Overblik

Fakta
Modelnavn

Horsch
Joker 6 RT

Väderstad
Carrier XL625

Amazone
Catros+ 6002-2TS

Amazone
Certos 5001-2TX

Egenvægt

6.150 kg

4.675 kg

7.100 kg

Kraftbehov

180 - 240 hk

6.450 kg
inkl. dobbelt SteelRunner
220 - 270 hk

Fra 180 hk

200 - 300 hk

Arbejdsbredde

6 meter

6,3 meter

6 meter

4,9 meter

Transportbredde

3 meter

2,85 meter

2,95 meter

2,85 meter

Discdiameter

52 cm

610 mm

510 mm eller 460 mm

660 mm

Disctype

Takkede skålformede
6 mm godstykkelse

TrueCut koniske skriver

Takkede, 6 mm tykke

Vinkling på disc

17°

Ophæng

Gummi

Pakvalsetype

Dobbelt RollPack eller
Dobbelt SteelDisc

Justerbar vinkel
11° / 13° / 17°
Gummi med en disc pr.
arm
Dobbelt SteelRunner
eller Dobbelt SoilRunner

Voldjævnere i
siden
Discrækkeforskydning

Ja

Takket 5 mm tykkelse
(510 mm)
Glat 4 mm tykkelse
(460 mm)
17° forreste række
14° bagerste række
4 gummistave pr.
discelement
Kilering-, enkelt /
dobbelt u-profil-,
Matrix-, tandpakker-,
rørpakker- eller discvalse
Stilbar disc

Hvordan foregår
dybderegulering

Hydraulisk

Discmontering

Parvis. Smørefrie lejer i
oliebad
Vejledende udsalgspris:
Kr. 470.000

Pris

12,5 cm

Justerbare disc
udjævnere
12,5 cm mellem discs
De er placeret i X-form,
fremfor V-form
Regulering med clips
og styring af dybden på
pakkevalsen

125 mm

22° forreste række
17° bagerste række
4 gummistave pr.
formstøbt discarm
Kilering-, enkelt /
dobbelt u-profil-,
Matrix-, tandpakker-,
rørpakker- eller discvalse
Horisontal og vertikal
stilbar disc
166 mm

Mekanisk eller
hydraulisk

Hydraulisk

Enkeltvis

Enkeltvis

Ikke oplyst

Fra kr. 330.800

Enkeltvis monteret på
forstøbt ås
Fra kr. 463.870

Beskrivelse
En Joker discharve er universel
i brug, også som såbedsharve
efter plov. Kan monteres
med hydraulisk crossboard
planerplanke samt Isobusstyret
Horsch MiniDrill frøudstyr til
etablering af efterafgrøder.

Väderstad Carrier XL er
en meget stærk og kraftig
tallerkenharve, som kan
monteres med 510 mm eller 610
mm TrueCut discs afhængig
af opgaven. Pakningen med
dobbelt pakkere sikrer en god
efterpakning og dybdestyring.
På landevejen folder harven
vertikalt til 2,85 m, og er
derfor let at transportere.

Hos en Catros discharve
stemmer den effektive
arbejdsbredde overens
med pakvalsebredden. Den
har vedligeholdelsesfrie
oliebadssmurte disc, med
patenteret kassettepakning,
hvilket sikrer lang levetid
på lejerne. Tallerknernes
angrebsvinkel ændres ikke
ved slid. Arbejdsdybden
er 2 - 15 cm.

Certos discharve egner
sig til intensiv stub- og
jordbearbejdning i 7 - 20
centimeters arbejdsdybde.
Mulighed for montering af
crushboard foran pakvalse,
til knoldknusning inden
pakning. Ligeledes mulighed
for montering af GreenDrill
til udsåning af efterafgrøder.
Angrebsvinklen ændres
ikke som følge af slid.

