
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Vægt 
 

Kraftbehov 
 
 

Transportbredde 
 

Arbejdsdybde 
 

Antal tænder 
 

Afstand mellem 
tænder 

Spidsbredde  
 

Pakvalsetyper 
 
 
 
 
 
 
 

Pris 
 
 
 

Opus er den kraftigste 
stivtandsharve fra 
Väderstad med en stor 
gennemgang på 4 buller. 
Udløsertrykket på tænderne 
og udjævnertallerkenerne 
justeres hydraulisk til ønsket 
indstilling. MixIn ledeskinner  
opblandinger halm og plante-
rester. Harven kan med BioDrill 
BDA360 bruges til såning af 
f.eks. efterafterafgrøder og raps

Väderstad
Opus OS400 

6.000 kg  
(med dobbelt SteelRunner) 

170 - 240 hk 
Afhængig af jordtype og 
arbejdsdybde 

3,0 meter 
 

10 - 40 cm 
 

14 (hydr. udløser tryk op til 
700 kg) 

27 cm 
 

50 mm Marathon spidser 
med carbidbelægning 

Dobbelt SoilRunner (jord til 
jord pakker) 
Dobbelt SteelRunner 
Enkelt SteelRunner 
 
 
 
 

Kr. 385.000  
afhængigt af udstyrsniveau 
 
 

Harve med stor frigang og 
2 rækker disc bagpå. Den 
kan bruges til stubharvning 
og dybdeharvning. 

Agro-Tom
APSPH 4,2 

4.500 kg 
 

180 - 300 hk 
 
 

3,0 meter 
 

10 - 35 cm 
 

14 
 

300 mm 
 

50 / 80 mm  
Efter eget valg 

Jord til jord pakker eller 10 
forskellige man kan vælge 
imellem 
 
 
 
 
 

Kr. 154.000 plus moms 
 
 
 

Harvetænderne er placeret på 
4 buller, hvor det i forbindelse 
med vinter- eller dybdeharvning 
er muligt at koble de 2 miderste 
tandrækker fra. Det gør at  
samme traktor der trækker 
harven ved 12 cm dybde 
også kan trække harven ved 
30 cm. Harven kan udstyres 
med GreenDrill til udsåning 
af efter- eller mellemafgrøder. 
Bredt udvalg af spidser. 

Amazone DK
Cenius 4003-2TX Super 

4.830 kg 
 

50 - 80 hk/meter 
 
 

3,0 meter 
 

5 - 30 cm 
 

13 tænder med Non-Stop 
Stensikring 

307 mm 
 

40 mm  
Mulighed for carabid/
hårdmetal på spids og stilk
Enkelt el. dobbelt u-profil 
580 mm, enkelt el. 
dobbelt disc valse 600 
mm, kileringsvalse 580 
mm, Matrixvalse 650 mm, 
tandpakkervalse 600 mm, 
rørpakkervalse 520 el. 600 
mm, tandemvalse 380 el. 
520 mm
Fra kr. 387.430,- 
 
 
 

Fire rækket harve med 
planerplanke ved valse 
og efterharve. Kan både 
harve i 4 meter og klappes 
sammen så den kan harve 
i 3 meters bredde. 

Köckerling
Quadro 

5.000 kg 
 

Fra 170 hk 
 
 

3 meter 
 

30 cm 
 

15 
 

27 cm 
 

40 mm 
 

Dobbelt STS valse 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 298.950,00 
 
 
 

Billedtekst 
Billedtekst


