
Borgeby fiiltdagar 

Gron kreativitet far bransle 
En t raktor fran 1939 som gar pa eta
nol var en av huvudnyheterna pa 
massans tekniktorg. 
Naja, kanske inte pa full aste allvar. 
TEXT MARCUS FRENNEMARK FOTO ARNE FORSELL 
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Vi viU stimulera debarten om 
betydelsen av in novativa 
processer for art mora utma

ningar i samhhllct, sager Per Franke
lius, forskare vid Linkopings univcr
sitet och koordinator for projekret 
G ronovation. 

Etanoltraktorn, Etanol Farmall, ar 
byggd pa en Farmall M f r:in 1939, 
en traktor med fo togendrift men 
aven mojlig art kora pi bens in. Den 
har sedan anpassats till ctanolbdins
Ie och darigenom har rrakto rns 
utslapp av klimatgaser minskat med 
95 procent. 

OBSERVERA branslctanken f ram 
som har fonster pi respektive sicl a. 

- Ocr ska paminna oss om art 
drivrnedlet har stratcgisk betydelse 
for lantbruket, sager Per Frankeli
us. 

Eranoltrakrorn har tag its fram 
enligt devisen arr innovation handlar 
om att kombinera kanda foreteelscr 
pa ett nytt satt. Bakgrunden iir a1l
varlig: inom 30 a.r bchover varldens 
Iivsmedelsproduktion oka med i 
runda tal 70 proeent oeh detta maste 
ske med ert aUt sto ffe hansyns
tagande till miljan. 

DARFOR HAR Granovation star
tats . Ett projekt dar ett 20- tal 
fo rerag, organisationcr oeh 
universitet samverkar for att 
undersoka hur innovati oncr 

uppstir, sprids oeh kan stimu
leras inom de grona naringarna. 

Ett viktigt inslag ar hur anvandarna 
kan involveras tidig t i innovativa 
proeesser. 

- Men Gronovation vill oeksa dri 
va fram innovationer i praktiken oeh 
vara med oeh skapa konkreta varden 
inom den grona scktorn . Sverige iir 
visserligen ert litct land, me n har 
fions Bera foredomcn, Vaderstad oeh 
Gotma Redskap ar tva narliggande 
exempel, sager ostgoten Per Franke
lius. 

Han ar bekymrad ovcr art po liti 
ken i Sverige bara agnar ctt forstrott 
intrcsse at de grona niringarna. Efter 
Borgeby Faltdagar srod A1medals
veck..'ln pa rur. 

Dar dcladc Per Frankelius oeb 
Cronovation ut ett nyhetstelegram 
med krav pa fern miljarder kronor 
per ar till forskning inom de grana 
naring arna. Fo r sakerh ets skull 
kryddades brevet oeksa med en nave 
vete. 

- Jag tankte att folk skulle vakna 
upp oeh se mer positivt pi lantbru
kct, bade ur ert behovspcrspcktiv oeh 
som medcl for art skapa tiUvaxt i 
Sverige, sager Per Frankeljus. ~ 

Slipp spill 
• ETT SLUTET SYSTEM fOr att fylla sprutan dar 
dunken med bekampningsmedel aid rig behOver 
Oppnas. 

Det ar tanken bakom ett nytt pMylinings
system som visa des hos BASF p~ faltdagarna. 

Ska det Iyckas kravs det samling bland keml
firmorna om ett nytt lock p~ dunkarna. p~ locket 
ska anslutningen ti ll sprutan fastas. Anslutningen 
besttlr av en slang med vaccumsug och en med 
skOljvatten. Bekampningsmedlet sugs upp ur 
dunken och nar den ar tom sprutas det in vatten 
genom andra slangen och aven skOljvattnet tas in 
i sprutan. Dunken blir allts~ tOmd och rengjord 
utan att ha vari t Oppnad i vanlig mening. 

Och behOver inte hela dunken tom mas ar det 
bara att plocka ner den halvfu lla. men oOppnade 
dunken fr~n sprutan och stalla tillbaka den i 
kemilagret. En flOdesmatare kan ocks~ kopplas 
p~ vaecumledningen. 

Konstrukt ionen kommer fr~n ett bnttiskt fOre
tag och fOrhoppningen ar att fOrst och framst 

vaxtskyddsfirmorna. men ocks~ sprut
tillverkarna ska ansluta sig till systemet. 

BASF sager sig ha f~tt god respons 
fdn kollegorna i branschen. Det var en 
prototyp som visades p~ Borgeby. Pla
nen ar att kOra en demoserie nasta tlr 
och att lansera system fullt ut 2016. 

Okad kapacitet 
• KRONE ULTIMA CF 155 XC. som 
pressar och plastar kontinuerligt. hade 
Sverigepremiar p~ Borgeby. 

Tvtl maskiner finns i Sverige och 
kommer at! testkOras under olika fOr
h~ l landen under hOsten. Faller testen 
val ut blir det sannolikt luil iansering 
nasta ~r. 

Ultiman pressar nonstop. allts~ aven 
Mr en fardig ballindas med nat. Hem
ligheten bakom det ar fOrkomprime
ringskammaren som tar emot material 
medan fOreg~ende bal gOrs fardig. 

Genom att kOra maskinen nonstop 
beraknar Krone att kapaclteten kan Oka 
med upp till 50 procent. 

Ny midjestyrd Valtra 
• EN VARLDSPREMIAR, sa Henrik Karlsson p~ Lantmannen 
maskin. nar han visade den nya mldJestyrda Valtra NX 163 p~ 
Borgeby. 

Valtra har tidigare marknadsfOrt x-ach XM-serier med 
midjestyrda traktorer. men de ar borta ur sortimentet sedan 
ntlgra tlr. Men intresset tor tekniken finns. 

DartOr kommer nu etterfOljarna och det rOr sig om tre 
modeller ur N-serien (123. 143 och 163) som erbjuds inom det 
stl kallade unhmitedkonceptet och kan extrautrustas med
midJestyrning. 

Midjestyrnlngspaketet satts In mellan motor och vaxell~da . 

Resultatet blir en traktor sam visserligen ar lite dyrare. men 
inte p~ I~nga vagar s~ mycket dyrare som de tidigare modeller
na var. 

Ustpriset p~ midjestyrningen ligger runt 135 000 kronor. 
Tidigare modeller med midja var Mminstone 300 000 kronor 
dyrare an samma model! utan. Traktarerna med midjestyrning 
kommer ocks~ att ha framaxel med styrvinkelsensor. NX 163 
kan ocks~ koras med framhjulsstyrn ing och i paral lella sp~r. 

Under hOsten kommer traktorn att demokOras och efter tlrs· 
skiftet kammer den att kunna levereras. 

Henrik Karlsson tror att det finns en hel del Valtraagare med 
X·modeller sam ser tram mot premiaren: 

- Det ar en flexibel traktor som ar ett alternativ t ill last
maskin. 


