
Uuden sukupolven kylvökoneet
S M D



Junkkarin uusi kylvökonemallisto on jaettu kolmeen eri 
sarjaan. Moduulirakenteisuuden ansiosta voit valita  
helposti oikeat työkalut eri tarpeisiin. Perinteiseen  
Junkkarityyliin kaikissa malleissa hallitaan vantaan työs-
kentelysyvyyttä juuri siitä kohdasta, jossa siemen tippuu 
maahan – ei edestä tai takaa. Junkkari vantaita yhdistävä 
ominaisuus on myös siemenen sijoitustarkkuus. Siemen 
sijoittuu aina muokatun ja muokkaamattoman maan 
rajaan – sille optimaaliseen paikkaan.



 S 300/S 400  M 300/M 400  D 300/D 400

VANTAISTO

Kylvömuokkauksen tarve  Kevytmuokattu, muokattu Suorakylvö (1), kevytmuokattu, muokattu Suorakylvö, kevytmuokattu, muokattu

Vannastyyppi 1-kiekkovannas 1-kiekkovannas 2-kiekkovannas

Työsyvyyden ohjaus Kiilajyrävannas Hammastettu kiilajyrävannas Työsyvyyspyörä

Vantaan kulumisenkesto Hyvä Erinomainen Erinomainen

Vannaspainoalue 5 - 30 kg 10 - 140 kg 60-220 kg

Vannaspainatuksen säätö Mekaaninen keskussäätö Hydraulinen keskussäätö Mekaaninen vannaskohtainen

Vannaspainatus Vetojousi Vetojousi Puristusjousi

Siemenvantaiden lukumäärä 24/32 24/32 18/24

Riviväli 12,5 cm 12,5 cm 16,7 cm

Lannoitteen sijoitustapa Lannoitevannas / siemenvannas Lannoitevannas / siemenvannas Siemenvannas

S-piikki lannoitevannas Lisävaruste - -

Lannoite 1-kiekkovannas Lisävaruste Lisävaruste -

Lannoite 2-kiekkovannas Lisävaruste - -

SÄILIÖ

Säiliövaihtoehdot Eco, Plus tai Seed

Tilavuus 2700/3700L, 4200/5700L tai 2700/3700L

Väliseinä Säädettävä

Lannoiteseula Vakiovaruste

Siemenseula Lisävaruste

Pressukansi Isossa laatikossa jousipressu / pienessä manuaalirullaus

Syöttökoneisto lannoitepuoli Rihlasyöttö vaihdelaatikolla

Syöttökoneisto siemenpuoli Kaksoinnastasyöttö vaihdelaatikolla

Piensiemen- ja  
starttilannoslaatikko Lisävaruste

PYÖRÄSTÖT

Rengasvaihtoehdot 7.5 - 16 / 7.5 - 20

Jarrut Lisävaruste

OHJAIN

Ohjainvaihtoehdot Classic / G-wizard / ISOBUS

Lannoiterivin  
ruiskutusurakytkimet Lisävaruste

Siemenrivin  
ruiskutusurakytkimet Lisävaruste

Lannoitemäärän kaukosäätö Lisävaruste

Siemenmäärän kaukosäätö Lisävaruste

Täsmäviljelysovellus Lisävaruste

LISÄVARUSTEET

Hydraulinen rivimerkitsin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Pieni pakkeri Lisävaruste - -

Iso pakkeri Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

1-rivinen lata Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

2-rivinen lata - Lisävaruste -

2-rivinen s-piikkimuokkain - Lisävaruste -

Kiekkomuokkain - Lisävaruste -

Kiertokoevarustus Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

MITAT

Työleveys 300/400 cm

Kuljetusleveys 300/400 cm

Korkeus kuljetusasennossa 225-230cm 268-273cm 300/400 cm

Korkeus työasennossa 185-190cm 223-228cm 223-228cm

Pituus 520-620cm 530-700cm 530-630cm

Paino min. 2500kg/3100kg min. 3200kg/3900kg min. 3950kg/ 4700kg

Tehontarve 55-95 kW /75-115 kW 60-115 kW /75-140 kW 65+ kW / 85+ kW

1) ei suositella kovien maiden suorakylvöön

Tehdas pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.



S-sarja

Junkkarin S-sarja
S-sarjan kylvökoneet on suunniteltu 
erityisesti perinteiseen maanmuok-
kaukseen. Kylväminen kevytmuokat-
tuun alustaan onnistuu myös sopivissa 
olosuhteissa. 

Simultassa käytetty perinteinen 
kiilajyrävannas on päivitetty uudelle 
tasolle ja toimii nyt vakiovantaana
kaikissa koneissa. Lannoitukseen voit 
valita joko perinteisen s-piikki lan-
noitevantaan tai täysin uuden, järeän 
lannoitekiekkovantaan.

S-sarjan siemen- ja lannoitevantaisto



M-sarja pakkerilla ja kiekkomuokkaimella

Junkkarin M-sarja
M-sarja on mallistomme monipuolisin 
vaihtoehto ja todellinen yleiskylvöko-
ne. Sillä voit kylvää monenlaisilla eri 
alustoilla, olivat ne sitten perinteisesti 
muokattuja tai jopa muokkaamatto-
mia.

Monipuolisuuden perustana toimii 
erittäin järeä hammastettu kiilajyrä-
vannas ja yksi markkinoiden laajim-
mista vannaspainoalueista. Uuden 
erittäin kulutuskestävän vantaan 
painotus on hydraulisesti ajon aikana 
säädettävissä 10-140kg.

M-sarjan hammastettu kiilajyrävannas



Junkkarin D-sarja
Tämä mallistomme raskassarjalainen 
on suunniteltu kovien maiden suora-
kylvöön. Laajan vannaspainotusalueen 
ja kantavan syvyydensäätöpyörän 
ansiosta kone kylvää tarkasti myös 
muokatuissa olosuhteissa.

D-sarjan järeän kaksoiskiekkovantaan 
rakenteeseen kuuluu optimaalises-
ti sijoitettu syvyydensäätöpyörä ja 
kiekkojen takana oleva säädettävä 
sulkijapyörä, joka varmistaa kylvövaon 
sulkeutumisen.

D-sarjan tuplakiekkovannas

D-sarja



Kaikkien kolmen säiliövaihtoehdon perustana on Junkkarin viimeisin syöttölaiteteknologia. Määränsäätö tapahtuu 
muuttamalla syöttörullien nopeutta portaattomasti vaihdelaatikoiden avulla. Tämä parantaa tarkkuutta erityisesti pienillä 
siemenen/lannoitteen käyttömäärillä ja vähentää oleellisesti myös syöttörullien kulumista. Vaihdelaatikon koneisto saa 
voimansa uudistetulta maapyörältä.

Monipuoliset vakiovarusteet ja laaja lisävarustevalikoima mahdollistavat koneen juuri Sinun tarpeisiisi!

Muita mahdollisia lisävarusteita 

 → Ruiskutusurakytkimet siemen- ja lannoiteriveille
 → Lannoitteen ja siemenen kaukosäätö
 → Täsmäviljelysovellus
 → 1- rivinen etulata
 → 2-rivinen etulata
 → 2- rivinen s-piikki muokkain
 → Siemenseulat
 → Koneen puolinosto-ominaisuus

Säiliö

Rivimerkitsin

Vaihdelaatikkosäätö Siemenen syöttölaitteisto

Kiekkomuokkain

Kaikki mallit voidaan varustella asiakkaan toiveiden mukaan 
7,5x16 tai 7,5x20 tuuman traktorikuvioiduilla renkailla. 
Suurimpiin versioihin on saatavilla myös jarrut. Jälkihara on 
vakiona kaikissa malleissa.

Pakkeri Piensiemenlaatikko 



ISOBUS G-WIZARD PA-MITTARI
Pinta-alamittaus x x x

Ruiskutusura- 
automatiikka

x x -

Rivimerkitsimien 
ohjausautomatiikka

x x -

Säiliön sähköiset pintavahdit x x -

Puolinostotoiminto x x -

Lannoitteen sähköinen  
kaukosäätö

lisäv. lisäv. -

Siemenen sähköinen  
kaukosäätö

lisäv. - -

Kaukosäätöjen GPS- 
automatiikka

lisäv. - -

Ohjainvaihtoehdot

Junkkari on tunnettu yli kuusi vuosikymmentä nimenä, johon 
voi luottaa. Tänään Junkkari Oy on yksi Suomen suurimmis-
ta maatalous- ja metsätyökonevalmistajista, ja kuuluu MSK 
Group -konserniin. 

Luottamus on peräisin määrätietoisesta työstä tuotekehityk-
sessä ja jatkuvasta asiakkaan kuuntelemisesta. Menestyk-
semme on seuraus sinun menestyksestäsi. Aiomme jatkaa 
samalla tavoin tulevatkin vuosikymmenet.

Valmistus
Junkkari Oy, 62375 Ylihärmä
Puh. 010 480 2200 Fax 010 480 2295
junkkari@msk.fi
www.junkkari.fi

Myynti
Tarkista lähin Junkkari-myyjä  
nettisivuiltamme www.junkkari.fi


