
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 
 

Arbejdsbredde 

Vægt 

Kraftbehov 

Fordelingsevne 
 
 

Tilkobling 
 
 

Mulighed for 
at sætte på 
gummiged 

Mulighed for 
sideforskydning 

Pris 
 

Rotorharve kombineret med 
hydraulisk greb. Giver mulighed 
for at transportere og fordele 
materialet i tynde lag over store 
længder i siloerne, samtidig 
med en stor kapacitet. Kørsel 
i siloen er behageligt for 
traktorføren da overfladen 
altid er jævn. Kan bruges til 
at blande andre materialer, 
så som roepiller eller roer, i 
ensilagen. Billig vedligeholdelse

EK AGROMASKINER
Combisilosvans 
 

3 meter 

2.200 kg 

200 - 300 hk 

Stor 
 
 

PTO 
 
 

Ikke prøvet 
 
 

Nej 
 

Kr 297.500 
 

Holaras stakfordelere 
er velegnede til intensiv 
og jævnbehandling af 
græsensilage. Under 
fordelingen kan man køre i 
midten af stakken og derved 
undgår man farlig kørsel langs 
kanterne. Stakfordelerne har 
to kraftige fordelere med 
aggressive tænder, samt 
gummi sideskærme for at øge 
højden af stakkens kanter. 

Holaras
Jumbo og Viking 
 

6 meter 

1.050 - 2.250 kg 

Viking: +180 hk 

Hurtig fordeling i en 
arbejdsgang 
 

PTO 
 
 

Ja 
 
 

Hydraulisk sving 
 

Kr. 109.699 - 190.384 
afhængigt af model 

Silovalsen STEGO fås i to 
udgaver: ECO og PRO. En 
STEGO er designet til at 
minimere luftlommer og 
efterlade ensilagestakken 
mere ensartet komprimeret. 
PRO-udgaven kan desuden 
få ekstraudstyr i form af 
ballast vægte, belysning 
og sidetryk-valser. Begge 
valser kan fyldes med vand 
eller sand for øget vægt

Holaras
STEGO EGO / PRO silovalse 
 

2 - 4,85 meter 

1.070 - 1.465 kg 

Ikke oplyst 

Silovalserne fordeler ikke 
materialet, men trykker i 
dybden 

Trepunktsophæng  
kategori 2 
 

Nej 
 
 

Som ekstraudstyr 
 

Kontakt forhandler 
 

Afskubberforken giver effektiv 
og brændstofbesparende 
opstakning af grovfoder med 
traktoren.  Kan monteres 
på gummiged såvel som 
traktor. I kombination med 
rotorharve kan der opnås 15 
pct. mere materiale i stakken, 
da luftlommer udjævnes. 
Den hydrauliske afskubber 
bruges på vej op i stakken og 
rotorharven på tilbagevejen

ACJ ProDig
POGF 3000 HX 
Afskubberfork 

2,5 - 4 meter 

3 meter model: 1.200 kg 

Fra 150 hk 

Hydraulisk 
afskubberfunktion til 
græs og majs m.m. 

Kombineret kategori 3 
ophæng og Volvo fæste 
på samme enhed 

Alle gummigeder med 
både Volvo fæste og 
kileskift 

Nej 
 

3 meter model: 
Kr. 65.000,- ekskl. moms 


