
MAGASINET MARK   |   NOVEMBER 2019   | 55

OVERBLIK

Beskrivelse

Mærke
Model

Anbefalet 
skærebordsbredde

Udtærskning

Totalt udskilnings-
areal, m2

Antal rystere

Totalt rysteareal, 
m2

Totalt soldareal, 
m2

Korntankstørrelse 
(liter)

Tømmehastighed 
(liter pr. sekund)

Maksimal 
motorydelse, hk

AGCO Danmark:
En Power Feed Roller 
(PFR) er med til at jævne 
afgrødemængden fra 
skærebordet, så den 
kommer mere jævnt ind 
i maskinen. Tærskebroen 
justeres uafhængig af 
for- og bagkanten, så 
det er nemmere at fi nde 
den rigtige indstilling 
til alle afgrøder.

Fendt
Fendt 6335C

Freefl ow 25 fod eller 
Powerfl ow 25 fod

Tærskecylinder 80 
cm 8 slagler og 8 
vægtstænger giver 
svinghjulseffekt, 
Beater til at lede halm 
til kerneudskiller

2,25 m2

6 rystere

6,81 m2

5,58 m2

9.000 L

105 L/sek

360 hK

New Holland:
Ny ’ultrafl ow’ tærske-
cylinder: Bedre tærsk-
ning, øget kapacitet. 
Nye fjernbetjente 
funktioner: Styre bro-
åbning og forrense 
soldåbning indefra. 
Brancheførende Opti-
Speed (TM) auto-
adaptive halmrystere 
med variabel hastighed.

New Holland
New Holland CX8.90

30 fod

Tærskecylinder 
75 cm 10 slagler. 
Halmvinde 47,5 cm 
8 slagler. Roterende 
kerneudskiller 72 cm 
12 slagler. Halmvinde 
4 slagler

2,54 m2

6 lukkede 
halmrystere

5,93 m2

6,5 m2 OptiClean 
soldkasse

12.500 L

126 L/sek

460 hK

Semler Agro A/S:
En maskine som sikrer 
den bedste kvalitet, 
lige fra halm til kerner 
i tanken. Takket være 
det store udskillermodul 
efter cylinderen, med 
en diameter på 800 
mm. Nem at indstille og 
kan høste alle afgrøder, 
uden ombygning.

John Deere
John Deere T670

35 fod

Tangential Plus; 
Boosterbar - 
tærskecylinder 
- rotorslagle 
kerneudskiller - 
bagerste tromle

4,0 m2

6 rystere

5,8 m2

6,3 m2

11.000 L

125 L/sek

449 hK

HC Petersen A/S:
El-hydraulisk kip 
af skærebord, for-/
bagover. Extra-feeder 
i indføring giver jævn 
fordeling af materialet. 
Separat indstillelig 
bro ind-/udgang, for 
optimal halmstruktur. 
Soldblæser suger i 
fuld maskinbredde, så 
’lufthuller’ undgås.

Deutz Fahr
Deutz-Fahr C 9306 TS 
Tier 5
9 m (30 fod)

Cylinder - halmvinde - 
kerneudskiller

2,3 m2

6 rystere

6,92 m2

6,32 m2

10.500 L

120 L/sek

381 hK

Danish Agro A/S:
5000 og 6000 serien er 
de eneste på markedet, 
som kombinerer en 
acceleratorvalse inden, 
samt en kerneudskiller 
efter tærskecylinderen 
inden rysterne. Systemet 
kaldes APS SYNFLOW. 
Alt er synkroniseret og 
derved opnås altid det 
mest effektive resultat.

CLAAS
CLAAS LEXION 6900

9,3 eller 10,8 meter 
(31 eller 36 fod)

Accelerator, 
cylinder - roterende 
kerneudskiller, 
sammen med 
rysterne

3,13 m2

6 rystere

6,46 + 1,16 fra 
broarealet under 
den roterende 
kerneudskiller. 
I alt 7,62

6,2 m2 Jet Stream 
soldkasse

13.500 L

180 L/sek

507 hK


