
TITAN



EKSAKT. EFFEKTIV. ØKONOMISK
Allsidig kombisåmaskin velegnet for tradisjonell og 

redusert jordbearbeiding.



Tume Titan er imponerende med sine gode bruksegenskaper.

• Tume Titan legger gjødsel og såfrø i samme rad, 

gjødselen er umiddelbart tilgjengelig for såfrøet 

• Jevn og nøyaktig plassering i såbedet

• Meget lavt trekkraftbehov, ingen ekstra gjødsellab-

ber, kun roterende deler

• Store beholdere, høy kapasitet, enkel betjening og 

minimalt vedlikeholdsbehov

• Tume Titan benytter velprøvede og anerkjente skyveval-

ser for utmating som i praksis har meget enkel justering 

og høy driftssikkerhet. 

• Titan har et godt utvalg av ekstrautstyr. Maskinen kan 

også kombineres med Tume CultiPack for jordbearbei-

ding og såing i en operasjon.



PRESIS PLASSERING
Ved at gjødsel og såfrø plasseres med samme dobbelttallerken 

opprettholdes presis plassering ved varierende terrengforhold.

GJØDSEL FØRST i RADEN OG DERETTER SÅFRØ. 
Gjødelen legges ut foran skivenes senter. Dobbeltskivene beskyt-

ter såfrøet mens det føres nøyaktig mot bunnen av såbedet uten 

at løs jord forstyrrer plasseringen.

BRUKERVENNLIG, LETT Å BETJENE, 
ENKELT VEDLIKEHOLD



EKSEPSJONELT LAVT TREKKRAFTBEHOV
Dobbelttallerkener har ikke avskrapere som kan skape friksjon 

eller slitasje. Lavt trekkraftbehov sparer drivstoff. Overgang til 

Tume Titan krever ikke nødvendigvis større traktor.

STORE BEHOLDERE
Etter fylling er kombimaskinenen klar for 50 – 70 da uten stopp 

avhengig av arbeidsbredde og utmatingsmengde. Beholderen 

har stillbar skillevegg for optimal fordeling mellom gjødsel og så-

frø. Ved behov kan hele beholderen benyttes til såfrø.

INNSTILLING AV LABBTRYKKET FRA FØREPLASSEN
Labbtrykket kan innstilles fra førerplassen. Inntil 60 kg pr dob-

beltskål er i praksis tilstrekkelig for de fl este 

forhold.

ENKELT Å UTFØRE DREIEPRØVE
Trekk i håndtaket og maskinen er klar for utmatingsprøve. Veiv 

rett antall omdreininger på markhjulet og utmatet mengde sam-

les i trauene og veies. Resultatet kontrolleres mot såtabellen, 

smidig og brukervennlig.  



FUNKSJONSSIKKER OG BRUKERVENNLIG.
MINIMALT SERVICEBEHOV. 
Den brukervennlige AgroCont betjeningen sparer kostnader og miljø 

LITE BEHOV FOR JUSTERINGER OG SERVICE 
Titan kombisåmaskiner er utviklet for å være enkle i bruk og kreve 

minimalt vedlikehold. Innstilling av sådybde gjødsel og såfrø gjøres 

felles med hydraulisk betjening fra førersetet. 

De doble skivene har ikke smørepunkter og det er få øvrige ser-

vicepunkter. Markhjulet bidrar til minimal slitasje ved at alle kjeder, 

drev og lager stopper opp når maskinen løftes på vendeteigen.

EKSAKT OG PÅLITELIG MARKH-

JULDRIFT FOR UTMATINGEN



TITAN ER EN VELUTSTYRT KOMBISÅMASKIN
En fyldig utstyrspakke følger med maskinen som std. utstyr: Agro-

Cont betjening, hydraulisk innstilling av labbtrykket, sold for gjødsel, 

etterharv og selvrullende presenning.  

For øvrig er Titan konstruert for ettermontering av utstyr etter behov.

KJØRESPORUTSTYRET REGULERER UTMATINGEN 

FOR BÅDE GJØDSEL OG SÅFRØ 
Tume var først ute med kjøresporutstyr som også inkluderer gjød-

selutmatingen. Dette sparer kostnader, i praksis ca 4 % og reduserer 

dessuten mulige belastninger på miljøet. 

FULL KONTROLL MED AGROCONT BETJENING
Under arbeidet er det enkelt å overvåke maskinen fra førerplassen. 

Titan er utstyrt med AgroCont kjørecomputer som styrer og overvå-

ker markører, akselrotasjoner og nivå i beholdere pluss arealer og evt. 

halvløft. 

AgroContPlus for fjernregulering av gjødselmengden i 4 trinn kan 

leveres som tilleggsutstyr. 

ALLE FUNKJSJONER 

VISES PÅ SAMME 

SKJERM



P.O. Box 77, FI-14201 TURENKI, Finland

Tel. +358 207 433 060, fax +358 3 688 2305
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 3000 4000
Arbeids-og transportbredde, mm 3000 4000

Beholdervolum, m3  4.07 5.64

Såfrø maks, m3  2.9 4.01

Såfrø min, m3  1.72 2.38

Gjødsel maks, m3 2.35 3.26

Gjødsel min, m3 1.17 1.32

Egenvekt, kg 3050 3850

Påfyllingshøyde, cm  208 208

Labbetykk maks, kg / labb  60 60

Justering labbetrykk under kjøring            Standard Standard

Antall dobbeltskiver 24 32

Diameter skiver, mm   360 360

Trekkraftbehov, min hk / kWh  90/66 120/88

Hjuldimensjon  7.50–16 7.50–16

Antall bærehjul 12 16

TEKNISKE DATA TITAN

Standard utstyr: AgroCont betjening fra førerplassen. Etterharv. Hydraulisk betjening av labbtrykket. Sold for gjødselbeholder. Selvrul-

lende presenning.

Tilleggsutstyr: Hydrauliske markører. Såkasse for grasfrø. Sloddeplanke. Omrøreraksel for såfrø og gjødsel. Sold for såfrøbeholder. 

Bakre rekkverk. Stigtrinn front, 2 stk. Mellompakker 5 hjul 16’’. CultiPack. Combidrag. Hydraulisk sylinder for Combidrag.

STORT UTVALG AV 
TILLEGGSUTSTYR

Hydraulisk 

markører

Titan med kombidrag sam-

menkoplet med 

CultiPack skålredskap

Sloddeplanke

Mellompakker
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