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Teknik, förluster och lite energiperspektiv

• Slåtter

• Strängning

• Skördesystem

• Fasta körspår
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Stubbhöjd !
Hur ser vallen ut !?

• Sten ?

• Sorkhögar ?

• Vildsvin          ?

• Gödsel           ?

• 8 – 10 cm
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Slåtter/Slåtterkross
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Stor buren maskin

• Rotorslåtter
• Arbetsbredd

– 8,3 m

• Pris

– Lägre

• Effektbehov

– Lägre

• Vikt

– Lägre

• Pris/ha

– Lägre

• Rotorslåtterkross
• Arbetsbredd

– 8,3 m

• Pris

– Högre

• Effektbehov

– Högre

• Vikt

– Högre

• Pris/ha

– Högre
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Förluster olika slåttertekniker

Slåtter Norm

Mina 

uppgifter

Beräknad 

förlust

Knivbalk 3%

Rotorslåtter 4%

Slagslåtter 6% 4% 4%

Chrimper 5%
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Rotorbalken !

• Justera släpskor

• Extra släpskor
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Test  DLG

Claas

Rotorslåtterbalk

3,4 m
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Maskintyp

• Crimper

• Valsar
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Crimperkonstruktioner

• PE-fingrar

+ låg vikt, mindre knivskador

- Slits snabbt

• Stålslagor

+ Slits inte snabbt

- Högre vikt, risk för knivskador



2016-10-06

www.jordbruksverket.se

Slåtter vs Slåtterkross

Gammalt JTI-meddelande
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Bredspridning 

• Större exponerad yta 

• Kräver strängläggning

• Risk för jordinblandning
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Bredspritt material

Rotorslåtterkross Rotorslåtter

• Täckt yta 78 % 68%

• Orientering       kors o tvärs en riktning
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SLU-försök

Ts-jämnhet i sträng
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Strängläggning 1

Vändning strängläggning
TS halt-sluttorkat 15-50% 30% 2%

Klöverandel 0-50% 5%
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Strängläggning 2

Vändning strängläggning
TS halt-sluttorkat 15-50% 30% 2%

Klöverandel 0-50% 5%
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Dubbelrotor

Viktigt med inställningar och  förberedelser

Mittläggande mindre spill !

Mittläggande bättre sträng 
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Test rotorsträngläggare
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Kamsidräfsa

• Drar mindre sten !?
• Mindre nedsmutsning !?
• Mindre spill !?
• Twinnar materialet !
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Pick-up strängläggare
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Testresultat
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Fälthack

• + hackat material

• + hack på fältet ej på vägen

• + breda strängar

• + majsbord/helsädesbord

• - kräver mer personal

• - ställtid



2016-10-06

www.jordbruksverket.se

Hackvagn

• + hackat material

• + lite personal

• + låg ställtid

• - hack på vägen

• (- ej breda strängar)



2016-10-06

www.jordbruksverket.se

Kortsnittsvagn

• Lägre effektbehov

• Högre kapacitet

• Större andel länge strå

• Ensileringsresultat !!!!
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Körhastighet
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SLU-Försök
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Beräknad densitet (kgts/m3) i plansilo

Silohöjd 2,4 m

Ts-halt 30%

Inläggningslagrets tjocklek 15 cm (30 cm)

Kapacitet Vikt

ton grönmassa packningsekipage

per timma kg

5000 7500 10000 12500

10 190 (158) 220 (174) 253 (190) 285 (205)

15 178 (152) 204 (165) 230 (178) 255 (190)

20 170 (149) 193 (160) 215 (171) 238 (182)

25 166 (146) 186 (156) 206 (166) 226 (176)
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Integrerad press och plastare

+ flexibilitet

+ lite personal

+ låg ställtid

+ kvalitetssortering

- ej breda strängar

- ej majs
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Baldensitet
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• Prisexempel  (4000 kgts/ha) 120 kr/bal 120 kr/bal

• Ts-halt 50 % 20 %

• Balvikt 600 kg 800 kg

• Ts-vikt 300 kgts 160 kgts

• Kostnad/kg 0,20 kr/kg 0,15 kr/kg

• Kostnad/kgts 0,40 kr/kgts 0,75 kr/kgts

• Antal bal/ha 14 st 25 st
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Försträckt vs normal
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Logistik !

Hur många ggr hanterar vi balen !?
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Varför inte denna teknik ?
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Transport/säkring av balar
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Körskador i vall

• Mycket tyder dock på att skördeeffekterna står i nära samband med de 

körskador på växterna man kan se med blotta ögat.

• Därför bör man vid varje tillfälle välja utrustning och körsätt, som ger så 

små synliga körskador som möjligt.

• En analogi kan dras med resultaten av försök med mekanisk 

bekämpning av kvickrot. Där visade det sig, att den mätbara 

bekämpningseffekten stod i nära samband med de synliga skador man 

åsamkade kvickrotsplantorna.
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Navigering

Kostnadsbesparing och ökad produktivitet

•Mindre vingel

•Mindre överlapp och färre mistor 

•Mindre arbetstid på maskin

•Mindre tid med markeringsarbete i fält

•Mörkerkörning underlättas,                                        

fler arbetstimmar med högre precision
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Hur stor del av arealen utsätts för trafik (700 mm däck)

Arbejdsbredde, m 8 12 24 

Pct. af arealet, der 

udsættes for trafik 
19 12,5 6,3 
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Modulsystem  (Alt1, 12m/6m)

Stallgödsel

Slåtter Slåtter

Strängläggning Strängläggning

Skörd Skörd
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Modulsystem  (Alt2,12m/6m)

Stallgödsel

Slåtter Slåtter

Strängläggning                   

Skörd

Skörd                   

Strängläggning
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Modulsystem  (Alt3,12m/6m/12m)

Stallgödsel

Slåtter Slåtter

Strängläggning

Skörd
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Modulsystem  (Alt4, 16m/8m)

Stallgödsel

Slåtter Slåtter

Strängläggning Strängläggning

Skörd Skörd
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Modulsystem  (Alt4, 12 m)

Stallgödsel

Slåtter

Strängläggning

Skörd



2016-10-06

www.jordbruksverket.se

Exempel på maskinkostnader 

”Maskinkostnader 2016”


