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02 OVERBLIK

Udviklet til forbedring af din jord.
Ud over dokumenterede miljøfordele så er en sund jord meget vigtig for produktiviteten og en bæredygtig indtjening. Der findes flere
systemer, som kan anvendes til at opnå en sund jord, hvor minimal jordbearbejdning er blevet stadig mere populært på grund af den
fortsatte udvikling af jordbehandlingsredskaber. New Holland SDM og SDH kompakte tallerkenharver er en del af denne udvikling.
New Holland SDM medium og SDH kraftige tallerkenharver er meget alsidige og udviklet til at leve op til kravene på forskellige
jordtyper samt hos producenter af foder og rodfrugtafgrøder. Vigtige områder omfatter minimal jordbearbejdning, bekæmpelse af
snegle, behandling af stubbe, der har stået vinteren over, efterfølgende jordbehandling, håndtering af restmateriale, jordafretning efter
rodfrugtafgrøder samt forberedelse af såbede.
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Lavt trækkraftbehov
Lavere
brændstofforbrug

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Færre herbicider
Neddelt og opblandet
plantemateriale
Afgrøderester styrker
jorden naturligt

New Hollands
cyklus med fordele
for din jord

15 km/t

Højeffektiv i marken
Høj produktivitet

Beluftning af
øverste jordlag
Fremmer
fremspiring af frø
Minimeret jordbevægelse
Forbedret CO2 fastholdelse

Mindre forstyrrelse af rodzonen
Øget aktivitet fra orme og mikrober

Hvorfor vælge en tallerkenharve...?
Tallerkenharver kan anvendes i alle jordtyper og har en lang række fordele:
• Afgrøderester. Skiverne neddeler og opblander afgrøderesterne i de øverste jordlag uden at forstyrre jorden dybere nede
• Fastholdelse af fugt i rodzonen. Ved at minimere forstyrrelsen af jorden kan bearbejdning med tallerkenharver hjælpe
til med at bibeholde fugten, da jorden under den bearbejdede overflade forbliver uberørt
• Øverste jordlag klar til såning. Overfladejord bearbejdet med konkave skiver beluftes, og der kan dannes et perfekt såbed
i flere forskellige jordtyper
• Reduceret trækkraft. Tallerkenharver kræver mindre trækkraft, hvilket reducerer brændstofforbruget og gør det muligt at
bearbejde et større areal ved højere hastighed
• Beskyttelse af rodzonen. En tallerkenharve blander afgrøderester ind i det øverste jordlag, og jorden herunder forbliver
uberørt
• Samarbejde med naturen. Bearbejdning af det øverste jordlag med konkave skiver ventilerer jordlaget og indlejrer
organisk materiale, som tjener til føde for orme og andre nyttige jordorganismer
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… hvorfor vælge New Holland?
Der er sket en udvikling inden for tallerkenharver, hvor New Holland SDM medium og SDH kraftige modeller lever op til kravene
om højtydende og alsidige harver til den rigtige pris. De er udviklet til at kunne anvendes i flere forskellige jordtyper under meget
varierende forhold, og New Holland-fordelene omfatter:
• Et nemmere valg. To forskellige serier, hvor man kan vælge den model, der passer til traktorens effekt. Man skal blot vælge
modellen, der passer til jordtyperne på bedriften, samt arbejdsbredde og den foretrukne bagerste valse
• Nem justering. Simple justeringer gør det hurtigt og nemt at vælge den korrekte arbejdsdybde. Man skal ikke huske
på indviklede indstillinger
• Robust. Chassis af højstyrkestål, robuste skiveophæng, vedligeholdelsesfrie lejer og tilstrækkelig egenvægt til effektiv
indtrængen i jorden
• Effektivitet. Skivevinklen afstemt efter optimal blanding af jord og afgrøderester samt reduceret trækkraft
• Testet på bedrifter. Udviklet på basis af omfattende brug i flere forskellige jordtyper, under skiftende betingelser og efter
dyrkning af alle vigtige afgrødetyper
• Suveræn support fra New Holland forhandlerne

Serie

SDM

Model
Arbejdsbredde
Anbefalet effekt

300 R

400

500

500 T

600 T

700 T

300 R

500 T

600 T

(cm)

300

400

500

500

600

700

300

500

600

(hk)

100 - 110

120 - 160

150 - 200

160 - 220

200 - 260

240 - 320

140 - 170

220 - 280

260 - 360

520

520

520

520

520

520

610

610

610

Skivediameter

(mm)

Arbejdsdybde

(cm)

R = stiv ramme ophængt, T = bugseret

SDH

3 - 10

6 - 12
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SDM - bearbejdning af øverste jordlag under skiftende betingelser
New Holland SDM medium tallerkenharver er hovedsageligt til brug for avlere med lettere jordtyper eller hvor der er et mindre behov
for at indarbejde store mængder afgrøderester i overfladen, og de fås med en arbejdsbredde fra 3,0 m til 7,0 m. SDM harver har
fortandede konkave skiver, der er fastgjort til harvens chassis via et vedligeholdelsesfrit firepunkts støjsvagt gummiophæng, og de
kan bearbejde præcist i en dybde mellem 3 cm og 10 cm.
De to rækker med 520 mm skiver er monteret i tandem og har tilstrækkelig frigang til at kunne blande og indlejre lettere afgrøderester,
ukrudt og tilført materiale i det øverste jordlag. Både på ophængte og bugserede modeller kan der vælges valser, som passer til flere
forskellige jordtyper.
Bugserede SDM 500 T, 600 T og 700 T harver kan fås med frontmonteret klingevalse eller nivelleringsbjælke. Klingevalser snitter
effektivt tung ukrudt, dækmateriale eller majsstængler foran skiverne, de har hydraulisk dybdestyring og kan hæves op, når de ikke
skal bruges. Den hydrauliske frontmonterede nivelleringsbjælke, der fås som ekstraudstyr, er hensigtsmæssig når der køres i pløjet
jord, den udjævner klumper og fylder fordybninger, hvilket giver en ensartet overflade for de efterfølgende skiver.

SDH – større arbejdsdybde, tungere jord, større mængder restmateriale
New Holland SDH kraftige harver fås i en 3,0 m ophængt version eller i 5,0 m og 6,0 m bugserede versioner, og de er udstyret med
610 mm fortandede skiver. SDH-modellerne kan køre i en dybde fra 6 cm til 12 cm og kan anvendes i alle jordtyper.
En vigtig del på disse modeller er de meget robuste 80 mm x 20 mm C-fjeder skiveophæng. De muliggør op til 200 mm lodret
bevægelse og klarer op til 50 mm sideværts bevægelse. Under arbejdet tillader denne ‘3D’ fleksibilitet den enkelte skive at
køre op og hen over store sten uden at påvirke arbejdsdybden på enhederne ved siden af. Dette sikrer en ensartet dybdestyring i
hele harvens arbejdsbredde. Endvidere tillader affjedringen, at skiverne kan vibrere under arbejdet, hvilket forbedrer ydelsen under
vanskelige betingelser.
SDH-modellerne fås med forskellige bagerste valser, og de er udviklet til at leve op til kravene hos avlere til blanding og indlejring af
tungt dækmateriale, majsstængler eller tilførte materialer såsom staldgødning, slam eller afgasset biomasse i det øverste jordlag.
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New Holland SDM medium tallerkenharver:
passer på din jord og dit budget.
Med modeller fra 3,0 m op til 7,0 m arbejdsbredde passer New Holland SDM medium kompakte tallerkenharver både til små og store
bedrifter. Den ophængte SDM 300 R kan køres med en traktor med bare 100 hk, og med dens enkle design og nemme justering får
man en harve til den rigtige pris, der er nem at bruge. Den bredeste model, den bugserede SDM 700 T, kan anvendes med traktorer
med en effekt mellem 240 hk og 320 hk. Alle modeller er højtydende og reducerer brændstofforbruget på grund af lavt trækkraftbehov
i forhold til arbejdsbredden, takket være de konkave skiver, 250 mm afstand mellem skiverne, der giver god plads til afgrøderester,
samt lavt sidekast af jord, selv ved en kørehastighed op til 15 km/t.

SDM - ophængte modeller med stiv ramme og modeller
med opklappelig ramme
New Holland SDM fuldt ophængte modeller fås som en 3 m
SDM 300 R model med stiv ramme og som en SDM 400 4 m og
en SDM 500 5 m model med opklappelig ramme. På alle SDMmodeller med opklappelig ramme er vingerne trykpåvirket, når
de er klappet ned, for at gøre rammen stiv og opnå ensartet
arbejdsdybde samt konstant vægt på hver skive.

Konkave skiver
Med det konkave design har skiverne på New Holland SDM
harver afgørende fordele frem for mere traditionelle varianter:
• Forbedret indtrængen i hård, tør jord
• Reduceret risiko for at jord hæfter på skiverne
• Reduceret sidekast af jord.
• Arbejde ved høj hastighed uden at det går ud over planeringen

SDM T - bugserede modeller
New Holland SDM 500 T, SDM 600 T og SDM 700 T bugserede modeller fås med en arbejdsbredde på 5,0 m, 6,0 m og 7,0 m. KAT 3
trækbommen hægtes på traktorens trækarme via et drejende vendehoved, og transporthjulenes centrale position reducerer harvens
samlede længde. De opklappelige ydre vinger trykpåvirkes under arbejdet for at sikre ensartet dybdestyring. På forageren presses
den bagerste valse nedad for at hæve harven, så der kan drejes hurtigere, og ved at fordele vægten af harven i hele bredden øges
stabiliteten, og jordkomprimeringen reduceres betydeligt.
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Unik skivearm
• SDM-modellerne har skivearme med et unikt design, der
giver ekstra frigang, så restmateriale kan ledes igennem
• I modsætning til konkurrenternes design er SDM armen
formet, så der er maksimal plads mellem skiven og armen
• Affjedringen sker via det gennemprøvede system med
støjsvagt gummiophæng med 10 cm lodret bevægelse
• Enheden med armen er fastgjort med et beslag med seks bolte
• SDM har en skive pr. arm, så harven bliver mere robust og
kan følge jordens konturer bedst muligt

Konkurrent

New Holland SDM

• 17° hældning i arbejdsstilling og en skivevinkel forskudt 7°
i forhold til lodret giver en effektiv blanding

Vedligeholdelsesfrie lejer
• Vedligeholdelsesfrie lejer maksimerer driftstiden
• Fuldt forseglede og beskyttede
• Branchens bedste lejer giver længere levetid

Ramme med stor frigang
• SDM-harver har et design med en åben, slank profil med stor
rammefrigang og 800 mm afstand mellem skiverækkerne
• Afgrøderesterne ledes uhindret igennem, hvilket reducerer
risikoen for ophobning af restmateriale og efterfølgende
tilstopning
• Kørehastigheden kan øges på marker med store mængder
restmateriale
• Arbejdet bliver lettere under mere vanskelige betingelser
800 mm

Justerbare sideplader
• Deflektorplader styrer sidekast af jord fra de yderste skiver,
så der opnås et flot resultat efter hver gennemkørsel
• Udsparinger i pladen gør det muligt for jorden at trænge
igennem, så tilstopning undgås
• Tredimensional justering for tilpasning til alle jordtyper og
betingelser
• Støttearmen kan sættes i flydestilling eller i faste positioner
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New Holland SDM medium tallerkenharver:
det rigtige redskab til din bedrift.
New Holland SDM medium tallerkenharver fås med forskellige typer valser. Derved kan harven tilpasses flere forskellige jordtyper.
Alt afhængigt af modellen kan der vælges mellem mekanisk eller hydraulisk dybdestyring, men nem indstilling er standard.
Disse SDM medium tallerkenharver anvendes optimalt til jordbearbejdning i det øverste lag ved høj hastighed. Dette giver
minimal påvirkning af jordstrukturen, og den høje arbejdshastighed gør det muligt at arbejde hurtigt med harven i travle perioder.
Når betingelserne er optimale, er disse økonomiske harver nemme at klargøre ude i marken, så man får klaret opgaven hurtigt
og økonomisk.

Varierende betingelser efter høsten kan hæmme jordbehandlingen. Med en New Holland SDM-harve kan stubbe og afgrøderester
bearbejdes i de øverste jordlag. Da der kun arbejdes i det øverste jordlag forstyrres den dybere jordstruktur ikke. Dette har flere
agronomiske og omkostningsbesparende fordele.

09

Synlig dybdestyring

SDM T dybdestyring

• Alle ophængte SDM-modeller har en dybdeskala, der kan
ses fra kabinen

• SDM 500 T, 600 T og 700 T har som standard hydraulisk
dybdestyring af bagerste valse

• Dybdestyring på ophængte modeller sker via en mekanisk
spindel eller en hydraulikcylinder

• Der kan dybdejusteres under kørslen

• Arbejdsdybden på SDM er mellem 3 cm - 10 cm med høj
præcision

• Traktorens baglift styrer dybden foran på redskabet gennem
justering af højden på trækbommen

Støttehjul foran

Variabel valseposition

• Der fås frontmonterede dybdestyringshjul som ekstraudstyr
på bugserede modeller

• På alle bugserede SDM-modeller kan den bagerste valses
monteringsposition justeres efter forholdende i marken

• Der kan opnås ensartet og stabil arbejdsdybde i hele bredden
på modellerne op til 7 m

• Afstanden mellem den bagerste valse og skiverne kan
varieres 14 cm

• nemt justerbare afstandsstykker sikrer, at hjulene indstilles
i den ønskede højde

Ensartet tryk

Frontmonterede redskaber

• På alle modeller med opklappelig ramme er vingerne
trykpåvirket, når de er i arbejdsstilling

• Alle SDM T bugserede modeller kan fås med en frontmonteret
klingevalse eller nivelleringsbjælke som ekstraudstyr

• Dette sikrer ensartet dybdestyring og god jordsøgning på
tværs redskabets arbejdsbredde

• Klingevalsen snitter dækmateriale og majsstængler, der
rager op, og snitter materialet foran skiverne, så der opnås
bedre indlejring

• Rammens egenvægt hjælper også med til at holde et
effektivt tryk på hver skive i hele arbejdsbredden

• Den frontmonterede nivelleringsbjælke udjævner klumper
og fylder fordybninger i pløjet jord foran skiverne
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New Holland SDH kraftige tallerkenharver:
reduceret jordbehandling,
fordele på længere sigt.
Med modeller fra 3,0 m op til 6,0 m arbejdsbredde har New Holland SDH kraftige tallerkenharver en enkel men moderne tilgang til
bæredygtig afgrødeproduktion. Harverne er konstrueret til at arbejde i en dybde fra 6 cm til 12 cm i det øverste jordlag, og der kan
vælges mellem tre modeller, den liftophængte SDH 300 R og de bugserede modeller bugserede SDH 500 T og 600 T. Alle er udstyret
med store konkave skiver med en diameter på 610 mm og en aggressiv hældningsvinkel, der giver effektiv blanding og jordsøgning.
Der kan opnås en arbejdshastighed op til 15 km/t, uden at der gås på kompromis med afretning eller indlejring af afgrøderester.
Den liftophængte SDH 300 R kan håndteres med en traktor på bare 140 hk, og med dens enkle design og nemme justering får man
en harve, der er nem at bruge. Den bredeste model, den bugserede SDH 600 T, kan anvendes med traktorer med en effekt mellem
260 hk og 360 hk.
En afgørende fordel ved New Hollands tallerkenharver er den lave trækkraft i forhold til arbejdsbredden. Dette, kombineret med en
bred 250 mm tallerkenafstand med god frigang til afgrøderester, sikrer at der kan arbejdes hurtigt og effektivt med alle modeller,
samtidig med at man opnår lavere brændstofforbrug.

Håndtering af dit mest værdifulde aktiv – jorden

Afgrøderester iblandet i en enkelt gennemkørsel

Evnen til at snitte og blande afgrøderester i hele arbejdsdybden
er en vigtig agronomisk fordel ved en SDH-harve. Beluftning
samt blanding og indlejring af organisk materiale i de øverste få
centimeter af jorden giver en sundere jord. Ensartet fordeling af
organisk materiale fremmer aktiviteten hos mikrober og orme,
så afgrøderesterne nedbrydes hurtigere i rodzonen. Jordens
generelle sundhed forbedres også, da jordens naturlige struktur
under den bearbejdede overflade ikke forstyrres.

En kombination af uafhængige 3D skiveophæng, en stor ramme
og god frigang mellem skiverne gør, at SDH-modellerne kører
uden at stoppe til, selv under de mest krævende betingelser.
I en enkelt gennemkørsel neddeler skiverne en stor mængde
restmateriale, og de konkave skivers løfte- og blandefunktion
hjælper med til at indlejre materialet i hele den bearbejdede jord.
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200 mm
50

mm

Unikt C-fjeder ophæng
• Alle skiver på SDH-harver er monteret på en unik, kraftig skivearm med C-fjeder
• Det C-formede design er robust og stift, men tillader samtidig tilstrækkelig bevægelse under vanskelige betingelser i marker
med forhindringer
• C-fjedrene gør det muligt for skiverne at bevæge sig 200 mm lodret og op til 50 mm sideværts i marker med tungt restmateriale
• Den 3D vibrerende fjeder beskytter nav og skive mod påvirkninger fra sten og forhindringer
• De frembragte vibrationer hjælper med at bryde jorden og indlejre restmaterialet

SDH 300 R
• SDH 300 R har en liftophængt, stiv ramme med 3 m
arbejdsbredde
• Har de samme 610 mm skiver som de bredere, bugserede
SDH modeller og 6 cm - 12 cm arbejdsdybde
• Effektkravet starter ved 140 hk, og arbejdshastigheden er op
til 15 km/t
• Den kraftige ramme og redskabets egenvægt fremmer
jordsøgningen i hård jord
• De udvendige skiver kan klappes op og ned hydraulisk,
hvilket reducerer transportbredden til under 3 m

SDH T bugserede modeller
• SDH 500 T og 600 T, leveres i henholdsvis 5 og 6 meters
arbejdsbredde
• Der kan opnås høj produktivitet ved en hastighed op til
15 km/t i varierende jordtyper og betingelser
• Et drejende vendehoved og KAT 3 tilkobling til trækarmene
giver stor manøvredygtighed
• Når der vendes på forageren, presses baghjulene ned, så
redskabet hurtigt hæves op fra arbejdsstilling
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Tunge afgrøderester, ukrudt eller tilført materiale kan fremme jordens generelle sundhed, når det indlejres i det øverste jordlag.
Det er afgørende, at materialet iblandes jorden i et niveau, hvor en iltforbrugende tilstand fremmer nedbrydning og aktiviteten hos
jordens organismer. Selvom dette er velkendt, er denne tilstand ikke altid nem at opnå i marken. På SDH tallerkenharver er formen
på og afstanden mellem de 610 mm fortandede skiver aggressiv. Kombineret med høj vægt pr. skive for at opnå effektiv jordsøgning
selv i tør og hård jord giver SDH-harver fremragende resultater med reduceret risiko for tilstopning takket være den store frigang i
hele arbejdsbredden.

1000 mm

Aggressive skiver

Åbent rammedesign

• Store aggressive 610 mm dybdehærdede konkave skiver
klarer nemt tungt restmateriale og majsstængler

• Den store afstand på 1000 mm mellem skiverækkerne sikrer
uhindret materialeflow

• Hver skive har 8 tænder, der giver aggressiv indtrængen
i hård jord, og skiverne fortsætter med at rotere under
vanskelige forhold

• Massiv frigang under rammen på 700 mm kombineret
med 200 mm lodret skivebevægelse gør, at harven nemt
håndterer klumper og forhindringer

• 22° hældning i arbejdsstilling og en skivevinkel forskudt 10°
i forhold til lodret giver optimal blanding

• Frigangen mellem skiver og valse muliggør høj kørehastighed
uden at der væltes jord over på valsen

• 25 cm afstand mellem hver skive med uafbrudt gennemløb
af materiale under vanskelige betingelser
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Vedligeholdelsesfrie lejer
• 100% vedligeholdelsesfrie Cultihub lejer
• Robust design med Duo-cone tætninger og smøring i oliebad
• Et dobbelt-hældende design sikrer en større kontaktflade
mellem lejets kugler og huset og et jævnere løb
• En stor test-harve kørte mere end 10.000 ha under ekstreme
betingelser uden behov for vedligeholdelse af skivernes lejer

Justerbare sideplader
• Sidepladerne holder jorden inde i arbejdsområdet, så der
opnås et godt resultat uden kamme mellem passagerne
• Det rektangulære design opfanger al jord, der ledes væk fra
skiven, og sidepladerne kan justeres i flere retninger
• Armen er monteret på et støjsvagt gummiophæng, så den
kan følge jordens konturer samtidig med at den nødvendige
stivhed bibeholdes
• Udsparinger i pladen tillader passage af en del jord, så
tilstopninger undgås under vanskelige betingelser

Garanteret gode resultater
Trykpåvirkede vinger på SDH 500 T og SDH 600 T bugserede
modeller sikrer:
• Jordens konturer følges præcist med 200 mm vandring på
hver skive
• Nivelleringen forringes ikke, og den justerbare udvendige
skive sikrer, at der ikke dannes kamme eller furer mellem
passagerne

Enkel dybdestyring
• Dybdestyringen på SDH 300 R indstilles ved at regulere
højden på den bagerste valse hydraulisk fra kabinen
• En tydelig synlig skala sørger for, at føreren altid kender
arbejdsdybden
• På SDH T modellerne indstilles
med et simpelt tap/hul-system

arbejdsdybden

• Harven hæves fra jorden ved at sænke transporthjulene, og
tappene justeres til den ønskede højde
• Traktorens lift styrer dybden foran
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New Holland kompakte tallerkenharver:
ensartet dybdestyring.
Pålidelig jordbehandling.
SDH tallerkenharver er konstrueret til at kunne køre med høj hastighed op til 15 km/t. Dette kan opnås med en række
konstruktionsbetingede egenskaber. Dette omfatter kraftige lejer til skiverne med en diameter på 610 mm, robuste uafhængige
skiveophæng og en stærk ramme med stor frigang, som reducerer risikoen for tilstopning under ekstreme forhold.
SDH-harvernes indbyggede styrke skyldes udviklingen af redskaberne. New Holland samarbejder med avlere og
jordbrugseksperter for at sikre, at alle modeller i SDM- og SDH-serien hjælper med at opnå bedre jordbehandling. Ved
kun at bearbejde det øverste jordlag mindsker disse tallerkenharver forstyrrelsen af jordlagene længere nede, men de kan
stadig arbejde i en dybde, der er tilstrækkelig til at begrave store mængder restmateriale, de afretter jordens overflade
og forbedrer beluftningen af det øverste lag for at fremme aktiviteten hos orme og mikrober. Skiverne hjælper også med at fremme
spiringen af frø og spildkorn.

Arbejde i den rigtige dybde
I forbindelse med indstilling af SDH-harver kan det betale sig at kigge på
rodzonen både før og efter en gennemkørsel. Med denne tilgang kan man
arbejdsdybden, så der opnås optimal blanding, samtidig med at strukturen
bibeholdes længere nede i rodzonen. Minimal jordbearbejdning kan også
aktiviteten hos orme.

Stor hjulstørrelse
SDM T og SDH T har store 500/45 R22.5 dæk og kan leveres med
trykluftbremser. De er beregnet til en transporthastighed på op
til 40 km/t.

jorden i
indstille
i jorden
fremme

VALSER 15

Crumbler-valse

Ringvalse

• Hule rør giver en god smuldring og nivellering af let jord

• 600 mm ringvalsen er ekstremt alsidig og fås både til
ophængte og bugserede SDH- og SDM-modeller

• Valsens position kan flyttes 14 cm for at forskyde vægten
fremad

• Den er velegnet til brug under alle forhold, herunder
behandling af våd tung jord

• SDM har en crumbler-valse med en diameter på 450 mm

• Den er udviklet til at danne et blødt overfladelag med et
fastere lag nedenunder

• SDH har en crumbler-valse med en diameter på 550mm

Fjedrende skrabere mellem ringene reducerer tilstopning
• Jorden komprimeres ikke mellem ringene, så fugt kan let
trænge gennem den bearbejdede jord
• Ringvalsen giver en perfekt overflade i jord, der har ligget
brak vinteren over

Enkelt og dobbelt U-valse

Dobbelt crumbler-valse

• Bugserede SDM- og SDH-harver fås med en 560 mm dobbelt
U-valse

• SDH T bugserede modeller kan leveres med en drejende
dobbelt crumbler-valse til brug i tungere jord

• Dobbelt U-valsen er en alsidig allrounder, der kan anvendes
i flere forskellige jordtyper, og den har stor kapacitet

• Den forreste 460 mm valse er fremstillet af otte hule rør, og
den bagerste 430 mm enhed har massive firkantstænger

• U-ringene fyldes med jord og giver en jord-på-jord kontakteffekt, som forhindrer, at overfladen lukker til og medfører
skorpedannelse

• Valserne roterer med forskellig hastighed og frembringer en
mere aggressiv knusning og et finere muldlag
• Drejefunktionen gør det muligt for valsen at følge jordens
konturer præcist samt at opretholde en ensartet bearbejdning

• SDM og SDH ophængte modeller fås med en enkelt U-valse
Valser

SDM

300 R

400

500

500 T

600 T

700 T

Ringvalse
Crumbler-valse
Enkelt U-valse

Ringvalse
Crumbler-valse
Enkelt U-valse

Ringvalse
Crumbler-valse
Enkelt U-valse

Ringvalse
Dobbelt U-valse

Ringvalse
Dobbelt U-valse

Ringvalse
Dobbelt U-valse

Valser

SDH

300 R

500 T

600 T

Ringvalse
Crumbler-valse
Enkelt U-valse

Ringvalse
Dobbelt crumbler-valse
Dobbelt U-valse

Ringvalse
Dobbelt crumbler-valse
Dobbelt U-valse

Model

SDH

300 R

400

500

500 T

600 T

700 T

300 R

500 T

600 T

Arbejdsbredde

(cm)

300

400

500

500

600

700

300

500

600

Anbefalet arbejdsdybde

(cm)

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

6 - 12

6 - 12

6 - 12

24

32

40

40

48

54

24

40

48

520

520

520

520

520

520

610

610

610

–

–

–

O

O

O

–

–

–

Ring/
dobbelt U

Ring/
dobbelt U

Ring/
dobbelt U

Ring/
Crumbler/
Enkelt U-valse

Antal skiver
Skivediameter

(mm)

Forhjul

Ring/
Ring/
Ring/
Crumbler/
Crumbler/
Crumbler/
Enkelt U-valse Enkelt U-valse Enkelt U-valse

Bagerste valse type

Ring/
Ring/
Dobbelt
Dobbelt
crumbler/
crumbler/
Dobbelt U-valse Dobbelt U-valse

Frontmonteret
klingevalse

–

–

–

O

O

O

–

–

–

Frontmonteret
nivelleringsbjælke

–

–

–

O

O

O

–

–

–

II og III N

III N

III N

III

III

III

III N

III

III

100 - 110

120 - 160

150 - 200

160 - 220

200 - 260

240 - 320

140 - 170

220 - 280

260 - 360

–

1 DV

1 DV

4 DV

4 DV

4 DV

Ikke relevant

2 DV

2 DV

1665*

2690*

3065*

5335**

5880**

6050**

2350*

6470***

6870***

Trækkrog størrelse (CAT)
Anbefalet effekt

(hk)

Hyd. krav
Vægt

(kg)

Modeller kendetegnet med R har en stiv ramme, modeller uden et efterfølgende bogstav har en ramme, der kan klappes ind og ud hydraulisk,
T angiver bugserede modeller med en ramme, der kan klappes ind og ud hydraulisk

* Crumbler-valse
** Dobbelt U-valse
*** Dobbelt crumbler-valse
l Standard

O Ekstraudstyr

– Leveres ikke
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