
FMR overtager importen af Mzuri
Fra 1. januar 2018 har FMR Maskiner 
i Nykøbing Falster overtaget importen 
af engelske Mzuri såmaskiner, som er 
lavet til at køre efter ”strip-till” princip-
pet.  
Mzuri har været importeret i mindre 
skala til Danmark gennem de seneste 
fire-fem år. Men nu er det FMR Maski-
ner, som har et godt ståsted på det dan-
ske maskinmarked og kan klare salg, 
reservedele, service, markedsføring med 
mere fra samme adresse.

Maskinerne og idéen
Mzuri har en del forskellige maskiner/
modeller i programmet. Men først og 
fremmest vil det være Pro-till såmaski-
nen, der vil blive satset på. 
Det er simpelthen maskinen, som kan 
gøre den største forskel på det danske 
marked! Den kan i de fleste tilfælde 
spare landmanden for 800-1.200 kroner 
pr. hektar alt indregnet. Det er vigtigt i 
dette regnestykke, at man ser på kapa-
citet, dieselforbrug, simplificering af 
maskinparken med flere faktorer.
Men dette er bare de ”hårde” facts, som 
er nemme at regne på. Dernæst kom-
mer alle idéerne, der ligger til grund for 
Conservation Agriculture (CA). Det er 
dog vanskeligt at sætte nøjagtige tal på, 
hvor stor gevinsten er. Men ét er sikkert, 
og det er, at der er en gevinst – og den 
kan nemt være større end forventet. 

En meget fleksibel maskine
Man kan altid diskutere, om Mzuri Pro-
til roder for lidt eller for meget i jorden. 
Fakta er, at den er meget fleksibel, og 
hvis man ønsker minimal jordbearbejd-

ning, kan man justere den forreste tand, 
så den går i samme dybde, som man 
ønsker at så. Dermed er man reelt set 
meget tæt på idéen om no-till. 
Hvis man derimod ønsker en dybere 
bearbejdning eksempelvis ved etable-
ring af raps, er det også muligt at øge 
arbejdsdybden på de forreste tænder.

Maskinens opbygning
Såmaskinen er opbygget som en bug-
seret enhed. Forrest findes tænder, som 
arbejder fra nul til cirka 22 centimeters 
dybde. Disse tænder kan også placere 
gødning. De er hydraulisk affjedrede, 
så de udløser ved møde med jordfaste 
elementer. 
Hvis man ønsker det, kan den monte-
res med rulleskær foran tænderne, og 
derved laver den mindre muldning i 
overfladen.
Derefter kommer hjulene, som bærer 
maskinen. Der er et hjul for hver række, 
og hvert af disse hjul kører lige midt 
i tandsporet fra den forreste tand. Det 
bevirker, at rillen bliver lukket, jorden 
pakkes let og eventuelle knolde bliver 
knust. Hjulet har dermed en meget vig-
tig funktion i at lave det perfekte såbed.
Herefter kommer såtænderne, hvor 
HVER eneste er monteret med egen 
dybdestyring. Det vil sige, at lige meget 
hvor ujævn marken er, ligger udsæden 
altid præcist i den ønskede dybde. 
Denne dybdestyring sker med et hjul 
bag skæret, og udover at styre dybden 
laver det også en let pakning af jorden 
lige omkring kernen. 
Det er muligt at vælge mellem et såskær 
til en enkelt række (typisk til raps 

og bønner) eller et double shoot skær 
(korn), der lægger udsæden i to rækker 
med ca. 12 cm imellem. Om man vælger 
det ene eller andet, har man altid den 
fordel, at tandsåskæret skubber halm og 
stub til siden så udsæden placeres i sort 
jord. 
Sidste kommer en efterharve, som kan 
anvendes på flere måder. 
Man kan også få en frøsåkasse til 
græsudlæg, sneglegift og såning af flere 
afgrøder i samme overkørsel. Den kan 
integreres i Mzuriens computer, så man 
ikke skal have en ekstra boks i kabinen. 

Demonstrationer og kundeture
Vi ved af erfaring at mange gerne vil 
se en Mzuri i arbejde før en beslutning 
om at bytte fra noget ”kendt” til noget 
”ukendt”. Derfor vil vi gerne vise den 
frem og så noget hos interesserede. 
På den måde kan man følge udviklingen 
i egen mark og endda med egen mejetær-
sker se hvad, der kommer i korntanken. 
Derudover er der også mulighed for at 
tage en tur med til England og se fabrik-
ken, snakke med eksisterende kunder, 
som har kørt længere tid med maskinerne 
og se på afgrøder. På den måde kan man 
i en fart, få et rigtig godt overblik over, 
om den også passer ind på bedriften 
derhjemme.
Hvis du er interesseret, er du meget vel-
kommen til at kontakte Anders på 30 45 
18 70 eller ah@fmr.dk
Se i øvrigt også vores facebookside og 
følg løbende hvad, der sker på www.
facebook.com/mzuri.dk/

Af Anders Hansen

Sådan ser Mzuri såmaskinen ud. Den kan 
tilpasses individuelle behov, og ændres 
alt efter den afgrøde, der skal sås.

Her er der sået 
med en Mzuri 
såmaskine.
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