
STUB- OG SÅBEDSHARVER



INDLEDNING02

En komplet serie af stub- og såbedsharver. 

New Holland tilbyder en komplet serie af stub- og såbedsharver. Det er alle harver, som er udviklet til at arbejde effektivt og 
driftssikkert. Den store serie af harver omfatter både liftophængte og bugserede versioner. Det brede sortiment af tilbehør gør serien 
komplet, Det er derfor altid muligt at finde en harve, som passer præcist til dine behov.
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Topmoderne produktion
New Hollands avancerede og moderne fabrik i Polen 
er et videnscenter, når det gælder stub- og såbedsharver. 
Design, testning og produktion er samlet på et sted. Vigtige 
produktionsprincipper med meget høje standarder for kvalitet 
overholdes af engagerede medarbejdere, så New Holland altid 
kan levere overlegen kvalitet, holdbarhed og driftssikkerhed.



OVERSIGT

Fordelene ved stubharvning. 

Intelligent udnyttelse af stubbene i marken kan give agerbrug betydelige fordele og lave det, der engang blev anset som et 
spildprodukt, om til næringsstoffer til jorden. Indlejring af stubbe, strå og andre planterester giver en hurtigere nedbrydning og 
hurtigere frigivelse af næringsstoffer. Endvidere kan landmanden udnytte jordens fugtighed lige efter høsten og opnå et optimalt 
klima, hvor mikrober er mest effektive.
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ST C Serien



Klargøring af såbed ved reduceret jordbearbejdning
Ved reduceret jordbearbejdning kan stubharvning før såning, 
nedbryde det hårde jordlag og give rodzonen adgang til fugt 
og næringsstoffer. Arbejdsdybden kan indstilles i forhold til 
mængden af planterester i marken.

Fjerner hjulspor
Moderne høstudstyr kan efterlade hjulspor i marken, når der 
arbejdes under mere vanskelige betingelser. Disse hjulspor 
fjernes effektivt med stubharvning. Arbejdsdybden kan justeres 
i forhold til hjulsporets dybde. Og dette giver forbedret udsåning 
og spiring. Yderligere fordele er forbedret bomstabilitet under 
sprøjtning, da kamme i marken er fjernet. Endvidere bliver 
føreren mindre træt, da der kræves mindre arbejde med 
traktoren.

Ukrudtsbekæmpelse
Når ukrudtet trækkes op af jorden, tørrer det ud og dør på 
overfladen. Det er også muligt at regulere arbejdsdybden 
afhængigt af typen og koncentrationen af det ukrudt, som skal 
fjernes.

Etablering af såbed i mellemperiode
Overfladisk jordbearbejdning lige efter høst fremmer spiring af 
tabt og passiv såsæd. Dette muliggør også etablering af såbede 
til mellemafgrøder. Og den primære ernæring for snegle fjernes 
– hvorved jordbehandlingen også bekæmper skadedyr.
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SERIEN

Liftophængt eller bugseret, valget er dit.

New Holland tilbyder en række liftophængte eller bugserede stubharver, så førerne kan vælge det redskab, der passer til deres krav. 
Begge versioner har dog nogle fælles fordele, herunder en robust og kraftig konstruktion, der kan klare ujævne marker og krævende 
overflader. Arbejde uden blokeringer sikres med stor frihøjde på rammen og afstand mellem tænderne.

Integrerede transporthjul
Store integrerede transporthjul med brede profiler gør transport 
på vej sikker og effektiv, og reducerer også jordkomprimering, 
når man vender på forageren.

Sikker drift
Det er meget nemt og sikkert at udskifte sliddele, når harvens 
sidefløje vippes lodret op. Kortere vedligeholdelsestid.

Nem at tilpasse
De flydende sidefløje gør det muligt for harven at følge markens 
konturer, hvilket giver et ensartet resultat. Arbejdsdybden kan 
justeres ned til 25 cm med et simpelt bolt-i-hul system, og 
nivelleringssystemet justerer automatisk og udligner forskellene 
i arbejdsdybden.
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EKSTRAUDSTYR

New Holland har udviklet en serie af udstyr, der kan tilpasses ethvert behov for at sikre, at din stubharve lever op til dine  
individuelle krav. 

Max Pack valser
Max Pack valsen har indkærvede stålringe 
placeret i 12,5 cm afstand, og de er det 
perfekte valg, når der arbejdes i tung 
jord med behov for at knuse jordknolde. 
Max Pack valsen komprimerer ikke 
kun overfladejorden, for med ringenes 
vinklede ansatser opnås en vis 
sidekomprimering i jorden. Belastningen 
fordeles ligeligt mellem øverste og nedre 
jordlag. Max Pack valsen anbefales, når 
man kører med bugserede harver.

Vibro Pack valser
Den nyudviklede serie af Vibro Pack 
valser med fjedre udnytter fordelene 
ved forskudte vibrerende fjedre, hvilket 
giver optimal komprimering i hele 
arbejdsbredden med lav rullemodstand, 
og dette er perfekt, når man arbejder 
i medium til tung jord. Ud over at 
komprimere, smuldrer Vibro Pack valsen 
endvidere jorden. Afstanden mellem 
fjedrene på 12,5 cm hjælper også med til 
at absorbere fugten.

Stavpakkervalser
Stavpakkervalsen er effektive i alle 
jordtyper og har fordelen ved konstant 
rotation.

BAGERSTE VALSER
Der findes syv typer af bagerste valser på ST Serien, og der fås tre forskellige typer af bagerste valser på STC og STX V modellerne, 
som vist nedenfor, der giver konstant komprimering efter harvning. Og dette fremmer endvidere spiring af frø og tabt korn.  
Fast kontakt mellem jorden og planteresterne giver endvidere hurtigere nedbrydning.

Der fås en hel serie af udstyr  
til tilpasning af din stubharve.
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NIVELLERING
Der fås to forskellige typer til nivellering. Tallerken efterharver er perfekte til nivellering af tung jord, og nivelleringstænder er 
velegnede til let og mellemtung jord. De er begge placeret bag ved tandsektionen for at få optimal jordfordeling.

Et stort udvalg af skær
Der findes mange forskellige skær til New Hollands serie 
af stubharver, og de er alle fremstillet af hærdet stål og er 
ekstremt holdbare. Serien består af:
1 Græsskær (STX V)
2 6,5 cm og 11 cm vendbare skær til dækningsmateriale (STX V)
3 14 cm og 26 cm gåsefods-skær (STX V)
4 Et vendbart 8 cm + 26 cm blandeskær (STX V)
5 Et standard 35 cm blandeskær (ST C) 
6 8 cm skær til dækningsmateriale (ST C)

Kraftige fronthjul
De kraftige fronthjul er standard på alle bugserede modeller, og 
de har et justeringssystem med skruemuffe. Disse hjul støtter 
harven under drift, sikrer ensartet nivellering og forhindrer, at 
forenden går for dybt ned i jorden.

Nivelleringstænder
Standard nivelleringssystemet med tænder har to 
nivelleringstænder forbundet med en fjeder. Dette system 
nivellerer jorden efter harvens tænder, hvorved den bagerste 
valse kan danne en ensartet overflade.

Tallerken efterharve
De fjederbelastede tallerkner sikrer en konstant blokeringsfri 
rotation og fremmer blandingen af planterester yderligere, 
hvilket giver hurtigere nedbrydning. Tallerknerne er monteret 
på rammen i sektioner. Hver sektion har to fortandede tallerkner 
med en diameter på 460 mm. Arbejdsdybden justeres sammen 
med resten af harven, men der fås en skruemuffe til uafhængig 
dybdejustering.
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STUBHARVER

ST stubharver er udviklet med en lang række innovative funktioner for at sikre en ultimativ høj ydelse.

ST stubharve. 

Tandem cuttervalse
Vælg Tandem cuttervalsen, når store mængder afgrøderester 
skal indarbejdes i jorden. De kraftige bølgeformede skiver med 
en diameter på 550 mm skærer effektivt gennem store klumper 
og indarbejder restmaterialet i jorden optimalt.
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Tallerken efterharve
Et fjederophæng holder tallerkerne på plads og sikrer effektiv 
drift i forskellige jordtyper. Bærerammen kan forskydes fremad 
og bagud mellem tænderne og valsen efter ønske. De udvendige 
tallerkener nivellerer jorden mellem passager, og de er nemme 
at afmontere i forbindelse med transport.

Stenbeskyttelse med automatisk tilbagestilling
ST stubharven er udviklet til harvning i mange forskellige  
jordtyper, blandt andet stenet jord. En kraftig fjedermekanisme 
beskytter tanden, når den rammer større sten, og  
drejegeometrien tillader tanden at dreje opad og bagud, så 
tanden ledes hen over forhindringen, hvorefter den straks går 
tilbage til den indstille harvedybde. Ud over fjedermekanismen 
beskyttes tandholderen også med en brudbolt, som kan 
monteres i to positioner, og dette muliggør forskellige grader af 
jordsøgning – en stor fordel i meget hård jord.40 cm



Serie ST

Model ST 300R
Rammetype Fast

Arbejdsbredde (m) 3

Antal tænder / tallerkener 7 / 6

Tandrækker 2

Afstand tænder (cm) 42

System med stenudløser Brudbolt Automatisk 

Arbejdsdybde (cm) maks. 25 maks. 25

Valsetyper (mm) Stavpakkervalse 450 / 550 / 630 / Tandem stavpakkervalse 450 / 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550

Transportbredde (m) 3,0 3,0

Krav min. effekt (kW/hk) 66/90 66/90

Krav maks. effekt (kW/hk) 110/150 110/150

Vægt med stavpakkervalse (kg) 990 1300

Stavpakkervalse 
Stavpakkervalserne fås i størrelser på 450, 550 og 630 mm 
alt efter jordstruktur og tæthed, og der kan leveres en ekstra 
tandemvalse, hvis det er nødvendigt. Valsen styrer tændernes 
arbejdsdybde og nivellerer jorden.
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Avanceret rammedesign
Hovedrammen og beslagene er fremstillet af sektioner af højkvalitets 100 mm firkantstål, der giver en meget høj styrke og 
holdbarhed. Rammens frihøjde på 800 mm og afstanden mellem rammens hovedvanger på 1000 mm forhindrer blokeringer – og 
derved kan harverne i ST Serien køres med høj hastighed. 
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New Hollands ST C serie af kraftige stubharver giver brugeren flere fordele, herunder stive tænder med ensartet arbejdsdybe mellem 
6 – 25 cm. Alle stubharver i ST C Serien er udstyret med vingeskær, der giver en effektiv gennemskæring i hele arbejdsbredden.

Stubharver i ST C Serien.
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Fleksibel dybde
Med vingeskær opnås en ensartet jordbearbejdning i hele 
arbejdsbredden. Når jorden skal løsnes dybere, ned til 25 cm, 
kan vingeskærene fjernes.

Optimal blanding
De specielle krummede tænder, som ruller jorden, giver en 
optimal blanding af strå og restmateriale.

Stenbeskyttelse
Beskyttelsen udløser i en højde på 25 cm ved en belastning på 
400 kg på spidsen. 

25 cm

Serie ST C

Model ST C 300RS ST C 400RS ST C 400S ST C 500S ST C 500TS ST C 600TS ST C 700TS
Rammetype Fast Hydraulisk foldefunktion Hydraulisk sammenklappelig, bugseret

Arbejdsbredde (m) 3 4 4 5 5 6 7

Antal tænder 9 13 13 15 15 19 21

Tandrækker 3 3 3 3 3 3 3

Afstand tænder (cm) 33 31 31 33 33 31 33

Arbejdsdybde (cm) maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25

System med stenudløser Fjederbelastet Fjederbelastet Fjederbelastet Fjederbelastet Fjederbelastet Fjederbelastet Fjederbelastet

Valsetyper (mm) Stavpakkervals 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550

Transportbredde (m) 3 4 2,5 2,5 3 3 3

Transporthøjde (m) – – – – 2,99 3,49 3,99

Krav min. effekt (kW/hk) 88/120 118/160 118/160 147/200 147/200 177/240 206/280

Krav maks. effekt (kW/hk) 129/175 165/225 165/225 202/275 202/275 239/325 276/375

Transporthjul – – – – 380/55-17 eller 
480/45-17

380/55-17 eller 
480/45-17

380/55-17 eller 
480/45-17

Vægt med stavpakkervalse (kg) 1650 2100 2300 2800 3700 4100 4500

– Leveres ikke
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New Hollands serie af STX V allround stubharver er perfekte 
til almindelig harvning og jordbearbejdning hvor der er mange 
planterester. Harverne i STX V Serien har ensartet ydelse i 
hele arbejdsbredden ned til 15 cm dybde i en gennemkørsel 
samt vibrerende tænder, der reducerer effektkravet og 
brændstofforbruget. Alle harverne i denne serie er nemme at 
vedligeholde.

Stubharver  
i STX V Serien.

Konstant arbejdsdybde
Der opnås konstant arbejdsdybde, da spidserne altid er lige 
under tandens flekspunkt. Der kan opnås en arbejdsdybde fra 
6 - 15 cm i en enkelt gennemkørsel, hvilket kan øges til 25 cm i 
en efterfølgende gennemkørsel.

Den vibrerende fordel
Harverne i STX V Serien har tænder med konstant vibration, der 
giver en åben jordstruktur, så fugten lettere trænger igennem. 
Endvidere opnås smuldring af jorden, da den brydes op langs 
dens naturlige brydningslinjer. De fire tandrækker giver en 
intensiv blanding af restmateriale i en enkelt gennemkørsel. De 
kraftige fjedre har også indbygget beskyttelse bagud og til siden.
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Serie STX V

Model STX V 300R STX V 400R STX V 400 STX V 500 STX V 600
Rammetype Fast Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 3 4 4 5 5,8

Antal tænder 13 17 17 21 25

Tandrækker 4 4 4 4 4

Afstand tænder (cm) 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Arbejdsdybde (to gennemkørsler) (cm) maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25

Valsetyper (mm) Stavpakkervalse 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550

Transportbredde (m) 3 4 2,5 2,5 2,5

Transporthøjde (m) – – – – –

Krav min. effekt (kW/hk) 55/75 96/130 96/130 118/160 147/200

Krav maks. effekt (kW/hk) 96/130 125/170 125/170 154/210 184/250

Transporthjul – – – – –

Vægt med stavpakkervalse (kg) 1500 1850 2050 2500 2800

– Leveres ikke

Serie STX V

Model STX V 400T STX V 500T STX V 600T STX V 700T
Rammetype Hydraulisk sammenklappelig, bugseret

Arbejdsbredde (m) 4 5 5,8 7

Antal tænder 17 21 25 29

Tandrækker 4 4 4 4

Afstand tænder (cm) 23,5 23,5 23,5 23,5

Arbejdsdybde (to gennemkørsler) (cm) maks. 25 maks. 25 maks. 25 maks. 25

Valsetyper (mm) Stavpakkervalse 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550

Transportbredde (m) 3 3 3 3

Transporthøjde (m) 2,49 2,99 3,49 3,99

Krav min. effekt (kW/hk) 96/130 118/160 147/200 177/240

Krav maks. effekt (kW/hk) 125/170 154/210 184/250 221/300

Transporthjul 380/55-17 eller 480/45-17 380/55-17 eller 480/45-17 380/55-17 eller 480/45-17 380/55-17 eller 480/45-17

Vægt med stavpakkervalse (kg) 3000 3400 3700 4100
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Din høst begynder med den såsæd, der lægges i jorden. Ved at sikre den bedst mulige fremspiring af såsæden får du også et maksimalt 
udbytte. Kun ved at vælge det rigtige udstyr til klargøring af såbedet opnås den fulde effekt af gødning, plantebeskyttelsesmidler 
og vejrforhold. New Hollands serie af såbedsharver er udviklet til at kunne klargøre såbedet i bare en gennemkørsel, hvilket både 
optimerer markarbejdet og reducerer driftsomkostningerne generelt.

Præcis såbedsbearbejdning. 

SGX Serien
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Det er harvetanden, som udfører arbejdet. Med New Hollands sortiment af enestående 
vibrerende harvetænder, er det altid muligt at tilberede et perfekt såbed, som giver 
mulighed for en optimal fremspiring af afgrøden.

Det specielle stålprofil
Det specielle konvekse stålprofil, som 
bruges til New Hollands vibrerende 
harvetænder, er designet til at give 
tænderne maksimal styrke. I modsætning 
til standard fladstål forhindrer det 
konvekse profil med afrundede hjørner, 
at der opstår revner i tandens hjørner, 
når tanden formes. Det specielle 
stålprofil giver også tanden hurtigere 
og mere kraftfulde vibrationer, så jorden 
smuldres perfekt.

Punch ball behandling
New Hollands harvetænder er 
behandlet med en speciel proces, hvor 
de bombarderes med små stålkugler, 
som slynges mod tænderne med stor 
kraft (som vist ovenfor). Denne proces 
sikrer, at mikroskopiske revner i tandens 
overflade lukkes. Det giver New Hollands 
harvetænder en enestående lang levetid.

Ensartet arbejdsdybde 
Spidsen af en New Holland tand er 
placeres lige under punktet, hvor tanden 
er fastgjort til harverammen. Der sikrer 
en ensartet arbejdsdybe, selv ved hård 
belastning.
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Serien af liftophængte såbedsharver i SBLV Serien er udstyret med gængse Vibro S-tænder, hvilket er perfekt til alle jordtyper. 
Spidsen sidder lige under fastgørelsespunktet for at opretholde en præcis og ensartet arbejdsdybde. Når tanden bøjes bagud, løftes 
spidsen kun nogle få millimeter. Harverne i SBLV Serien fås med enten Vibro S eller Vibro SQ tænder.

Såbedsharver i SBL V Serien.

Omfattende ekstraudstyr, der passer til dine behov
Du kan vælge mellem omfattende ekstraudstyr for at sikre, at din SBLV såbedsharve lever op til dine krav.
• SPAGC nivelleringsbjælke smuldrer alle jordtyper foran redskabet
• FLGC langfinger-harve nivellerer og blander øverste lag i let jord med eller uden sten og strå
• RDGC dobbelt rotorsmuldrer er til medium til tung jord og giver ekstra smuldring samtidig med komprimering af øverste lag
Flere kombinationer inklusiv REGC, CEGC og RLGC er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal.

Kraftig harveramme
Der er monteret en gummibuffer ved 
harvens trækopstander. Den beskytter 
både harven og traktoren mod 
stødbelastninger.

Vælg de tænder,  
der passer til dine behov 
S tanden, som har en angrebsvinkel på 
44 grader, har optimal jordsøgning.
Vibro SQ tanden, som har en 
angrebsvinkel på 60 grader, er udviklet 
specielt til såbedsbearbejdning. Dens 
60 graders vinkel forhindrer at våd jord 
under overfladen trækkes op. Den mindre 
runde bøjning gør tanden mere stiv og 
med endnu mere præcis dybdestyring.

Følger markens konturer præcist
Sidefløjene på SBL V kan bevæges 
uafhængigt af midterrammen i lodret 
plan, hvilket hjælper med til at harven 
følger markens konturer.

SPAGC

RLGC (er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal) REGC (er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal)

RDGC FLGC

60°

VIBRO SQ VIBRO S

44°
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Stærkt rammedesign
SBL V, med Vibro S eller Vibro SQ tænder, har en konstruktion 
med midterramme og sidefløje. Ud over fordelene ved SBL V 
modellen kan der monteres bredere og større 165R15 hjul, som 
sikrer en mere præcis arbejdsdybde. Disse hjul kan køres med 
lavere dæktryk og er derfor mindre følsomme over for ujævne 
overflader.

Serie SBL V

Model SBL V 250R SBL V 290R SBL V 370
Rammetype Fast Fast Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 2,5 2,9 3,7

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ

Antal tænder 25 31 29 35 37 47

Tandrækker 4 4 4 4 4 4

Afstand tænder (cm) 10 8 10 8 10 8

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9

Transportbredde (m) 2,6 3 2,6

Transporthøjde (m) › 2,4 › 2,4 › 2,4 › 2,4 › 2,4 › 2,4 

Krav min. effekt (kW/hk) 18/25 22/30 22/30 26/35 29/40 33/45

Krav maks. effekt (kW/hk) 29/40 33/45 33/45 37/50 40/55 51/70

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 382 426 419 445 532 604

Serie

Model SBL V 430 SBL V 490
Rammetype Hydraulisk foldefunktion Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 4,3 4,9

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ

Antal tænder 43 53 49 61

Tandrækker 4 4 4 4

Afstand tænder (cm) 10 8 10 8

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9

Transportbredde (m) 2,6 2,6

Transporthøjde (m) 2,4 2,4 2,4 2,4

Krav min. effekt (kW/hk) 33/45 40/55 37/50 44/60

Krav maks. effekt (kW/hk) 48/65 59/80 55/75 66/90

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 685 730 740 790

Serie SBL V

Model SBL V 530 SBL V 590 SBL V 630 SBL V 670
Rammetype Hydraulisk foldefunktion Hydraulisk foldefunktion Hydraulisk foldefunktion Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 5,3 5,9 6,3 6,7

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ Vibro S Vibro SQ

Antal tænder 53 65 59 73 63 79 67 83

Tandrækker 4 4 4 4 4 4 4 4

Afstand tænder (cm) 10 8 10 8 10 8 10 8

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9 3 til 9

Transportbredde (m) 3 3 3,4 3,4

Transporthøjde (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Krav min. effekt (kW/hk) 40/55 48/65 44/60 55/75 48/65 59/80 52/70 63/85

Krav maks. effekt (kW/hk) 59/80 73/100 66/90 81/110 70/95 88/120 73/100 96/130

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 777 827 830 887 923 990 957 1030

En serie med 9 mulige arbejdsbredder
Denne serie af såbedsharver fås i en arbejdsbredde mellem  
2,5 og 6,7 meter med en transportbredde mellem 2,6 og  
3,4 meter. Harverne i denne serie er meget nemme at bruge 
takket være den hurtige og simple dybdestyring foretaget med et 
enkelt justeringsgreb. Med det halvautomatiske ophæng bliver 
det endnu lettere at montere redskabet.
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New Hollands serie af liftophængte SBM V såbedsharver er udstyret med vibrerende tænder i en arbejdsbredde fra 5,5 – 8,3 meter, 
og de kan anvendes med traktorer op til 250 hk. Harverne i SBM V Serien fås med enten Vibro S, Super Q eller Super S tænder.

Såbedsharver i SBM V Serien.

Stærk og robust ramme
Den stærke og robuste ramme er 
fremstillet med den perfekte kombination 
af firkantrør og fladjern, hvilket giver en 
let og samtidig holdbar konstruktion. 
Den har fem tandrækker i et symmetrisk 
mønster. Derved kan jorden ledes 
gennem harven uden blokeringer. 
Konstruktionen med tre sektioner følger 
markens konturer.

Nem vejtransport
Alle modeller kan klappes ind til under 
tre meter i henhold til bestemmelser 
vedrørende transport på vej. Man kan 
vælge mellem enten et hydraulisk eller 
et mekanisk vinge-låsesystem, og begge 
systemer betjenes nemt fra kabinen.

Tilbehør
SBM V serien af såbedsharver kan leveres 
med et bredt program af tilbehør til 
nivellering og efterbehandling, så det altid 
er muligt at tilpasse harven til forskellige 
jordtyper og krav (se nedenfor).

Dybdestyring
Der er monteret fire store gummihjul 
inde i rammen bag ved den forreste 
bjælke for at opnå præcis dybdestyring. 
Justeringen foretages nemt og hurtigt 
med separate greb.

Tilbehør

LB-VM / LBS-VM Hydr. slæbeplanke CL-VM3 CD-VM3 RD-VM3 CR-VM3 CDL-VM3 FL-VM
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Serie SBM V

Model SBM V 550 SBM V 650
Rammetype Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 5,5 6,5

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro SS Vibro S Vibro SQ Vibro SS

Antal tænder 55 69 55 65 81 65

Tandrækker 5 5 5 5 5 5

Afstand tænder (cm) 10 8 10 10 8 10

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 12 3 til 9 3 til 9 3 til 12

Transportbredde (m) 3 3 3 3 3 3

Transporthøjde (m) 2,7 2,7 2,7 3,19 3,19 3,19

Krav min. effekt (kW/hk) 92/125 92/125 92/125 103/140 103/140 103/140

Krav maks. effekt (kW/hk) 121/165 121/165 121/165 132/180 132/180 132/180

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 1375 1475 1475 1525 1625 1625

Serie SBM V

Model SBM V 750
Rammetype Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 7,5

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro SS

Antal tænder 75 93 75

Tandrækker 5 5 5

Afstand tænder (cm) 10 8 10

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 12

Transportbredde (m) 3 3 3

Transporthøjde (m) 3,69 3,69 3,69

Krav min. effekt (kW/hk) 114/155 114/155 114/155

Krav maks. effekt (kW/hk) 151/205 151/205 151/205

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 1675 1775 1775

Serie SBM V

Model SBM V 830
Rammetype Hydraulisk foldefunktion

Arbejdsbredde (m) 8,3

Tandtype Vibro S Vibro SQ Vibro SS

Antal tænder 83 103 83

Tandrækker 5 5 5

Afstand tænder (cm) 10 8 10

Arbejdsdybde (cm) 3 til 9 3 til 9 3 til 12

Transportbredde (m) 3 3 3

Transporthøjde (m) 4,09 4,09 4,09

Krav min. effekt (kW/hk) 125/170 125/170 125/170

Krav maks. effekt (kW/hk) 184/250 184/250 184/250

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 1825 1925 1925

Den hydrauliske fleksplade
Den hydrauliske fleksplade kan justeres for at ændre 
redskabsvinklen, og den har justerbare slidplader, der forlænger 
levetiden. En let aflæselig skala gør det nemt at justere dybden.

SBM V Serien kan leveres med 4 forskellig typer af harvetænder, 
så det altid er muligt at tilpasse harven præcist til kundens krav.

Tænder

Vibro S Vibro SQ Vibro SS

Angrebsvinkel 44° 60° 60°

Rammehøjbe, cm 39 40 42

Dimension, mm 32x10,5 32x12,5 45x11

Tandafstand, cm 10 8 10

Arbejdsdybde, cm 3-9 3-9 3-12

Standard Skær, mm

35x6 35x6 35x8
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SÅBEDSHARVER

New Hollands serie af SGX såbedsharver er udviklet til at give et såbed i høj kvalitet efter pløjning. Denne højhastighedsharve med 
høj kapacitet er udviklet til at arbejde mellem 10-12 km/t og gør det muligt at opnå maksimalt udbytte af værdifulde afgrøder som 
sukkerroer og raps.

Tre tilkoblingsmuligheder
Kunderne kan vælge mellem 
tre tilkoblingsmuligheder: 
en kategori 3 tilkobling på 
trækarmene; en 40/50 mm 
trækbom med ring eller en 
K80 kugletilkobling.

Seks arbejdszoner
Harverne i SGX Serien har seks primære arbejdszoner, der giver 
optimal klargøring af såbedet.
1 Fjernelse af spor: disse ekstra tænder monteres for at fjerne 

traktorspor. Antal tænder kan tilpasses efter tvillingehjul.
2 Frontmonteret fleksplade: en hydraulisk justerbar fleksplade 

nivellerer jorden foran den første dybdevalse, hvilket allerede 
udjævner det øverste jordlag betydeligt. Dette giver en jævnere 
og mere effektiv arbejdsgang.

3 Forreste valse: den kraftige forreste valse med en diameter på 
320 mm styrer arbejdsdybden.

4 Lige 32x12mm Vibro SG tænder: Der findes fem rækker med 
lige tænder i 6 cm afstand for at sikre komplet behandling og 
blanding af al jord.

5 Bagmonteret nivelleringsplade: nivellerer jorden let for at 
opnå en ensartet overflade.

6 Bagerste valse: den bagerste dobbeltvalse giver effektiv 
smuldring og efterbehandling. Den forreste valse styrer 
arbejdsdybden. Der kan vælges forskellige valsekombinationer 
afhængigt af dine specifikke krav.

Såbedsharver i SGX Serien.
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Vælg den valse, der passer til dine behov
Der kan vælges mellem en serie af valser, så du er sikker på at få den type, der passer til dine behov.
1 B 320 mm diameter valse med kraftige rør og medium smuldring og efterbehandling
2 C 320 mm diameter valse i en robust konstruktion med meget god smuldring og medium efterbehandling
3 K 350 mm diameter valse med optimal efterbehandling i lerholdig jord
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Uafhængige arbejdssektioner
De fire til seks arbejdssektioner er affjedret uafhængigt under 
hovedrammen med et unikt hydraulisk affjedringssystem, som 
gør det muligt for hver sektion at følge jordens konturer 
meget præcist. Derved opnås den ønskede arbejdsdybde i hele 
arbejdsbredden samt en ensartet efterbehandling.

Serie SGX

Model SGX 540 SGX 620 SGX 790
Rammetype Hydraulisk sammenklappelig, bugseret

Arbejdsbredde (m) 5,4 6,2 7,9

Antal tænder 90 106 130

Tandrækker 5 5 5

Afstand tænder (cm) 6 6 6

Arbejdsdybde (cm) 3 til 10 4 til 10 5 til 10

Transportbredde (m) 3 3 3

Transporthøjde (m) 2,74 3,14 3,99

Krav min. effekt (kW/hk) 103/140 132/180 162/220

Krav maks. effekt (kW/hk) 132/180 162/220 221/300

Transporthjul 380/55-17 eller 480/45-17 380/55-17 eller 480/45-17 480/45-17

Vægt uden ekstraudstyr (kg) 3900 4100 5300

Præcis arbejdsdybde. Altid.
For at få en præcis arbejdsdybde anvender New Holland et 
patenteret system, hvor trækpunkterne er placeret lige bag den 
første tandrække, hvilket giver en maskine i perfekt balance.

Valser
Der er som standard monteret to B-valser på hver tandsektion – 
den ene foran tandsektionen og den anden bagved. B-valserne 
bærer harven i arbejdspositionen. Derved opnås et ensartet 
såbed ned til en maks. dybde på 8 cm. 

Smalle tandsektioner
De smalle tandsektioner har 17 tænder per meter med ensartet 
tandafstand på 6 cm. De smalle tandsektioner sikrer, at hver 
sektion behandler jorden præcist i den indstillede dybde.
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New Holland Top Service:  
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed
Vi er altid til din rådighed: alle 
dage fra 07.00-19.00! Uanset 
hvilke oplysninger du har brug for, 
uanset hvilket problem eller behov 
du har, skal du blot ringe til det 
gratis New Holland Top Service 
telefonnummer*.

Top hastighed
Ekspreslevering af dele: når og 
hvor du skal bruge dem!

Top prioritet
Hurtige løsninger i sæsonen: fordi 
arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed
Vi sætter alt ind på at finde de 
løsninger, du har brug for, og 
holder dig informeret: indtil du er 
100% tilfreds!

 For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra  
en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme 
igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer 
uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland  
Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 12/20 - (Turin) - 205002/DKO

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk
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