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OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Arbejdsbredde

Antal buller

Antal tænder

Tandsporeafstand

Jævnerenheder

Efterredskab

Dybdejustering

Transporthøjde

Eksempel på 
listepris

MI A/S:
Bredder fra 3 til 18 
meter. Skiller sig mar-
kant ud ved de mange 
udstyrsmuligheder, 
harvesektion kan let 
udskiftes til fl ere/
færre tænder. Kan 
konstrueres efter 
kundens ønsker og 
jordtyper. Se mere 
på www.bednar.dk

Bednar
Swifter So-F

7 og 8 meter

2-4 buller

28 - 74

10,8 cm

Op til 5 stk kan 
tilvælges

Op til 4 stk kan 
tilvælges

Hydraulisk

4 meter

Fra 350.300 kr.

Väderstad Danmark:
Kraftigt/solidt design 
sikrer lang holdbar-
hed. Kendetegnet ved 
7,5 cm tandafstand i 
hele arbejdsbredden. 
Affjedrede offset 
bogiehjul for ensartet 
arbejdsdybde. Kan 
udstyres med lys, spor-
løsnere og træk for 
tromle.

Väderstad
NZ Aggressive

7,90 meter

5 eller 6 buller

105 stk.

7,5 cm

Crossboard forrest 
og bagerst

Mulighed for 
Crossboard 
bagerst, efterharve, 
rotorsmuldrer

Hydraulisk, fra 
kabinen

3,65 meter

305.700 kr.

MI A/S:
Yderst populær. Kan 
anvendes både som 
stub- og såbedsharve. 
Ved såbed typisk i 
pløjet/harvet jord for-
ud for et rotorsåsæt 
eller disksåmaskine. 
Kan monteres med frø-
såmaskine til hurtig 
etablering af efteraf-
grøder.

KUHN
Prolander 7500

7,5 meter

5 buller

49 stk. med 60 mm 
spidser
15,3 cm (montering 
af gåsefødder-
spidser giver bedre 
jordbearbejdning)

Én frontmonteret 
hydraulisk 
lamelplanke 
(ekstraudstyr)

Dobbelt u-ringsvalse 
(standard) + 
langfi nger-efterharve 
(ekstraudstyr)

Hydraulisk parallelt 
dybdejustering 
imellem fronthjul og 
valse, styres direkte 
fra kabinen. Kan 
arbejde både + og  -

4,0 meter

Fra 355.600 kr.

LEMKEN:
Hydr. indstillelig jævne-
skinne høvler jorden og 
holder den i valsen og 
efterlader overfl aden 
med struktur og fi n 
underjord til frøet. 
System Gigant trans-
portsystem er et dyrere 
alternativ, men kan 
avnendes til andre evt. 
tilkøbte harver.

LEMKEN
System Gigant 10/800 
Kompaktor
8 meter

3 på 4x2 meter 
sektioner
73 stk.

11 cm standard

2 planker, 
jævneskinner

Crosskillvalse Ø 
400 mm, 2 bære/
dybdevalser pr. 
sektion med Ø 270-
400 mm afhængig af 
jordtype

Mekanisk, ude

3,90 meter

Fra 550.000 kr. 
afhængig af udstyr

Multiva:
Længere ramme end 
konkurrenter og altid 
7 buller uafhængigt 
af efterredskaber. 
Kraftig konstruktion, 
robotsvejst, SSAB svensk 
stål og fi nsk specialstål. 
Rolig gang i marken pga. 
vægt og længde. Utrolig 
præcis harvedybde pga. 
tandens udformning.

Multiva
Optima T800

8 meter

7 buller

105 stk.

7,5 cm

Frontmonteret 
hydraulisk 
planerplanke 
(standard) 
bagmonteret (ekstra)

Mulighed for 
efterharve og 
rotormuldrer

Hydr. fra traktor, 
minimum 
arbejdsdybde låses 
med clips på harven

3,60 meter

255.000 kr. (med 
langfi nger-efterharve)

SPECIAL


