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EFFEKTIV SLEPT KOMBISÅMASKIN.
Tume er utviklet for store arealer.

TÄHÄN TARVITAAN KUVA, JOSSA TILAA KONEEN YMPÄRILLÄ 
(=EI SAA OLLA TIUKKA RAJAUS)

Tume er ledende innen kombisåteknikk og har 

lansert en rekke nyheter de senere år, fra stor-

beholderne i 1000-serien til eksaktkombisåmas-

kinen og Nova Combi teknikken som anvendes 

under alle bearbeidingsforhold. Maskinenes 

egenskaper som produktivitet, miljøvennlighet og 

betjening samt den høye produksjonskvaliteten 

har bidratt til Tumes framganger både på hjem-

memarkedet og på eksportmarkedet.



HKL 2500 S -MASKINEN HAR 
HJUL MED GOD BÆREEVNE.

HKL 2500 S
Slepte HKL 2500 S er en brukervennlig og effektiv kombiså-

maskin. Med den allsidige tilvalgsutrustningen kan maskinen 

skreddersys for kundens behov. Store hjul med traktormønster 

er standardutstyr.



SMIDIG 3-PKT MONTERT SÅMASKIN.
Store beholdere betyr større effektivitet.

PÅFYLLING AV GJØDSEL I 
KL 2500 -MASKINEN ER TILPASSET 
FOR SMÅ OG STORE STORSEKKER.

KL 2500 
Den 3.pkt monterte KL 2500 kombisåmaskinen er utstyrt med 

store hjul med traktorprofi l og rommelige beholdere. Gjødselbe-

holderen er dimensjonert for storsekkhandtering. Arbeidet går 

lett da maskinens tyngdepunkt ligger nær traktoren.



STORE BEHOLDERE
Tume kombisåmaskin har selvbærende konstruksjon som tillater sto-

re beholdere. Stor beholderkapasitet betyr større effektivitet. Dyrbar 

tid kan derfor anvendes for mer såing og mindre fylling. KL-maskine-

ne kan utstyres med ekstra tilleggsbeholdere som øker kapasiteten 

ytterligere.

EKSAKT UTMATING 
Tume utmating med rifl ede skyvevalser er meget eksakt, lett å justere 

og tilpasset alle typer såfrø. Utmatingen er plasseret under behol-

derne med fl at bunn, som gir jevn utmating både på fl at mark og i 

skrånende terreng. Utmaterhusene får jevn tilførsel uten omrørere. 

God utforming bidrar til at beholderne tømmes fullstendig. Utmaterne 

har justerbare bunnklaffer. 

UTMATING MED BREDT INNSTILLINGSOMRÅDE
Innstilling av såmengden skjer ved å skyve utmatingsvalsene sideveis 

inn i utmaterhusene ved hjelp av et ratt på siden av maskinen. Rattet 

låses med en låseklaff av plast. Rattet har hovedinnstilling med 10 

trinn og hver trinn er inndelt  fra 0– til 9. Totalt 100 innstillingsmu-

ligheter.  

FOR MANGE GÅRDER ER 3-PKT MONTERT SÅMASKIN ET BRA VALG
3-pkt. såmaskin er et smidig redskap. Om gårdens arealer er små, er 

KL 2500 er bra alternativ. Maskinens tyngdepunkt er nær traktoren. 

På denne måten blir ikke traktorens front så lett og det er behagelig 

og sikrere å arbeide. 



FLEKSIBEL OG SMIDIG SÅMASKIN, 
ENKELT Å SKIFTE LABBER.
Såing under alle forhold.

STOR VANDRING OG BREDT OMRÅDE 
FOR JUSTERING AV LABBTRYKKET.
Sålabbenens fjæring er av vesentlig betydning for et godt utført arbei-

de. Tume-maskinene er utstyrt med separat og sentral innstilling av 

labbtrykket. Sålabbenes store bevegelsesområde tar maskinen over 

hindringer uten skader og samtidig beholdes riktig sådybde på vari-

erende underlag. De sveisede labbene er solide og stabile. De lange 

armene har en geometri som holder labbtrykket tilnærmet konstant 

over hele bevegelsesområdet. Labbene tilpasser seg raskt til ujev-

nheter på feltet, og ved å anvende lavt labbtrykk kan også småfrø 

plasseres i riktig dydde. Med hydraulisk innstilling (ekstra utstyr) kan 

labbtrykket innstilles under kjøring. Labbene er lett å skifte. Labbene 

har samme innfesting og det er lett å bytte til annen type labber 

senere.



TUME LASERLABBER FOR 
REDUSERT JORDBEARBEIDING.
Tume HKL kan utstyres med laser gjødsellabber for felter med redu-

seret jordbearbeiding. Laserlabbene har tandete skiver som hindrer 

subbing og holder jevn arbeidsdybde. Labbtrykket innstilles etter 

behov og laserlabbene arbeider like godt på felter med tradisjonelt 

såbed.

GJØDSELLABBENE.
Standard gjødsellabbene er loddrette og smale (12 mm) og danner en 

U-formet renne for gjødsla. Bunnen av såbedet blir ikke forstyrret og hel 

og fuktig jord blir ikke ført opp til overfl aten. Slitedelene har hardveis i 

framkant og kan justeres trinnløst ned ved slitasje. De tannede laser-

labbene passer utmerket til tradisjonell og redusert jordbearbeideing.

LASER GJØDSELLABBER HAR GOD GJENNOMGANG 
VED REDUSERT JORDBEARBEIDING.

STANDARD GJØDSELLABB ER SMAL 
OG BRYTER IKKE OPP SÅBEDET.

SÅLABBER FOR ALLE FOEHOLD.
Tumes utvalg av sålabber klarer alle forhold. Slepelabber arbeider 

godt på mjæle- og leirjord. Ved plogfri jordbearbeiding er skivelabber 

et godt aternativ. Labbenes innstilling bidrar til konstant arbeidsdyb-

de. Den rette kanten gjør at labbene arbeider stabilt på mineraljord. 

Slitestålet er herdet og kan vendes og justeres.

ALLE FUNKSJONER VISES 
PÅ SAMME SKJERM.

MODERNE OG LETTBETJENT STYREBOKS.
Tume HKL 2500 S kan utstyres med AgroCont kjørekomputer. AgroCont 

styrer kjørespor for utmating såfrø og overvåker rotasjon og nivå i behol-

deren. AgroCont har også arealmåler. Ved såing er det enkelt å betjene 

maskinen fra førerplassen. AgroContPlus har justering av gjødselmengden 

i 4 trinn som tilleggsfunksjon.

TUME HAR SÅLABBER FOR ALLE FORHOLD.



STORT UTVALG 
AV TILLEGGSUTSTYR.
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Stigbrett (HKL 2500  S)

Gummitrykkruller med stigbrett

Mellompakker (HKL 2500 S)
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 KL 2500 HKL 2500 S
Arbeidsbredde, mm 2500 2500

Beholdervolum gjødsel, l 600 1350 

Beholdervolum såfrø, l 400 900

Basmaskinens vekt, kg 

– egenvekt, kg 660 1100 

– Vekt med fylte beholdere, kg ca. 1570 ca. 3200 

Bredde, mm 3330 3600 

Påfyllingshøyde, mm 1190 1610 

Lengde uten trekkdrag, mm 1500 1830 

Dekkdimensjon 10–15,3 AS 14,9–24 R 

Antall hjul 2 2

Hyrdraulisk trykk, bar  150 

Enkeltvirkende hydrauliske koplinger                                                                     1-stk

Effektbehov, kW 40 50

Gjødsellabber, antall 10 10

Sålabber, antall 20 20

 

TEKNISKE DATA

Ekstra utstyr for KL/HKL: Stigtrinn // AgroCont // Gummitrykkruller // Hydraulisk innstilling labbtrykk // Sporløsner // Startgjødseluts-

tyr // Småfrøapparat // Etterharv // Omrøreraksel for gjødsel og såfrø 

Tilleggsutsyr for HKL 2500 S: AgroContPlus // Mellompakker // Tilleggsbeholder
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