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Specialisten i såsæt 
og gødningsspredere

CERTIFICATION

Sulky er i dag den førende franske
producent af såmaskiner og
gødningsspredere. 
Som producent af kvalitetsmaskiner er det vores
ypperste opgave at sikre at vore produkter arbejder
upåklageligt år efter år og sikrer brugeren det prerfekte
resultat. Enhver SULKY maskine er udstyret præcist
efter kundens ønske... Vores vigtigste opgaver et at
levere dig et  kvalitetsprodukt, give dig en grundig
instruktion i brugen, og sikre dig god opbakning med
service og reservedele hvis uheldet skulle være ude. Din
lokale forhandler står klar til at forklare og vise dig alle
fordelene ved et SULKY produkt. Desuden står vi på
SULKY fabrikken altid klar til at bakke forhandleren op.
At sikre at du som kunde er tilfreds er vores fornemste
opgave. 

Såsæt og gødningsspredere, så kan du
regne med os.

Vi arbejder alle for
at sikre dig 
den størst mulige
succes

SULKY-BUREL - BP 92111, rue Fabien Burel, 
35221 Châteaubourg Cedex FRANCE
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 00 84 60
E-Mail : info@sulky-burel.com • Web : www.sulky-burel.com
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TRAMLINE
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En ny serie af
kompakte såmaskiner !

3

Som specialist i såmaskiner og som pioner
indenfor kompakte såmaskiner,  er SULKY
uden tvivl blandt de førende ved at introducere
den nye serie af integrerede såmaskiner.

■ Bygget til intensivt brug i kombinerede såsæt

■ Bedre såegenskaber, specielt i vanskelige
jordforhold

■ Stor såkasse sikrer effektivt arbejde og færre
opfyldninger

■ Nem justering af grundindstillingerne

■ Stort program af udstyr, specielt når
såmaskinen monteres på en rotorharve fra
SULKY CULTILINE serien

Her får du et kvalitetsprodukt, produeret på en
fabrik som er  ISO 9001 certificeret. Dette sikrer
at modellerne CE og CX  fra TRAMLINE serien
har alt som behøves, præcis som de tidligere
udgaver af TRAMLINE serien. Her får du en
unik integreret mekanisk såmaskine.

Vores mekaniske " integrerede "
3,00 m og 4,00 m såmaskiner :
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Effektivitet til den optimale
hektarpris
TRAMLINE CE såmaskinen er opbygget således at der
sikres et kompakt såsæt. Dette gør at sættet har
et lille løftebehov og at såsættet er nemt at manøvrere
med ved vendinger på foragre. Takket være den
automatiske " A-ramme " påkobling kan SULKY
såmaskinerne nemt tilpasses stort set alle typer harver
på markedet. Denne påkobling sikrer også at
TRAMLINE såmaskinerne på få minutter kan frakobles
harven. Hvis du vælger en SULKY CULTILINE
rotorharve, kan du vælge at få monteret en
tandpakkervalse eller en gummipakkervalse. Denne
opbygning giver TRAMLINE CE såmaskinen optimale
forhold at arbejde under.

TRAMLINE CE : 
Det bedste valg til
mellemstørrelse traktorer

TRAMLINE 

Her monteret på en SULKY CULTILINE HR rotorharve,
et virkelig kompakt 3 meters såsæt.

Ny 550 liters såkasse
■ Såkasse ud i eet

■ 550 liters kapacitet (800 liter
med forhøjning)

■ 480 mm bred såkasse
med nemt opklappeligt låg

■ Lav påfyldningshøjde

■ Forbedret sikkerhed og
adgang til såkassen

Spar tid med færre opfyldninger! 
Du kan læsse 400 kg hvede eller byg… og op
til 600 kg (1 big bag) når maskinen er udstyret
med forhøjet såkasse !

TRAMLINE
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Egenstående såegenskaber
Som planteavler er en kompakt såmaskine som leverer en
perfekt udsåning af såsæden meget vigtigt. Det er utroligt
vigtigt at få såsæden plantet korrekt i jorden for at sikre
afgrøden de bedst mulige vækstbetingelser.  Med den nye
TRAMLINE CX som er udstyret med LS såsystemet, er
dette en selvfølge, selv med en høj fremkørselshastighed og
dårlige jordforhold.

Nyeste teknik, men utrolig enkel at
betjene !
TRAMLINE CX såmaskinen kan tilpasses optimalt til enhver
type  harve, takket være den automatiske " A-ramme "
påkobling. Hvis du vælger en SULKY CULTILINE rotorharve,
kan du vælge at få monteret en tandpakkervalse eller en
gummipakkervalse. Denne opbygning giver TRAMLINE CX

såmaskinen optimale forhold at arbejde under.

TRAMLINE CX : 
Absolut såmaskinen til
den professionelle jordbruger

TRAMLINE

Fås som 3,00 m og 4,00 m maskiner, fuld af gode fordele  : kompakte såsæt,

nem påfyldning, LS såskær…

Ny udformning af
såkasse
■ Såkasse ud i eet

■ 800 liter kapacitet på 3 m
(1000 liter med forhøjning)

■ 1100 liter kapacitet på 4 m
(1350 liter med forhøjning)

■ 640 mm bred såkasse
(klassens største) med
nemt opklappeligt låg

■ Forbedret sikkerhed og nem
adgang til påfyldning af såkassen

■ Lav påfyldningshøjde
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En vigtig detalje er også såkasssen
Den nye TRAMLINE såkasse modstår påvirkninger
fra vand og støv. Standard er : den V formede såkasse,
det kraftige låg, den langsomt roterende omrører
såvel som opdelere og kapper for hvert knasthjul :
• sikrer jævn tilførsel af såsæd til knasthjulene

• sikrer at såsæden ikke flytter sig i såkassen ved kørsel på
skråninger

• sikrer en jævn udsåning selv når såkassen er ved at være
tom

SULKY knasthjul systemet :
Præcist og enkelt

MEDION for automatisk
plejespor ved frakobling af
knasthjul. Kan også styres af
føreren hvis han må løfte en
sidemarkør for at køre forbi en
forhindring. Kontrolboksen har
også følgende funktioner :
fremkørselshastighed samt
arealtæller med opsummering.
Hvis såmaskinen er

udstyret med sprøjtesporsmarkering styrer Medion
også sænkningen af skiverne når der skal markeres.

NOTA : en enkel type af spormarkering hvor lukning af såtude

foretages ved tryk på en knap kan også fås på TRAMLINE

såmaskinerne.

Sulky tilbyder to typer af computer til ple

.

TRAMLINE

Stort trækhjul som ikke laver spor i
marken
Såakslen trækkes af en trinløs variabel oliebads
gearkasse som kan indstilles fra 1,5 og op til 400 kg / ha.
Det drives af et stort trækhjul med en diameter på
760 mm, med friløb som sikrer variatoren i tilfælde af
utilsigtet reversering. Trækhjulet laver ikke spor i marken
under såning.Trækhjulet kan hæves op og låses, hvilket
stopper udsåningen.

Halv såbredde er nemt takket være den enkle frakobling
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Udsår alle typer såsæd, ganske
præcist
Ved hjælp af den langsomt roterende omrører føres
såsæden skånsomt fra såkassen og ned til knasthjulet
og derfra ned til såskæret. Hver enkelt række består af
to forskellige knasthjul. Et for almidelig størrelse udsæd
såsom korn, ærter etc. og et for småkærnet materiale
såsom raps. Med den medleverede nøgle foretages
omskiftningen mellem de to typer nemt og hurtigt. 

SULKY
knasthjul
systemet et unikt  :
Det kan håndtere græsfrø,
storkornet udsæd småkornet
udsæd,… De forskudte
knaster på det almindelige
knasthjul sikrer en mere
præcis placering af
såsæden i rækken. Takket
være flere indstillings-
muligheder og den centrale
justering kan de, nye
bundklapper med automatisk
slidkompensator, styre
mængden af udsæd der sås
af knasthjulet under
såprocessen. Hele systemet
er bygget til
præcisionsarbejde selv under
udsåning med høje
hastigheder på op til 14 km/t.
(Ingen risiko for tilstopning når der sås ærter).

Hver række består af et

knasthjul som er monteret på

et rulleleje, en lukkeklap,

robuste rustfrie kapper og en

central  indstillelig klap for

justering af udsæd.

▲

ULTRON MS kontrolsystem tilbyder de samme
detaljer som på MEDION og kan derudover også
følgende funktioner :
• alarm (tom såkasse, start af plejespor og

omdrejningsvagt på såaksel)

• information om kørselshastighed tilsået areal
(delvis eller total), såmængde i kg/ha

• justering af udsædsmængde i trin af 10 % (+/-)*,
eks. til justering af mængden ved såning i svære
jordforhold.

• lukke for udsåning (eks for rotorharvning af svær jord
en ekstra gang inden såning)

• kan også bruges på SULKY gødningsspredere
(kontakt din forhandler for mere information).

• nemmere indsåning via automatisk indstilling af
variatoren afhængig af det opnåede resultat ved
kalibreringstesten.

NB : MS elektrisk motor på udsædsvariatoren kan hurtigt frakobles for

manuel justering af såsædsmængde, hvis ønskeligt.

plejespor m.v.

* 10 % springene kan ændres hvis ønskeligt (eks 5 % trin )

Hurtig og præcis kalibreringstest
Indsåningen foretages hurtigt ved hjælp af et håndtag
på gearkassen og de nedklappelige såbakker. Disse
tømmes nemt via et skod i enden så der ikke spildes
noget. Med en SULKY såtabel og en enkelt indsåning
finder du nemt den rette indstilling af såmaskinen.
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Forbedret placering af såsæden
med de nye LS 
såskær systemer

Udstyret med almindelige såskær kaldet LS 2.20

får du traditionel såteknik af højeste klasse til en rigtig attraktiv pris.

Med kombinationen af  buede UNIDISC og dens støbejerns såskær,

formår LS 2.30, ligesom de traditionelle såskær, at såsæden

transporteres direkte ned i bunden af sårillen. Men fremfor alt giver det

den største mulighed for at variere skærtrykket, hvilket vil sige fra 

3 og op til 30 kg. Nok til at sikre dig perfekt såning, såvel  ved

reduceret jordbearbejdning som på pløjet jord

Unikt : dobbelt kontrol af sådybden
Takket være et enkelt centralt placeret håndsving, har
du mulighed for at justere skærtrykket så det tilpasses
typen af jordbund der skal sås i. I modsætning til såsys-
temer med horisontal fjedre har LS såskær systemet  to
fordele :

• en anti-spring opbygning ved at placere fjedren i
en vinkel og under konstant pres

• ophæver næsten totalt
vægten af såskæret når der
justeres til minimum af tryk.
Vigtigt ved udsåning af
småfrøet såsæd og ved brug
af skiveskær som er betydelig
tungere.

Valget er dit :

Nummet et i dens klasse hvad angår
afstand
• Mere end 300 mm frigang mellem 1. og 2. række

såskær

• Bedre flow af planterester og langstrået materiale

• Bedre beskyttelse af såskærene imod jord, sten og
andre objekter

• Generelt er højere fremkørselshastighed muligt

Tilstedeværelsen af planterester, store arealer at så samt
reducerede udsædsmængder : du stiller større og større
krav til din såmaskine… For at kunne udføre en perfekt
såning med en rækkeafstand på 12,5 cm, har SULKY
udstyret TRAMLINE såmaskinerne med den nyeste
generation af såskær systemer.

TRAMLINE
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“ Dobbelt effekt ” fjedre
monteret under konstant pres

Antistop såhæl

Såarme med Ø 43 mm
rør for ekstra styrke 

Ekstra stærke
støbejerns
skraber / såskær

Skiver af fransk
kvalitets boron stål

Godt beskyttet, 
central, dobbeltrækket
kugleleje

9

Efterharven
Klarer den sidste afretning af såbedet. Efterharven kan
justeres på flere mådet, både hvad angår vinkel
samt tryk. Fås med lige eller vinklede tænder 
NB : TRAMLINE CX 4,00 m såmaskine har 
4 ophængsarme
på efterharven for at
forøge dens effektivitet 
og styrke.

Justering af tryk

Justering

af vinkel

Lige tænder

Pakkerhjul : for at opnå kontakt
mellem såsæd og jord
For visse typer af specialafgrøder et det yderst vigtigt at
der ganske omgående skabes den rigtige kontakt
mellem udsæd og jord. Derfor har SULKY udviklet
pakkerhjulet som kan fabriksmonteres sammen LS 2.20
almindelige såskær eller sammen med LS 2.30 Unidisc
skiveskær. Hvert 40 mm brede pakkerhjul presser
jorden for at skabe optimal kontakt mellem udsæd og
jord. Trykket på dette hjul kan justeres i 8 forskellige
positioner og hjulet kan også løftes helt op så det ikke
benyttes hvis forholdene kræver dette. 

LS 2.30 :
Alsidighed og styrke
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Detaljerne som gør en forskel...

10

Automatisk A-ramme
Sulky tilbyder mere end 100 forskellige beslag således
at en Sulky såmaskine kan tilpasses enhver fabrikat
harve.

Hydraulisk skærtryksjustering
Denne udstyrsmulighed tillader føreren at variere
trykket på såskærene fra traktoren.Grundjusteringen
foretages med håndsvinget. Herefter kan man når man
sår og kommer til en kompakt jordtype (f.eks foragre)
øge trykket på såskærene hydraulisk (kræver 1
dobbeltvirkende ventil).

Markører til
midtermarkering
Med hydraulisk løft til lodret.
Udstyret med to
sikkerhedspunkter. Sikringsbolt
for beskyttelse ved påkørsel og
tallerknen er monteret på en
fjedertand.

Parkeringsbeslag
Medfølger som standard.
Sikrer at Tramline såmaskinen
kan stå sikkert ved frakobling fra
rotorharven. 

Sulky ophæng imellem såskær og
pakvalse (1)

TRAMLINE såsæt kan udstyres med dette ophæng som
sikrer en mere ens sådybde og som udligner
belastningen på rotor og tænder. Dette sikrer dig et
optimalt såbillede overalt uanset hvilken type LS såskær
du vælger. 

(1) fås kun på CULTILINE rotorharve med tand- eller gummipakker

TRAMLINE
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Type TRAMLINE CE TRAMLINE CX 

Arbejdsbredde 3,00 m 3,00 m 4,00 m
Indhold i såkasse 550 l/800 l* 800 l/1 000 l* 1 100 l/1 350 l*
Åbning af såkasse 
størrelse (cm) 225 x 48 225 x 64 325 x 64

Skærafstand (cm) 15 12,5 15 12,5 14,3 12,5
Antal skær 20 24 20 24 28 32
Vægt (ca.) 650 kg** 700 kg** 900 kg**

* Med forhøjer såkasse ** basismaskine med LS 2.20 såskæt

En vigtig SULKY detalje.

Neddybning i grunder sikrer maskinen mod

rust.

Den bedste lakering
sikrer en
langtidsbeskyttelse af
maskinen.
Alle lakerede dele bliver behandlet
på SULKY´s malerlinie. Efter et
fempunkts renseprogram samt
overfladebehandling dyppes delen
ned i den første grundmaling og
bliver derefter tørret ved 130
grader. Herefter påføres anden
gang grunder samt
overfladelakering inden den
endelige opvarmning til 100 grader.

Udstyr ( Efter bestilling   -   ● Standard   -   Ekstra)

Type TRAMLINE TRAMLINE 
CE CX 

Parkeringsbeslag ● ●

Automatisk “A-ramme” påkobling (1) ● ●

Indikator såskærstryk ● ●

Trækkes af 
et stor landhjul (760 mm) ● ●

Indikator såkassindhold ● ●

Bund af såkasse 
med skilleplader ● ●

Trinløs variabel gearkasse ● ●

Mekanisk hektartæller ●

Frakobling af halv såbredde (venstre) ● ●

Indikator for frakobling af halv såbredde ● ● 

Spormarkering :
- manualt ,elektrisk
- MEDION, elektronisk
- ULTRON MS, elektronisk
MS : Nem kalibrering samt mulighed for 
Justering af såmængde under kørsel
Hydrauliske markører til lodret (1 SA)
Læsseplatform med trappe ● ● 

Såskær system :
- LS 2.20 : 2 rækker af såskær
med antistop hæl 
- LS 2.30 : 2 rækker med UNIDISC skiveskær
40 mm pakkerhjul
Justerbar efterharve
- med lige tænder
- med vinklede tænder
Central justering af skærtryk (håndsving) ● ● 

Markering af plejespor (med skiver)
Hydraulisk skærtrykforøger (1 dv ventil)
Forhøjet såkasse

Lysanlæg
(1) Opgiv type af A-ramme eller pakker samt type og diameter af pakker
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