
Ceres 450  
4 radig bogserad 
potatissättare

Nu när potatissättnings säsongen är här har vi en nykommling på åkern. Potatismaskins tillverkaren AVR har 
presenterat den bogserade Ceres 450 potatissättaren. Den bogserade Ceres 450 är en 4-radig sättare med en 
behållar kapacitet på upp till 3,500 kg (4x75 cm) eller 4,000 kg (4x90 cm).

▬ Ceres 450 i ett nötskal 

Ceres 450 är en 4-radig bogserad potatissättare med en behållar kapacitet på upp till 3,500 kg (4x75 cm) eller 4,000 kg (4x90 cm).   

Varje sättelement kan individuellt stannas manuellt (elektroniskt som tilläggsutrustning). Den totala styrvinkeln från vänster till höger är 

30° (+15°, -15°). Tack vare sin sinnrika konstruktion är hjulaxeln alltid vertikal, och tack vare detta är alla hjulen alltid i kontakt med marken. 

▬ Fördelar med den bogserade kombinationen 

När man sätter potatis är, förutom viktfördelningen, 

den huvudsakliga fördelen med en bogserad sättare 

faktum att man kan kombinera Ceres 450 med en fräs 

i fronten, så som den special designade AVR GE-Force 

fräsen, en normal AVR GE-Force eller med andra märken.

▬ Culti Control

Culti Control är en nyttig tillläggsutrustning. 

Den säkerställer att GE-Force C alltid håller valt 

bearbetningsdjup. Sättdjupet ställs alltid in individuellt.

▬ Bänkformare med raka eller runda bänksidor

För att erhålla en bra bänk räcker det inte med att välja en bra bänkformare, den skall ställas in rätt också. 4x75 versionen är därför 

utrustad med en smaltopp bänkformare med runda bänksidor eller med en bredtopp bänkformare (slitdelar med special beklädd yta 

gjord av Boron 27) med raka bänksidor. 4x90 versionen är utrustad med en bredtopp bänkformare (också med slitdelar beklädd med 

Boron 27) och raka bänksidor. Bänkformaren justeras som standard med en automatisk tryckkontroll. Tryckaccumulatorn i hydraulsystemet 

säkerställer att trycket alltid hålls på ett konstant tryck. Som tilläggsutrustning kan sättaren också utrustas med det välbepövade 

PDC systemet (Proportionell Avstånds Kontroll). Systemet använder två ultraljudsgivare som mäter mängden jord i bänkformaren. 

På basen av uppmätta värden justeras trycket automatiskt så att man alltid erhåller en optimal bänk.



Ceres 450  
4 radig bogserad potatissättare

Behållaren på en sättare utan bänkformare kan sänkas ner så lågt att det är möjligt att fylla den direkt från en trailer. 

Det ända man behöver göra är att montera av träförhöjningen bak på behållaren.

▬ Mark- och växtskydd

Markskydd när du planterar potatis? Anti-erosions tillläggsutrustningen går upp och ner och gör små gropar i fåran mellan bänkarna. 

Dessa gropar hindrar jorderosion under häftiga regnfall. Sättaren kan också utrustas med gödselbehållare, ett pulver-, ett granulerat- 

och /eller ett betningssystem för att skydda grödan. 

▬ Kontroll

Styrboxen för Ceres 450 är designad på samma sätt som för alla 

andra AVR maskiner. Användaren kan använda 7" skärmen för att 

programmera makrofunktioner så att till exempel sättningen startar 

och slutar på samma sätt, detta med bara ett knapptryck.  

Joysticken är ergonomiskt utformad.  

Om traktorn är utrustad med GPS system kan det styra följande 

funktioner: Systemet kan starta och stanna plantelementen, 

skakare på och av och styra betningssystemet.  
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Följ oss på:

 AVR tillverkar ett omfattande sortiment av maskiner för odling av potatis (och rotfrukter).  

Det inkluderar maskiner för markberedning, sättning, kupning, blastning, skörd och inlagring. AVR bv är ett 

Belgiskt företag med huvudkontoret i Roeselare, Belgien. Inlagringsutrustningen tillverkas i Veendam, Holland

AVR's mål är att säkerställa att kunden kan skörda mera produkter med lägre insatser. I detta kommer AVR alltid 

att hålla fast vid sina värden:  tillförlitlighet, målmedvetenhet, engagemang.   

Med vår Keen & Green filosofi, fokuserar vi på innovationer, produktutveckling och tillverkning av maskiner  

av hög kvalitet för att möta marknadens behov.  Å andra sidan står Keen & Green märket för smarta, marknads-

orienterade lösningar (Keen) som förbättar effektiviteten, och å andra sidan  för hållbarhet både i användning 

och konsumption (Green). För att säkerställa att kunderna och återförsäljarna skall få bästa möjliga service har 

AVR investerat i en skilld Service Avdelning. AVR har ett internationellt arbetslag om ca 180 anställd och ett 

nätverk med mer än 100 återförsäljare i 50 länder. Företaget hade 2019 en omsättning på 61 miljoner euro.
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Be om mer information, vi hjälper gärna dig:


