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Den bæredygtige måde  
at harve mellem rækker på. 

New Holland serien af SRC radrensere hjælper med at bekæmpe ukrudt med samtidig reduktion af forbruget af herbicider, hvilket 
gør din bedrift mere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig. Seriens 14 modeller består af varianter med 3 eller 5 tænder, perfekte 
til roer, majs eller solsikker, og rækkeafstanden kan justeres fra 4 til 18 rækker og mellem 45 og 75 cm, så det passer til forskellige 
afgrøder, hvorved du kan harve et maksimalt areal ved høj driftshastighed. Alle modeller kan vippes ind og ud hydraulisk som 
standard. Rækkebredder på 45-50 cm kan harves med 3-tands maskiner, og 5-tands maskinerne klarer rækker i en bredde mellem 
60-75 cm.

3-tands model

Vibrerende tænder
De patenterede, vibrerende tænder trænger ned i jorden præcist 
til den indstillede dybde, hvilket nedbryder det hårde jordlag 
hensigtsmæssigt og ventilerer jorden, hvorved jordtemperaturen 
og jordens evne til at holde på fugten forbedres. Endvidere 
ødelægger vibrationerne ukrudtsplanterne og bringer dem op til 
overfladen, hvor jorden rystes fra deres rødder, så de dør hurtigt. 
VCO-tanden, der er standard på 3-tands modellerne, er udviklet 
til at kunne arbejde meget præcist i overfladelag, med forbedret 
rensning og med minimalt sidekast af jord. 5-tands modellerne 
har universal-tænder.

Stabiliserede skive
Harverne i SRC serien er udstyret med en enkelt stabiliserende 
skive, med mulighed for en ekstra på bredere maskiner, hvilket 
giver en ‘selvstyrende’ funktion, også i ujævnt terræn og i sving, 
ved en effektiv arbejdshastighed.
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Roterende planteskjold
De roterende planteskjolde beskytter afgrødens blade og rødder, 
og de forhindrer også, at ukrudt, frø og ubehandlet jord kastes 
ind over afgrøderækkerne. Afskærmningerne kan justeres 
trinløst 9 cm. 

Præcis dybdestyring
Hver enkelt enhed er en separat, uafhængig harve med 
dens egen dybdestyring, styret via et punkteringsfri 10 cm 
bredt dybdestyringshjul med en diameter på 29 cm. Denne 
konstruktion giver en stabil dybdestyring og kan justeres med 
op til 7 cm. 

Stjerneformede rensere
Enhederne med stjerneformede rensere, der er ekstraudstyr, 
har individuelle fingre, som gør det muligt for SRC Interrow-
harven at komme helt ind til kanten af afgrøden, så alle 
ukrudtsplanter tæt på afgrøden fjernes og ikke optager 
værdifulde næringsstoffer, som er tiltænkt afgrøden. Maskiner 
med 45-50 cm rækkeafstand har stjerneformede rensere med en 
diameter på 290 mm, og maskiner med 60-75 cm rækkeafstand 
har større rensere med en diameter på 370 mm. Der fås også 
en bagmonteret harve.

Justerbar rækkebredde
Rækkeafstanden kan nemt justeres med en enkelt bolt på hver 
enhed, med undtagelse af 9-meter modellerne, der har to bolte. 
Tænderne kan også justeres sideværts.

Følger jordens konturer
Parallelogram-konstruktionen sikrer, at skærene bibeholder en 
konstant arbejdsdybde på alle overflader, også i marker med 
skiftende hældning. Den affjedrede konstruktion hjælper med 
at absorbere bevægelse i længderetningen. Billedet til venstre 
viser konstruktionen på den største 9,9 m model, og billedet til 
højre viser systemet på de mindre 3,7, 4,7 og 6,7 m modeller.



O Ekstraudstyr     – Leveres ikke
* Universal (32x10,5 mm) og VCO (32x12,5mm) tænder har 135 mm brede skær som standard, som ekstraudstyr fås 200 mm skær (spørg din forhandler)
** Smal dæk-specifikation er 24x8.00-14.5, bred dæk-specifikation er 23x10.5-12

Model SRC 6-45 SRC 6-50 SRC 12-45 SRC 12-50 SRC 18-45 SRC 18-50

Antal rækker 6 6 12 12 18 18

Rækkeafstand (cm) 45 50 45 50 45 50

Antal tænder 3 3 3 3 3 3

Tandtype* VCO VCO VCO VCO VCO VCO

Rammens bredde (m) 3,7 3,7 6,7 6,7 9,9 9,9

Transportbredde (m) 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3

Stabiliserende skiver 1 1 2 2 2 2

Forhjul – – – – Smalle  
eller brede**

Smalle  
eller brede**

Langfingerharve O O O O O O

Stjerneformede rensere O O O O O O

Vægt (kg) 645 645 1045 1045 2500 2500

Model SRC 4-60 SRC 4-75 SRC 6-60 SRC 6-75 SRC 8-60 SRC 8-75 SRC 12-75 SRC 16-60

Antal rækker 4 4 6 6 8 8 12 16

Rækkeafstand (cm) 60 75 60 75 60 75 75 60

Antal tænder 5 5 5 5 5 5 5 5

Tandtype* Universal Universal Universal Universal Universal Universal Universal Universal

Rammens bredde (m) 3,7 3,7 4,7 4,7 6,7 6,7 9,9 9,9

Transportbredde (m) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3

Stabiliserende skiver 1 1 2 2 2 2 2 2

Forhjul – – – – – – Smalle  
eller brede**

Smalle  
eller brede**

Langfingerharve O O O O O O O O

Stjerneformede rensere O O O O O O O O

Vægt (kg) 545 545 730 730 1050 1050 2150 2300
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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 - 02/21 - (Turin) - 205004/DKO

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk


