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SeedGun 
on kustannustehokas  
koneellinen metsän
uudistus menetelmä, 
joka tarjoaa  
siemenelle parhaat 
mah dol lisuudet itää 
ja kasvaa terveeksi 
puuksi. 

Täsmällisesti kohdis
tettava kylvö heti 
maanmuokkauksen 
yhteydessä tuo  
huo   mattavia sääs tö jä  
siemen ja työ kuluissa 
sekä paran taa oleelli
sesti kylvö tulosta.
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Kuljettaja painaa kylvönappia.

Annostelumäntä poimii tarkkaan 
säädellyn määrän siemeniä siemen
säiliöstä.

Paineilmapulssi ampuu siemenet 
nylonputkea pitkin kylvökohtaan.3
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Traditional machine 
sowing methods are 
not well suited for 
sowing birch, spruce 
or other species, but 
SeedGun can con-
siderably boost their 
proportion.

SeedGunilla kylvö ei 
ole oma hintava työ
vaiheensa vaan se teh
dään samanaikaisesti 
maanmuokkauksen 
kanssa. Näin siemenet 
myös saadaan heti  
tuoreeseen ja kosteaan 
maahan, mikä parantaa 
kylvön onnistumis
prosenttia.

SeedGun voidaan asen
taa lähes mihin tahansa 
maanmuokkauskonee
seen, eikä se rajoita  
koneen muuta käyttöä.

SeedGunilla on helppo 
käyttää aina kulloiselle
kin työmaalle haluttua 
siementyyppiä tai tarvit
taessa siemen seostakin: 
mänty, koivu ja kuusi.  
Kuhunkin kylvö pistee
seen voi kylvö napin 
valinnalla myös kylvää 
juuri haluamaansa kah
desta siementyypistä.

Siementen lisääminen ja 
siementyypin vaihtami
nen tapahtuu mukavasti 
suoraan ohjaamossa.

SeedGunin näytöltä  
kuljettaja näkee työmaalle 
kylvetyt siemenmäärät. 
Näin saadaan kylvötyön 
laskutuksen perusteeksi 
täsmälliset tiedot.

SeedGun on myös  
yhteensopiva Risutecin 
ASTA tiedonkeruu
järjestelmän kanssa. 

SeedGun asennetaan  
ohjaamoon kuljettajan 
ulottuville. Hänen on  
nappia painamalla helppo 
tar   kasti valita juuri oikea 
kylvöhetki ja kylvöpiste 
sekä valvoa jokaisen 
kylvö tapahtuman  
onnistumista.  
Näin siemen kulutus pie
nenee selvästi erityisesti 
jatkuva toimisiin kylvö
koneisiin verrattuna.

Yhden kylvötapahtuman 
siementen määrää on 
helppo säädellä juuri 
työmaan oloihin sopivaksi. 
Tarvittaessa kylvö voidaan 
myös automatisoida  
jatkuvaksi.
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Myynti +358 500 493 503

juha.sirkkala@newforest.fi
www.newforest.fi


