
Compakt discharve
Qualidisc

Optimal overfl ade-
behandling af jord og 
afgrøderester
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Stubbearbejdning er en vigtig del inden for effektiv 
jordbearbejdning. Ukrudt og spildkorn opblandes effektivt 
og fremmer spiringen inden såning, så den efterfølgende 
ukrudtsbehandling bliver mere effektiv.  

Kverneland Qualidisc Compact discharve er konstrueret 
til at opfylde alle behov, når det kommer til en effektiv 
og ensartetet stubbearbejdning. Samtidig er Kverneland 
Qualidisc Compact discharven en alsidig harve, som både 
kan bruges til den overfladiske og til dybere bearbejdning. 
Den gode gennemgang og sammenblanding gør Qualidisc 
harverne ideelle selv ved større halmmængder. Kverneland 
Qualidisc harverne er særdeles effektive til en hurtig og 
energibesparende stubbearbejdning.

Kverneland Qualidisc:
Komplet program fra 3 til 7 meter!



3

Kompakt og robust er nøgleordene 
ved Qualidisc harven. Det skyldes den 
stærke hovedramme, som man kender fra 
Kvernelands øvrige stubharver.
Det forstærkede trepunktsophæng, med 
en rammestørrelse på 100x100x8 mm gør, 
at Qualidisc harverne kan monteres med 
selv den tungeste pakker.

Pakkerens beslag er fastgjort forrest 
på hovedrammen, så vægten bedre 
overføres under vejtransport samt ved 
højere hastigheder.

Selv med en afstand på 900 mm mellem 
discsektionerne kræver Qualidisc kun en 
lille løftekapacitet.

Liftophængt Qualidisc: Kompakt og robust!
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En let og stærk arm
Det særlige design giver mulighed for reduceret 
vægt og øget styrke. Den hule konstruktion sikrer 
også, at armen kan modstå høj belastning forfra og 
fra siden, og den specielle profil giver godt jordflow 
selv ved større mængder afgrøderester.

Perfekt skærevinkel
Den øverste del af armen er udstyret med specielle 
beslag, så sidebevægelser undgås. Skærevinklen 
er fast, så optimal skærekvalitet sikres selv under de 
tørreste forhold. Den bagerste discsektion fungerer 
forskudt i forhold til frontsektionen, hvilket giver en 
optimal sammenblanding.

Gummiophæng justeret efter diskens størrelse 
og arbejdshastigheder
Gummiophæng absorberer stød ved kontakt med 
uforudsete forhindringer.

Hvis stødene bliver for kraftige, drejer discarmene 
sig for at klare forhindringen, og derved beskyttes 
der mod stød.

Vedligeholdelsesfrie lejer
Alle discarmene er udstyret med et stort 
vedligeholdelsesfrit dobbelt kugleleje med 35 
mm aksel. Dette leje af høj kvalitet kan bære 
tunge radiale og aksiale belastninger.

Der opnås speciel beskyttelse på siden af armen 
med en særlig pakning med 5 tætningslæber 
samt med leddet, der beskytter lejet. Endvidere 
beskyttes disken mod støv af en O-ring. Lejets 
kvalitet og det anvendte materiale giver en 
garantiperiode på maskinen på to år.

Discnavnet er fastgjort på armen med en bolt og 
specielle skiver, så det ikke løsner sig. Bolten 
beskyttes mod jorden med sin position inden i 
armen.

Robuste discarme, vedligeholdelsesfrie lejer 
og store koniske disc.
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En disc med stor diameter 
For at opnå perfekt skærekvalitet selv 
ved lav arbejdsdybde er Qualidisc 
udstyret med en disc med stor 
diameter (570 mm). Denne forøgede 
diameter giver nemmere drift, når 
mængden af afgrøderester er stor, 
eller når mellem- og efterafgrøder skal 
nedbrydes, før den næste afgrøde 
skal sås. Kærvpladerne forbedrer 
indtrængningen og rotationen uanset 
afgrøderesterne.

Konstant skærevinkel
Uanset diameteren på discen er 
skærevinklen konstant takket være det 
koniske design.

Discs med lang levetid
Discene med tykkelse på 6 mm har 
fået en særlig varmebehandling 
for lang holdbarhed og styrke. 
Derved øges maskinens levetid, og 
vedligeholdelsesudgifterne holdes 
nede.

Sidejustering for perfekt skærekvalitet
For at bevare den optimale skærekvalitet er Qualidisc 
udstyret med en sidejustering, som giver mulighed for at 
anbringe de sammenkoblede skær korrekt, når diameteren 
på discene reduceres. 

En etiket på rammen viser justeringen for discsektionerne 
i overensstemmelse med diameteren – hurtigt og effektivt!

Fejlfri skærekvalitet!
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Enkle justeringer!

Arbejdsdybden er nem at justere med mellemstykker, 
der er anbragt på dybdecylinderne.

Pakkerens vægt kan bruges til forbedring af 
gennemtrængningen under kørslen.

Med en speciel låseventil på cylinderene sikres en 
konstant sådybde.

De indstillelige sideplader på højre og venstre 
side kontrollerer jordflowet, så niveauet bliver 
perfekt. Alle discs arbejder i samme dybde: 
Ingen af dem bruges til styring af niveauet på 
tværsiden.

Tværpladerne er parallelogrammonterede, hvilket 
giver dem mulighed for at følge jordens kontur og 
regulere jordflowet på samme tid. De er udstyret 
med en endepille, så arbejdsdybden begrænses 
ved enden af marken (under vendingen).

Efterharven som er monteret foran pakkeren, er 
konstrueret til at nivellere jorden inden pakkeren.

Fingerharven, bøjet ved roden, giver tiltagende 
jordflow uden alt for stort kraftbehov.
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Et stort udvalg af pakkevalser!

Til Kverneland Qualidisc harverne 
findes der et bredt udvalg af pakkere, 
der alt efter jordens beskaffenhed 
og type, giver den nødvendige 
komprimering af jorden.

• Rotorsmuldrer ø550 mm
• Jordpakker ø500 mm
• Dobbelt rotorsmuldrer ø400 mm
• Flexline-valse ø585 mm:  

Rilleforarbejdende og tung, til 
komprimering af let til middel jord.

•  Actiring-valse ø560 mm: Aktiv 
med indstillelige knive, sikrer en 
god blanding af jord og strå samt 
komprimering.

•  Actipack-valse ø560 mm: Tungere, 
til knusning af jordklumper og 
meget fast komprimering af 
jorden. Også velegnet til tunge og 
klæbrige jordforhold.

Belastningstests
Før Qualidisc sendes på markedet, gennemgår den 
en række tests, som sikrer produktets fremragende 
kvalitet. Tilfredse brugere er altid vores højeste 
prioritet:

• Maskinen er konstrueret af kvalificerede 
ingeniører med ekspertviden inden for 
landbrugsområdet.

• Der bruges avancerede teknologier til 
udviklingen i form af statiske belastningstests 
og struktur analyse med vibrationstests.

• Til slut testes maskinen på marken under 
forskellige forhold, så det kan bekræftes, at 
kravene til funktioner og styrke er opfyldt.

Actipack-valse ø560mm Actiring-valse ø560mm

Dobbelt rotorsmuldrer ø400mm (ikke Qualidisc T) Rotorsmuldrer ø550mm

Jordpakker ø500mm Flexline-valse ø585mm
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Qualidisc T: 
Høj ydelse og sikker vejtransport
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Leveres i arbejdsbredder på 4 m til 7 m, den 
semimonterede Qualidisc er klar til høj ydelse.
Forbundet med løftearmene kan Qualidisc T 
trækkes af mellemstore traktorer, selv om de er 
udstyret med de tungeste valser som Actipack. De 
individuelle justeringer er nemme at udføre: De 
fleste foretages hydraulisk fra traktorens kabine 
(hydraulisk dybdejustering, ud-/indfoldning, løft af 
vognen).

Med en mekanisk låseenhed, som forhindrer 
uønsket udfoldning, garanterer den kraftige vogn 
en transportbredde på 2,75 m sikker vejtransport. 
For ekstra stabilitet på vejen er Qualidisc T udstyret 
med et hydraulisk ophæng som standardudstyr.

Qualidisc T kan udstyres med flere dækstørrelser 
afhængigt af behovene: 400/60x15,5, 480/45x17 
or 520/50x17.
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Effektiv gennemtrængning

På grund af de krafige discs og store vægt (op til 
150 kg/disc) sikrer Qualidisc T en fremragende 
arbejdskvalitet selv ved tørre forhold. Jorden 
gennemskæres helt, stubbene rykkes godt op 
og blandes korrekt med overfladen for god og 
effektiv ukrudtsbehandling.

Stabil arbejdsposition
Landhjulene på 340/55x16 (ekstraudstyr) sikrer 
en god dybdekontrol foran discene og sørger 
for god stabilitet for maskinen under arbejdet. 
På grund af den lille afstand mellem landhjulene 
og valsen arbejder discene foran og bag i en 
konstant dybde og forebygger tværgående 
bevægelser under arbejdet.

Arbejdsdybden er nem at justere med 
mellemstykker, der er anbragt på dybdecylinderne, 
samt med valserne.
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Altid den korrekte kobling!

Tværaksel kat. III
Tværakslen giver mulighed 
for en styrelåsvinkel på op 
til 180° for fremragende 
manøvreevne.

Koblingskugle ø 80 mm
Koblingskuglerne sikrer en 
kobling uden mellemrum og 
giver mulighed for arbejde i 
kuperet terræn op til +/- 30°.

Fast trækøje ø 50mm
Bruges til at koble Qualidisc til 
en fast trækstang.

Drejeligt trækøje ø 50mm
Det bruges på en fast 
trækstang og giver mulighed 
for at arbejde i kuperet terræn 
på op til +/- 14°.

Bemærk:
 Til traktorer med tvillinghjul eller brede hjul leveres der en udtrækkelig udvidelse på 85 cm til Qualidisc, så korte vendinger på marken   

 kan udføres
 Maskiner, som er udstyret med et fast øje, skal have parallel hævning  

Specifikationer
Model 3000 3500 4000 4000F 5000F 6000F 4000T 5000T 6000T 7000T
Ramme Liftophængt fast Liftophængt foldbar Bugseret sammenklappelig
Arbejdsbredde (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Transportbredde (m) 3,00 3,50 4,00 2,55 2,55 2,55 2,75 2,75 2,75 2,75
Disc diameter (mm) 565 565 565
Antal disc 24 28 32 32 40 48 32 40 48 56
Rammekassesektion (mm) 100×100×8 100×100×8 (sidefl øje) 

og 200×200×10 (Midterramme)
100×100×8 (sidefl øje) 

og 300×200×10 (Midterramme)
Dybderegulering Hydraulik ved mellemstykker Hydraulik ved mellemstykker Hydraulik ved mellemstykker
Antal dobbeltvirkende ventiler 1 DV 2 DV 3 DV
Kobling Kat. II & III Kat. III Kat. III (lifttræk)
Frihøjde (mm) 794 794 794
Afstand mellem disc (mm) 245 250 250

Pakkere •  Rørpakker ø550 mm
•  Rotorsmuldrer ø500 mm
•  Dobbelt rørpakker ø400
•  Flexline-valse ø585 mm
•  Actiring-valse ø560 mm
•  Actipack-valse 560 mm

•  Rørpakker ø550 mm
•  Rotorsmuldrer ø500 mm
•  Dobbelt rørpakker ø400
•  Flexline-valse ø585 mm
•  Actiring-valse ø560 mm
•  Actipack-valse 560 mm

•  Rørpakker ø550 mm
•  Rotorsmuldrer ø500 mm
•  Flexline-valse ø585 mm
•  Actiring-valse ø560 mm
•  Actipack-valse 560 mm

Vægt med rotorsmuldrer (kg) 1.720 1.928 2.190 2.787 3.232 3.720 4.335 4.756 5.180 5.626
Vægt med Actiring (kg) 1.929 2.168 2.462 3.081 3.589 4.139 4.630 5.113 5.599 6.106
Vægt med Actipack (kg) 2.096 2.367 2.760 3.221 3.862 4.472 4.847 5.398 5.946 6.520
Vægt med Flexline (kg) 2.097 2.358 2.682 3.264 3.879 4.474 4.882 5.391 5.935 6.486
HP min. (HP) 90 110 130 150 170 190 180 200 220 240
HP max. (HP) 200 220 240 250 300 350 250 300 350 400

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 Les Landes Génusson S.A.S.
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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.

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

www.kverneland.dk

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 samt sprøjter. 


