SR 120 2 • 3 2 30/22 350
GRASS-MANAGER 450 180 4 • • 2,6 3 40/29 400
GRASS-MANAGER 500 204 4 • • 2,6 3 50/37 450
GRASS-MANAGER 600 240 4 • 3 4 60/44 550
GRASS-MANAGER 600 SR 240 4 • 3 4 60/44 800
GRASS-MANAGER 750 300 4 • 2,6 5 70/51 700
GRASS-MANAGER 900 1, 3 360 4 •^ 3 6 80/59 1050
GRASS-MANAGER 1200 2, 3 480 4 •^ 3 8 90/66 1290

Tyyppi/
työleveys cm

Piikkien
määrä

Tankin
tilavuus. litra

Tuki-
pyörät

Kylvö-
rullat 6

Farmflex-
painerullat

Levitys-
lautaset

Nosto
jäykkä hydr.

Kuljetus-
leveys/m Sektorit Hk/kW Paino

n. kg

PNEUMATICSTAR 200 1 84 300 2 B,E 8 • 2 1 25/18 210
PNEUMATICSTAR 250 FW 1 96 300 2 B,E 6 8 • 2,6 2 40/29 650
PNEUMATICSTAR 300 1 120 300 2 B,E 8 • 3 2 30/22 320
PNEUMATICSTAR 300 SR 1 120 300 2 B,E 8 • 3 2 30/22 420
PNEUMATICSTAR 300 FW 1 120 300 2 B,E 6 8 • 3 2 50/37 670
PNEUMATICSTAR 500 1 204 300 4 C,E 8 • 3 3 50/37 530
PNEUMATICSTAR 600 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 60/44 620
PNEUMATICSTAR 600 SR 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 80/59 870
PNEUMATICSTAR 600 NR 240 500 4 C,F 8 • 3 4 80/59 1.000
PNEUMATICSTAR 600 FW 1 240 300 4 C,E 12 8 • 3 4 90/66 1.410
PNEUMATICSTAR 900 2, 3, 5 360 300 4 G,H 12 • 3 6 80/59 1.200
PNEUMATICSTAR 1200 2, 4, 5 480 300 4 D,F 16 • 3 8 90/66 1.400

1 voidaan laajentaa 12 m:n työleveyteen
2 voidaan kaventaa 9 m:n työleveyteen
3 saksinosto
SR Vahva runko urakoitsijoille ja koneyhtymille

1 2 sähköpuhallinta 12 V
2 Mekaaninen puhallin PTO-akselilla (540 rpm tai 1000 rpm), saksinosto ja erilliset siemensyöttöyksiköt.
3 Voidaan laajentaa 12 m:n työleveyteen
4 Voidaan pienentää 9 m:n työleveyteen
5 saksinosto
SR Vahva runko urakoitsijoille, koneyhtymille
NR Mekaaninen puhallin ja lannoitteiden levittämistä varten (annosteluyksikkö ja levityslautaset valmistettu ruostumattomasta teräksestä) vahvistettu variaattori,

vahva runko (SR)
6 Ks. kuva kylvörullista, sivulla 31
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Tukeva muotoputkirunko
Karkaistut sokkapultit messinkiholkeilla
Äkeenpiikit Ø7 x 490 mm
Äkeenpiikit patentoidusta vedetystä joustoteräslangasta
Kiertymättömät piikkiakselit - 6-akseliset äessektorit
keskeisellä piikkikulmansäädöllä
Parannettu tärinäteho erityisen piikinkiinnityksen ansiosta
Jousenkierre ja piikkien liikkuvuus eivät ole rajoitetut
(ei rikkoutumisvaaraa)
Kantohaarukat on suojattu muoviputkilla
(ei teräsputkien kulumista)
Tehokas riviväli 2,5 cm
Suuret kuulalaakeroidut tukipyörät. Raideväli 1,4 m.
Mitta 16 x 6.50/8 (saksinostomallit 18 x 8.50/8 keskellä
raideväli 1.5 m)
Automaattinen ulkosektorien taitto rinnakkaisohjauksella
Tukijalka pysäköintiä varten
Saksinostolla varustetut työvälineet vaativat 2 kaksitomista
hydrauliikkaa
Kuljetusleveys 1.50 m – 3.00 m
Voitelunipat kaikissa nivelissä
Pneumaattinen kylvökone sekoittimella ja 8 erillistä
siemensyöttöyksikköä (vain PNEUMATICSTAR)
Kulutusta kestävä, elastinen ja ympäristöystävällinen
2-komponenttilakka
Käyttöohje

Vakiovarustus, peruslaitteessa
GRASS-MANAGER/PNEUMATICSTAR

Äkeenpiikit Ø8x490 mm vakiopiikin sijaan
Äkeenpiikit Ø8x490 mm SUORA vakiopiikin sijaan
Äkeenpiikit Ø10x490 mm vakiopiikin sijaan
(koskee vain malleja 300SR ja 600SR joissa on vahvistetut
rungot)
Äkeenpiikit Ø10x490 mm SUORA vakiopiikin sijaan
(koskee vain malleja 300SR ja 600SR joissa on vahvistetut
rungot)
Joustava tasauslevy, (6 m työleveyteen saakka)
Hydraulinen piikkikulmansäätö (voidaan jälkiasentaa)
Haraamislevy kevyempään tasoitukseen (8 mm piikkiin)
Ohjausventtiili saksinostovälineille jos traktorissa on vain
1 kaksitoiminen hydraulinen ulosotto nostoa varten tai jos
on 2 mutta tarvitaan 3 hydraulisen piikinkulman asentamisen
yhteydessä
Raideväli 1.76 m (saksinostossa 1.86 m) vakiovalmistuksen
sijaan
Piikien putoamissuoja
Varoituslaite ja valot
GRASS-MANAGERille voidaan aina jälkiasentaa
siemenkylvökone PNEUMATICBOX, ROTOSEEDER
(enintään 6 m) tai P-BOX SPEED
(Pyydä erillistä esitettä yleiskylvökoneista)

Lisävarustus peruslaitteelle
GRASS-MANAGER/PNEUMATICSTAR
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LUOTETTAVA TEKNIIKKA
MONEN VUODEN KOKEMUKSEN TULOKSENA

PARAS ÄKEENPIIKKI
NURMELLE JA LAITUMELLE

Äkeenpiikkien vetoa kohtaan laahaavan kulman ja taivutuksen ansiosta työstetään epätasaisuuksia, esim.
traktorin jälkiä, jolloin viime vuoden karike, pinnallisesti juurtunut rikkaruoho ja sammal äestetään pois myös
syvennyksistä. Tämä ei olisi mahdollista pystysuuntaan asennetuilla piikeillä.

Nurmien ja laidunten hotoon on aina valittava äkeenpiikki jonka halkaisija on 8 mm ja
pituus 490 mm! Vakioäkeenpiikki jonka halkaisija on 7 mm ja pituus 490 mm käytetään
useimmilla mailla rikkaruohotorjuntaan kasvavassa viljassa. Jos laitetta käytetään sekä
rikkaruohotorjuntaan että laitumen hoitoon, on 7 mm piikki asennettava yksi tai kaksi
askelta aggressiivisemmaksi kuin 8 mm piikki laitumen hoidossa.

VAKIO GRASS-MANAGER JA PNEUMATICSTAR LAITTEILLE

Vakioäkeenpiikki laitumen hoitoon on halkaisijaltaan 8 mm ja pituudeltaan 490 mm.
Tämä piikki on myös valittava raskaitten maitten rikkaruoho-äestykseen.

VAKIO PNEUMATICSTAR-PROlle
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Takkuuntuneille ja pakkautuneille nurmille erittäin raskailla mailla on
valittava äkeenpiikki jonka halkaisija on 10 mm ja pituus 490 mm. Tämä
piikki on myös erittäin hyvä pinnallisesti juurtuneen rikkaruohon
poistoon kesän sadonkorjuun jälkeen.

Kivisille maille ja kovin pakkautuneille nurmille suosittelemme suoraa piikkiä jonka halkaisija
on 10 mm ja pituus 490 mm. ’Laahaava’ piikki suojaa myös märkien laidunten ruohon
pohjaa, koska se ei ole yhtä aggressivinen kuin vinopiikki.

Kivisille maille suosittelemme suoraa piikkiä jonka halkaisija on 8 mm ja pituus 490 mm, joka ei ole
taipuvainen nostaa kiviä pintaan kuten vinopiikki.
Tämä pätee erityisesti rikkaruohoäestykseen. Laitumella kivi on useimmiten kiinni ruohon pohjassa ja
jää siihen myös vinopiikin äestämisen jälkeen.
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Runko on tehty vahvoista
150x100x6 mm muotoputkista
ja vielä vahvistettu rasittuneissa
pisteissä.

Nostonivelissä on karkaistut pultit halkaisijaltaan 35 mm ja voideltavat messinkiholkit.

Siirtämällä laskupysäytin ”pysäköintiasentoon” voivat ulkosektorit ’tippua alas’ niin
että sekorit ja tasauslevyt seuraavat maan pintaa mahdollisimman hyvin.
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LAIDUNTEN HOITOON JA JÄLKIKYLVÖÖN

ILMAN KOMPROMISSEJA
PNEUMATICSTAR-PRO ja PNEUMATICSTAR on määrätietoisesti suunniteltu nurmien ja laidunten hoitoon,
täydennys- ja jälkikylvöön. Suunniteltuja erityisesti urakoitsijoille, koneyhtymille ja suurtiloille sekä tiloille,
missä myyränmättäät ja –kolot ovat vakava ongelma.
PNEUMATICSTAR-PRO voi toimia erittäin aggressiivisesti vanhoilla, takkuuntuneilla ja pakkautuneilla
laitumilla ja missä suuria määriä pinnallisesti juurtunutta rikkaruohoa pitää äestää pois. Sektorirakenne ja
paineentasaus antavat työvälineille tasaisen toiminnan myös korkeilla työnopeuksilla.

Kierrejousilla varustetut vahvat tasauslevyt tasoittavat myyrän- ja lannoitemättäät tukipyörien edessä.
Ne on aggressiivisesti asennettu 45 asteen kulmaan niin että ne leikkaavat mättäät sulkematta maaperän huokosia.
Multaa nostetaan tasauslevyn yli jonka jälkeen äkeenpiikit jakavat sitä ja työstävät sitä ruohon maaperään.
Pinta jää kuohkeaksi ja maaperän huokoset jäävät auki!
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Piikinakselit ovat vääntymätöntä putkea mikä takaa samanlaisen piikkiasennon ja sen takia saman piikinkulman
aggressiivisuutta koko akselin pituudelta. Äkeeenpiikkien ohjausstabilointi takaa että piikit aina ovat suoraan ajosuunnassa
ja piikinväli aina on 2,5 cm. Kiinnityksestä vääntymättömän akseliputken ja 28 mm pitkän muovipidikkeen lukituksesta johtuen
kaikki liikkeet tapahtuvat jousiosassa kiinnikkeen alla, mikä tehostaa tärinää. Lukittu kiinnike ja matalasti sijoitettu jousivinous
poistavat riskin että piikki menee poikki tai kuluu rikki ja takaa siten pitkän eliniän.
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Äkeenpiikkien aggressiivisuutta
voidaan säätää käsin jokaiselle
sektorille viidellä askeleella
keskeisellä vivulla. Aggressiivisesti
asennetut piikit työstävät laidunta hyvin
ja poistavat sammalta ja pinnallisesti
juurtunutta rikkaruohoa.

Jokaisessa 1,5 metrin 6-akselisessa sektorissa on 60
äkeenpiikkiä, mikä antaa tehokkaan 2,5 cm piikinvälin.
Vain tämä tiheä piikinväli varmistaa että pinnallisesti
juurtunut juuririkkaruoho, sammal ja viime vuoden
karike äestetään pois ja antaa nurmikasveille

mahdollisuuden kehittyä ja jälleen täyttää laitumen.
Tiheät piikit työstävät koko työleveyttä ja edistävät ruohon

tehokasta juurtumista. Aggressiivisesti asennetut ohuet
piikit, kuten 8 mm piikit, tunkeutuvat tehokkaasti ruohon

maaperään vahoingoittamatta syvemmin juurtuneita nurmikasveja
tai niiden juuriverkostoja.

LAADUKAS JA VAHVA
LAADUKKAILLE NURMEILLE
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-REHUN HUIPPULAATUA
HUIPPUTEKNIIKKA

Hydraulisen tasotasauksen edut:

• Rauhallinen käynti myös korkeilla työnopeuksilla.
• Sektorien paineentasaus – sama paine kaikissa sektoreissa myös

epätasaisilla pelloilla.
• Sektorien työpaine on säädettävissä myös traktorin hytistä.
• Takkuuntuneille, tiheämmille laitumille tai runsaille pinnallisille

rikkaruohoille voidaan lisätä painetta. Nuorille hyvässä kunnossa
oleville laitumille vähennetään painetta vastaavasti.

• Seuraavat tarkasti jopa epätasainen alusta.
• Sektorit kantavat haarukat heiluvat aksiaalisesti ja siksi sektorit

myötäilevät maanpintaa myös erittäin epätasaisissa olosuhteissa.
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Vahva runko profiiliputkista
Karkaistut holkit sekä ylätankoa että nostovarren kytkintä
varten
Vahvat, kolmikulmaiset tasauslevyt etureunassa tukipyörien
edessä, suojattuina kiviltä kierrejousilla
Äkeen sektorit rinnakkaisohjatut hydraulisella tasotasauksella
Äkeenpiikit ø 8 x 490 mm
Äkeenpiikit patentoidusta vedetystä jousiteräslangasta
Vääntymättömät piikinakselit - 6-akselisissa äkeensektoreissa
keskeisellä piikinkulman säädöllä
Lisätty tärinäteho erityisen piikinkiinnityksen ansiosta
Äkeenpiikkien liikunta ei ole rajoitettu (ei rikkoutumisvaaraa)
Tehokas piikinväli 2,5 cm
Suuret kuulalaakeroidut tukipyörät 16 x 6.50/8
(kaksoispyörät)
Tukijalka askelmalla siemenkylvökonetta varten
Kuljetusleveys 3,00 m
Pneumaattinen siemenkylvökone sekoituslaitteella ja
erillinen kylvöosasto jokaiselle syöttöletkulle
Kulutusta kestävä, elastinen ja ympäristöystävällinen
2-komponenttilakka
Käyttöohje

Vakiovarustus, peruslaite
PNEUMATICSTAR-PRO

Äkeenpiikki Ø7x490 mm vakiopiikin sijaan
Äkeenpiikki Ø8x490 mm SUORA vakiopiikin sijaan
Äkeenpiikki Ø10x490 mm vakiopiikin sijaan
Äkeenpiikki Ø10x490 mm SUORA vakiopiikin sijaan
Piikinputoamissuoja
Varoituslaite valoilla
Työväline ilman pneumaattista siemenkylvökonetta
(voidaan asentaa jälkikäteen)

Lisävarustus, peruskone
PNEUMATICSTAR-PRO

1 2 sähköpuhallinta 12 V
2 Hydr. Puhallin varustettu öljypainemittarilla (vapaa paluuliitin, maks. 50 l/min pumpun tuotto;suositus itsenäinen hydr.venttili tai kuormaa tunteva hydrauliikka)
3 Yksi 2-toiminen hydr.venttili
4 Yksi 2-toiminen ja yksi ykstoiminenventiili
5 Kolme 3-toiminen yksi ykstoiminen jolla on vapaa paluu tarvitaan
6 Ks. Kylvörullien kuva sivulla 31

Tekniset tiedot PNEUMATICSTAR-PRO
Tyyppi/

työleveys, cm
Piikit

määrä
Tankin

tilavuus/litraa Tukipyörät Mukana toim.
Kylvörullat 6

Levitys-
lautaset

Nosto
jäykkä hydr.

Kuljetus-
leveys/m Sektori Hv/

kW
Paino
n. kg°

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1, 3 120 300 2 B,E 8 • 3 2 50/37 790
PNEUMATICSTAR-PRO 600 1, 4 240 300 6 C,E 8 • 3 4 80/59 1.330
PNEUMATICSTAR-PRO 1200 2, 5 480 500 8 D,F 16 • 3 8 170/125 4.280
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Kuusi tukipyörää (kaksoispyörät
keskellä) kantaa rungon täsmällisellä

työsyvyydellä ja hyvin rauhallisesti
myös korkeilla työnopeuksilla.

Varoituslaite valoineen on saatavilla
lisävarustuksena.

Karkaistut holkit hitsatut
kolmipistekytkimeen takaavat
pitkän käyttöiän.
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GRASS-STAR

PNEUMATICSTAR-PRO
1200

PNEUMATICSTAR-PRO 1200

24

Farmflex-jyrä halkaisijaltaan 520 mm antaa optimaalisen jälleentiivistymisen
työstetylle maaperälle.

ISOJEN PINTA-ALOJEN
NURMENHOITOKONE

ERINOMAINEN PINNANSEURANTA
Joustava runkomuoto seuraa maanpinnan hyvin koko työleveydeltä jopa epätasaisella pellolla. Hydraulli-
nen tasonsäätö takaavat tasaista painetta jokaisessa osiossa. Nurmen pinta avautuu ja antaa erinomainen
kylvöalusta tulevalle jälkikylvölle.

PNEUMATICSTAR-PRO 1200 on suunniteltu isoille pinta-alueille. Runko, joka on kytketty traktorin vetopalkkiin,joka
kantaa kaksi tukevaa pyörää. Työasennossa 6 kpl pyörää takaavat eri osioden vakaata työskentelyä. Osioiden runko on
tehty tukevasta teräsmuotoputkesta ja antaa koneelle tukevaa kulkua ilman heiluntaa.
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PYSÄYTÄ HUONO KEHITYS AJOISSA

LISÄÄ REHUN LAATUA
Nurmi tai laidun missä on vähemmän kuin 50 % nurmentaimia on liian huonossa kunnossa uudistamaan
PNEUMATICSTARin tai PNEUMATICSTAR-PROn määrätietoisilla työpanoksilla. Nurmi tai laidun on uudistettava ja
viljeltävä uudestaan. Siihen GRASS-STAR on oikea kone!

Jos villisiat ovat turmelleet laidunta, tarvitaan täsmäpanoksia rikkoutuneelle nurmen maapinnalle ja
uudelleenkylvö vaurioituneilla alueilla. Siihen GRASS-STAR on optimaalinen kone!

Tämä suorakylvökone työstää ruohon maaperää piikkiroottorilla joka tavallisen jyrsimen sijaan ei tuki maaperän
huokosia, eikä nosta kiviä pintaan. Tiivistynyttä ja tukkiintunutta nurmea, rikkaruohoa ja sammalta sekoittuu
multaan ja tämä antaa mahdollisimman hyvän maaperän kylvöä varten.

Asennettu pneumaattinen siemenkylvökone jakaa siemeniä laajakylvönä maaperän ylempään kerrokseen.
Laajakylvön etuna on että uudestaan kylvetyt nurmikasvit nopeasti peittävät koko pinnan joten uusi rikkaruoho
ei pääse leviämään.

GRASS-STAR on monikäyttöinen yleiskone! Sillä voidaan kylvää erityyppisiä siemeniä jopa 300 kg/ha ja Farmflex-jyrä
jälleenpakkaa optimaalisesti joten kylvö nopeasti juurtuu ja peittää kylvetyn pinnan.

Uusi kylvö on tarpeen

• mikäli nurmessa tai laitumessa on vähemmän kuin 50 % nurmikasveja ja siksi sitä ei voida uudistaa toisin
toimenpiteisin.

• mikäli nurmi tai laidun on muutettava tuotantosuuntauksen johdosta.
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Vahva runkorakenne
Säädettävä vetovarsien kiinnitys
Vahva 1000-kierroksen vaihdelaatikko
Piikinväli 50 mm
Roottorin piikit erityisesti suunniteltu nurmille ja laitumille, ei
herkkyyttä kiville
PTO-akseli ylikuormitus-suojalla.
Kaksoistukipyörät 16 x 6.50/8
Farmflex-jyrä halkaisijalla 520 mm
Työleveys 3.00 m
Pneumaattinen siemenkylvökone sekoituslaitteella ja
erillinen kylvöosasto jokaiselle syöttöletkulle
Täyttöaskelma
Käyttöohje

Vakiovarustus, perustyöväline
GRASS-STAR

Vaihdelaatikko läpikulkevalla akselilla
Varoituslaite valoilla

Lisävarustus, perustyöväline
GRASS-STAR

Tekniset tiedot GRASS-STAR

1 2 sähköpuhallinta 12 V.
2 Ks. Kylvörullien kuva sivulla 31

Tyyppi/
työleveys cm

Piikkien määrä/
työleveys cm

Tankin tilavuus/
litraa Tukipyörät Mukana toimitetut

kylvörullat 2
Levitys-
lautaset

Kuljetus-
leveys/m Hv/kW Paino

n. kg

GRASS-STAR 300 FW 1 54/290 300* 2 C,E 8 3 100/74 1.640

Farm-flex jyrä Ø 520 mm takaa optimaalisen jälleentiivistymisen työstetylle maaperälle.
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ENEMMÄN VIHREYTTÄ UUDELLA TEKNIIKALLA
REHEVÄ JA VAHVA

Voimakas 1000 kierroksen
vaihdelaatikko toimii

mukanatoimitetulla PTO-akselilla.
Nostovarren kiinnike on pituudeltaan

säädettävissä.

Roottorin piikit – on erityisesti
suunniteltu nurmelle ja laitumelle – eivät
ole herkkiä kiville, eivätkä nosta niitä
pinnalle.
Piikkien väli on vain 50 mm ja siitä johtuen
koko pinta tulee työstetyksi myös vaikka
työsyvyys olisi vain 3 cm.

Suojakupu roottorin ja jyrän välillä
on jousikuormitettu ja etäisyys
maan pintaan säädetään pulteilla.

Farmflex-jyrällä kulkeva ilmakumipyörä käyttää siemenkylvökonetta.
Vilja sijoitetaan suojatun jyrsimen ja jyrän väliin.
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PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

Kylvörulla ja sekoituslaite
toimivat ketjulla, jolla on
portaaton variaattori.

Kettinkisekoitin
pakkautuville siemenille.

Kaukalo ja pelti
kiertokokeen tekemistä
varten sisältyvät vakioina.

Pinta-alan mittari voidaan
jälkiasentaa.
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PNEUMAATTINEN
SIEMENKYLVÖKONE
PNEUMATICSTARille
PNEUMATICSTAR-PROlle
GRASS-STARille

PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

ENSILUOKKAINEN LAIDUN
PARAS SATO
Pneumaattisella kylvinkoneellamme voidaan kylvää kaikki tavalliset siemanlaadut
ja simensekoitukset siemenkooltaan 5 mm asti.

Kylvön määrää on helposti säädettävissä 1-300 kg/ha väliin riippuen kylvöstä ja
työnopeudesta. Sekoitin estää holvautumista säiliöön.

Joustava akseli pyörittää portaatonta variaattoria joka vuorostaan pyörittää
kylvörullaa ja ketjuvetoista sekoitinakselia. Kylvörulla jakaa siemenet erillisiin
kylvöyksikköihin, joista 8 kylvöletkuihin (6 letkua 9 mm työleveydellä). Siemenet
puhalletaan levityslautasille ja laajakylvetään tasaisesti koko työleveydelle.
Verrattuna mekaaniseen kylvökoneeseen jolla on korkea pudotuskorkeus,
tuuli ei häiritse ilmateitse syötettyä kylvöä matalasti sijoitetuilla levityslautasilla.
Riippuen ilmamäärän tarpeesta ja työleveydestä käytetään elektronista,
PTO-käyttöistä tai hydraulista puhallinta siementen puhaltamiseen
levityslautasille. Sähköisten puhaltimien mukaan toimitetaan kaapeli traktoriin
liittämiseen, kuten myös käyttölaite varoitusvalolla puhaltimien käynnistämiseen
ja pysäyttämiseen.

Vakioina toimitetaan kaikkiin kylvökoneisiin työleveydestä riippumatta kaksi
kylvörullaa. Toinen on toimituksessa säiliössä ja tarkoitettu pienille kylvömäärille.
Tehtaalla asennetulla rullalla voidaan kylvää jopa 40 kg/ha laitumen siemeniä
10 km/h työnopeudella. Mikäli on tarpeen kylvää suurempia määriä
korkeammalla työnopeudella tai raskaita siemenlajia (viljaa) pyydämme
ottamaan yhteyttä meihin jotta voimme tarjota mahdollisiman hyvän
käyttömekanismin, kylvörullan ja puhallinmallin yhdistelmän.
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PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

Mekaanisella puhaltimella on suuremman ilmamäärän ansiosta mahdollista
kylvää raskaita siemeniä ja pitää korkeampaa työnopeutta jopa 6 m työleveyden
työvälineillä. Suositellaan myös urakoitsijoille ja koneyhtymille.
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PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

VARMAAN KYLVÖÖN JA HYVÄÄN SATOON
TARKKA KYLVÖMÄÄRÄ

Vakiona toimitetaan syöttörulla jopa 40 kg/ha kylvämäärään (asennettuna) ja
toinen pienempiä kylvömääriä varten.

Ohjaamoon kiinnitettävä ohjauslaite
tarrakiinnityksin voi käynnistää tai

pysäyttää puhaltimet.
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PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

Koska PNEUMATICSTAR-PRO:n vahvat
tasauslevyt ovat ihan tukipyörien
edessä ja nostavat multaa kylvökoneen
käyttövaijeriin päin, vaijeri on kytketty
pyörään kulmavaihteella ja suojattu
kiinnikkeellä.

Levityslautaset jakavat kylvöviljan
tasaisesti koko työleveydeltä.
Levityslautasten kulmaa voidaan säätää
portaattomasti.

Elektroninen valvontayksikkö ETRONIC
helpottaa työtä kylvökoneella. Yksiköllä
on magneetti, jolla se kiinnitetään
ohjaamoon.

Mitä ETRONIC tarjoaa?
Portaaton kylvömäärän säätö työskentelyn aikana.
Sensorin valvoma ilmavirtaus jokaisesssa 8:ssa kylvöyksikössä.
Sensorin valvoma syöttörulla. Tason valvonta ja pinta-alan mittari osa-
sekä kokonaismittauksella.
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PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE

Käyttö toisen tukipyörän (PNEUMATICSTAR) kautta.
Joustava akseli joka käyttää ulossyöttöä on suojattu
suojaletkulla. Syöttö on suhteessa työnopeuteen ja

kylvömäärä per ha on siksi aina sama ajonopeudesta
riippumatta.

Levityslautaset, jotka on sijoitettu välittömästi maan
pinnan yläpuolella kolmannelle piikinakselille, levittävät
kylvöviljan tasaisesti ensimmäisen piikkirivien työstämälle
maaperälle.
Neljäs, viides ja kuudes piikkirivi peittää siemenet
pintapuolisesti, noin 1 cm syvyyteen ja varmistavat siten
että piensiemenlajit kuten timotei ja niitynnata voivat
juurtua.
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Sekoitin
Erilliset kylvösektorit jokaiselle syöttöletkulle
Vääntökoelevy + keräilysäiliö
Kaapeli 3-napaisella liittimella. Koskee kylvökoneita sähköisillä
puhaltimilla.
Maapyörävetoinen ulossyöttö portaattomalla variaattorilla
Levityslautanen ylähuulineen hallitsematonta levitystä
vastaan
Joustava käyttöakseli
Sokka variaattorissa ulossyötön tilapäiseen pysäyttämiseen
1 syöttörulla tavalliselle kylvömäärälle nurmen/laitumen
kylvöön
1 syöttörulla pienille kylvömäärille
Syöttörullan vaihto ilman työkaluja
Näkölasi ja tyhjennysaukko säiliössä
Täyttöaskelma
Kone 2 sähköpuhaltimella tarvitsee 12 V kaapeli 3-napaisella
liittimella.
9.00 + 12.00 m työvälineellä on mekaaninen puhallin. PTO-
akseli sisältyy
Koneet ovat täysin kootut toimituksessa (jälkiasennus voi
kuljetussyistä olla tarpeen riippuen koneen koosta)
Käyttöohje

Vakiovarustus pneumaattisessa kylvökoneessa
PNEUMATICSTAR/PNEUMATICSTAR-PRO/GRASS-STAR

Lisävarustus pneumaattiselle kylvökoneelle
PNEUMATICSTAR/PNEUMATICSTAR-PRO/GRASS-STAR:lla

Elektroninen pinta-alan mittari
Suurempi säiliön tilavuus
Mekaaninen puhallin PTO-akselilla 2 sähköpuhaltimen sijaan
Hydraulinen puhalllin(Vaatii: Vapaa paluuliitin,pumpputeho
max 50 l/min Suos: riippumaton hydr.ventiili tai kuorm.
tunteva hydrauliikka) vakiopuhaltimen sijaan
Sähköinen kylvömäärän säätö ohjaamolta
(sisältyy ETRONICiin)
Erottelupelti raskaan viljan kylvöön
Vahvistettu variaattori jopa 6 m työleveyden työvälineille
(raskaan siemenviljan kuten viljan, herneiden y.m. kylvöön)
Kettinkisekoitin vahvasti pakkautuvalle viljalle (esim. raiheinä)
Täyttöaskelma (vakiona PNEUMATICSTAR-PROssa ja
GRASS-STARissa)
Elektroninen valvontayksikkö ETRONIC (ei jälkiasennettavissa!)

Portaaton viljamäärän säätö työskentelyn aikana.
Ilmavirtauksen anturivalvonta jokaisessa
8 ulossyöttöyksikössä.
Erillinen kylvörullan anturivalvonta.
Tason valvonta ja pinta-alan mittari osa- sekä
kokonaismittauksella

PNEUMATICBOX syöttöyksikölla ruostumattomasta
teräksestä vakioasennetun kylvökoneen sijaan
Levityslautaset ruostumatonta terästä vakiovalmistuksen
sijaan
Vaihtoehto:Lisäasennettu P-Box Speed elektronisella
ulossyötöllä riippumatta nopeudesta (vääntökokeella
säädettyä työnopeutta on pidettävä jotta kylvömäärä
vastaa vääntökoetta) vakiona asennetun pneumaattisen
kylvökoneen sijaan.

Täyttöaskelma helpottaa täyttöä ja
tekee työtä turvalliseksi.

Mikäli kylvökoneen sulkeminen
väliaikaisesti on tarpeen, voidaan poistaa

variaattorin kohdalla sijaitsevassa
käyttövaijerikiinnikkeessä oleva sokka,

joten voimansiirto lakkaa. Syötön
sulkemiseksi ohjaamolta tarvitaan

kylvösiemenmäärän sähköinen säädin
(lisävarustus), jonka avulla voidaan säätää

kylvömäärää 0:ksi.

Raskaita kylvösiemeniä varten
suosittelemme erottelupeltiä,
joka asennetaan sekoittimen ja
kylvörullan päälle. Kylvökone on
valmisteltu tähän.

PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE



35

Säiliön täydellistä tyhjentämistä
varten on tyhjennysaukko välittömästi
ulossyötön yläpuolella ja se avataan
työntölevyllä.

Kumitiiviste varmistaa säiliön
kunnollisen sulkeutumisen.

Vain tällä tavalla voidaan varmistaa
tarkka toiminto.

KYLVÖ ONNISTUU

TUNTEELLA
JA TAIDOLLA

PNEUMAATTINEN SIEMENKYLVÖKONE
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Kerääjäkasvien kylvö voidaan myös tehdä PNEUMATICSTARilla. Apilan tai apilan/ruohon kylvö siemenviljaan voi
kerätä jopa 100 kg typpeä/ha.
Vihreät pellot viljan jälkeen johtavat hyvään typpitalouteen ja ovat sen takia hyvin ympäristöystävällisiä.
Pohjakasvien kylvö maissiin tuo seuraavat edut:

• Parempi kulkukelpoisuus sadonkorjuun ja lannoituksen aikana
• Pitää myöhään itävät rikkaruohot kurissa
• Typensidonta syksyllä antaa optimaalisen hyödyntämisen lannoituksesta maissin korjuun jälkeen
• Lisää maan hedelmällisyyttä
• Vähentynyt tarve torjunta-aineiden käytöstä
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MILLÄ KONEELLA?

MITKÄ KYLVÖSIEMENET

Mahdollinen
Ei mahdollista
Mahdollinen jos tilataan yhdessä sinisellä merkityillä vaihtoehdoilla (ks. s. 39).

Yllä esitetty kylvösiementen lista ei ole täydellinen. PNEUMATICSTAR, PNEUMATICSTAR-PRO
ja GRASS-STAR laitteilla voidaan kylvää myös samankaltaisia siemenlajija.
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GRASS-MANAGER
toimitetaan vakiona
ilman pneumaattista

kylvölaatikkoa, mutta se
voidaan helposti

jälkiasentaa.

Härkäpapu
Tattari
Spelttivehnä
Herneet
Laidunrehun sekoituksia
Ohra
Säilörehun sekoituksia
Heinäsekoituksia
Kaura
Veriapila
Ruistankio
Pellavansiemenet
Lupiini
Sirppimailanen/Sickle Alfa-alfa
Unikko
Öljyretikka
Aitohunajakukka Phaselia
Rapsi
Ruis
Puna-apila
Rypsi
Jyväset
Sinapinsiemenet
Soijapapu
Auringonkukka
Rehuvirna
Ruisvehnä
Valkoapila
Vehnä

GRASS-MANAGER PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO GRASS-STAR
1,5 – 12 m 2 – 12 m 3 ja 12 m 3 m
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Vahvistettu runko (SR)
Painerullat (FW)
Äkeenpiikit Ø7 x 490 mm
Äkeenpiikit Ø8 x 490 mm
Äkeenpiikit Ø8 x 490 mm SUORA
Äkeenpiikit Ø10 x 490 mm
Äkeenpiikit Ø10 x 490 mm SUORA
Haraamislevy nurmelle/laitumelle (vain 8 mm piikit)
Tasauslevy jousiterästä (1 per sektio)
Tasauslevy vahvaa kolmikulmamallia
Ilman kolmikulmamallista tasauslevyä
Hydraulinen piikinkulman säätö
Raideväli 1,8 m ja 1,4 m (Saksinosto 1.8 m ja 1.5 m)
Elekrooninen pinta-alan mittari
Vahvistettu variaattori
Täyttöaskelma
Elektroninen kylvömäärän säätö
ETRONIC elektroninen valvontayksikkö
Kulmavaihde tukipyörän ajovaijerliittimelle
Mekaaninen puhallin asennettu runkoon
Mekaaninen puhallin (suoraan PTO-ulosotolle)
Hydraulinen puhallin painemittarilla
Erottelupelti raskaalle kylvöviljalle
Kettinkisekoitin pakkautuvalla kylvöviljalle
P-Box Speed asennettu vakiokylvökoneen sijaan
500 litran säiliö, vahvistettu variaattori, tuki
PNEUMATICBOX syöttölaitteella ruostumattomasta teräksestä
Levityslautaset ruostumatonta terästä
Varoitustaulu pidikkeellä ja valoilla, takana
Varoitustaulut pidikkeillä ja valoilla, takana/edessä

Mahdollinen
Vakio
Ainoastaan SR rungon
kanssa

Ei mahdollista/ei käytetä
Ainoastaan pidennetyn rungon
kanssa Ks. s. 37
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Tekniset tiedot ja mitat ovat summittaisia, eivätkä sitovia.
Pidätämme oikeuden tietojen ja erittelyjen muutoksiin ilman ennen annettavia ilmoituksia.

KATSAUS
VAIHTOEHDOT

GRASS-MANAGER PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO GRASS-STAR
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Puh: (+43) 7764 64660
Faksi: (+43) 7764 6466385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
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