DATABLAD

GEOPLOV
-LIGE PLOVFURER
Der har altid været en stor
tilfredsstillelse forbundet med et flot
pløjearbejde. Geoplov hjælper dig med
at gøre din pløjning endnu bedre.

intervallet 14"-18", herefter vil Geoploven
automatisk tilpasse furebredden, så den
ikke overskrider intervallet 14"-18", og
marken pløjes med 16" furer.

OPTIMAL PLØJNING

REDUCERER KILER OG
VENDINGER

Kravet til pløjearbejdet stiger i takt med
udviklingen i retning af pløjefri dyrkning.
Når pløjningen er perfekt, kan der gå
flere år inden det igen er nødvendigt
at pløje jorden. Geoploven sikrer at
pløjningen bliver optimal uanset hvem
eller hvornår der køres.

PASSER TIL PLOVE MED
VARIABEL FUREBREDDE
Geoplov er løsningen til din plov, så dine
plovfurer bliver lige uanset variationer i
jordtyper og terræn. Det er din AB-linje
eller kurve, som Geoplov retter furen
ind efter, ved at variere furebredden
automatisk. Geoplov kan monteres på
plove, som har variabel furebredde. Du
behøver ikke investere i en ny plov for at
øge kapaciteten.

UAFHÆNGIG AF FØRER OG
TERRÆN
Geoplov er helt automatisk og betjenes
via en selvstændig betjeningsboks.
En lige fure er udgangspunktet for
høj præcision i det efterfølgende
markarbejde. Du indstiller selv det
interval den variable furebredde må
regulere indenfor, ønsker du fx at pløje
med 16", kan Geoploven indstilles hertil
med mulighed for at arbejde indenfor

Geoploven benytter også plovens
variable furebredde til at reducere kiler
og vendinger. Uanset hvor i marken du
starter, vil Geoplov rette furen ind efter
din AB linje. Hvis du fx starter ved et
vandløb eller lignende, vil ploven hele
tiden rette furebredden til, så du ender
med at køre i en lige fure. På den måde
reducerer du antallet af vendinger og
det tidsforbrug, som er forbundet med
pløjning af kiler.

Lavere brændsstofforbrug
og mindre slid
Geoploven reducerer sliddet på
bøsninger og de bevægelige dele
af din plov, som følge af, at furen
er lige og det kun kræver minimal
regulering mellem hver træk i ageren.
Når du benytter Geoploven, reduceres
brændstofforbruget, dels som følge af
færre kiler og dels ved at pløjearbejdet
altid foregår med optimal furebredde.

GEOTEAM A/S
Energivej 34, 2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 77 33 22 33
www.Geoteam.dk
email: landbrug@geoteam.dk

Hovedfunktioner
• Øger kapaciteten på din plov
• Reducerer brændstofforbruget
• Lige plovfurer døgnet rundt
• Uafhængig af fører og terræn
• Reducerer kiler og vendinger
• Regulerer furebredden automatisk
• Perfekt afslutning på marken
• Nem at betjene og konfigurere
•P
 asser til Trimble's Autopilot
systemer

