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Pris 
 
 
 

Fenix FO 1000-serien er 
en kraftig og universal 
stivtandsharve fra Bednar. 
Fenix er bygget med 
kørehjulene inde i rammen, 
hermed opnås 4 buller + 
en tand bag hvert kørehjul. 
Det giver muligheden for 
at arbejde uden valse, for 
en god jordløsning med en 
åben overflade. Det giver 
også kort venderadius. 

Bednar
Fenix FO 4000 

Fra 5.650 kg 
 

Fra 200 hk 
 
 

3,0 meter 
 

5 - 35 cm 
 

13 
 

31 cm 
 

60 mm  
 

Rør-, U-ring-, V-ring-,  
Steel-, Spring-, eller  
dobbelt U-ringsvalse 
 
 
 
 
 

Fra kr. 395.100 
 
 
 

KUHN er kendt for utroligt 
solide produkter med stor 
styrke og lang holdbarhed. 
F.eks. er hovedrammen i 
formpresset højstyrkestål og 
alle steder er der kræset for 
svejsninger, forstærkninger 
og samlinger. Med et stort 
udvalg af spidser og meget 
andet udstyr, er Cultimer 
ideel til alle harveopgaver.

KUHN
Cultimer L 4000 

4.300 kg 
 

Fra 160 hk 
 
 

2,82 meter 
 

5 - 35 cm 
 

13 
 

30 cm tandsporsafstand 
 

50 mm 
 

T-liner, HD-liner eller  
Packliner 
 
 
 
 
 
 

Fra kr. 287.200,- 
 
 
 

Bugseret stivtandsharve med 
eget chassis til både minimal 
og dyb jordbearbejdning. 
God jordsøgning i tung, tør 
og hård jord, da tændernes 
aggressivitet kan indstilles. 
Harven er kendetegnet ved lavt 
effektbehov pga. af tændernes 
udformning der sikrer at 
jord og organiskmateriale 
nemt går gennem harven.

Pöttinger
SYNKRO 4030 T 

3.440 kg 
 

150 - 280 hk 
 
 

3 meter  
 

5 - 35 cm 
 

14 
 

28 cm 
 

40 / 80 mm 
 

Rørpakkevalse enkelt eller 
dobbelt, Ringpakkervalse 
eller Tandem 
Conorollpakkervalse 
 
 
 
 

Kr. 208.140 
 
 
 

HE-VA Triple-Tiller 4m med
stenudløsning via fjeder- 
eller springboltsystem.
Opbygningen er en 3 bullet 
harve med 85 cm rammehøjde 
og 70 cm bulleafstand for 
optimal materialegennemgang. 
Før pakvalsen er Ø 450mm 
tallerkenjævnere monteret. 
Arbejdsdybden indstilles 
via clips på valse- og 
trækkets cylindre.

HE-VA
Triple-Tiller 

3.890 - 4.750 kg 
afhængigt af valse 

140 - 250 hk afhængigt 
af arbejdsdybde og 
jordtype 

2,48 meter (foldbar 
model) eller  
4 meter (fast model)
5 - 30 cm 
 

16 
 

25 cm tandsporsafstand 
 

50 mm bred vendbar, 
410 mm høj og 25 mm 
godstykkelse
Rørpakker, U-profil (jord 
til jord), V-profil-pakker 
 
 
 
 
 
 

Fra kr. 143.950 (fast) til 
280.300 (foldbar) 
Afhængigt af model 
 


