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2 VICON VISION 2021

Målinriktat jobbar Vicon vidare med en utvald grupp av återförsäljare. 

Vi vill hålla hög servicenivå och anpassa den till dagens moderna lantbruk. 
Teknik ska vara till hjälp i arbetet. Det kräver inte bara rätt maskin utan även 
rätt kunnande. 

Kverneland Group, Vicon, finns från och med november 2020 i Norrköping. Det 
är en strategiskt viktig lokal placering för framförallt våra återförsäljare och för 
er lantbrukare.

Vicon har en rad innovativa lösningar och nyutvecklade maskiner som verk-
ligen gör skillnad i användandet. Jag möter i stort sätt dagligen efterfrågan på 
enkelhet och Vicon har verkligen en rad maskiner och lösningar att visa upp. 
Målet är alltid inställt på användarvänlighet. Då kommer kapacitetsökningen och 
precisionen liksom gratis.

Tveka inte att kontakta din Vicon återförsäljare. De kan vägleda dig rätt i 
tankarna om varför det senaste är det bästa helt enkelt.

Med Vänliga Hälsningar

Pierre Franzén
Produktansvarig Vicon

Service & engagemang
med teknik som hjälper

Kverneland Group hjälper dig 
att finansiera dina nyinves-
teringer genom förmånliga 
finansieringslösningar.

Vårt erbjudande:
9 månader ränte- och amorte-
ringsfritt följt av 24-72 månader 
avbetalning till förmånlig ränta.
• 24 mån ränta 2.35%* 
• 36 mån ränta 2.36%* 
• 48 mån ränta 2.42%* 
• 60 mån ränta 2.48%* 
• 72 mån ränta 2,55%* 

*Räntorna i exemplet baseras på 
Stibor 30 dgr, per 2020-10-31
Erbjudandet gäller endast för företag. 
Den sökande måste vara över 18 år. 
Sedvanlig kreditprövning tillämpas, 
standardavgifter tillkommer. Korrekt 
listpris och individuellt serienummer 
måste bifogas för att ansökan ska 
kunna behandlas. Erbjudandet gäller 
till 31 mars 2021.

Kör nu 

betala senare

BETALA SENARE

KÖR NU
VILLKOR SID 2.



Heby Lantbruksservice med bas i just Heby är ett typiskt 
Vicon-företag: Lokalt förankrat och på framväxt. I år firar 
företaget 40 år och gör det med att bli utnämnt som årets 
företag.

- De är väldigt kul att man får uppskattning för vad man 
gör. Ett kvitto på att man gör rätt saker, säger företagets 
VD Christian Eriksson.

Började som verkstad
1980 startade Lennart Bergqvist Heby Lantbruksservice 
AB. Det var då ett service- och verkstadsföretag. 1985 
kompletterades verkstaden med en butik och försäljning av 
lantbruksmaskiner. Under de första åren byggdes det ut i 
flera omgångar, för att kunna ge plats åt ett bredare sorti-
ment och för att kunna ta emot lastbilar med släp.
- Vårt försäljningsområde har i huvudsak varit Sala - 
Heby med omnejd, men 2002 fick vi även försäljningen av 
Massey Ferguson programmet i hela Dalarna. Vi öppnade 
därför under 2002, en verkstad i Hedemora. Vi samar-
betar även med Dala Lantbruksmaskiner i Falun samt Wasa 
Maskin i Mora, berättar Christian.

Heby Lantbruksservice idag
Företaget har utvecklats framåt och idag finns 22 st 
anställda på tre anläggningar i Heby, Hedemora och 
Leksand. Den positiva utvecklingen kröntes sedan med 
utnämningen till årets företagare 2020. I juryns motivering 
löd:
”Christian Eriksson och Stefan Johansson äger och driver 
AB Heby Lantbruksservice efter ett lyckat ägarskifte. Före-
taget ger all slags service till kunder i de gröna näringarna 
och erbjuder dessutom ett komplett utbud av skogs-och 
lantbruksmaskiner. De utvecklar ständigt sin affärsidé och 
har en omvittnad servicekänsla. Lantbrukets betydelse 
för vår kommun, regionen och för vår framtida försörjning 
av livsmedel i Sverige bör lyftas fram och här är AB Heby 
Lantbruksservice en viktig del av de gröna näringarnas 
framtid.”

Stärker Vicon i Uppland och Dalarna
Sedan några år tillbaka är Heby Lantbruksservice återför-
säljare för Vicon i området.
Att det blev just Heby säger Pierre Franzén, produktchef, 
var självklart.
- De har den där kombinationen av att vara ett expan-
sivt företag samtidigt som man har en lokal närvaro för 
kunderna.
Heby Lantburksservice har under åren blivit framgångsrika 
med Vicon. Bland vallmaskiner och gödningsspridare är 
man i det närmaste marknadsledande, inom området.
Christian i sin tur uppskattar Vicon.
- Vi tycker att Vicon har ett bra brett sortiment med kvali-
tetsprodukter. Bra organisation med både sälj och service 
stöd till oss som återförsäljare, säger han.

Vicon är starka med engagerade lokala företagare, på 
frammarsch. Vi gratulerar Christian Eriksson och Heby 
Lantbruksservice till utnämningen som årets företagare 
och ser fram emot ett långt fortsatt samarbete.

3 

Starka i Uppland och Dalarna
Vicon växer med Heby Lantbruksservice

VICON VISION 2021
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Tänk annorlunda, tänk framåt
Vicons premiumsegment är precis så unikt som du kan förvänta dig.
Med nya idéer och innovativa lösningar erbjuder Vicon slåtterkross-kombinationer, 4-rotoriga 
strängläggare, bogserade och självgående sprutor och FastBale.
Vicons premiumsegment gör skörden effektiv rolig och framgångsrik.
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FÖRBEREDELSER SLÅTTER

PERFECT BALING

ACCURATE  RAKING

SMOOTH TEDDING

RELIABLE
PARTS & SERVICE

SMART 
FARMING

CHOPPING
EFFICIENT 

Effektivt fältunderhåll är 
viktigt för en bra start på den 

kommande grässäsongen.

Klippning med rent och exakt 
snitt vid precis rätt tidpunkt 

när grödan och vädret är redo.

ORIGINALDELAR
& SERVICE

PRECISIONS- 
BESPRUTNING

EFFEKTIV
SLÅTTER

SKONSAM VÄNDNING
EXAKT STRÄNGNING

PERFEKT PRESSNING
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PUTSNING

PRODUCTIVE 
MOWING
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VÄXTSKYDD VÄNDNING / STRÄNGNING HANTERING

En luftad och välformad 
sträng är nyckeln för nästa 

steg i kedjan: hantering.

Effektivt växtskydd, som 
genom teknik och precision 

sparar på bekämpningsmedel 
och skyddar din gröda.

Noggrann upplockning och 
förvaring av din gröda, för att 

bibehålla dess kvalitet och 
näringsvärden.

“  Vinn över vädret 
med ett effektivt 
skördesystem”

Effektiva system för lantbruk 
och ökad lönsamhet

Att bestämma bästa möjliga skördestrategi är avgörande när man letar efter maximal 
avkastning och bästa möjliga näringsvärde per hektar. Ditt skördesystem bör vara förbe-
rett för varierande säsongseffekter, såsom fältförhållanden, förändrad skördintensitet under 
säsongen och - särskilt vädret.
Detta kräver ett smart och flexibelt skördesystem, där varje process noggrant matchas med 
varandra. Ett flexibelt system inriktat på precision, vilket ger dig friheten att snabbt och effek-
tivt optimera enligt de specifika förhållanden som du står inför idag. Säkerställ att du får ut 
maximalt från din gröda och mark!

Logotypen för iM FARMING syns 
när ett redskap kan anslutas till 
våra smarta system och tillbehör. 

7 VICON



I sydligaste delen av Småland – Eneryda driver Peter och sonen Marcus Pettersson företaget Stahult Boön Skog och Entre-
prenad. Till sin hjälp har de Vicon butterfly, balpress och strängläggare.

Peter och Marcus är båda heltidsanställda i företaget. Vid 
sidan av arbetena är Peter engagerad i debatten kring 
viltskador och svensk mjölk. Marcus har ett förflutet inom 
fotboll på hög nivå, men har tvingasts trappa ner pga av 
skador. Han spelar dock i alla högsta grad fortfarande.
Företaget driver bland annat mjölk- och köttproduktion. De 
har 100 mjölkor och 100 tjurkalvar.
- Och några hönor, fyller Peter i.

Skillnad var det när Peters far köpte gården.
- Då räckte det med 11 kor för att ha en ny bil och en färg-tv, 
säger Peter.
Så är det inte riktigt nu. 

Det är en anrik familjegård som först övertogs av Peters 
morfars farfar. Vid sidan av mjölk- och köttproduktionen 
har man även skog.

Peter och Marcus menar att skogen är intressant men att 
det tar så pass mycket tid med djuren, som båda två jobbar 
heltid med.

Engagerad för den svenska mjölken  
och jordbruket
Peter är en stark röst när det gäller jordbruk i allmänhet och 
den svenska mjölken i synnerhet. Med hans far och de 11 

korna i åtanke menar han att Norge är ett föredöme.
- Där räcker det med 30 kor och en robot för att gå runt.
Han vill att familjejordbruket ska fortleva, men att det med 
dagens ersättningar är omöjligt.
- Ska det vara så pressat att kon inte ens får gå ut?

Peter har även ett starkt engagemang när det gäller vild-
svinsskador. Han har visat upp sina skadade åkrar för en 
riksdagsman och hörts i pressen. Peter säger att Krono-
bergs län är särskilt hårt drabbat. Snittförlusten för vild-
svinsskador är här 69.000:- per lantbrukare. Han menar att 
man måste få betalt för sina skördeförluster.

- Om tranan äter upp allt får man ersättning, men inte för  
vildsvinen. 
Peter menar att även där är Norge ett föredöme och deras 
hantering av vildsvin.

Vicon och Kubota
Lika engagerad som i lantbruks- och viltpolitiken är Peter 
och Marcus också i det dagliga arbetet. De har flera skiften 
runtom trakten som bearbetas med hjälp av traktorer från 
Kubota och vallskördemaskiner från Vicon.

Att valet föll på denna sammansättning beror delvis på en 
testkörning av Kubotatraktorer.

Från vänster:
Markus, Peter och säljaren Uffe från  
Håkanssons Maskinaffär

8 FÅR TID ÖVER MED TRIPPEL VICON

Engagerade mjölkbönder
Får tid över med trippel Vicon



- Vi var frälsta allihop, säger både Marcus och Peter.
Det blev tillslut tre traktorer från Kubota. När det var dags 
att uppgradera vallkedjan, såg man fördelar i att det kom 
från samma familj, då varumärket Vicon ägs av Kubota.
Dessutom ville man handla av Håkanssons Maskinaffär.
- De har känsla för service. Det är det viktigaste.

Vicon 687 butterfly – för att effektivisera
Företaget är inne på sin första säsong med Vicons butter-
fly-slåtterkross 687T. Den har 8.75m arbetsbredd och vikt 
på endast 2100kg.

Peter och Marcus säger att det var för att hinna med de allt 
mer ökade arealerna, som inköpet gjordes. De har inget att 
anmärka om funktionen.
- Den slår så bra. Jag kan inte klaga på något.

Och trots den stora arbetsbredden och att de sparat 
arbetstid med en tredjedel är höga arbetshastigheter inte 
alltid något som Peter förespråkar.
- Man vill ju kunna njuta också.

Vicon balpress RV5220 – mycket material i 
balarna
Far och son har även investerat i en Vicon balpress RV5220. 
Pressen har bland annat full ISOBUS-kontroll och Intelligent 
3D – som gör att du kan ställa in baldensiteten på bästa 
sätt.

Marcus är den som kör den mest. Han uppskattar att den är 
enkel att använda. 
Den är enkel att ställa in, tack vare Isobusskärmen. 
De producerar balar på 130-135 cm. De uppskattar båda den 

stora mängden material de kan få in i balen.
Pappa Peter uppskattar rundbalar överlag.
- Jag är glad i rundbalar för man är klar på kvällen. Det är en 
otrolig kapacitet i maskinen.

Vicon strängare räfsar rent
Sedan tidigare har de den enrotoriga strängaren Vicon 
Andex 424 ProLine. Den är hydrauliskt höj- och sänkbar 
och har en rad fina egenskaper. Peter nämner den kanske 
viktigaste.
- Den räfsar rent. Man vill inte ha sporer.
Farfar tycker de 4.2m i arbetsbredd är lite väl brett, men 
den passar in i deras vallkedja.
Stahult Boön Skog och Entreprenad har investerat i kapa-
citet. Det gör att de får tid över för annat, som priset på 
mjölk och fotboll.

Marcus kontrollerar maskinen med IsoMatch Tellus Pro - 
med dubbla gränssnitt.

9 
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Vicon EXTRA 687T 
8.75m, 2.130kg. Effektbehov från 
150hk.

Kampanjpris: 329.000:- 

Vicon EXTRA 732FT 
3.16m, 1250kg. Effektivt upphäng-
ning: Tiltning 24°, vertikal 
rörelse 680mm.

Kampanjpris: 183.000:- 

Vicon EXTRA 732FT
EXTRA 700FT är konstruerad kring ProLink-upphängningen, ett extremt respon-
sivt och hållbart koncept. Med sin flytande tredimensionella upphängning ger 
den utmärkt markföljsamhet för noggrant arbete och bra skydd för slåtter-
balken. Prisbelönt maskin när det gäller smarta och enkla funktioner.

Vicon Extra 687T
Nya Vicon EXTRA 687T butterfly-kombination har utformats med enkel drift 
i åtanke. Det är en okomplicerad butterfly som är konstruerad för att sänka 
driftskostnaderna när det gäller effekt och bränsleförbrukning, med effektbehov 
som börjar med endast 150 hk.

REGISTRERA DIN MASKIN NU:

MY.VICON.EU10 

Smart konstruktion,
Enkel att hantera

VICON EXTRA 732FT / 687T
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Vicon EXTRA 932CT
3.2m.

Kampanjpris: 255.000:- 

Vicon EXTRA 936CT
3.6m.

Kampanjpris: 279.000:- 

Stora ytor,
litet effektbehov!

Vicon EXTRA 900
Vicons EXTRA 900-serien har finjusterats för enklare 
arbete, klippkvalitet och kapacitet. Med brett urval konfi-
gurationer, som val mellan underhållsfria SemiSwing bear-
betningsrotor, gummivalsar och FlipOver bredspridning, 
kan EXTRA 900-serien skräddarsys för varje situation.

Extrautrusta med BX
• BX-mattor drivs av egenhydraulik.
• Reglering av hastigheten görs från traktorhytten.
• Automatisk vändtegskontroll (vid användning av BX 

bandet vartannat drag) 
• Breda och långa strängsamlarband gör att grödan kan 

samlas på det sätt man önskar. 2,4 m resp. 2,8 m långt. 
• Anpassade strängbredder för balpressar och 

hackvagnar.

Tallrikar med 3 knivar. Ny standard för klippresultat

Vicon har burna, frontmonte-
rade samt bogserade slåtterma-
skiner och krossar.
Läs mer i vår produktkatalog.
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Vicon Andex 904 Pro, 8-9 m
Andex 904 är en rejäl strängläggare. Arbetsbredd på 9.0 meter. Den är anpassad 
för att stränga efter större slåtterekipage. Högpresterande växellåda i oljebad. 
Styrande transportchassi som kan göra skarpa svängar upp till 80°. Hydrauliskt 
justerbar arbetsbredd och transporthöjd. Arbetshöljden är elektriskt, reglerbar 
från hytten, med nivåindikering. Enkel användning!

Vicon Andex 904 Pro 
8-9m, 2310 kg, boggihjul ingår.
Strängbredd 1,2 - 2,2 m.

Kampanjpris: 298.000:- 

Vicon Andex 724, 6.20-7.20 m
Andex 724 ör storsäljaren bland Vicons tvårotoriga strängläggare. Med hydrau-
liskt justerbar arbetsbredd passar den utmärkt för två strängar från en 3.6m 
slåtterkross. Den kan även, efter vissa justeringar, klara tre strängar från 3.2m 
enheter. En kompakt och följsam strängläggare.

Vicon Andex 724
6.20 - 7.20m, 1620kg.  
Strängbredd 1,2 - 2,2m.

Kampanjpris: 164.000:- 

Vicon Andex 644M, 6.40 m
Andex 644M är en robust centrumsträngare. Den har många bra egenskaper, 
som ex. underhållsvänliga växellådan CompactLine med 10 pinnarmar per rotor. 
Med 6.4m arbetsbredd, passar den utmärkt för två strängar från en 3.2m slåtter. 
Den skapar en 1.2m sträng för effektiv upphämtning.  
Tandemhjul finns som tillval.

Vicon Andex 644M
6.40m, 1200kg. Strängbredd 1,2m.

Kampanjpris: 109.000:- 

Andex 724 Andex 644MAndex 904 Pro

REGISTRERA DIN MASKIN NU:

MY.VICON.EU12 VICON STRÄNGLÄGGARE



Priser är rek. ca.priser exkl. moms. Alla erbjudanden är giltiga t.om 31/3-2021.

Rent foder,
torkar snabbare!

Vicon Fanex 904
Fanex 904 är fungera perfekt i alla grödor. Konstruerad för minimalt underhåll. 
Den här maskinen har en kraftig ram, anpassad för profesionell användning. 
ProLine-växellåda. Mekanisk kantspridning är standard.

Vicon Fanex 524
Lågt underhållsbehov med CompactLine 
växellåda. Arbetsbredd på 5.2m. 500 mm 
rotorplåtar. Mekanisk kantspridning är 
standard.

Vicon Fanex 904 
9.00m, 1260kg.

Kampanjpris: 159.000:- 

Vicon Fanex 524 
5.20m, 530kg.

Kampanjpris: 55.000:- 

“ Pålitlig konstruktion, 
60 års erfarenhet av att 
tillverka vändare”

13 VICON ROTORVÄNDARE
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Senaste Vicon RV 5200 Plus-serien kombinerar hög prestanda med mark-
nadsledande baldensitet. De nya modellerna i Plus-serien har uppgraderad 
specifikation på flera komponenter. Det ökar produktionen och minskar under-
hållskraven. Pickupen har uppdaterats med längre pinnar och bredare svep för 
bättre rengöring. 
RV Plus-serien är ledande inom baldensitet, tack vare Intelligent Density 3D, 
vilket gör att du kan välja den baldensitet som passar bäst för dina grödor.

Snabb inplastning med två försträckare i en stabil konstruktion, vilket effektivi-
serar inplastningen. Låg bordshöjd för skonsam avlastning av balar. Balvändare 
standard. Extra filmrullar sänks hydrauliskt för enkelt byte.

Vicon 5216 SC14N FlexiWrap
14 knivar, Isobus, balställare, 
efter rotation av bal i plastaren, 
blindknivar.

Kampanjpris: 795.000:- 

Vicon 5220 SC14N FlexiWrap
14 knivar, Isobus, balställare, 
efter rotation av bal i plastaren, 
blindknivar.

Kampanjpris: 825.000:- 

Flexpressar
med senaste tekniken

Tillägspris
25 knivar:  ........+72.000:-
Tellus Pro:  .......+36.000:-

14 VICON BALPRESSAR

VILLKOR SID 2.

BETAL A S E N ARE

KÖR NU
VILLKOR SID 2.
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TILLBAKALUTAT NON-STOP ARBETE
Enkel, intuitiv kontroll

Efter att ha tagit över ett arrende i närheten av sitt 
föräldrahem driver nu Robert företaget Hay Foder. Före-
taget säljer hästfoder och bedriver maskinstationsverk-
samhet. Sedan starten har de utökat, både när det gäller 
maskiner och areal.

Robert, som gillar nya maskiner valde FastBale för att han 
ville vara först med något och han tycker det är en inno-
vativ idé, att man aldrig behöver stanna.

- Med den här pressen producerar jag hela dagen, och 
behöver aldrig stanna, säger han.

Han uppskattar enkelheten och den intuitiva 
touchskärmen. Framförallt kan en nybörjare enkelt lära sig 
maskinen. För hans anställda räcker det med en beskriv-
ning per telefon, så är de igång.

- I och med att en Vicon FastBale är så himla enkel är det 
väldigt lätt att bara luta sig tillbaka och låta pressen göra 
sitt, säger Robert.

Den stora kapaciteten och imatningsrotorns förmåga att 
hantera både stora och små mängder material uppskattas. 
När det exempelvis är lite material är pickupen mycket 
effektiv mycket effektiv att plocka upp minsta mängd.

För Robert Journath är FastBale en självklarhet.

- Det här är helt enkelt det effektivaste och bekvämaste 
sättet att pressa.

Vill du prata FastBale? Kontakta Kverneland Group: 011-8000 800

15 VICON FASTBALE
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Utvecklad slagklippare,
med smart offset!

Alltid rak k-axel - Växellådan är monterad i trepunktsramen 
vilket gör att kraftöverföringsaxeln ligger i rak linje vid 
arbete. Även om sidoförskjutning utnyttjas till max. 500 
mm ändras inte vinkeln för k-axeln.

Den hydrauliska sidoförskjutning är perfekt när man ska 
klippa fältkanter eller vid vägunderhåll. Vicon Bromex PF 
passar traktorer upp till 140 hk och finns i arbetsbredderna 
2.35, 2.80 och 3.25 m.

Bromex PF är en mångsidig maskin för exempelvis träda 
och betesmarker. Stor stödrulle för lugnare gång. Dubbel 
trepunktsram tillåter att man kan koppla maskinen både 
framför och bakom traktorn. Tillsammans med sidoför-
skjutning ökar detta ytterligare maskinens arbetsområde 
till putsning av fältkanter, fruktträdgårdar och vägkanter.

Vicon Bromex PF 325 
3.25m, 1080kg, y-slaga.

Kampanjpris: 83.000:- 

VICON BROMEX PF

Vicon har slagklippare från 
1.85 till 6.40m. Front- och 
bakmonterade.
Läs mer i vår produktkatalog.

REGISTRERA DIN MASKIN NU:

MY.VICON.EU16 
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Arbeta enkelt,
sprid exakt!

RO-M EW är den idealiska vågcellsspridaren för den som 
vill göra kontrollerad giva. Den ISOBUS 11783-kompatibla 
vågcellsspridaren är utrustad med en unik referenssensor 
och Flow Pilot på varje spridartallrik, som gör det enkelt 
att göra inställningar och justeringar. 

Vicon RO-M EW
• 2000 liter (två förhöjningar)
• Vågcell och referenscensor
• Förberedd för variabelgiva och doceringskontroll i 8 

sektioner, automatisk start/stopp i vändtegar. (Kräver 
GPS och licens.)

• Automatisk inställning av gödning (AutoSetApp)
 
LED trafikbelysning, ExactaLine kantspridning, hjul/PTO 
sensor, fällbar presenning, lågdoceringsutrustning för ex 
snigelgift. Tellus GO+.

Kampanjpris: 124.000:- 

VICON RO-M EW

Vicon har brett utbud gödnings-
spridare med elektrisk eller 
hydraulisk kontroll, med 
vågsystem samt GEOSPREAD.
Läs mer i vår produktkatalog.
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På Hagelstad Gård driver Ralph Jernér och Ulrik Lindahl spannmålsodling, slaktkycklingsuppfödning, grovfoderhantering 
med mera. 950 hektar brukas och detta året växlade man upp kapaciteten ordentligt med en Vicon självgående spruta 
iXdrive. Såld av Axima-Häggbergs.

När Ulrik Lindahl, Ralphs pappa, köpte gården 1974 var den 
inte i direkt något toppskick. Den bestod av 160 ha bete 
och skog, varav 110 ha var åker. 
- Jag var 24 år när jag köpte så det var ju dömt att miss-
lyckas, säger Ulrik och skrattar.
Men misslyckas gjorde han inte. Idag, när sönerna Ulrik och 
Oscar är med och driver gården omfattar verksamheten 
slaktkycklingar, spannmåls- 
odling och man har en toppmodern torkanläggning med 
kapacitet på 4000 ton. Den brukade arealen  närmar man 
sig 1000 ha. Det är en hel del areal som ska brukas och till 
den typen av ytor behövs rejäla maskiner.
- Vi gillar stora maskiner och lite folk, säger Ralph.

iXdrive - ett modernt sätt att öka kapaciten
När den gamla började bli till åren och brista i kapacitet var 
det dags att tänka nytt.
Valet föll på Vicon iXdrive.
Ralph förklarar några av orsakerna.
- Den är rätt byggd. Hytten ska vara längst fram, inte som 
hos andra märken med motorn längst fram, då ser man ju 
inget.
Med en behållare på 5000 lit och ramp 36 m ramp blir 
jobbet klart snabbt.
- Jag tycker att han snart är tillbaka, när han åkt iväg, säger 
Ulrik.
Ett par tusen hektar har de hunnit avverka, sedan iXdrive 
införskaffades under våren 2020.

GPS och intelligent elektronik
- När man kommer upp i storlek vill man ha GPS, så gör det 
inget om man ha större kapacitet så man får någon kväll 
ledig.
Hagelstad Gårds iXdrive är en fullutrustad maskin med 
GPS, GEOCONTROL och ISOBUS-skärmen IsoMatch Tellus 
Pro.
Med hjälp av tekniken blir arbetet exakt. Man sparar på 
sprutmedel och får ett betydligt bättre resultat.
Hur avancerade funktioner det än är, så är det lätt att 
komma in i arbetet.
- Det är lätt att förstå sig på. Den har bra skärm så man ser 
någonting, säger Ulrik.

Ett par tusen hektar
med Vicon iXdrive

18 VICON IXDRIVE - ENKELT ATT HANTERA STORA AREALER

Stora arealer
Enkel hantering
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Fokus på precision och miljö
med Vicon iXtrack

Jakob Ektander på Öjebro Gård är inne i en expansiv fas med sin potatisodling. Med större ytor, ny lagringshall och 
bevattningssystem man förberedd på att växa ännu mer. Utmaningar finns. Bladmögeltrycket kan ibland vara tufft. Men 
som tur är finns då Vicons nya växtskyddspruta iXtrack. Såld av Axima-Häggbergs.

Jacob är tredje generation på Öjebro Gård. Farfar kom 
hit på 1950-talet. Från början var det en renodlad skogs-
gård med 45 hektar skog och 25 hektar åker. Nu, cirka 70 
år senare brukas ca 230 hektar åkermark men skogen har 
ökat något den också.
Det var 2016 som Jacob Ektander officiellt tog över driften. 
Nu driver han gården tillsammans med sin pappa och de 
har även säsongsanställda vid behov.
Huvudfokus är potatis men man har även höstvete, raps, 

vårvete och vårkorn – som passar bra in i växtföljden. 
Jacob har även ställt om till femårig växtföljd på potatis, 
för att vara skonsammare mot jorden och inte ha potatis 
för ofta.
Det har investerats på potatisodlingen de senare åren, med 
nya maskiner, lager och större arealer. 
Man måste investera för att komma framåt och det finns 
utmaningar, framförallt i form av bladmögel.

VICON FOKUS PÅ PRECISION OCH MILJÖ20 



Bekämpande av bladmögel
Bladmögel bekämpas genom bland annat en god växtföljd, 
med prognossystem och genom kemisk bekämpning.
- Vi behöver åka mycket med sprutan i potatisen för att 
skydda mot bladmögel, så det blir ganska många över-
farter, säger han.
Öjebro behövde byta spruta. Med ökade arealer och lite 
ouppdaterad teknik på gamla sprutan var det dags att titta 
på något nytt.
Kraven var bland annat att den skulle klara 36m, kompa-
tibel med GPS och sektionsavstänging och att det fanns ett 
bra tvättprogram.
Sedan tidigare finns en Vicon gödningsspridare på gården. 
Den hjälpte till vid valet av spruta.
- Vi var väldigt nöjda med Vicon som servicepartner och 
då blev det också intressant att kolla på Vicon-sprutan när 
den kom, säger Jacob.
Traktorer av nyare generation satte också krav på sprutan.
- Vi har traktorer som är kompatibla med GPS och 
sektionsavstängning. Vi behövde ha högre kapacitet helt 
enkelt, fortsätter han.

Uppskattade funktioner på Vicon iXtrack
Valet föll på en Vicon iXtrack T4. Jacobs maskin är en av 
de första på marknaden. Den har 4600 liters behållar-
volym och 36 m ramp (delbar till 24 m). Den har bekväma 
funktioner som aktiv ramphöjdsautomatik med 5 sensorer, 
vändtegsautomatik Ergodrive och mycket mer.
Vicon iXtrack kommer även med ett avancerat tvättpro-
gram, iXclean Pro. 
Jacob själv berättar om arbetet med det.
- När jag sprutat färdigt på ett fält är ju färskvattentanken 
full. Jag sitter kvar i traktorn och knappar in i skärmen att 
nu ska det tvättas. Sen kör man sakta framåt och den går 
igenom ett 26:stegs program. Jag skulle nog vilja säga att 
den är helt ren efter det.
Jacob berättar vidare att han växlat mellan at köra glyfosat 
med att köra herbicider i ståsäd, och bara kört tvättpro-
grammet däremallan. Han blev själv positivt överraskad 
över att det gick.
- Jag tycker alltid man kan lita på att det funkar, säger 
Jacob.

IsoMatch Grip – full kontroll med joystick
Jacob utrustade sin spruta med IsoMatch Grip. Det är en 
joystick som jobbar tillsammans med traktors Isobus-ter-
minal. Du kan själv ställa in 44 funktioner i den.
- Den använder jag för alla funktioner, säger Jacob. För av- 
och påslagning, fälla ut och ihop rampen, och styra däcken. 
Allt möjligt – när jag väl kör använder jag den.
IsoMatch Grip är ergonomisk och kan konfigureras helt 
efter användarens behov och sätt att arbeta. 

Hög stabiltet – med mindre traktor
Jacob var lite orolig att hans lite mindre, men smidiga 
traktor skulle vara för klen för den nya sprutan. Med den 
gamla hade det gått ryckigt och hoppigt. Det var trots allt 
12 m bredare ramp och betydligt större behållare.
Jacob lev glatt överraskad, det märktes ingenting trots att 
färskvattentanken var full.
Jacob sammanfattar.
- Jag har ju betydligt högre kapacitet idag. Dels att den är 
12 m bredare och att jag får med mig mer i tanken gör en 
oerhörd skillnad. Sen känns det väldigt bra när man kör 
kilar och så och man ser att sektionsavstängningen funkar 
klockrent.
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Originaldelar och Service
Låt oss fokusera på din verksamhet

Lång livslängd - reservdelar  
med hög kvalitet 

Över 100 års erfarenhet

Stöd från ett brett nätverk 

Lokal närvaro

Kunnig support
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En personlig online-plattform skräddarsydd för din maskin
Med MYVICON får alla fördelar från Vicons online-tjänster. Första-
handsinformation om framtida utveckling, manualer och reservdels-
böcker, FAQs och VIP-erbjudanden. Allt på ett ställe.

REGISTRERA DIN MASKIN NU:

MY.VICON.EU

“MYVICON  
Uppkopplat lantbruk på  
ditt sätt”
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se.vicon.eu

2020-11

Avsändare: Kverneland Group • Skalles Väg 1 • 605 97 NORRKÖPING

Axima Häggbergs GAMLEBY 0493-226 60

Axima Häggbergs KISA 0494-77 33 11

Axima Häggbergs LINKÖPING 013-341 04 90

Axima Häggbergs MOTALA 0141-711 90

Axima Häggbergs NORRKÖPING 011-10 04 30

Axima Häggbergs OSKARSHAMN 0491-700 14

Boströms Traktor i Skellefteå. SKELLEFTEÅ 0910-22 17 00

Dala Lantbruksmaskiner FALUN 023-191 60

Falks Lantbruksmaskiner KÖPING 0221-182 75

Heby Lantbruksservice HEBY 0224-315 50

Heby Lantbruksservice HEDEMORA 0225-143 90

Heby Lantbruksservice LEKSAND 0247-341 10

Håkanssons Maskinaffär LJUNGBY 0372-811 80

Håkanssons Maskinaffär VÄXJÖ 0470- 144 80

Hjälstaby Auto Mek ÖRSUNDSBRO 0171-47 55 60

Närkes Traktorcenter KUMLA 019-57 80 00

Traktor och Maskin i Sörmland BJÖRKVIK 0155-714 40

Hitta din närmaste Vicon-återförsäljare

Vi reservarer oss för att ändringar av specifikationer och tekniska data kan ha skett efter tryck. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.


