
Kverneland Taarup
9000 Rotorriver

Effektivt og 
præcist arbejde



Det komplette riveprogram!

Kverneland Taarups tangentielle rivearme 
hæver rivetænderne ud af skåret hurtigt og 
i det rette øjeblik og efterlader dermed et 
luftigt og jævnt skår.

Tænder der river helt rent!
Kverneland Taarup rotorriver er udstyret 

med de nye Kverneland Taarup ‘Duo 

Tines’, der leverer et unikt resultat og 

riverhelt rent. Den specielle konstruktion 

af tænderne tillader 4 par ‘Duo Tines’ på 

én arm og sikrer dermed et omhyggeligt 

og præcist arbejde. Med op til 15 rivearme 

pr. rotor er maskinerne klædt på til 

maksimalydelse. 

Alle Compact Line modeller er udstyret 

med 9 mm tænder, mens de på alle Pro 

Line modeller har en diameter på hele 10 

mm, hvilket sikrer optimal holdbarhed.

Speciel vinkling af rivetænderne
Afstanden mellem de 2 fjedre på hver 

‘Duo Tine’ er reduceret sammenlignet 

med konventionelle tænder. Dette sikrer 

et mere præcist og grundigt arbejde i 

marken og minimerer spild af afgrøde, 

der ikkebliver revet sammen. Den øgede 

riveevne, der opnås med Kverneland 

Taarup ‘Duo Tines’, forøger samtidig 

arbejdshastig-heden og reducerer 

jordtrykket.
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Perfekt jordfølgeevne
Kverneland Taarup rotorriver er udviklet 

med henblik på at opnå den mest 

optimale rivning uden urenheder i 

afgrøden. Nøgleordet er præcision i 

hele processen, og evnen til at tilpasse 

markens ujævnheder er af ekstra vigtig-

hed - specielt når der opereres under 

ekstremt ujævne forhold. 

Tredimensionel tilpasning
Kverneland Taarup rotorriver er udsty-

ret med TerraLink Quattro, et specielt 

Kverneland Taarup system der giver 

optimalt marktryk. TerraLink Quattro 

systemet består af et understel med 4 

boogiehjul og et specialdesignet rotor-

ophæng, der sikrer fortræffelig rivefunk-

tion, selv ved høje fremkørselshastig-

heder. TerraLink Quattro tillader tilpasning 

af markens overflade i 3 dimensioner.

TerraLink Qauttro med 4 fordele
TerraLink Quattro tilbyder klare 

fordelesammenlignet med konventionelle 

pivot-ophængte systemer:

• Vedligeholdelsesfri - ingen sliddele, der 

skal skiftes.

• Automatisk arbejdende system - der selv 

tilpasser sig markens overflade.

• Indbygget vægtforskydning på forreste 

hjul sikrer mod uønsket løft og præcis 

rivehøjde selv ved høje hastigheder.

• Understel med 4 boogiehjul - tætplaceret 

på rivetænderne.

Kverneland Taarup 
9578 C med 7.0-7.8 m 

arbejdsbredde.

TerraLink Quattro

Den formindskede afstand mellem 
tænderne sikrer et mere præcist 
rivearbejde og forøger samtidig 
arbejdshastigheden.
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De driftsikre og 
solide løsninger

Kverneland Taarup CompactLine • ProLine

Rivearmene er monteret i støbte 
aluminiumshuse, der sikrer ekstra stabilitet 
og support.

Hver enkelt rivearm kan afmonteres og 
efterses individuelt.

Kverneland Taarup tangentiale rivearme 
hæver rivetænderne ud af skåret hurtigt. 

Compact Line gearkasserne med 
rotorhoved der smøres med fedt i et 
hermetisk lukket hus.

ProLine - Minimal vedligeholdelse
De kraftigste rotorriver er udstyret med 

en vedligeholdelsesfri oliebadsgearkasse, 

hvor kronhjulet kører i et helt lukket 

oliebad, der sikrer en 100% vedvarende 

smøring. Kronhjulet er udstyret med solide 

kuglelejer, der giver maksimal støtte og 

sikrer en problemfri rotation.

Alle rivearme, inklusive huset, kan 

afmonteres ved kun at fjerne 3 bolte. 

Desuden sikrer kurvebane-designet, at 

rivearmene forlader afgrøden hurtigere og 

dermed efterlader et mere ensartet skår. 

Den hærdede kurvebane er justerbar 

og har en diameter på intet mindre end 

400 mm, hvilket garanterer en sikker og 

problemfri rotation. Aluminiumshuse med 

to integrerede kuglelejer og en stor kon-

taktflade, sikrer en solid og vedligeholdel-

sesfri montering af rivearmene.

CompactLine modeller
Alle Kverneland Taarups Compact 

Line river er udstyret med et 

vedligeholdelses-venligt rotorgear. 

Rotorgearet smøres med fedt i et 

hermetisk lukket hus og giver dermed en 

meget pålidelig ydeevne. Dette sikrer, 

at skidt ikke har adgang til gearkassen, 

og dermed opnås en lang levetid. 

Rotorakslen, rivearmene og drivakslen 

er alle monteret på to lejer for maksimal 

styrke og lang levetid. Alle CompactLine 

river er udstyret med tangentiale 

rivearme, som sikrer en jævn og regulær 

skårformation. Desuden hindrer det 

tangentiale design, at materiale føres 

i retning af rotoren og det tillader en 

højere løftehøjde ud af skåret.

Kurvebanen er specielt designede til 

individuelle rotor diametre for at give 

et optimalt riveresultat ved enhver 

arbejdsbredde og med enhver model.

Kronhjulet løber i et helt vedligeholds-

frit og lukket oliebadssystem, som 

sikrer 100% konstant smøring.

Drivakselgear med to lejer holder 

drivaksel og kronhjul sikkert på plads.

Kraftige og solide gearkasser 

af 400 mm kvalitetsstål.

Alle rivearme kan afmonteres indivi-

duelt ved at fjerne 3 bolte.

Trinløs justering af kurvebane sikrer let 

tilpasning til varierende mængder og 

typer af materiale. 

Kverneland Taarup ‘Duo Tines’ 
Konventionelle rivetænder 
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Rivearmene er sikkert monteret i støbte 

aluminiumshuse for ekstra støtte.

Heavy duty kuglelejer med stor afstand 

giver optimal støtte til rivearms-

akslerne. 

Forseglede gear med indstillelig 

kurvebane.
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Minimalt kraftbehov
Kverneland Taarup 9032 - 9035 - 9439 - 9042 T - 9443 • CompactLine

Vedligeholdelsesvenligt 
rotorhoved
Alle Kverneland Taarups Compact Line 

river er udstyret med et vedligeholdelses-

venligt rotorgear. Rotorgearet smøres 

med fedt i et hermetisk lukket hus og giver 

dermed en meget pålidelig ydeevne. Dette 

sikrer, at skidt ikke har adgang til gear-

kassen, og dermed opnås en lang levetid. 

Rotorakslen, rivearmene og drivakslen 

er alle monteret på to lejer for maksimal 

styrke og lang levetid. Compact Line gearkasserne med 
rotorhoved der smøres med fedt i et 
hermetisk lukket hus.

Let aflæselig oliestand via inspektionsglas.
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Kverneland Taarup tilbyder 5 kompakte 

rotorriver, udviklet til mindre traktorer, men 

stadig med en betydelig arbejdsbredde. 

Kverneland Taarup’s kompakte rotorriver 

har en arbejdsbredde på 3,2-4,3 m. 

Med mulighed for at vælge mellem 

svingbart 3-punktsophæng, fastlåst 

3-punktsophæng og en bugseret version, 

findes der en model, der kan tilfredsstille 

alle behov. 

Alle rotorriver (dog ikke Kverneland 

Taarup 9042 T) er udstyret med mekanisk 

justering af højden via et håndsving, 

hvilket muliggør tilpasning til de enkelte 

markforhold.

Kverneland Taarup 9042 T i transport-
position.

Kverneland Taarup 9032 rotor-rive med 
3,2 m arbejdsbredde.

Kverneland Taarup 9042 T bugseret rotor-
rive med 4,2 m arbejdsbredde.

Kverneland Taarup 9439 i transport-
position.

Som ekstraudstyr kan rotorriver med 
3-punktsophæng leveres med et 3. hjul, 
der sikrer endnu bedre stabilitet.

Drejbar 3-punktmontering sikrer en 
enestående jordfølgeevne, og at rotorriven 
følger traktoren rundt i skarpe kurver.

Kverneland Taarup 9042 T 
bugseret rotorrive
Kverneland Taarup 9042 T er den 

perfekte maskine for landmænd, der 

efterspørger en rotorrive til mindre 

traktorer. Når den er tilkoblet en 

ophængsmonteret trækstang, kræves 

der kun en traktor med minimum 20 

hk. Rotorriven leveres med et ‘Quick-

Lift’-system, der nemt og bekvemt 

løfter maskinen hydraulisk op af skåret. 

Kverneland Taarup 9042 T har en 

frihøjde på 50 cm i løftet tilstand 

- vigtigt, når skår skal passeres.
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Kraftige og pålidelige river
Kverneland Taarup 9542 - 9546 • ProLine

Høj ydelse
Kverneland Taarup’s nye generation af 

ProLine kompakte rotorriver er udstyret 

med et nyt gearkasse design med 

fremragende egenskaber. Specifikationer 

som vibrationsdæmpere, tandem aksler 

og HydroLift højdejustering kendetegnene 

ligeledes de nye kompakte rotorriver.

ProLine gearkasse
De nye kompakte rotorriver er baseret på 

ProLine oliebadsgearkassen for minimal 

vedligeholdelse. Disse maskiner tilbyder 

arbejdsbredder på 4,2 og 4,6 m. 

ProLine gearkassen tilbyder nu en 

endnu bedre skårformation. Designet 

på Kverneland Taarup’s kendetegn, den 

massive 40 cm store kurvebane, er blevet 

optimeret, så rivearmene nu forlader 

skåret hurtigere og efterlader et mere 

ensartet skår. Rivearmsaksler og -huse 

kan udskiftes hurtigt på grund af nye 

dækplader.

Begge river er som standard udstyret 

med   både 4-hjuls tandem aksler og 

vibrationsdæmpere sikrer en perfekt 

jordfølgeevne og reducerer urenheder i 

skåret.
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Standard vibrationsdæmpere sikrer perfekt 
jordfølgeevne.

Omstilling til transport sker ved at afmontere rivearmene og placere dem på hoved-
rammen. Sikkerhedsrammer og skårdeflektoren foldes op.

Disse river kan som ekstraudstyr leveres 
med et tredje hjul, som let indstilles 
foroven og muliggør vedvarende brug af 
standard topstangsmontering.

HydroLift konceptet
En unik feature på Kverneland 

Taarup 9542 og 9546 er HydroLift 

højdereguleringsanordningen, som gør 

det muligt at tilpasse maskinen til 

de enkelte markforhold. Højden på 

rivetænderne indstilles let og hurtigt fra 

førerhuset, så de passer til stubhøjden 

eller varierede markforhold.

Justerbar kurvebane. Kverneland Taarup 9542 og 9546 er 
udstyret med oliebadsgearkasse.

Kverneland Taarup 9542 
og 9546 er udstyret med 

oliebadsgearkasse for 
minimal vedligeholdelse.
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De fleksible løsninger

Placering af to mindre natskår. Begge river er udstyret med dobbelt  
vidvinkel pto.

Vending på forland: Kverneland Taarup er 
standard udstyret med QuickLift system, 
der giver en frihøjde på 50 cm, det gør det 
lettere at krydse et skår. 

Kverneland Taarup 9471 S VARIO - 9471 S EVO • CompactLine

Det patenterede SideShift system 
gør det muligt rive tæt på markskel.
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Kverneland Taarup 9471 S VARIO og 

9471 S EVO er det rigtige valg, når kravet 

er fleksibilitet. De to rotorer, der arbejder 

uafhængigt af hinanden, gør det muligt at 

samle ét stort skår eller to mindre natskår. 

Afgrøde fra op til 12,5 m kan samles i ét 

stort skår. 

Stor i marken - lille i transport
Begge sideriver er lette at omstille fra 

arbejds- til transportposition. Riverne 

svinges let ind bag traktoren og følger 

jævnt og roligt efter. Transportbredden er 

under 3,00 m. 

Rivearmene kan let og hurtigt afmonteres, 

så bredden kun er 2,45 m. Behageligt 

under transport og vinteropbevaring. 

Kverneland Taarup SideShift
Med det nye sideforskydningssystem har 

Kverneland Taarup løst problemet med 

at rive langs markskel. Den forreste rotor 

på Kverneland Taarup 9471 S EVO kan 

ganske enkelt sideforskydes, så riven 

flyttes hydraulisk til højre for traktoren. 

Hermed undgås, at traktoren må køre i 

markskel og evt. beskadiges. Det samme 

gør sig gældende, når der skal rives under 

træer. Hele riven kan også sideforskydes 

til venstre for traktoren, hvorved det er 

muligt at undgå, at traktoren kører over 

urevet græs.

Sideforskydning til højre - behageligt hvis 
træer skal passeres tæt.

Sideforskydning til venstre - hvis kørsel på 
urevet græs skal undgås.

Akslerne er ‘trukket’ for behagelig 
transport og formindsket kraftforbrug.

Kverneland Taarup TerraLink 
- 5 fordele 

• Totalt vedligeholdelsesfrit

• Automatisk støddæmpning giver rolig 

kørsel.

• Boogiehjul med stor sporvidde og med 

18.5” hjul som følger markens konturer 

og giver fin jordfølgeevne og stabilitet 

på skråninger.

• Bugsertræk giver rolig kørsel og 

reducerer trækkraftbehovet, især under 

våde forhold.

• Fin følgeevne under vejtransport.

Kverneland Taarup TerraLink til Kverneland 
Taarup 9071 S EVO.

TerraLink muliggør jordtilpasning i 
3dimensioner.
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Effektive storriver

Riverne er  høj kapacitet kombineret med 

en unik fleksibilitet. De 2 river tilbyder 

kapacitet til en yderst fornuftig pris. 

Arbejdsbredden rækker fra 6,2 -7,8 m. 

Fælles karaktertræk for riverne er aktivt 

styrende hjul på hovedrammen, TerraLink 

Quattro og hydraulisk løft af rotorerne.

Kverneland Taarup 9472 C (Hydro) og 

9476 C tilbyder hydraulisk justerbar 

arbejdsbredde. For 9472 C (Hydro) kan 

bredden justeres mellem 6,2 og 7,2 m, 

mens   9476 C klarer arbejdsbredder 

på 7,0-7,8 m. Skårbredden vil ligge 

mellem 1,2-1,9m. Den justerbare 

arbejdsbredde gør det muligt, at tilpasse 

skårbredden præcist til den efterfølgende 

arbejdsproces.

Unik manøvrering
Kverneland Taarup centerriver er alle 

udstyret med en stærk hovedramme, 

der giver en meget robust konstruktion. 

Hovedrammen er bagerst udstyret med 

aktiv hjulstyring, hvilket tillader skarpe 

sving på forlandet og giver adgang til 

smalle adgangsveje under transporten. 

Den aktive hjulstyring gør rotorriverne i 

stand til at følge skåret i skarpe hjørner og 

foretage sving på op til 80°. Begge hjul kan 

justeres hydraulisk fra førerhuset.

Tandemaksel giver en forbedret 
jordfølgeevne (ekstraudstyr).

Kverneland Taarup 9472 C - 9476 C • CompactLine

Kverneland Taarup 9476 C 
med hydraulisk justering 

af arbejdsbredden.
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…og7,8 m.Arbejdsbredden kan indstilles hydraulisk 
mellem 7,0 m…

Aktiv hjulstyring giver en lille venderadius. Skarpe sving på op til 80º.

Let tilgængelig placering af rivearme under 
transport.

Foldning til transport sker hydraulisk fra 
førerhuset, og skårdeflektoren hæves auto-
matisk. Ønskes lavere transporthøjde kan 
rivearmene afmonteres.

9472 C Hydro
Den nye Kverneland Taarup 9472 C 

Hydro er udstyret med hydraulisk 

styrede aksler på hovedrammen, for 

hævning og sænkning af maskinen ved 

transport. Dette gør det muligt at redu-

cere transporthøjden med hele 45 cm, 

endda uden at afmontere rivearmene.

Tilføj hertil features som justerbar 

arbejdsbredde på 6,2-7,2 m, TerraLink 

Quattro for optimal tilpasning til 

markens overflade og heavy duty 

hovedramme design, og resultatet er 

minimal vedligeholdelse, højere produk-

tivitet og maksimal brugervenlighed.

Alle hovedfunktioner, så som løft og 

sænkning af hovedramme og rotorer 

udføres fra kabinen, via en elektro-

hydraulisk kontrol terminal. Det er også 

muligt, at forvælge løft af de enkelte 

rotor enheder via terminalen. En inte-

greret løsning som kun tilbydes af 

Kverneland Taarup.  
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Dobbelt op på effektiviteten

En maskine - to arbejdsopgaver
Serien af sideriver er udstyret med en 

stærk hovedramme samt det velkendte 

TerraLink Quattro for optimal tilpasning til 

markens overflade. Med en arbejdsbredde 

på 6,90 m, er det muligt at samle afgrøde 

fra 13,20 m i ét stort skår. Alle rivearme 

er aftagelige og let vinklet til det unikke 

Kverneland Taarup design for at sikre en 

renere rivning. VARIO udførelsen tilbyder 

desuden muligheden for at lave 2 skår, 

mens EVO modellen kan lave et skår til 

siden.

Et væld af spændende detaljer, der alle 

gør Kverneland Taarup 9469 S VARIO 

og 9469 S EVO til universelle maskiner, 

og som alle passer til en bred vifte af 

anvendelsesmuligheder. Aktiv hjulstyring 

på hovedrammen tillader skarpe sving 

på forlandet  og giver lettere adgang til 

smalle adgangsveje under transport. De to 

rotorer er designet med ekstra overlap for 

at sikre samling af afgrøden uden spild.

Unik manøvredygtighed
9469 S VARIO og 9469 S EVO er, som 

alle andre Kverneland Taarup river, 

baseret på en stærk hovedramme med 

80º drejeradius, der sikrer overlegne 

manøvremuligheder. 40 cm løftehøjde 

sikrer, at eksisterende skår kan passeres 

uden problemer.

Kverneland Taarup 9469 S VARIO - 9469 S EVO • CompactLine
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Kverneland Taarup 9577 S tilbyder 

en stor arbejdsbredde på hele 7,7 m. 

Sideriveløsningen gør det muligt at 

riveafgrøder fra en samlet bredde på 

14,5m i ét skår - hvilket sikrer en effektiv 

udnyttelse af de efterfølgende maskiner. 

Kverneland Taarup 9577 S er udstyret 

med en stærk og robust hovedramme 

samt oliebadsgearkasse.

9577 S er udstyret med den velkendte 

vedligeholdelsesfrie ProLine oliebadsgear-

kasse. Designet på Kverneland Taarup 

kendetegnet, den massive 40 cm store 

kurvebane, tillader rivearmene at forlade 

skåret hurtigere, med et mere ensartet 

skårbillede til følge. Herudover har den 

forreste rotor 12 riveame, hver med 4 rive-

tænder, mens den bagerste rotor er udsty-

ret med 13 rivearme, hver med 5 rivetæn-

der. Dette sikrer et optimalt riveresultat og 

muliggør en højere arbejdshastighed.

Den bagerste del af hovedrammen er 

sænket for at flytte tyngdepunktet tættere 

på marken og sikre forbedret stabilitet. 

Hjulene på undervognen er placeret 

længere bagud i forhold til rotoren, for at 

sikre optimal markfølgeevne under selv 

krævende forhold. Desuden er Kverneland 

Taarup 9577 S udstyret med TerraLink 

Quattro for 3-dimensional tilpasning af 

rotorerne i forhold til markforholdene. 

Kverneland Taarup 9577 S • ProLine

Fleksibel siderive!

Bagrammens lave position flytter tyngde-
punktet tæt på marken for udmærket 
stabilitet.

Sideriveløsningen gør det muligt at 
riveafgrøder fra en samlet bredde på 14,5m 
i ét skår.
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Den professionelle løsning

Heavy duty river
Kverneland Taarup 9578 C og 9584 C er 

ægte heavy duty river med arbejdsbredder 

på op til 7.8 og 8.4 m. Med oliebadsgear-

kasse og en yderst robust hovedramme, er 

riverne konstrueret til de mest krævende 

forhold. Den hydraulisk indstillelige arbejds-

bredde og den høje manøvredygtighed, hvor 

80° vendinger er mulige, er andre vigtige 

kendetegn for Kverneland Taarup 9578 C 

og 9584 C. 

De 4 boogiehjul på hver rotor sikrer en jævn 

og smidig fremdrift af hele riven. Hjulene er 

placeret så tæt på rivearmen som muligt for 

at sikre størst mulig stabilitet. Hver rivearm 

er forsynet med 4 Taarup Duo tænder, der 

sikrer et endnu renere riveresultat.

Kverneland Taarup 9578 C - 9584 C • ProLine

Kverneland Taarup 9584 C 
er med sin arbejdsbredde 

den professionelle løsning.
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Arbejdsbredden er hydraulisk justerbar 
fra førerhuset, og den kan sættes mellem 
7,6 - 8,4 (9578 C: 7,0 - 7,8 m).

Centerriverne foldes hydraulisk for 
transport fra førerhuset. Rivearmene kan 
let afmonteres.

Enestående manøvrering på forageren.

Unik manøvrering
Kverneland Taarup 9578 C og 9584 

C er udstyret med en yderst robust 

hovedramme. Den aktive hjulstyring, der 

automatisk styrer hjulene, og 2-punkt 

ophæng gør det muligt at foretage sving 

på op til 80°.

Den højt placerede hovedramme sikrer god 
frihøjde ved f.eks. vending på forageren.

Maskinen kan udstyres 
med boogiehjul for Quattro 

undervognen.
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Stor ydelse og fleksibilitet        
Kverneland Taarup 95110 C  • ProLine

Heavy duty maskine med kompakt 
design
Kverneland Taarup 95110 C er en dobbelt 

rotorrive med 10,90 m arbejdsbredde, 

et segment der normalt kun nås med 

væsentlig dyrere 4 rotors løsninger. 

Kverneland Taarup 95110 C tilbyder 

let håndtering, nem manøvrering og 

et stærkt og solidt design. På trods af 

en arbejdsbredde på hele 10,90 m er 

riven stadig kompakt, og derfor nem at 

manøvrere i mindre marker.

Nem betjening med minimal 
vedligeholdelse
95110 C er designet til nem betjening med 

flere detaljer, som sikrer at arbejdsdagen 

bliver så komfortabel som mulig. Maskinen 

er konstrueret omkring to ProLine 

gearkasser, som sammen med den faste 

hovedramme, sikrer en stærk og robust 

løsning, udviklet til virkelig hårdt arbejde, 

men med mindst mulig vedligeholdelse. 

ProLine gearkasse
ProLine gearkassen tilbyder nu endnu 

bedre skårformation. Designet på 

Kverneland Taarup kendetegnet, den 

massive 40 cm store kurvebane, tillader 

rivearmene at forlade skåret hurtigere, 

med et mere ensartet skårbillede til følge. 

Rivearmsaksler og -huse kan udskiftes 

hurtigt på grund af nye dækplader.

95110 C er en stærk rive 
med fortrinlig manøvrering 
i et robust og kompakt design.
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Hydraulisk justering af arbejds- og skår-
bredde mellem 9,6 og 10,9 m. 

Hydraulisk højdejustering af rotor for nem 
tilpasning til forskellige stubhøjder eller ved 
varierende markforhold. 

For at opnå en transporthøjde på under 
4 m, fjernes rivearmene og placeres sikkert 
på hovedrammen.

Med 15 rivearme, hver med 4 Duo tænder, 
sikrer Kverneland Taarup 95110 C et 
perfekt resultat, selv ved høje hastigheder.

Aktiv hjulstyring på hovedrammen tillader 
skarpe sving på forlandet.

De to rotorer løftes hydraulisk på 
forageren.

Kontrolboksen, som er placeret i 
førerhuset, styrer de væsentligste 
funktioner såsom løft og højdejustering 
af rotorer, der kan gøres individuelt. 
Arbejdsbredden kan let justeres, ligesom 
der er transportlås.

Kverneland Taarup 95110 C er udstyret 
med TerraLink Quattro for optimal jord-
følgeevne. En unik kombination af en 
undervogn med 6 hjul og specielt designet 
fjederophæng sikrer et fortrinligt resultat. 

TerraLink Quattro systemet kontrollerer 
rotorerne i tre dimensioner, hvilket giver en 
særdeles god jordfølgevne. Hver rotor har 
monteret ialt 6 hjul inklusive de bagerste 
tandemaksler.
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Det handler om kapacitet          
15 m arbejdsbredde
Kverneland Taarup 95150 C med en 

arbejdsbredde på 15 m er udviklet til de 

mest krævende forhold. Fire rotorer, hver 

med op til 15 rivearme (4 ‘Duo Tines’ på 

hver arm), sikrer et optimalt rivearbejde. 

Med en arbejdsbredde på hele 15 m 

optimeres den samlede arbejdsproces, og 

rotorriven samler et enormt skår til den 

efterfølgende maskine.

Perfekt jordfølgeevne
De fire rotorer er hydraulisk monteret 

på bærerammen. De kan uafhængigt 

af hinanden indstilles til den ønskede 

højde. Samtidig arbejder de individuelt 

Kverneland Taarup 95150 C har en 
formidabel manøvrering, når der skal 
vendes på forlandet.

De store ballonhjul (op til 550/45R-22.5)  
på Kverneland Taarup 95150 C er sammen 
med hydraulisk hjulstyring (ekstraudstyr) 
med til at give en enestående manøvrering.

De to yderste rotorer kan justeres 
individuelt.

Kverneland Taarup 95150 C • ProLine

Arbejdsbredden kan 
justeres mellem 9 - 15 m.
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95150 C er fuld ISOBUS kompatibel og 

fås med Focus eller IsoMatch Tellus 

kontrolboks. Focus terminalen er let 

at arbejde med og er en meget intuitiv 

kontrolboks med fokus på funktionalitet 

og brugervenlighed. IsoMatch Tellus er 

den nye virtuelle boks, med to displays 

i én terminal og den store 12” let 

programerbare touch skærm er udformet 

ergonomisk korrekt.

Alt under kontrol med ISOBUS 
teknologi
Kverneland Taarup 95150 C er fuldt 

ud ISOBUS 11783 kompatibel. Dette 

betyder, at maskinen kan kobles direkte 

til en ISOBUS kompatibel traktor, uden 

behov for en separat terminal. Kverneland 

Group Mechatronics er ledende indenfor 

implementering af ISOBUS standarden 

og er stiftende medlem af “Agricultural 

Electronics Federation” (AEF), som til 

stadighed udvikler og promoverer ISO 

teknologi i landbruget.

Tag fuld kontrol
Følgende funktioner kan kontrolleres med 

IsoMatch Tellus terminalen:

• Skårbredde indikation (for og bag) i 

meter.

• Programmerbar løftehøjde af rotorer.

• Automatisk valg af arbejds- eller 

transportposition ved tryk på et ikon.

• Varierende valgbare front rotor 

ophængsindstillinger.

• Separat løft af venstre eller højre 

front rotor, sammen med justerbar 

skårbredde.

• Uafhængig indstilling af rotorhøjde via 

symboler på skærmen.

fra bærerammen og sikrer dermed en 

optimal tilpasning til jordforholdene. 

På hver rotorer 6 hjul monteret tæt på 

rivetænderne for at sikre det bedste 

resultat. Samtidig sikrer det den mest 

stabile fremdrift af hver rotor.

Let kontrol af riven
Alle funktioner på Kverneland Taarup 

95150 C styres let og simpelt fra 

førerkabinen ved hjælp af den 

medfølgende kontrolboks. Omstilling fra 

arbejds- til transportsituation og vending 

på forlandet kontrolleres med et enkelt 

tryk på kontrolboksen. Samtidig kan 

arbejdsbredden indstilles hydraulisk og 

trinløs justeres mellem 9,5-15 m.

Omstilling fra arbejds- til transportsituation 
sker hurtigt og kontrolleres fra førerhuset.

Under transport er transporthøjden under 
4 m og transportbredden under 3 m.

Hydrauliske eller pneumatiske bremser 
tillader en høj fart ved transport, hvilket 
minimerer tiden, som bruges på at komme 
fra fra mark til mark.
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Modeller 9032 9035 9439 9542 9042 T 9443 9546 9469 S 9469 S 9471 S 9471 S 9472 C 9472 9476 C 9577 S 9578 C 9584 C 95110 C 95150 C

VARIO EVO VARIO EVO Hydro

Mål og vægt

Arbejdsbredde (m) 3,20 3,50 3,90 4,20 4,20 4,30 4,60 6,90/7,70 6,90 6,60/7,10* 6,60/7,10 6,20/7,20 6,20/7,20 7,00-7,80 7,70 7,00-7,80 7,60-8,40 9,30-10,60 9,50-15,00

Transportbrede (m) 1,60 1,75 1,75 1,75 2,00 2,10 2,15 2,85 2,85 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,90/2,98 2,80 2,90/2,98 2,98 3,00

Transportlængde (m) 3,10 3,35 3,60 3,15 3,90 3,85 3,35 8,45 8,45 7,40** 7,40** 5,90 5,90 5,90 8,90 5,90 6,25 7,30 9,20

Transporthøjde (m) - - - - - - - 3,45 3,45/4,10* - - 3,85 3,45**/3,95 3,45**/4,10 3,70/4,35 3,45**/4,10 3,45**/4,10 3,85**/5,00 3,45**/4,00

Vægt, ca. (kg) 315 420 460 640 570 480 695 1930 1740 1400 1350 1640 1640 1640 2160 1700 1950 2865 5660

Kapacitet teor. (ha/t) 1,20-1,90 1,20-1,90 1,30-1,90 1,30-1,90 1,40-2,10 1,40-2,70

Capacity theor. (ha/h) 3,5 3,9 4,3 4,6 4,6 4,7 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,5 8,6 9,2 12 16,5

Ophæng

Drejeligt 3-punktsophæng 1/2 1/2 1/2 2 - 1/2 2 - - - - - - - - - - - -

Liftarmsophæng - - - - - - - • • - - • • • • • • • •

Trækstang - - - - • - - - - • • - - - - - - - -

Fronthjul 16° º º º º º º º - - • º - - - - - - - -

Rotorer/rivearme/tænder

Rotordiameter (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3.00/9’10” 3,35 3,65 3,35 3,65 4,55 3,85

Skårpladeleder Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre 1-2 x venstre Venstre 1-2 x venstre 1-2 x venstre Center Center Center Venstre Center Center Center Center

Antal rotorer 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Antal rivearme pr. rotor 9 10 11 12 11 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x11 2x12 2x15 13/15

Antal "Duo Tines" pr. arm 3 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4/5

Tanddiameter (mm) 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10

Trinløs indstillelig kurvebane - - - • - - • - - - - - - - • • • • •

Aftagelige rivearme • • • • • • • • • • • - - º • • • • •

Højdejustering tandst. mek. mek. hydr. mek. mek. hydr. mek. mek. hydr./mek. hydr./mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. hydr. hydr.

Hjul og aksler

Dæk (rotor) 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Fast tandemaksel º º º • • º • - - - / º - / º º º º - º º • Terra

Drejbar tandemaksel - - - º - - º - - - - - - - - - - - Contact

Standarddæk (bæreramme) - - - - - - - 10/75-15.3 10/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 380/55-17 -

Ekstra dæk (bæreramme) - - - - - - - - - - - - - - 380/55-17 - 380/55-17 - •

Andet ekstraudstyr

Bærearm kompensering º º º • - º • - - - - - - - - - - - -

Låsning af ophæng i bakket tærren º º º • - º • - - - - - - - - - - - -

Sikkerhedsudstyr

Advarselstavler º º º º º º º • • • • • • • • • • • •

Lysudstyr º º º º º º º • • • • • • • • • • • •

• = Standard   º = Ekstraudstyr   - = Dobbeltskår   * = Uden rivearme  

Tekniske specifikationer
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Modeller 9032 9035 9439 9542 9042 T 9443 9546 9469 S 9469 S 9471 S 9471 S 9472 C 9472 9476 C 9577 S 9578 C 9584 C 95110 C 95150 C

VARIO EVO VARIO EVO Hydro

Mål og vægt

Arbejdsbredde (m) 3,20 3,50 3,90 4,20 4,20 4,30 4,60 6,90/7,70 6,90 6,60/7,10* 6,60/7,10 6,20/7,20 6,20/7,20 7,00-7,80 7,70 7,00-7,80 7,60-8,40 9,30-10,60 9,50-15,00

Transportbrede (m) 1,60 1,75 1,75 1,75 2,00 2,10 2,15 2,85 2,85 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,90/2,98 2,80 2,90/2,98 2,98 3,00

Transportlængde (m) 3,10 3,35 3,60 3,15 3,90 3,85 3,35 8,45 8,45 7,40** 7,40** 5,90 5,90 5,90 8,90 5,90 6,25 7,30 9,20

Transporthøjde (m) - - - - - - - 3,45 3,45/4,10* - - 3,85 3,45**/3,95 3,45**/4,10 3,70/4,35 3,45**/4,10 3,45**/4,10 3,85**/5,00 3,45**/4,00

Vægt, ca. (kg) 315 420 460 640 570 480 695 1930 1740 1400 1350 1640 1640 1640 2160 1700 1950 2865 5660

Kapacitet teor. (ha/t) 1,20-1,90 1,20-1,90 1,30-1,90 1,30-1,90 1,40-2,10 1,40-2,70

Capacity theor. (ha/h) 3,5 3,9 4,3 4,6 4,6 4,7 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,5 8,6 9,2 12 16,5

Ophæng

Drejeligt 3-punktsophæng 1/2 1/2 1/2 2 - 1/2 2 - - - - - - - - - - - -

Liftarmsophæng - - - - - - - • • - - • • • • • • • •

Trækstang - - - - • - - - - • • - - - - - - - -

Fronthjul 16° º º º º º º º - - • º - - - - - - - -

Rotorer/rivearme/tænder

Rotordiameter (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3.00/9’10” 3,35 3,65 3,35 3,65 4,55 3,85

Skårpladeleder Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre 1-2 x venstre Venstre 1-2 x venstre 1-2 x venstre Center Center Center Venstre Center Center Center Center

Antal rotorer 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Antal rivearme pr. rotor 9 10 11 12 11 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x11 2x12 2x15 13/15

Antal "Duo Tines" pr. arm 3 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4/5

Tanddiameter (mm) 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10

Trinløs indstillelig kurvebane - - - • - - • - - - - - - - • • • • •

Aftagelige rivearme • • • • • • • • • • • - - º • • • • •

Højdejustering tandst. mek. mek. hydr. mek. mek. hydr. mek. mek. hydr./mek. hydr./mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. hydr. hydr.

Hjul og aksler

Dæk (rotor) 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Fast tandemaksel º º º • • º • - - - / º - / º º º º - º º • Terra

Drejbar tandemaksel - - - º - - º - - - - - - - - - - - Contact

Standarddæk (bæreramme) - - - - - - - 10/75-15.3 10/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 380/55-17 -

Ekstra dæk (bæreramme) - - - - - - - - - - - - - - 380/55-17 - 380/55-17 - •

Andet ekstraudstyr

Bærearm kompensering º º º • - º • - - - - - - - - - - - -

Låsning af ophæng i bakket tærren º º º • - º • - - - - - - - - - - - -

Sikkerhedsudstyr

Advarselstavler º º º º º º º • • • • • • • • • • • •

Lysudstyr º º º º º º º • • • • • • • • • • • •

• = Standard   º = Ekstraudstyr   - = Dobbeltskår   * = Uden rivearme  

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 
ekstraudstyr 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 Gottmadingen N.V.
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Watch us on YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Like us on facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Follow us on Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Originale reservedele
Kverneland Groups slid- og reservedele er udviklet til at sikre 
en pålidelig, sikker og optimal udnyttelse af redskabet og en 
omkostningsbevidst, lang holdbarhed.  

Kverneland Group har et bredt netværk af kompetente forhandlere, hvor 
du er sikker på at få en professionel service, originale dele samt et stort og 
kundetilpasset lager. Sammen med et stort centrallager placeret centralt 
i Europa giver det den bedste sikring mod driftstop.
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Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

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

Fokusering 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 jordbearbejdning, såning, græsudstyr, 
gødningsspredere, sprøjter samt elektroniske løsninger til traktorer og redskaber.
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