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BÄDDPLOGAR   Modell AR++
 MODELS
Med ScanStone AR+-modellerna försvinner brytbultarna. Det automatiska stenutlösningssystemet 
har dubbla ledpunkter som gör att både arm och plogkropp kan fjädra när plogen träffar en sten 
eller trädrot. Det finns tillräckligt med slag i hydraulcylindern för att plogen ska kunna återställas 
i båda fallen och tillräckligt med tryck i ackumulatorn för att plogen ska kunna återställas till det 
förinställda djupet.

Bedforming   

STENUTLÖSNING 1 STENUTLÖSNING 2

FÖRJOBBET ÄR NYCKELN

Den viktigaste aspekten i att odla potatis av hög kvalitet är att se till att jorden har förberetts ordent-
ligt före sättning. För att förbättra grödans kvalitet och avkastning är det viktigt att ta bort stenar och 
stora jordklumpar, samtidigt som man behåller en hälsosam markstruktur. Detta minskar inte bara 
skadorna på den skördade grödan och slitaget på skördemaskinerna, utan det ger också traktorn 
och maskinerna bättre dragkraft vid skördetiden, eftersom stenen ligger där däcken går och stenen 
kommer bort från bäddar och kupor. 

Bedtilling

                            
Destoning

   Planting
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BÄDDPLOG          Chateau-Style

Chateau-style är ett alternativ för 2, 3 och 
4-kropps bäddplogar med brytbult, autore-
set eller AR +. Medan bäddformaren fort-
farande har den klassiska ankfotsspetsen är
bäddplåtarna brantare och längre och läm-
nar en mycket snygg djup och rak bädd. 
Detta möjliggör ett jämnt intag för sten-
strängläggaren, samt hjälper traktorn att 
stanna i fåran och förhindrar vandring av 
traktor och strängläggarhjul.

Två inställningspunkter för vinkeln

Formplåtar som
håller jorden på plats

Utbytbara slitdelar på
bäddplåtarna

Ankfotsspets som ger 
en bred bottenfåra
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BÄDDPLOGAR     Vingfällda

ScanStone 4-kropps vingfälld bäddplogar har byggts för montering på ScanStone 3,6 m bäddfräs och 
har en lättare ram, även om den fortfarande är stark, och minskar den totala vikten av kombinationen 
bäddfräs och bäddplog.

4-kropps vingfälld bäddplog är mångsidig; den kan kopplas isär från bäddfräsen och användas som 
vanlig bäddplog direkt bakom traktorn.

Korta vändtegar och hörn kan plöjas med denna maskin också genom att fälla upp vingarna och helt 
enkelt använda 2 plogar. 
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BÄDDFRÄSAR    Quick-Change Bladsystem

Quick-Change bladsystem fungerar på ScanStone rotorfräsar med hållbultar, stift och ett clips som 
håller bladet säkert på plats. Detta är ett kostnadseffektivt system, eftersom hållbultarna, clipset och 
stiftet inte behöver bytas ut varje gång du byter kniv, till skillnad från ett bultat blad där du måste köpa 
2 bultar och 2 muttrar vid varje bladbyte. Det är extremt sällsynt att blad tappas med detta system 
eftersom den hårda stiftet och klämman aldrig kan lossna. Flänsarna skyddas av slitplattor av härdat 
stål som är vändbara och utbytbara.

KEITH BYTER BLAD
SAMTIDIGT SOM HAN TANKAR

‘ScanStones Quick-Change bladsystem gjorde det möjligt att byta blad på morgonen medan man 
tankade. ScanStone Triple-Bäddfräs har visat sig vara en pålitlig och värdefull maskin under de senaste 
3 åren. Att öka kapaciteten på stensträngläggaren var en av de viktigaste fördelarna med bäddfräsen. 
Vi avverkade cirka 1000 hektar både på plogytan och i öppnade bäddar.’

   Keith Miller
KDM Contracting Ltd , Perthshire
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Tillval med Classic eller Chateau-style bäddplogar monterade på egen ram med 
djup och vinkelinställning

Oljekylare på reduktionsväxellådor

Utbytbara slitdelar till släpmedar

Stort avstånd mellan rotorn och huven för att minska slitage på blad och blockering i
fräsen 

Automatisk CAM style smatterkoppling

Prisbelönta Quick-Change bladsystem

Heavy duty centrumskär med utbytbara blad

Reduktionsväxellåda minskar vridmomentbelastningen på maskiner och axlar

Kedjefria slutväxellådor med kraftiga växlar

Tillval med oljekylare i mittenväxellådan
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Hela drivlinan är tillverkad i 
Italien efter Scanstones design 
och specifikation

BÄDDFRÄS      1.8m, 3.6m 5.4m, 6m
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Hydrauldriven skrubbmatta
Hastighet, riktning, höjd och tryck 
i mattan

Uppdelad mattdrivning
Dubbla växelådor med
överbelastningskydd

Obromsad/hydraulbromsar/
luftbromsar

Kommersiell 8-bultad
Axel med 34 graders
styrvinkel 

Hydraulisk dämpare i draget
För att skydda maskin, traktor och
förare när stora stenar påträffas

3 Positioner för draget
För ökad flexibilitet vid
djupjustering

Stora inmatningstallrikar
För en jämn inmatning utan att jorden 
rinner ut i fårorna, Justerbart tryck 
och manuvreras från hytten så att 
föraren kan få bort eventuella stenar 
som fastnar från traktorhytten.

Flera däckval
375/80R20
34085 R24
405/70R24

STENSTRÄNGLÄGGARE     Matt eller stjärnmodell

ScanStone
P O T A T O  S Y S T E M S

Kontakta oss idag för info om försäljning, service och reservdelar
www.sa-machinery.se 

046-252555
www.traktorservice.com 

044-311087



Bältesdrivning i Kolfiber 
Superstark tandade rem-
mar som inte kan

Skyddsplåtar 
med gaskolvar

Auto-Level Axel
Med HD-kolvar för elevator

GPS Ready
Med hydraulisk styrventil

Extra långa bakre lyftkolvar 
Med 2 hålpositioner. Kompenserar
fram i skäret när höjden ändras

Olika Stenlådsalternativ 
Välj mellan High-Capactiy
Stjärnor eller galler för

Arbetsbelysning
För nattarbete 

STENSTRÄNGLÄGGARE    Matt eller stjärnmodell
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Soft Drive
är fjädring i draget och hjulaxeln vid 
vägtransport och som skonar både 
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Den yttre delen av elevatorn kan styras upp och ner med hydraulik. Tack vare det kan du enkelt lasta 
en stor mängd sten direkt i vagnen utan att köra i bäddarna. Elevatorn kommer att lasta av stenen i 
mitten av vagnen som gränslar den andra bädden. Det betyder två saker: Vagnen körs på en hård yta 
och inte i den mjuka bädden, och de separerade bäddarna lämnas orörda så att sättaren kan plantera 
direkt efter.

Elevatorn kan plockas av med 
en gafflar genom att öppna 4 
lås och ta av snabbkopplingar-
na till hydrauliken. Detta tar 
cirka 5 minuter.

31
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m
m

The updated elevator design means 
constant extraction of stones without 
any blockages. 

marknivå

ELEVATOR     Lasta ut sten till vagn
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I huvudmenyn kan du enkelt komma åt 
de olika undermenyerna.

På första sidan “Huvudmeny”, kan du 
tydligt se hjulens vinkel och de aktuella 
inställningarna. Du kan justera djupet, 
inmatningstallrikarna och skrubbmat-
tan samt aktivera eller inaktivera HMS 
systemet (Headland Management 
System)

På sida 2 av huvudmenyn kan du se 
nivelleringsaxelns position samt varn-
ingsikonerna. Härifrån kan du justera 
skrubbmattan i framkant och slå på/
av djupautomatiken och nivellering-
sautomatiken. Stenfickan kan också 
öppnas/stängas i den här menyn

Du kan ändra språk, ljusstyrka och hu-
vudsidans ikoner, till exempel öppning 
och stängning av stenfickan.

Du kan se huvudinformationen på 
maskinen, till exempel serienummer, 
tillverkningsår och modellnummer.

Du kan se hur många timmar maskinen 
har arbetat, och du kan spara och åter-
ställa 2 arbeten.

CONTROL BOX    Stensträngläggare
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SPIN/CLICK scrolla genom
funktioner och klicka. 
Styrning möjlig

UPP/NER: Skrubbmattas tryck
VÄNSTER/HÖGER: Tvärelevator

UPP/NER: Bakre lyft 
VÄNSTER/HÖGER: Styrning
*Denna joystickfunktion är 
programmerbar

UPP/NER: Skär
VÄNSTER/HÖGER: Nivellering
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På inställningssidan kan du komma åt 
en avancerad meny för maskinens alla 
funktioner, såsom styrning, nivellering, 
djupkontroll och HMS. Alla funktioner 
är väldigt lätta att kalibrera.

På HMS första sida kan du ange fördrö-
jningen för hur tallrikarna ska lyfta och 
sänka i början och slutet av draget. Du 
kan också välja att stoppa eller starta 
om skrubbmattan automatiskt vid var-
je tryck på HMS.

På HMS andra sida kan du välja att 
stoppa eller starta om den automatiska 
nivelleringen. Även tvärelevatorn star-
ta och stannar efter den inställda tiden. 
Du kan också få riktningen på tvärele-
vatorn att vända automatiskt.

Du kan justera känsligheten samt 
fördröjningen på djupkontrollen. Du 
kan välja att aktivera eller inaktivera 
det automatiska djupet i HMS.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera 
den automatiska styrningen i HMS. Det 
går att välja riktning på joysticken så 
den är upp och ner eller från vänster till
höger. Styrningen är proportionell.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera 
automatisk nivellering i HMS,

Du kan enkelt kalibrera djupet, styrn-
ing genom att följa instruktionerna på 
skärmen.

Du kan enkelt kalibrera joystickarna så
att de är exakta.

Återförsäljaren eller servicechefen 
kan komma åt de avancerade in-
ställningarna för att justera alter-
nativ som oljeflödet och ställa in 
ett nytt tillbehör som stenlåda eller
elevator.

HUVUDMENY

SISTA SIDA

NASTA SIDA
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BYT SNABBT OCH LÄTT MELLAN
BÄDDFORMARE OCH BÄDDPLOG

Det mesta av vår potatisodling är uppodlad mark, så vi tar inte 
bort stenen. Att använda ScanStone-bäddformare är bra efter-
som vi snabbt kan lossa bäddformaren och sätta på bäddplogen 
till fälten som vi kör med stensträngläggare.

Det bästa med ScanStone-bäddformaren är att den har djup- 
och vinklingsjustering som vi tyckte var en enorm fördel.

 

Peter Lucas 
Pluckerston Farm, Angus

    
 

BÄDDFRÄS    Bäddformare
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Bäddformare är lämplig till 3.6m, 
5.4m och 6m bäddfräsar.

ScanStone bäddfräs kopplas ihop 
med en 2 kropp, 3 kropp or 4 
kropps ihopfällbar bäddplog.
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STENSTRÄNGLÄGGARE    Olika Konfigurationer

ScanStone stensträngläggarserie i Sverige består av fem modeller. Som rena mattmaskiner erbjuder 
vi 4 mattors och 5 mattors L. Som stjärnvalsmaskiner finns Tris-Star med 3 stjärnvalsar, Ecostar med 
6 stjärnvalsar och Variostar med 6 justerbara stjärnvalsar. Till alla modeller finns tillval som stenficka, 
lastelevator, Gps-styrning, fjädrat drag, transportdämpning.
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OMDÖMEN   Vad sager lantbrukarna?

OTROLIGT LÅGA
REPAR ATIONSKOSTNADER

‘Att stenstränglägga 250 hektar per säsong med 
ScanStone 5-mattmaskin resulterade i otroligt 
låga reparationskostnader; Efter 2 säsonger och 
500 hektar med maskinen var de enda reparatio-
erna ett par låstenar, några låsar och en 1a matta.
Stilleståndstiden hölls också till ett minimum 
vilket gav maximal produktion under den hektis-
ka vårsäsongen.’

 
RJ Beever

Woodhall Spa, Lincolnshire

LÖPANDE KOSTNADER ÄR
OSL AGBART L ÅGA

Alan Bartlett & Sons köpte 3 nya ScanStone 5-mattmaskiner, 
Tillsammans har de avverkat 300 hektar under en säsong. 
Fältchefen Neil Cotsworth kommenterade:

‘Vi valde ScanStone 5-mattmaskin eftersom vi ville ha bort 
alla små stenar innan vi sådde Chantenay morötter. Vi fann 
också att mattmaskinerna var mycket lättare för föraren att 
köra och underhålla än stjärnvalsmaskiner. Driftskostnader-
na har varit oslagbart låga.’

 
Neil Cotsworth  

Alan Bartlett & Sons
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NAR VI ERSATTE 
3 MASKINER 

MED TVA MASKINER GJORDE VI EN 
AVSE VARD BESPARING 

SAMTIDIGT SOM VI UPPNADDE 
SAMMA EFFEK T

Genom att ersätta tre maskiner med 
4 Web Rotor med två öppna front 
5 Webber-maskiner, sa Fairlie Fresh 
att de kunde göra en besparing 
samtidigt som de uppnådde samma 
produktion på samma antal hektar 
planterade.

De kunde arbeta både uppför och 
nedför och kommenterade att de 
kunde täcka ett område med de nya 
5 Webbers som de inte kunde med 
sina tidigare maskiner.

Ian Fairlie nämnde att den extra 
femte droppen innebar att många 
områden inte behövde bearbetas, 
till skillnad från föregående år, 
vilket ger mer flexibilitet och lägre 
kostnader. Han sa att de kunde 
förlita sig på avstenarnas prestanda, 
oavsett markförhållanden, och sa 
att under ett fuktigare år skulle de 
5 Webbers verkligen vara värda 
investeringen. James Fairlie

Fairlie Fresh, Angus



ORIGINAL RESERVDELAR
PRISVÄRDA. PÅLITLIGA. HÅLLBARA.

CENTRALLAGER I SKURUP

RESERVDELAR
TILL SCANSTONE 

& REEKIE

ScanStone
P O T A T O  S Y S T E M S

Kontakta oss idag för info om försäljning, service och reservdelar
www.sa-machinery.se 

046-252555
www.traktorservice.com 

044-311087



ÖSTRA SÖNNARSLÖV TRAKTORSERVICE
Everödsvägen 162,
298 96 ÖSTRA SÖNNARSLÖV
+46(0) 44 33 10 87

SWEDISH AGRO MACHINERY
CENTRALLAGER/HUVUDKONTOR
Södra Industrigatan 14
27430 Skurup
Sweden

VI ÄR RIKSTÄCKANDE!!!
MED SERVICE OCH FÖRSÄLJNING

SCANSTONE FRANCE
Anläggningen ligger i norra Frankrike och har etablerats framförallt för att serva 
våra kunder i Europa, med ett stort lager som erbjuder snabb och enkel tillgång till 
reservdelar och service.
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