
Kverneland Taarup 2500 H & 2600 
Series, 2832 F, 2836 M, 5087 M 

Perfekt afklipning 
– let håndtering
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Vi skaber værdi for din bedrift – 
helt fra starten!
En investering i en Kverneland 

Taarup maskine er en investering i din 

virksomheds udvikling. Vi har forpligtet 

os selv til at udvikle maskiner, som giver 

maksimal produktivitet og lønsomhed 

gennem hele deres levetid.

En komplet serie
Med introduktionen af de nyeste modeller 

af slåmaskiner og skårlæggere tilbyder 

Kverneland et komplet sortiment af 

højeffektive produkter, fornyet helt inden 

for de seneste år.

Robust og pålidelig i enhver 
situation
At være klar, når der skal skårlægges eller 

slås græs er altafgørende. Vores maskiner 

er designet til maksimal produktivitet. 

Derudover har vi et globalt netværk 

dedikeret til altid at hjælpe, således at du, 

som bruger, altid har mest mulig tid 

til rådighed.
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Dedikeret til kvalitet

Egenproduktion af knivbjælker løber op i 
adskillige tusinde styk pr. år.

Svejserobotter sikrer ensartet kvalitet. Alle bjælker er testet og kontrolleret for 
støj- og varmeniveau.

Erfaring, kompetence og kvalitet
Disse tre begreber er en central del i 

produktionen af landbrugsmaskiner hos 

Kverneland Group i Kerteminde, som er 

Kverneland Groups kompetencecenter 

inden for græs og fodermaskiner, hvor 

fabrikkens historie går tilbage til 1877 med 

et væld af teknisk knowhow indsamlet 

gennem forskning og udvikling, altid med 

den intention at finde frem til den bedste 

løsning for kundens behov.

Gennem de senere år er der foretaget 

store investeringer for at kunne øge 

kapacitet, fleksibilitet og kvalitetskontrol. 

Blandt de vigtigste investeringer er nye 

laserskærere, svejserobotter samt en 

helt ny produktionsline udelukkende til 

knivbjælker.

En hal på 5000 m2 er blevet fuldstændigt 

moderniseret, og der er installeret 5 nye 

produktionslinier. Den nye montagehal 

huser 5 specialiserede samlebånd, hver 

især designet til specifikke produktgrupper 

af liftophængte skårlæggere.

In-house produktion
Knivbjælken er det centrale punkt i 
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Hver eneste bjælke får tildelt et 
unikt nummer, som sikrer fremtidig 
identificering.

Adskillige højkapacitets laserskærere 
bidrager i den omfattende produktion.

enhver skårlægger. Her er kvalitet, styrke 

og funktion af største betydning og er 

hovedårsagen til, at vi siden 1992 har 

produceret og monteret alle knivbjælker 

til vores skårlæggere på fabrikken i 

Kerteminde, således at vi har fuldstændig 

kontrol over alle trin i processen. 

I forbindelse med kvalitetskontrollen er 

der indført en række procedurer, der 

konstant sikrer den bedst mulige kontrol 

over alle komponenter. Den grundigt 

tilrettelagte indsamling af daglige tests 

er et uvurderligt redskab til nøje at følge 

processen for dermed at kunne afværge 

eventuelle problemer. Samtidig giver det 

mulighed for fejlfinding i forbindelse med 

spørgsmål vedrørende produktkvalitet.

Optimeret knivbjælke Set-up
For at kunne imødekomme de præcise 

krav fra vores kunder anvendes den 

nyeste teknologi heriblandt et helt nyt 

produktions Set-up til knivbjælker. Hver 

eneste knivbjælke er underlagt en grundig 

test inden den samles, og der gemmes en 

testrapport på hver enkelt bjælke, således 

findes der historik på alle bjælker.
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Kverneland Taarups knivbjælke 

er konstrueret med henblik på et 

minimum af vedligeholdelse. Den har 

et stort olieindhold, som sikrer en lav 

arbejdstemperatur. Hermed sikres også en 

effektiv oliekøling samt optimal smøring 

af hele bjælken. De store tandhjul med 

affaset kant kører i olie, hvilket sikrer en 

meget lydsvag og pålidelig transmission. 

Den helsvejste knivbjælke udgør en 

særdeles stærk konstruktion og har en 

uovertruffen holdbarhed. 

Runde skiver – enestående afklip 
og perfekt beskyttelse
De runde skiver er Kverneland Taarups 

kendetegn. Det unikke cirkulære design 

betyder, at der holdes en konstant 

afstand mellem det yderste af skiverne. 

Sten afvises inden de risikerer at blokere 

mellem skiverne. Det reducerer chok 

belastninger af transmissionen til et 

absolut minimum og er i betydelig grad 

medvirkende til forbedret holdbarhed. 

En knivbjælke skabt til 
hårdt arbejde!

Det store overlap mellem knivene giver 
bedre høstekvalitet og reducerer risikoen 
for, at der sætter sig afgrøderester fast 
mellem skiverne.

Den smidige udformning af stenbeskyttel-
sen bringer høsteskiver og knive tættere 
på jorden. Fordelen er en forbedret høste-
kvalitet, specielt i tynde og lette afgrøder.

De runde skiver er mindre følsomme 
overfor sten og ‘slår’ ikke til stenen. Dette 
giver færre chokpåvirkninger på hele 
knivbjælken.

Runde skiver er 
mindre følsomme 
over for sten.

ProFit sikrer 
effektivt arbejde 
og større udbytte.

Helsvejst 
knivbjælke 
fjerner risiko 
for lækage. Imponerende 

høstekvalitet 
takket være ny 
konstruktion af 
stenbeskyttelse.
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Svejst knivbjælke med overlappende 
c-profiler, hvilket giver en særdeles stærk 
og stiv konstruktion.

Lavt støjniveau takket være specielt 
designede gearhjul med rundt design, og 
lange tænder for effektiv kraftoverførsel.

Kverneland Taarup ProFit 
– for hurtigskift af knive
Med Kverneland Taarup ProFit kan skift 

og vedligeholdelse af knivene gøres med 

et minimalt tidsforbrug. Udskiftningen 

udføres ved hjælp af et specialværktøj, 

som leveres sammen med ProFit. Hurtigt 

og nemt løsnes kniven og en ny monteres. 

Kverneland Taarup ProFit er designet til 

standard bjælker og passer derfor til alle 

eksisterende knivbjælker.

Sikkerheden er vigtigst
Knivene er forsvarligt fastgjort på bjælken 

via et  fjederstål, der er monteret på 

hovedlejet. Dette minimerer risikoen for at 

græsset fanges af fjederstålet, og samtidig 

reduceres friktionen mellem fjederstålet og 

knivbjælken. 

Ved påkørsel af sten eller andet 

fremmedlegeme bliver fjederstålet skubbet 

opad, hvilket reducerer risikoen for tab af 

knive.

Højt olieindhold 
sikrer lav 
arbejdstemperatur.

Snoede knive 
giver et rent 
snit under alle 
forhold.

Lavt støjniveau 
takket være 
specielt 
fremstillede 
tandhjul.
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Kverneland Taarup 5087 M

Optimal græsslåning
Kverneland Taarup 5087 M er den 

perfekte maskine til det stadigt voksende 

antal landmænd, der er på udkig efter 

en effektiv løsning til at få skårlagt store 

områder med en forholdsvis lille traktor.

Maksimalt udbytte og 
omkostningsbevist
Kombinationen af en Kverneland Taarup 

5087 M og en 2832 F giver en løsning 

med 8,75 m arbejdsbredde, som kræver 

så lidt som 110 hk – og som passer 

perfekt til de fleste traktorer.

Spækket med detaljer
Kverneland Taarup har masser af 

funktioner, der imødeser de krav, 

der ønskes i forbindelse med høst af 

store arealer. De centermonterede 

høsteenheder, i kombination med de 

runde tallerkner, giver en uovertruffen 

skårlægning.

Den ideelle blanding af ydelse 
og energiforbrug
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

• Centerophæng

• 8.75 m arbejdsbredde

• Non-Stop Break-Away

• Lodret transportstilling

Konstrueret til hårdt arbejde
Kverneland Taarup Non-Stop Break-

away løsningen beskytter knivbjælken 

ved påkørsel af et fremmedlegeme og 

returnerer automatisk til høsteposition. 

Knivbjælken fra Kverneland Taarup har 

en jævn gang med et lavt støjniveau – 

praktisk ved en lang arbejdsdag

Den perfekte kombination
Den nye Kverneland Taarup 5087 M er en 

miljøvenlig og energibesparende løsning, 

som passer på traktorer fra 110 hk. Med 

den lave vægt på blot 1600 kg sammen 

med en fin vægtfordeling i en butterfly-

kombination opnås et lavt energiforbrug, 

lav vægt og høj effektivitet.
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Kverneland Taarup 5087 M

Præcis til dine behov

To indstillinger af høsteenhederne på 
ophænget for optimalt overlap.

Non-Stop Break Away system med Auto 
Reset.

Lodret transportstilling giver god vægt-
fordeling.
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

To muligheder for montering
5087 M kan tilpasses i forhold til f.eks. 

markens konturer og arbejdsbredden 

på den frontmonterede slåmaskine. 

For at sikre optimalt overlap kan 

høsteenhederne sættes i to forskellige 

positioner på ophænget. Dette giver 

desuden mulighed for større overlap ved 

ujævnt terræn og mindsker behovet for 

sideforskydningsudstyr.

Unik jordfølgeevne
5087 M er udstyret med to justerbare 

fjedre, som nemt og enkelt giver det 

optimale marktryk, som passer til det 

enkelte behov.

Non-Stop Break-Away
Kverneland Taarup Break-Away 

systemet beskytter knivbjælken mod 

fremmedlegemer. Hvis en forhindring 

påkøres, svinger maskinen bagud og op 

over forhindringen for derefter at vende 

tilbage til arbejdsposition helt uden stop i 

fremkørslen.

Centerophængt
De centermonterede høsteenheder 

har en jævn vægtfordeling på tværs af 

hele slåmaskinens bredde, hvorved en 

hurtigere og mere præcis jordfølgeevne 

opnås. Fordelen ved dette er et mindre 

slid og en fin beskyttelse af stubben.

Lodret transportstilling
Ved transport foldes slåmaskinen ind 

bag traktoren. Da slåmaskinens vægt 

er tæt mod traktoren, sikres en god 

vægtfordeling. Sideafskærmningen 

er ligeledes foldbar, og det muliggør 

en transporthøjde på under 4 m og 

transportbredden er 3 m.

Vending på forlandet
Ved vending på forlandet sikrer 

hydraulikcylinderen, som også anvendes 

under transportstilling, at der er rigelig 

afstand til skårene, således disse forbliver 

uskadte.

Stor frihøjde til skåret ved vending på 
forlandet.

Centermontering for unik jorfølgeevne. To justerbare fjedre giver den bedst mulige 
jordfølgeevne.
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Kverneland Taarup 2832 F

Et godt valg
Uovertruffen jordfølgeevne, nem i brug 

og lav vægt er værd at fremhæve på 

denne maskine. Den nye 2832 F er 

karakteriseret ved en unik høstekvalitet 

og jordfølgeevne. På grund af maskinens 

konstruktion kræves der ikke en fleksibel 

frontlift, da bevægelsesfriheden er 

indbygget i maskinens ophæng. 

Med en arbejdsbredde på 3,2 m og en 

arbejdsvægt på kun 680 kg kræver 

2832 F kun 55 hk. Kombineret med en 

3,2 m maskine bagerst giver dette 

mulighed for effektivt at kunne håndtere 

6,2 m græs med en traktor på kun 120 hk.

2 PTO hastigheder
Standard leveres maskinen med 

1000 o/min. Men blot ved at ombytte 

remskiverne får man 750 o/min., og 

derved reduceres brændstofforbruget. 

Dette gør det muligt at holde den korrekte 

hastighed på PTO men ved hjælp af 

reduceret omdrejningshastighed. En 

innovativ løsning på problemet med front 

PTO som ikke tilbyder reduceret PTO 

hastighed.

Problemfri skårlægning
En yderst effektiv sikring er unikt 

indbygget i ophænget og beskytter 

slåmaskinen, når den møder selv den 

mindste forhindring under arbejdet. For 

at yde maskinen maksimal beskyttelse 

vil knivbjælken bevæge sig bagud og op, 

og forhindringen passeres uden risiko for 

skader.

Avanceret enkelhed
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

Smalle skår er mulige
2832 F er den perfekte maskine til det 

daglige brug i kombination med en 

snittevogn sammen med en bugseret eller 

bagmonteret slåmaskine eller også som 

en del af en Butterfly kombination. Det 

brede skår passer perfekt i kombination 

med en bagmonteret slåmaskine, mens 

det smallere skår er ideelt til efterfølgende 

snittevogn eller presser

• 750/1000 omdr. gearkasse

• Break-Away løsning

• Variabel skårbredde med skårruller

For optimal bevægelse bevæger høsteenheden sig uafhængigt af hovedrammen.

Stor frihøjde til skåret ved vending på 
forlandet.

Ved ombytning af remskiver kan der skiftes 
mellem 1000 og 750 o/min.

Det er meget let at justere skårbredden, og 
det kræver ikke brug af værktøj.

Hovedrammens design med det integrerede 
Break-Away system gør, at slåmaskinen 
beskyttes ved påkørsel af forhindringer.
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Kverneland Taarup 2836 M

Stor arbejdsbredde – lav vægt
Den nye Kverneland Taarup 2836 M 

tilbyder en arbejdsbredde på hele 

3,6 m og det med en vægt på kun 

775 kg, hvilket indebærer, at maskinen 

passer på traktorer på helt ned til 65 

hk. Det gør den yderst attraktiv for 

landmanden med mindre traktorer. 

Sammen med den frontmonterede Taarup 

2832 F bliver den samlede arbejdsbredde 

hele 6,4 m

Fremragende høstekvalitet
Kverneland Taarup 2836 M har den sidste 

nye model knivbjælke, som sikrer et 

fremragende afklip på grund af de runde 

tallerkener, ligesom den har et meget 

lavt støjniveau og et lavt vedligehold på 

grund af det fuldsvejste bjælkehus, som 

eliminerer olielækage.

Den store afvejningsfjeder sikrer 

sammen med centermonteringen hele 

høsteenheden en perfekt tilpasning til 

markens skiftende konturer. 

Passer til enhver traktor
Tappene i trepunktsophænget kan 

justeres i fire forskellige positioner, så 

det passer til enhver traktor. En anden 

fordel er,  at overlappet i forbindelse 

med en frontmonteret maskine som 

2832 F kan optimeres, så man sikrer, at 

den komplette arbejdsbredde for begge 

maskiner udnyttes fuldt ud.

Desuden kan høsteenheden monteres i 

to forskellige positioner på ophænget for 

optimalt overlab.

Indbygget holdbarhed 
og fleksibilitet
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

Løft på forlandet
Løft på forlandet er nemt gjort uden 

brug af traktorens 3-punktsophæng. 

En hydraulikcylinder løfter maskinen 

ved vending, og vending er let og 

enkel takket være fin frihøjde. Samme 

cylinder anvendes, når maskinen skal i 

transportstilling.

• 540/1000 omdr./min gearkasse

• Non-Stop Break-Away

• 125o lodret transportstilling

• Centerophæng

Centerophæng
Kverneland Taarup 2836 M er 

centerophængt, således at vægten 

fordeles jævnt over hele slåmaskinens 

bredde, ligesom det giver en bedre 

jordfølgeevne. Mindre slid og optimal 

beskyttelse af græsstubben.

Transportstilling
Kverneland Taarup 2836 M 

foldes hydraulisk i en 128o lodret 

transportstilling. Det lave tyngdepunkt 

sikrer fortrinlig vægtfordeling med 

slåmaskinen tæt på traktoren. Desuden 

er vægten fordelt på begge sider af 

slåmaskinen. Transporthøjden er 

begrænset, således at transport ved 

smalle passager og under broer ikke er 

noget problem.

Justerbar PTO hastighed
Kverneland Taarup 2836 M leveres 

standard med muligheden for enten 

540 eller 1000 o/min. Det kræver intet 

ekstraudstyr. Det eneste man skal 

gøre er at vende hovedgearkassen på 

ophænget 180o.

Break-Away systemet
For at yde maksimal beskyttelse af 

knivbjælken er 2836 M udstyret med 

Kvernelands Break-Away system. Ved 

møde med en forhindring vil udstyret 

svinge maskinen bagud og op over 

genstanden for derefter at returnere 

til normal arbejdsstilling efter at 

genstanden er passeret.
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Kverneland Taarup 2528 H-2532 H

Kverneland Taarup introducerer nu en ny 

centermonteret slåmaskine i en hydraulisk 

ophængt udgave og med arbejdsbredder 

på  2,8 m og 3,2 m. Kverneland Taarup 

2528 H og 2532 H er udstyret med en 

fuldsvejst smal knivbjælke, som giver 

et optimalt afklip, og man har bestræbt 

sig på at designe en maskine, hvor det 

daglige brug er let, ligetil og så effektivt 

som muligt. 

Kendetegn 2528 H og 2532 H:
• Hydraulisk ophæng for præcis 

jordfølgeevne.

• Centerophæng for jævn vægtfordeling, 

stabilt arbejde og hurtig reaktion i 

ujævnt terræn.

• Let løft på forlandet uden brug af 

3-punktsophænget – god frihøjde under 

knivbjælken.

• Non-Stop Break-Away system som 

beskytter knivbjælken.

• Unik jordfølgeevne ved skråninger på 

 +/- 15o.

2528 H og 2532 H er udstyret 
med Non-Stop Breakaway systemet, 
som beskytter knivbjælken.

Centerophæng med 
perfekt jordfølgeevne



17

The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

1

2

3

4

Hydraulisk centerophæng
Maskinen er ophængt i centrum af 

tyngdepunktet, hvilket giver flere fordele 

blandt andet ens marktryk og hurtig 

tilpasning til varierende jordforhold. 

Disse egenskaber gør det lettere at 

opnå et renere snit, bedre beskyttelse 

af græsstubben og ikke mindst en bedre 

brændstoføkonomi samt mindre slid af 

slæbesko.

Fleksibel slåning på skråninger
Det nye design af ophænget med et ekstra 

omdrejningspunkt giver større fleksibilitet 

og gør det muligt for slåmaskinen at 

arbejde i  + / - 15o vinkel. 

Det er en stor fordel, når der køres i 

bakket terræn eller langs grøfter, og 

desuden er det lettere for maskinen at 

manøvrere på forlandet.

Let at løfte på forlandet
Løft af Kverneland Taarup 2528 H og 

2532 H gøres nemt ved hjælp af en 

hydraulisk cylinder uden brug af traktorens 

3-punkts ophæng. Da PTO forbliver i 

samme position undgås vibrationer i 

transmissionen og dermed mindre slid på 

traktor og maskine.

Vending på forland
Sammen med den lette justering og 

præcise indstilling af marktrykket sikrer 

den hydrauliske affjedring også, at 

2528 H og 2532 H har tilstrækkelig 

frihøjde, således at skårene ikke 

beskadiges.

Fremragende kraftoverføring
2528 H og 2532 H er udstyret med 

direkte træk fra gearkassen til den 

første tallerken. Det sikrer en effektiv 

kraftoverføring, og gør det muligt at 

udnytte hele bjælkens arbejdsbredde.

Sikker og nem transport
Under transport svinges slåmaskinen 

hydraulisk ind bag traktoren. Hurtig og 

nem omstilling uden at forlade traktoren. 

Med den tætte og lave position er 

transporten sikker. 



18

Kverneland Taarup 2540 H

Seriøs skårlægning!

4-meter løsningen
Kverneland Taarup 2540 H er en virkelig 

højtydende slåmaskine med sine 4 meters 

arbejdsbredde og 10 modsat roterende 

runde tallerkener. Det kombinerer det 

bedste fra centerophænget på Kverneland 

Taarup 2540 H serien med det nye 

Kverneland Taarup HydroFloat – et 

hydraulisk ophæng, som sikrer en mere 

jævn flotation af den 4 meter brede 

høsteenhed.

Hydraulisk ophæng
Kverneland Taarup 2540 H er designet 

med et nyt og unikt hydraulisk ophæng 

Kverneland Taarup Hydro-Float, som 

giver en vældig god jordfølgeevne. 

Takket være dette nye hydrauliske 

ophæng justeres marktrykket nemt og 

sikrer dermed tilpasning til varierende 

markforhold og dermed en ens stubhøjde.

Marktrykket justeres løbende og hurtigt 

ved hjælp af et håndtag på ophænget.

Hydraulisk ophæng for 
indstilling af præcist marktryk 
og unik tilpasning.

Centerophæng for jævn 
vægtfordeling og enestående 
tilpasning.

Let at løfte på forlandet uden 
brug af traktorens trepunkts-
ophæng.

Break-Away udstyr som 
beskytter knivbjælken mod 
fremmedlegemer.
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Den 10-tallerkeners knivbjælke har 
direkte drev fra gearkassen til den første 
tallerken og det reducerer effektivt spild 
af kræfter og udnytter hele knivbjælkens 
arbejdsbredde.

Under transport er maskinen hydraulisk 
svunget ind bag traktoren. Hurtig og nem 
omstilling uden at forlade traktoren.

Kverneland Taarup 2540 H er låst i lodret 
transportstilling - det giver et fint overblik 
bagud under transport.

Let vending på forlandet

Vending på forlandet
Vending på forlandet foretages nemt med 

Kverneland Taarup 2540 H. Slåmaskinen 

løftes uden brug af traktorens 3-punkt-

ophæng. Under arbejdet i marken tilbyder 

Kverneland Taarup 2540 H god frihøjde, 

så skårene ikke ødelægges.

Hydraulisk løft af slåmaskinen uden brug 

af traktorens 3-punkts ophæng. (foto til 

højre)
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Kverneland Taarup 2620, 2624, 2628, 2632

Fleksibelt ophæng 
og driftsikker ydelse
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Let justering af marktryk. En kraftig fjeder 
giver knivbjælken på Kverneland Taarup 
2600 serien bedst mulig støtte og det 
optimale marktryk langs hele knivbjælken 
under forskellige markforhold. Marktrykket 
reguleres let og enkelt ved hjælp af en 
fjeder.
 

Løft af høsteenhed. På forlandet løftes 
slåmaskinen uden brug af traktorens 
3-punktsophæng, som ikke kræver 
justering i marken. En smart og enkel 
løsning sikrer god frihøjde og forhindrer 
skade af skår.

Fin transportløsning. Ved transport foldes 
maskinen fra førerhuset let ind i lodret 
transportstilling bag traktoren for sikker og 
rolig transport.

Simpel tilkobling 
Kverneland Taarup 2600 serien er meget 

let at montere på traktoren.Ved parkering 

står lifttappene vandret, og lifttappene 

tilpasses hurtigt traktorens bredde. Derved 

sikres, at hele slåmaskinens høstebredde 

udnyttes.

Kverneland Taarups sidemonterede 

slåmaskiner fås i arbejdsbredder fra 

2,0-3,2 m. 2600 serien tilbyder en yderst 

driftsikker teknologi, nem håndtering og 

høj ydelse til trods for lavt kraftbehov. Det 

fleksible ophæng sikrer, at høsteenheden 

tilpasser sig selv de mest ekstreme 

markforhold. 

Kverneland Taarup 2600 serien giver 

en fin og jævn skårlægning, hvad enten 

det gælder brede eller smalle skår. 

Slåmaskinen kan udstyres med skårruller 

i både højre og venstre side.

Det fleksible ophæng til svære 
forhold
Kverneland Taarup 2600 er udstyret med 

et ekstremt fleksibelt ophæng, der sikrer 

endnu bedre jordfølgeevne og tilpasning 

til selv de mest ujævne marker. 

Ophænget på slåmaskinen gør det muligt 

at arbejde på stejle skråninger og i bakket 

terræn. 

For ekstreme forhold tilbydes et 

ekstraudstyr i meget bakket terræn.

Kverneland Taarup 2600 kan dreje 35º op og 
ned uden nogen form for justering.
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Ved påkørsel af sten eller andre hindringer 
svinger bjælken bagud og op. Når hindrin-

gen er passeret svinger bjælken straks 
tilbage i arbejdsposition, uden at man 

behøver at standse. Det giver maksimal 
beskyttelse af maskinen, og man sparer tid.

Kverneland Taarup 2500 H, 2600 og 2836 

M er udstyret med Non-Stop Break-Away 

system, som beskytter knivbjælken mod 

sten og andre forhindinger. Rammes 

en forhindring svinger systemet den 

givne høsteenhed bagud og op over 

forhindringen, og det giver maksimal 

beskyttelse af bjælken.

Det er ikke nødvendigt at stoppe eller 

reversere for at få traktoren tilbage i 

arbejdsstilling – Kverneland Taarups 

Non-Stop sikkerhedssystem returnerer 

automatisk maskinen til den originale 

arbejdsposition.

Non-Stop sikkerheds-
system beskytter 
knivbjælken 



Model 2528 H 2532 H 2540 H 2620 2624

Arbejdsbredde (m) 2,80 3,20 4,00 2,00 2,40

Skårbrædder v/h eller

skårruller v/h monteret, ca. (m) 1,7-2,2 2,1-2.6 2,5-3,0 0,9-1,4 1,3-1,8

Vægt, ca. (kg) 700 775 925 546 583

Antal skiver 7 8 10 5 6

Stubhøjde (mm) 35-60 35-60 35-60 20-50 20-50

Skiveomdrejninger (omdr./min.) 3000 3000 3000 3000 3000

Kraftbehov, min. (kW/hk) 37/50 41/55 50/70* 30/40 33/45

PTO, standard (omdr./min.) 540 540 1000 540 540

PTO, optional (omdr./min.) - - - - -

PTO m/friløb • • • • •
PTO m/friktionskobling • • • - -

Hydr. omstilling til transport • • • • •

Model 2628 2632 2832 F 2836 M 5087 M

Arbejdsbredde (m) 2,80 3,20 3,20 3,60 8,75

Skårbrædder v/h eller

skårruller v/h monteret, ca. (m) 1,7-2,2 2,1-2,6 - 3,2 -

Vægt, ca. (kg) 609 643 680 775 1600

Antal skiver 7 8 8 9 16

Stubhøjde (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Skiveomdrejninger (omdr./min.) 3000 3000 3000 3000 3000

Kraftbehov, min. (kW/hk) 37/50 40/55 40/55 47/65 81/110

PTO, standard (omdr./min.) 540 540 750/1000 540/1000 1000

PTO, optional (omdr./min.) - - - - -

PTO m/friløb • • ° ° °
PTO m/friktionskobling - - ° ° °
Hydr. omstilling til transport • • - ° °
*) Venligst bemærk krav om minimum vægt på traktor.    • = Standard    ° = Ekstraudstyr

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for
unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifi kationer og ekstra-
udstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet over 
for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre specifi kke 
maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk tilsynsførende 
ved Kverneland Group. © Kverneland Group Kerteminde AS

Ekstraudstyr   
• Stråskiller

• Høje slæbesko (20 mm)

• Kastevinger

• Skårruller, højre og venstre

• Skårbrædder, højre og venstre

• Trafiklys

Tekniske 
specifikationer
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Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale
producenter og leverandører af landbrugsmaskiner og
serviceydelser. 

Fokus på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet
sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik
pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker jord-
bearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.

Originale reservedele
Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde under
de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. Det
brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner,
plove, jordbearbejdningsudstyr, såmaskiner, gødnings-
spredere og sprøjter. 

Kverneland Group har et yderst professionelt forhandlernet, som altid 
står klar til at yde service og teknisk support og til at levere originale 
dele af meget høj kvalitet.

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

kverneland.dk


