
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Vægt 

Antal tænder 
 
 
 
 
 

Antal tandrækker 
 
 

Tandtype 
 

Rammehøjde 

Transportbredde 

Transporthøjde 

Dybdestyring 
 
 

Fordelertype 

Udbringnings- 
kapacitet
Variabel dosering 
under kørsel 
 

Pris 

Terraject DISC er en 
tallerkenharve som skærer 
stubbe, vender jorden og 
spreder gylle i en og samme 
omgang. De fire stålhjuls højde 
kan let indstilles via et håndtag. 
Med dens kompakte design og 
lave vægt, er Terraject DISC 
ideel til både almindelige vogne 
og selvkørende nedfældere. 
Slangerne kan justeres, så 
gyllen placeres optimalt. 

Veenhuis
Terraject DISC 

2.850 kg 

48 tallerkner 
 
 
 
 
 

2 rækker 
 
 

Takkede tallerkner 
 

65,5 cm 

2,85 meter 

3,135 meter 

Hjul eller valser 
 
 

Veenhuis egen 

20 - 80 m3/ ha 

Flere forskellige muligheder 
i kombination med det rette 
system på vognen 

Kr. 235.000 

Strip-till er jordbearbejdning 
i en smal stribe, hvor der 
forberedes såbed og løses i 
dybden. Arbejdsdybden er 
7 - 30 cm. På siden af hver 
tand sidder der tillukkeskiver 
som sørger for at den rene 
jord forbliver i strip-till 
zonen, så det kan bruges 
i etableringen. Mange af 
delene i hver enhed har mange 
indstillingsmuligheder.

KUHN
Striger 100 

3.096 til 4.250 kg  

8 til 12 Strip-Till enheder 
 
 
 
 
 

1 række 
 
 

Sub-soilertype med 
hydraulisk stensikring 

Cirka 80 cm 

2,86 meter 

3,5 meter 

Hver strip-till enhed har 
hjul forrest og bagerst. 
Hver tand kan indstilles 
individuelt
Ekstern fordeler 

Ikke oplyst 

Afhængigt af 
gyllevognen 
 

Fra kr. 345.800 

HSN 7,5-nedfælderen er 
varmegalvaniseret. Slangerne 
har en diameter på 50 
mm. Liften er kategori 3. 
Efterharven fås med P-tand 
eller Hockey Model. Fremstilles 
også med skiveskær. Fås 
desuden også i en meget 
populær 9,5 meters udgave.

Harsø maskiner A/S
HSN 7,5 

2.500 kg 

25 tænder 
 
 
 
 
 

2 rækker 
 
 

2 x bladfjeder 
 

65 cm 

3 meter 

4 meter 

Ja 
 
 

Harsø jævnstrøm 

7,5 t / min 

Ja 
 
 

Kr. 275.000 

Nedfælderen er driftsikker, 
har lave vedligeholdelses-
omkostninger, samt let 
daglig klargøring. Den slæber 
ikke i efterafgrøder eller 
andre planterester. Jorden 
efterlades sort og klar til at 
blive tilsået direkte efter man 
har kørt med nedfælderen. 

J-maskiner / Inter-Tech
IT-6000 Slurry black 

2.800 kg 

48 disc 
 
 
 
 
 

2 rækker 
 
 

Gummiophængte disc 
 

85 cm 

6 meter 

3,2 meter 

U-ringsvalse eller hjul 
med spindler 
 

Lodret 

Cirka 7.000 liter i 
minuttet
Ja 
 
 

Kr. 159.000 


