
Kverneland Taarup 
Rotorvendere

Effektivt og 
skånsomt arbejde



Rotorvendere tilpasset 
den samlede arbejdsgang
Kverneland Taarup 8000 serien sikrer en skånsom og effektiv vending af afgrøden. 
Med et produktsortiment, der omfatter arbejdsbredder på 4,6 – 13,3 m og med 
valget mellem bugserede og liftophængte versioner, tilbyder Kverneland Taarup 
en rotorvender tilpasset ethvert behov.
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CompactLine
Kverneland Taarup ‘CompactLine’ 

rotorvendere er udstyret med vedlige-

holdelsesvenlige rotordrevsgearkasser 

med kun et smørested. Gearkassen er 

ikke påmonteret hovedrammen, hvilket 

sikrer, at gearkassen ikke påføres unød-

vendig belastning.

ProLine
ProLine serien er udstyret med 

vedligeholdelsesfrie gearkasser, der 

befinder sig i et lukket oliebad, der 

betyder, at slitage på gearkasserne 

reduceres til et minimum. Drivakslen 

er monteret direkte på rammen via 

dobbeltlejer. Dette sikrer, at akslerne ikke 

har nogen bærende funktion og dermed 

ikke påføres stress eller unødvendig 

belastning. 

Fordele
• Arbejdsbredder på 4,6-13,3 m.

• Gearkasse med minimal vedligeholdelse 

på CompactLine serien, udviklet til 

mindre og mellemstore brug.

• ProLine serien med vedligeholdelsesfri 

gearkasser til de mest vanskelige 

forhold.

• Støddæmpere der sikrer en unik 

jordfølgeevne og stabil fremdrift.

• Vridstærk hovedramme - gedigen 

konstruktion, svejst af to dele.

• Vendefjedre af 10 mm fjederstål med 

80 mm spiraldiameter giver fleksibilitet 

og lang levetid.

• Store rotorplader med en diameter 

på 500 mm og sikker montering af 

rivearme.

• Hurtig indstilling af spredevinklen uden 

brug af værktøj.

Arbejdsbredder på 4,6 – 13,3 m. 3



Den firkantede hovedramme på Kverneland 
Taarup 8000 er en ekstrem solid konstruktion. 
Den består af to sammensvejste U-sektioner, 
for et utroligt stærkt design. Hovedrammen 
er lukket i toppen, hvilket sikrer maksimal 
styrke.

En ekstra tværgående stiver og et rigeligt 
stort bevægelsesområde, for ledforbindelsen 
til de ydre rotorer, gør høje transporthastig-
heder mulige, uden risiko for skader.

Alle rotorvendere er udstyret med 
smørbare drejepunkter med en ekstra stor 
diameter, som sikrer en stærk og pålidelig 
konstruktion.

     Beskyttet mod stød
Det lukkede system påvirkes ikke af 

vibrationer i hovedramme eller rivearme.

     Konstant smøring
Lukket system med konstant smøring. Sikrer 

længere levetid sammenlignet med åbne 

gearkasser, som kræver manuel smøring.     

     Minimal vedligeholdelse
Daglig smøring er unødvendig, da det 

lukkede system sikrer kontakt smøring.

     Miljøvenlig
Uden daglig smøring ingen spild af olie. 

Slutresultatet er bedre foderkvalitet.

     Ingen tæring
Ingen indtrængning af snavs eller vand, 

selv ikke ved brug af højtryksrenser.

»

»

»

»

»

Effektiv vending af hø
Gearkassen på Kverneland Taarup 

8000 serien er en stærk og pålidelig 

konstruktion, der ikke er påmonteret 

hovedrammen. Dette sikrer, at gearkassen 

ikke påføres unødig belastning. Den er 

en hermetisk lukket enhed, beskyttet mod 

skidt og slitage, hvilket sikrer lang levetid. 

Samtidig har rotorvenderne dobbeltlejer 

på begge sider af drivakslen, der sikrer en 

lang levetid. 

ProLine gearkassen
Gearkassen på ‘ProLine’ rotorvenderne 

kræver ingen vedligeholdelse og 

befinder sig i et lukket oliebad, der sikrer 

en konstant smøring. Sammenlignet 

med ‘åbne’ gearkasser, hvor tab af 

smøring øges ved slutningen af hvert 

serviceinterval, holdes slitagen på 

Kverneland Taarup ‘ProLine’ rotorvendere 

på et konstant lavt niveau. Kverneland 

Taarup ‘CompactLine’ rotorvendere er 

udstyret med vedligeholdelsesvenlige 

rotordrevsgearkasser med kun et 

smørested.

Effektivt og pålideligt arbejde
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Spiraldiameteren på Kverneland Taarup 
tænder er større end på andre vendere.

Reduktionsgearkasse til natskår.

Stærke vendefjedre med 3 fordele 
der sikrer længere levetid.

• Stabilitet: Vendefjedre af 9 mm 

(CompactLine) og 10 mm (ProLine) 

fjederstål. Spiraldiameteren er 20% 

større end normale løsninger for at 

sikre det stærkest mulige design.  

• Fleksibilitet: 80 mm spiraldiameter 

sikrer fleksible vendefjedre.

• Lang levetid: Kvalitetsmaterialer og 

det specielle design sikrer den bedste 

kvalitet og lang levetid.
Skåret løftes skånsomt af vende-
fjedrene og spredes jævnt over 
den fulde arbejdsbredde. Fjedrene 
glider i en ens og jævn frekvens 
over jorden, så risikoen for skidt i 
afgrøden minimeres. 

Indstilling af korrekt 
spredevinkel
Spredevinklen kan hurtigt og simpelt 
indstilles til 3 forskellige positioner, 
uden brug af værktøj.

Korrekt indstilling af spredevinkler 
vil resultere i en mærkbar forbedring 
af sprederesultatet, samt reducere 
tørringstiden.
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Støddæmpere sikrer en jævn 
fremdrift og unik jordfølgeevne.

Jævn og ensartet fordeling 
af afgrøden

6



Kverneland Taarup støddæmpere er 
standard på Kverneland Taarup 8055, 8064, 
8068, 8076 og 8090.

Støddæmpere
Kverneland Taarup støddæmpere sikrer 

en unik jordfølgeevne og fremdrift 

af rotorvenderen. Konstruktionen af 

støddæmperne sikrer en jævn og skånsom 

fordeling af afgrøden pga. rotortændernes 

konstante afstand til jorden. 

Kverneland Taarup’s fleksible tilkobling 

betyder, at rotorvenderne tilbyder 

førsteklasses jordfølgeevne sammenlignet 

med konventionelle støddæmpere. At 

ophænget er placeret ekstremt lavt 

på hovedrammen sikrer bedst mulig 

dæmpning af vibrationer under transport.

• Rigtig fin jordfølgeevne

• Lavtliggende hovedramme giver lavt 

tyngdepunkt, som sikrer stabilitet under 

transport

• Ingen risiko for at venderen rammer 

traktoren ved arbejde ned ad skråninger

• Altid fremragende spredning på grund 

af en ensartet opsamling

Konventionelle støddæmpere.

Kverneland Taarup støddæmpere.
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Kompakt og robust design

8460 – Den ideelle maskine til 
fremstilling af hø
Kverneland Taarup 8460 leveres med en 

lang række udstyr såsom 2 støddæmpere, 

stærk V-formet ramme og central justering 

af  kantspredning.

Med kombinationen på 6 rotorer tilbyder 

den en arbejdsbredde på 6,05 m, og med 

en vægt på kun 655 kg er den velegnet 

selv til mindre traktorer.

De meget små rotorer er specielt designet 

for optimalt udbytte ved fremstilling af hø.

De kompakte rotorer, i kombination med et 

stort overlap, sikrer en komplet opsamling 

af græsset og en ens spredning over hele 

arbejdsbredden.

Kverneland Taarup 8640 er udstyret med 

en central indstilling af den korrekte vinkel 

for spredning langs hegn og kanter. Denne 

indstilles mekanisk fra førerhuset på 

ganske få sekunder. Hydraulisk indstilling 

fås som ekstraudstyr.

Kverneland Taarup 8046-8052(T)-8460 • CompactLine

CompactLine vendere, med 
arbejdsbredder fra 4,6 m til 6,05 m.
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Minimal vedligeholdelse
Inden for serien af kompakte rotorven-

dere tilbyder Kverneland Taarup 4 ver-

sioner med lav vedligeholdelse og en 

arbejdsbredde mellem 4,6 og 6,05 m. 

Vedligeholdelsesvenlige kendetegn inklude-

rer en rotorpladediameter på 500 mm og en 

vedligeholdelsesvenlig gearkasse. Alle ver-

sioner kan justeres centralt til den ønskede 

position for spredning væk fra skel.

Lavt kraftforbrug
Det stærke, men kompakte design, gør 

disse rotorvendere til den ideelle løsning 

for landmænd, der håndterer en moderat 

mængde græs eller hø. Alle rotorvenderne 

er specielt designet til at arbejde med 

mindre traktorer.

Kverneland Taarup 8052.

For spredning væk fra skel kan hjulene på 
Kverneland Taarup 8052 indstilles separat. 
Dette sikrer en jævn og fleksibel vending af 
afgrøden.

Alle vendere foldes hydraulisk fra arbejds- 
til transportposition og omvendt.

Som ekstraudstyr leveres rotorvenderne 
med et 3. hjul, der forbedrer maskinens 
samlede jordfølgeevne.

Den korrekte vinkel for spredning langs 
skel og kanter indstilles fra førerhuset.
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Minimal slitage og vedlige-
holdelse med ProLine gearkasser.

Ekstrem pålidelig ydeevne
Kverneland Taarup 8055-8068-8076C • ProLine

Udviklet til lange arbejdsdage
Kverneland Taarup 8055, 8068 og 8076 er 

højkvalitetsvendere med en arbejdsbredde 

mellem 5,5 - 7,6 m. Alle 3 versioner 

er udstyret med et svingbart 3-punkts-

ophæng, hvilket sikrer en stabil og stærk 

præstation. 

Den stabile konstruktion og oliebads-

gearkassen gør maskinerne meget 

pålidelige og effektive, velegnede til 

lange arbejdsdage. Som ekstraudstyr kan 

venderne leveres med ekstra transporthjul, 

hvilket muliggør brug i kombination med 

mindre traktorer.

Et højt udstyrsniveau er standard
Kverneland Taarup 8055, 8068 og 8076 er 

i standardversionen meget veludstyrede. 

Støddæmpere sikrer en unik og jævn 

jordfølgeevne. Central justering for 

spredning væk fra skel sikrer, at intet græs 

går tabt pga. grøfter eller hegn.
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Rotorvender med 4 rotorer 
og lang levetid
Kverneland Taarup 8055 er en meget 

pålidelig 4-rotors vender, der tilbyder de 

samme unikke kendetegn, som større 

maskiner. Den har en meget stærk 

konstruktion og oliebads-gearkasse. Med 

7 tænder pr. rotor tilbyder den flere tænder 

end de fleste sammenlignelige modeller. 

Dette gør Kverneland Taarup 8055 til 

en rotorvender, der kan tilbyde et unikt 

resultat, med et hurtigere arbejdstempo.

Central justering for spredning væk fra skel 
kontrolleres mekanisk fra førerhuset og er 
standard på alle 3 versioner. Det tager kun 
få sekunder at bringe rotorvenderen i den 
rette position.

Kverneland Taarup 8055, 8068 og 8076 er 
lette at omstille fra arbejds- til transport-
position, og det hele foregår hydraulisk. 
Transportbredden er under 3 m. 

Kverneland Taarup 8076 kan leveres med 
ekstra transporthjul, så transport kan 
foregå med selv små traktorer.

Kverneland Taarup 8076 C med 
en arbejdsbredde på 7,6 m.
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Kverneland Taarup 8583 T-85111 T • ProLine

Høj kapacitet 
- lavt kraftbehov

Perfekt arbejde med en høj hastig-
hed
Kverneland Taarup 8583T og 85111T til-

byder arbejdsbredder på hhv. 8,3 og 11 m, 

men takket være det bugserede koncept, 

er de ideelle selv for mindre traktorer. De 

er udstyret med det vedligeholdelsesfri 

oliebadsgear ProLine.

Begge vendere har lavt løftekraftbehov, 

og deres design minimerer driftsomkost-

ningerne – en stor fordel med de stigende 

brændstofpriser.

Vedligehold reduceret til et mini-
mum
De nye 8583T og 85111T er ekstremt 

behagelige at arbejde med. Kravene til 

vedligehold er reduceret til et minimum 

med de nye kuglelejer, som forbinder den 

nye rammekonstruktion.

Venderens hovedramme er vedligeholdel-

sesfri, og skal derfor aldrig smøres. I kom-

bination med den vedligeholdelsesvenlige 

gearkasse, med kun en smørenippel, er 

vedligeholdelsen reduceret til et minimum 

og kræver kun en årlig smøring.

Nem transport 
Fanex 8583T og 85111T er begge nemme 

at omstille fra arbejds- til transportposition. 

Fikseringen af hjulene under transport 

sikrer stabil og rolig kørsel.

Disse bugserede vendere tilbyder samme 

komfort som 3-punkts ophængte vendere 

og omstilles nemt fra transport- til arbejds-

stilling fra traktoren.

Hjulene er opjusteret til 18” for at sikre 

om muligt mere stabilitet under arbejde 

og kørsel. Begge modeller er godkendt til 

40 km/t. 

6 rotorer, hver med 
7 tænder, sikrer et unikt resultat.
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Arbejdshøjden på Kverneland Taarup 
8583 T sættes mekanisk. Dette sikrer, 
at maskinen let indstilles til de aktuelle 
forhold.

I normal position er hjulene svingbare, men 
i meget kuperet terræn kan de fastlåses.

Under transport følger venderen traktoren. 

Kverneland Taarup 85111T tilbyder tilkobling med gaffeltræk eller trækbom.

Tilkobling med enten gaffeltræk 
eller trækbom
85111T tilbyder en unik mulighed for 

tilkobling med enten gaffeltræk eller 

trækbom. Man eftermonterer ganske 

enkelt udstyr for enten gaffeltræk eller 

trækbom. Gaffeltrækket vil ikke genere 

PTO-ens drift og gør det let at spænde 

maskinen for.
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Nye normer for liftophængte 
rotorvendere!
Høj ydeevne
Kverneland Taarup 8090 sætter nye 

normer for liftophængte rotorvendere. 

Med en arbejdsbredde på 9,0 m (op til 

0,5 m bredere end konkurrerende 

modeller) tilbyder den et effektivt 

og skånsomt resultat. Den store 

arbejdsbredde gør det muligt at opnå en 

omkostningseffektiv vending af afgrøden.  

Pålidelig konstruktion
Støddæmpere leveres som standard 

på Kverneland Taarup 8090 og sikrer 

dermed en perfekt jordfølgeevne, samt 

et jævnt og ensartet spredebillede. 

Kverneland Taarup 8090 har et drejbart 

3-punktsophæng, hvilket sikrer en stabil 

og stærk præstation.

Den stærke og stive konstruktion af 

hovedrammen (V-formet ophæng), 

oliebads-gearkassen og de ekstra store 

tænder gør maskinen meget pålidelig og 

holdbar.

Kverneland Taarup 8090-8090C • ProLine

8090 versionerne 
tilbyder hele 9 m arbejds-
bredde med perfekt jordfølgeevne.
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Kverneland Taarup 8090 C med 
transporthjul
Kverneland Taarup 8090 C kan leveres 

med ekstra transporthjul, der gør den 

til en bugseret løsning, hvilket sikrer, at 

maskinen kan arbejde i kombination med 

mindre traktorer. 

Drivaksler er tilpasset et lav kraftbehov og 

mindre traktorer. Transporthjulene foldes 

fremad under arbejde for at sikre bedst 

mulig vægtfordeling. Omstilling til transport 

foregår hydraulisk og automatisk.

Ved spredning væk fra skel svinges 
maskinen til den rigtige vinkel. Derved 
elimineres tab af græs pga. hegn og 
grøfter. Alt sammen styres fra førerhuset.

Kverneland Taarup 8090 folder hydraulisk 
fra arbejds- til transportposition.

Til trods for en arbejdsbredde på 9,0 m er 
Kverneland Taarup 8090 meget kompakt 
i transportposition, med en bredde under 
3,0 m.

8090 C er den ideelle løsning til 
mindre traktorer.

15



11-14 m arbejdsbredde

Når det handler om kapacitet 
Kverneland Taarup 80110 C er i stand til 

at håndtere 11 m i en arbejdsgang. Den 

tilbyder høj kapacitet for landmænd og 

maskinstationer, der efterspørger et før-

steklasses resultat. Det eneste, du behø-

ver, er et enkelt- og to dobbeltvirkende 

kraftudtag for at kontrollere hele maskinen. 

8 rotorer med hver 7 tænder kan håndtere 

4 skår fra en 3 m skårlægger skånsomt og 

effektivt i én arbejdsgang.

Let at manøvrere
Kverneland Taarup 80110 C er meget 

enkel at bruge. Alle funktioner styres 

hydraulisk og kan kontrolleres fra 

førerhuset. Rotorvenderen indstilles 

hydraulisk til spredning væk fra skel, 

så tab af græs pga. grøfter og hegn 

elimineres. På trods af maskinens 

størrelse, er den meget let at manøvrere. 

Den leveres som standard med ekstra 

transporthjul, hvilket gør det muligt at 

bruge maskinen sammen med mindre 

traktorer.

Unik transportløsning
Kverneland Taarup 80110 C og 85140 C 

tilbyder en unik transportløsning, der 

er med til at optimere rotorvenderens 

samlede arbejde. Under transporten 

er de to yderste led placeret solidt 

på hovedrammen. Derved sikres en 

transporthøjde på kun 3,3 m for 

80110 C og 3,65 m for 85140 C, samt en  

transportbredde på mindre end 3,0 m.

De ekstra transporthjul sikrer, at rotor-

venderen kan flytte sig hurtigt og sikkert 

under transport fra mark til mark. Det 

sparer ikke kun tid, men øger også den 

samlede effektivitet under hele processen.

Kverneland Taarup 80110 C - 85140 C • ProLine

8 rotorer, med hver 
7 rivetænder sikrer de 
bedste arbejdsresultater.
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Kverneland Taarup 85140 C – 
massivt udbytte
10 rotorer, transportindstilling og 

13,3 m arbejdsbredde karakteriserer 

Kverneland Taarup 85140C. Dette er en 

professionel løsning, som kombinerer 

stor arbejdsbredde med maksimal 

stabilitet, enkel vedligehold og formidabel 

manøvredygtighed.

85140C – Karakteristik kort:
• Stærkeste tænder på markedet med 

10 mm i diameter og 80 mm fjeder

• 7 rivearme for optimal opsamling og 

distribution af materialet

• Robust og stort dimensioneret ramme

• Gear og hovedramme er ikke en enhed,  

herved undgås vibrationer i gearkassen

• 3-trins justering af rotorens hældning for 

variable arbejdsforhold

Minimalt vedligehold
Alle vitale dele er beskyttet af det 

permanente oliebad for ekstrem 

holdbarhed og stabilitet. Ydermere er 

lejerne, som forbinder de individuelle 

rammekonstruktioner vedligeholdelsesfrie,  

hvilket er med til at garantere maksimal 

stabilitet gennem hele maskinens levetid.

Alle funktioner betjenes hydraulisk, inkl. 
udfoldning til arbejdsstilling.

13,3 m arbejdsbredde, let at håndtere og førsteklasses arbejde.

Ved spredning væk fra skel flyttes den 
yderste højre arm til den korrekte vinkel. 
Dermed elimineres tabet af afgrøde.

De yderste arme er fastlåste under 
transport, og der er ingen vægt på 
hovedrammen.
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Tekniske 
specifikationer

Model 8046 8052 8052 T 8055 8460 8068 8076 8583 T 8090 8090 C

Mål og vægt

Arbejdsbredde* (m) 4,60 5,20 5,20 5,50 6,05 6,80 7,60 8,30 9,00 9,00

Bredde i arbejdsstilling (m) 4,90 5,40 5,40 5,80 6,30 7,13 7,98 8,63 9,33 9,33

Transportbredde (m) 2,84 2,89 2,87 2,90 2,75 2,98 2,98 2,90 2,98 3,80

Transportlængde (m) 2,16 2,12 2,54 2,30 1,85 2,17 2,37 5,60 2,17 2,17

Transporthøjde (m) 2,44 2,64 2,64 2,80 3,10 3,58 3,85 1,20 3,45 3,75

Vægt, ca. (kg) 500 530 410 640 655 855 890 900 1100 1400

Teoretisk kapacitet (ha/h) 3,7 4,2 4,2 4,4 4,8 5,4 6,1 6,6 7,2 7,2

Ophæng

Trepunktsophæng Kat. I+II Kat. I+II - Kat. I+II Kat. I+II Kat. II Kat. II - Kat. II Kat. II

Trækstang - - • - - - - • - -

Ophæng i liftarme - - - - - - - - - -

Støddæmpere º - • • • • • • • •
Låseanordn./kørsel ned ad bakke • • -

Vibrationsd./integr. låseanordning - - - • • • • - • -

Rotorer/tænder/sikkerhedsr.

Antal rotorer 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8

Antal tænder pr. rotor 6 6 6 7 5 6 7 7 6 6

Optiset tandfæstningsudstyr • • • • • • • • • •
Rivetandssikring º º º º º º º º º º
Justering af spredevinkel (3 pos.) • • - • - • • • • •
Mekanisk, central justering af hjul 

for spredning væk fra skel • • - - • • • • • -

Samme løsning, hydraulisk - - - - º º º º º •
Mekanisk justering for spredning 

væk fra skel • • • • - - - - - -

Vedligeholdelsesnem gearkasse • • • - • - - - - -

Oliebads-gearkasse - - - • - • • • • •
Hjul/aksler 

Hjulstørrelse 15x6.0-6 15x6.0-6 16x6.5-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.5-8 16x6.5-8 18.5x8.50-8 16x6.5-8 16x6.5-8

Hjulstørrelse, central enhed - - - - - - - - 18x8.5-8 18x6.5-8

3. hjul • • - • º • • - • •

Skærme mod hjulvikling • • • • • • • • • •
Transportophæng - - - - - - - - - 10.0x75-15

Tandemaksler º º - º - º º - - -

Advarselspaneler º º º º º º º - - -

  - , m. integr. lys º º º º º º º • • •
*(DIN 11220)

• = Standard     º = Ekstraudstyr     - = Leveres ikke

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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Model 8046

Model 8052(T)

Model 8055

Model 8460

Model 8068

Model 8076

Model 8583 T

Model 8090
Model 8090 C

Model 80110 C
Model 85111 T

Model 85140 C

1.60 / 1.80 m 2.00 / 2.10 m 2.40 m 2.80 m 3.00 m 3.20 / 3.30 m 4.00 m

Den rigtige rotorvender til enhver skårbredde80110 C 85111 T 85140 C

11,00 11,00 13,30

11,32 11,32 13,65

2,98 2,98 2,98 

5,90 7,25 5,90

3,30 1,25 3,35

1600 1100 2300

8,8 8,8 11,2

- - Kat. II

- • -

Kat. I+II - •
• • •

- - -

8 8 10

7 7 7

• • •
º º º
• • •

- - -

• - •

- - -

- - -

• • •

16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8

18x8.5-8 - 18x8.5-8

- - -

• • -

10.0x75-15 - -

- - -

- - -

• • •
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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 jord-
bearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.

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


