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OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Arbejdsbredde, 
meter
Antal buller

Antal tænder

Tandsporeafstand

Jævner-enheder

Efterredskab

Dybdejustering

Transporthøjde

Eksempel på listepris

He-Va:
Størrelser fra 6 til 10 
meter. Opbygningen 
er 3 sektioner med 
contour effekt og 6 
boogiehjul. Den svære 
forharve er unik til at 
bryde overjorden inden 
Spring-Board jævner 
af til harven. Giver 
mindre kraftbehov 
og jævnere agre.

He-Va
Euro-Tiller 8,00

8 meter

7 buller

97 tænder á 45x10 
eller 45x10 ’Jackpot’
8,5 cm (6,4 cm med 
svær forharve) (15 cm 
m. 65x12 tand)

Mulighed for Spring-
Board før og efter 
harvesektion og svær 
forharve forrest

Spring-Board og/
eller langfi ngret 
efterharve. 
Rotorsmuldrer med 
efterharve eller 
spring-board

Ventral hydr. 
justering, med elekt. 
dybdestop

3,8 meter

271.690 kr. brutto 
med spring-board 
og efterharve

Jens Lübeck Agro ApS:
UNIA Viking er en 
bugseret såbedsharve 
opbygget med 8 
boogiehjul, planerplanke 
og rotorsmuldrer som 
standard. Leveres også 
med hydr. lamelplanke 
og combi-efterharve.

UNIA
Viking 800

8 meter

5 buller

100 tænder

8 cm

1 jævnerenhed

Rotorsmuldrer eller 
Combiefterharve

Udejustering

3,5 meter

125.250 kr.

CNH Industrial:
Intensiv jordbearbejd-
ning. God passage 
gennem harven, 
markedets bedste 
tænder i konveks, 
tandens angrebspunkt 
altid lige under fast-
gørelsen, fi re forskel-
lige tandtyper, tilbehør 
både til front- og efter-
harver.

New Holland
SBMV 750

7,5 meter

5 buller

75/93/75/51

10/8/10/15 cm

Hydraulisk eller 
mekanisk placeret 
forrest

Enkelt eller dobbelt 
rotorsmuldrer, 
langfi ngerharve, 
4 forskellige 
kombinationer

Dybdehjul inde i 
harven forrest, nem 
justering

3,69/3,79 meter

107.600 kr.

Dal-Bo:
Cultimax er perfekt til 
såbedsbearbejdning 
af især pløjet jord før 
såning. Arbejdsdybden 
kontrolleres af fi re 
sæt bogiehjul. Hjulene 
sikrer præcist og stabilt 
arbejde. Materiale og 
jord kan nemt passere 
igennem maskinen.

Dal-Bo
CultiMax 8,00

8 meter

7 buller

100 stk.

8  cm

Hydr. lamelplanke 
foran (standard) 
- mulighed for 
lamelplanke bag

Mulighed for 
kraftig efterharve, 
fl adjernsvalse, 
crosskill-tromle, 400 
mm rørpakker

Ude, særlige 
afstandsstykker på 
stemplet

3,9 meter

Kontakt leverandør

Kverneland Group:
Dybdestabilitet plus 
trinløs-justering fra 
kabinen gør harven 
yderst komfortabel. 
Harvens dybde på 295 
cm og tænder fordelt 
på 7 buller giver maksi-
mal gennemgang og 
samtidigt en rigtig god 
jævning af overfl aden. 
(HD tænder i front mulig).

Kverneland
Tiger

8 meter

7 buller

97 stk.

8 cm

Std. hydr. crossboard 
i front
Ekstra: Hydr. 
crossboard i bag

Fingerefterharve, 
rotorsmuldrer. hydr. 
crossboard i bag.
Kan kombineres 
to og to

FieldControll hydr. 
dybdejustering med 
memory funktion

3,65 meter

296.700 kr.


