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Välkommen till oss i fält!
Man kan säga att sommaren inte riktigt har kommit 
igång innan Sveriges största mässa i fält, Borgeby 
Fältdagar, har varit. 
För Kverneland Group Sverige innebär dessa dagar 
att vi får en chans att visa upp våra senaste maskin-
nyheter och få möjligheten att under avslappnade 
former diskutera frågor och synpunkter med er kun-
der. Vi träffar många ansikten under dagarna, och 
det är alltid lika roligt när kunder kommer förbi vår 
monter för att ”bara säga hej” eller prata resultat.

iM FARMING på frammarsch
Vi på Kverneland Group Sverige vill i år gärna ta 
tillfället i akt att visa dig som besöker vår monter, 
de maskiner som vi fått mycket uppmärksamhet för 
den senaste tiden. Det är våra mest avancerade 
ISOBUS-maskiner som vi tror mycket starkt på, och 
som ingår i vårt koncept iM FARMING. Vi kallar det 
uppmärksammade maskinsegmentet ”iM Intelligent” 
och faktum är att vad maskinerna presterar, står i en 
klass för sig. 

Man kan enkelt säga att 
konceptet iM FARMING 
handlar om dig som 
lantbrukare och den grad 
av kontroll på ditt arbete du söker. Du ställs in för en 
mängd valmöjligheter när du skall köpa ny maskin, 
och det är dina behov och din ambition som måste 
styra valet. Oavsett du behöver en enkel modell eller 
en riktigt avancerad maskin, så finns det ett smart 
sätt att hitta rätt hos oss på Kverneland Group. För 
att du skall hitta en maskin som motsvarar just dina 
behov av teknik har vi delat in maskinerna som ingår 
i vårt koncept iM FARMING, i fyra nivåer som du ser 
här till höger. Tanken är enkel, maskiner med lägsta 
grad av kontroll återfinns i segmentet ”iM Ready” 
och de intelligenta maskinerna, som ger dig högst 
grad av kontroll och automatiserade funktioner finns 
i maskinsegmentet ”iM Intelligent. Därimellan finns 
en stor mängd av maskiner med mer eller mindre 
avancerade funktioner, allt efter dina behov och ditt 
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Hänger du med i svängarna?
Här förklarar vi de olika nivåerna inom vårt koncept ”iM FARMING”. Utgå 
ifrån dig och dina behov för att hitta din nivå av elektronisk teknologi i din 
maskin.

iM Ready
Du vill börja använda ISOBUS-redskap eftersom du har insett att den 
nya tekniken kan effektivisera och hjälpa dig i ditt arbete. Kanske har du 
en traktor med terminal som är ISOBUS11783-kompatibel, eller så vill du 
uppgradera en äldre traktor till att fungera med ISOBUS11783-maskinen 
du behöver?...............................................Din maskingrupp = iM Ready!

iM inControl
Du vill nu börja använda din traktor och ditt redskap på ett mer kontrol-
lerat sätt. Övervaka och styra processen mer aktivt, eller är det kanske 
behovet av en kamera för att öka säkerheten i arbetet som hägrar?
Du behöver en terminal i traktorhytten? Då går vägen till ökad kontroll och 
effektivitet via IsoMatch Tellus!.............Din maskingrupp = iM InControl!

iM Global
Du har redan en ISOBUS11783-redo traktor och maskin, och du kontrol-
lerar processerna bekvämt med din terminal i traktorhytten. Men nu vill 
du få ut ännu mer effektivitet för varje spenderad krona. Du vill använda 
dig av GPS-funktioner för att utnyttja ditt fält, din maskin och ditt utsäde, 
gödning eller växtskyddsmedel på ett mer effektivt sätt med t.ex. auto-
matisk sektionsavstängning, vändtegsassistans och ökad dokumenta-
tion.............................................................Din maskingrupp = Im Global!

iM Intelligent
För dig som satsar på jorden du brukar och vill försäkra dig om bästa av-
kastning både i fält och i ekonomi, är det intelligenta maskiner som gäller. 
Du investerar i en maskin som ger dig materialbesparingar, bästa möjliga 
utnyttjande av dina fält, och en bekväm arbetsmiljö, där de flesta rutin-
processer sköts automatiskt, och du kan till och med arbeta i mörker utan 
problem................................................Din maskingrupp = iM Intelligent!

önskemål av kontrollmöjlighet. 
Läs mer om iM Farming på högersidan, och du! 
Glöm inte att titta lite extra på vår gödningssprida-
re som vi visar upp på fältdagarna i Borgeby. Den 
har faktiskt möjlighet att göra ditt arbete både mer 
effektivt och enklare, samtidigt som du kan spara på 
kostnader för utsäde, gödning och växtskyddsmedel 
genom att använda ISOBUS-tekniken optimalt!  
Är inte det smart så säg?

iM SMART
Bara för att visa hur viktigt vi tycker det är med effek-
tivitet och ekonomi i ditt lantbrukande, så vill vi även 
premiera dig som har förstått hur sambandet hänger 
ihop och nu drar fördel av det! 
När du köper en maskin från oss som använder sig 
av ISOBUS-teknologins alla fördelar, exempelvis en 
gödningsspridare med GEOspread, så kan du välja 
att kostnadsfritt bli medlem i vår unika kundklubb för 
dem som gjort det smarta valet att köpa en intelligent 
maskin från oss på Kverneland Group.

Vi bjuder på inträdet om du köpt en ISOBUS-ma-
skin med licensierad programvara från oss!
Har du gjort ett smart val och köpt en ISOBUS- 
maskin med licensierad programvara från oss, men 
inte blivit medlem i vår kundklubb än? Besök oss då 
i montern och ge oss dina uppgifter! Då ger vi dig 
nämligen tillbaka kostnaden för inträdet (gäller en 
person) till Borgeby Fältdagar. 

Varmt välkommen till monter 
E164, oavsett om du är VIP-
kund, eller inte! Vi på Kverne-
land Group är måna om att ha 
ett brett sortiment som skall 
passa alla, oavsett behov. Vad 
är ditt behov? Kom och låt oss 
hjälpa dig hitta rätt maskin!

Mats Tykesson
VD, Kverneland Group Sverige AB

http://se.kvernelandgroup.com
http://www.borgebyfaltdagar.se


Maskinvisning
I vår maskinvisning av varumärkena Kverneland och Vicon under fältdagarna i Borgeby i år 2013, 
ingår ett stort antal maskiner, som visar på vår breda produktportfölj. Varmt välkommen att prova, 
titta och fråga! Du hittar oss i monter E164.
För ytterligare information om maskinerna, klicka på någon av bilderna nedan.
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Maskinlista
I listan här nedanför återfinns de maskinmodeller vi planerar att visa på Borgeby Fältdagar i år.
Vill du veta mer om maskinerna vi visar innan du besöker Borgeby? Klicka på maskinnamnet här i 
listan, så hamnar du direkt på maskinens produktinformation på vår hemsida. Annars berättar våra 
återförsäljare gärna mer om den maskin du är intresserad av. De kan även bistå med goda finan-
sieringsmöjligheter via Kverneland Finans.

Borgeby Demofält
• Kverneland 5087, slåttermaskin i butterflyutförande med rejäl kapacitet för mindre traktorer 
• Kverneland 9584C, robust mittläggande strängläggare med 8,4 meters arbetsbredd 
• Kverneland 6520 Flexiwrap, 14-knivars kombipress med intelligent balkammare
• Vicon Ixtrac C50, riktigt högpresterande växtskyddsspruta

Vår egen demo
• ED 6:a med Packomat, buren växelplog med nya, riktigt effektiva packomatmodellen. 
• Kverneland MasterPro, 8 meters såbäddsharv med Front Cutting Discs (Pilotprojekt).

Maskiner i monter
• Kverneland FlexCart, 8 meters redskapsbärare för ökad kapacitet
• Kverneland MSC, 6 meters fällbar såmaskin (+ = kombitank).
• Kverneland DG, 12 meters såmaskin
• Kverneland Ixtrack A28, växtskyddsspruta
• Kverneland Actiroll, 6,3 meters vält
• Vicon RO-EDW Geospread, gödningsspridare med GEOspread (intelligent mjuk- och hårdvara).
• Kverneland Taarup 5095, slåtterkrosskombination i butterflymodell 

Intresserad av provkörning under Fältdagarna?
Om du är intresserad av någon av de maskiner som vi visar på demo , har vi möjlighet att boka in en tid för 
demokörning där du kan provköra på vårt demofält under Borgeby Fältdagar. Kontakta i så fall någon av 
våra maskinsäljare i vår monter eller vid fältet, så ordnar vi detta. Du hittar oss i monter E164.

Svettigt beslut?
I vår monter hjälper vi dig att behålla kylan även vid svårare beslut. Vi serverar kall lättöl, medan vi svarar 
på dina frågor och hjälper dig till en riktigt bra affär!

Sammanställningen ovan är en preliminär lista över de maskiner som för närvarande är inplanerade till Fältdagarna. Modeller och antal 
kan komma att ändras framöver, och ett antal maskiner beräknas att tillkomma. 

http://se.kverneland.com/Besprutning/Bogserade-Vaextskyddssprutor/Bogserade-Vaextskyddssprutor/Kverneland-iXtrack-A-och-B
http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Packare-Vaeltar/Vaeltar/Actiroll-Actiroll-HD-Vaeltar
http://se.kverneland.com/Saadd/Saamaskinskombinationer/Saamaskinskombinationer/Kverneland-Accord-MSC-MSC
http://http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Plogar/Burna-Vaexelplogar/Kverneland-ED
http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Harvar/Saabaeddsharvar/Bogserad-Saabaeddsharv-Master-Pro
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Slaattermaskiner-Slaatterkrossar/Tallriksslaattermaskiner-Bakmonterade/Kverneland-Taarup-5087-M-NYHET
http://se.kverneland.com/Saadd/Saamaskiner/Pneumatisk-Saamaskin/Kverneland-Accord-DG
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Pressar-Inplastare/Rundbalspressar/Kverneland-6516-6520
http://se.vicon.eu/Goedningsspridning/Konstgoedningsspridare/Tallriksspridare/Vicon-RotaFlow-RO-EDW-GEOspread
http://se.kvernelandgroup.com
http://www.borgebyfaltdagar.se
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Slaattermaskiner-Slaatterkrossar/Tallriksslaattermaskiner-Bakmonterade/Kverneland-Taarup-5087-M-NYHET
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Straengare-Vaendare/Mittlaeggande-Straenglaeggare-Flera-Rotorer/Kverneland-Taarup-9578-C-9584-C
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Pressar-Inplastare/Rundbalspressar/Kverneland-6516-6520
http://se.vicon.eu/Besprutning/Field-Sprayers/Trailed-Sprayers/Vicon-iXtrack-C
http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Plogar/Burna-Vaexelplogar/Kverneland-ED
http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Harvar/Saabaeddsharvar/Bogserad-Saabaeddsharv-Master-Pro
http://se.kverneland.com/Saadd/Saamaskiner/Pneumatisk-Saamaskin/Kverneland-Accord-FlexCart-NYHET
http://se.kverneland.com/Saadd/Saamaskinskombinationer/Saamaskinskombinationer/Kverneland-Accord-MSC-MSC
http://se.kverneland.com/Saadd/Saamaskiner/Pneumatisk-Saamaskin/Kverneland-Accord-DG
http://se.kverneland.com/Besprutning/Bogserade-Vaextskyddssprutor/Bogserade-Vaextskyddssprutor/Kverneland-iXtrack-A-och-B
http://se.kverneland.com/Jordbearbetning/Packare-Vaeltar/Vaeltar/Actiroll-Actiroll-HD-Vaeltar
http://se.vicon.eu/Goedningsspridning/Konstgoedningsspridare/Tallriksspridare/Vicon-RotaFlow-RO-EDW-GEOspread
http://se.kverneland.com/Graes-och-Vall/Slaattermaskiner-Slaatterkrossar/Rotorslaatterkrossar-Bakmonterade/Kverneland-Taarup-5090-MT
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