
Harver til effektiv 
stubbearbejdning

CLC stubharver
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Kverneland Stubharver

Uanset jordtype, så fi ndes 
der altid en CLC! 

CLC Evo

CLC Evo Wings
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CLC pro

CLC pro Classic
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Det rigtige grundlag

Rammekonstruktion op til 350 hk

CLC Evo: 2 række tænder

CLC pro - 3 rækker tænder, der kan klappes sammen med 
hovedrammen, der måler 200 x 200 mm

Forbedret styrke
Den meget alsidige CLC er udviklet til at 
opfylde mange behov og kan anvendes som 
grubber til jordbearbejdning i dybden (40 cm 
solo) eller med tungt tilbehør. Udover denne 
brede anvendelse har den tilgængelige 
kraft betydet, at Kverneland har redesignet 
rammen - den basale del i dette redskab. Med 
udgangspunkt i teorien om, at „den, der har 
størst kraft - har den mindste dimension“, har 
vi udviklet en ny serie af rammer, der f.eks. kan 
optage 240 hk med 3 meters arbejdsbredde 
og op til 350 hk med sammenklappelige 
stubharver med 5 meters bredde. Kverneland 
sætter nye standarder, når det gælder den 
kraft, som liftophængte harver kan klare.

Valg af materialer
Valget af materialer er afgørende for en 
maskines levetid. Ligesom ved en plov, bliver 
svagheden ved en liftophængt harve ikke kun 
synlig på marken, men også under transporten 
og på forlandet. Lige siden idé-stadiet har 
flere tests vist os maskinens stresspunkter 
meget præcist. Da det anvendte materiale 
kan kalibreres meget effektivt, kan forholdet 
mellem pålidelighed og vægt optimeres. 
Derfor bruger vi, ligesom ved vores plove, 
rør, der er varmebehandlede. Det betyder, at 
materialet kan klare betydelige belastninger 
samtidig med, at pålideligheden og den lave 
vægt bibeholdes. Dermed reduceres den 
vægt, som traktoren skal trække, og samtidig 
spares der på brændstoffet.
 
Sikkerhed
En automatisk låseanordning sikrer maksimal 
sikkerhed til hele serien af sammenklappelige  
stubharver under transporten og i 
parkeringsposition. Støtteben til parkering er 
også en del af standardudstyret.
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Kverneland stubharver

Tre vigtige faser i udviklingen 
af rammen

En liftophængt harve skal både kunne håndtere store kræfter 
under selve arbejdet og under transporten.
De store vrid, som opstår på konstruktionen, bliver evalueret 
i testafdelingen og er dermed grundlag for den endelige 
konstruktionsudvikling. 

FEM-beregning
FEM-beregningen udføres samtidig med, at der udføres en 
vibrationstest for at registrere og bekræfte, hvad der fysisk 
kan gøres på robotten, der ryster maskinen. Den analyserer 
data, kontrollerer faktorer og bekræfter styrken af de 
enkelte konstruktioner.  Det gør det muligt for Kverneland at 
analysere en harve på 3 meter ved 240 hk.

Vibrationstest
Harven tilsluttes en robot, der ryster maskinen over en given 
periode, og som er i stand til at efterligne belastningen, som 
maskinen udsættes for under transport og under arbejdet 
i produktets levetid. Stresstesten udføres over en periode 
på flere uger og giver information om konstruktionens 
pålidelighed. Det er den bedste måde at lancere nye produkter 
på og samtidig sikre at vores maskiner er pålidelige.

Strain gauge målinger
Ved en strain gauge måling placeres strain gauges på 
strategiske punkter på konstruktionen. De registrerede kræfter 
videresendes til en computer, som kan registrere data og 
oplyse om, hvor stor belastning disse punkter udsættes for. 
Disse grunddata anvendes også til at  forberede de næste 
testfaser.

Denne viden bruges derefter til nyudviklinger og har vist sig 
at være meget nyttig i forbindelse med vores serie af harver. 
Vi investerer meget i, at vores kunder kan få den bedste 
fortjeneste ved at bruge vores redskaber.
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Kverneland stubharver

Højteknologisk udvikling - hule tænder

Stor fleksibilitet
En af de store fordele ved de hule tænder er 
deres evne til at bevæge sig sideværts med op 
til 14-20 cm. Derved undgås forhindringer under 
jordoverfladen. Marker er sjældent 100 % plane, 
og de sideværts kræfter på standardtænderne 
af massivt stål udsætter tandholderne 
for stor belastning og dermed også selve 
rammekonstruktionen for stor belastning. For at 
undgå denne belastning på alle komponenter 
lægger Kverneland vægt på styrke frem for 
størrelse: Finkornet stål i høj kvalitet og brugen 
af vores velafprøvede varmebehandlingsproces 
sikrer en enorm styrke i det enkelte rør. Rørets 
fleksibilitet gør, at det kan „undvige“ forhindringer 
og fjerne stressbelastninger ved at fordele 
belastningen på hele redskabet. 

Vedligeholdelsesfri zone
CLC-tanden er vedligeholdelsesfri. 
Alle komponenter er varmebehandlet og er 
fremstillet i hærdet stål af høj kvalitet. Disse dele 
er i stand til at klare højt tryk og friktion, uden 
at der er behov for nogen form for smøring. 
Smøring er både dyrt og tidskrævende og kan 
i nogle tilfælde forårsage mere skade end gavn 
(i værste tilfælde tiltrække fint støv og dermed 
fremme slitage). Derfor sørger Kverneland altid 
for, ved konstruktion af deres maskiner, at deres 
minimere behovet for steder, der skal smøres.

En speciel vinkel
Harvetandens form med to arbejdsvinkler 
garanterer en effektiv gennemtrængning.
Den første del løfter jorden for at løsne den godt. 
Den anden del sikrer med et lille kraftbehov en 
effektiv og homogen blanding af jorden.

35kg

F = 640kg

20cm
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En ny betonhammer

Udløsningshøjde

Kraft N Udløsningskurve Bladfjeder
Det velkendte Kverneland „auto-
reset“ bladfjedersystem (samme 
som på vores plove) garanterer 
både maksimal pålidelighed og lave 
vedligeholdelsesomkostninger. Det er et 
ægte 3-dimensionelt sikkerhedssystem og 
Kverneland bladfjedersystemet tillader 
bevægelser op til 35 cm og sikrer derfor 
perfekte harveresultater, selv ved stor 
arbejdsdybde.
Med 640 kg sikres en stabil position af 
tanden under alle jordforhold for en konstant 
dybdekontrol Den såkaldte „klavereffekt“ 
minimeres og brændstofforbruget reduceres 
til et minimum. 

Vibromat springboltsystem
Et unikt springboltsystem findes også. Det 
er placeret på de samme komponenter. 
Bladfjederen er erstattet af en plade, der 
holder en standard 12 mm springbolt, der 
går igennem benet. Med den fleksible tand 
kan benet bøje 10 cm bagud og klare et tryk 
op til 2 tons ved punktet før springbolten.   
Denne effekt betegnes Vibromat® og tager 
højde for bolte, der knækker i utide og 
hjælper dermed til at holde driftudfald på et 
minimum.

Patenteret tandholder
Tandholderen består en U-formet plade, 
der er presset på rammen ved hjælp af en 
enkelt bolt. U-pladen er 100 mm bred og 
gør det muligt at placere tanden dybt på 
hovedrammen. 
En af de mange fordele ved boltede 
tandholdere er, at der er mindre kraftoverførsel 
på grund af de færre svejsninger. Med de lette 
tænder (35 kg) og fastgørelsen med en enkelt 
bolt, er det meget nemt at tage tænderne af 
for at tilpasse harven til arbejdsforholdene og 
den traktor, der anvendes.

Systemets kinematik beskriver en faldende kraft ved en 
udløsningshøjde på over 10 cm for at undgå en over-
føring af belastning på rammekonstruktionen.
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CLC Evo

CLC pro

Hul harvetand 70x40mm
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Kverneland stubharver

Vi gør forskellen!
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Vejrforholdene kan skifte meget fra år til år, og også 
mange forskellige sædskifter gør det vanskeligt 
kun at have et redskab til at opfylde alle ens behov. 
Derfor tilbyder Kverneland en lang række harver og 
tilbehør for at kunne opfylde de forskellige behov og 
betingelser. 
Dette store sortiment, kombineret med behovet for 
en økonomisk løsning, kræver fleksible og alsidige 
redskaber. CLC er inden for de seneste 20 år blevet 
et populært redskab på grund af dets arbejdskvalitet, 
dets pålidelighed og store alsidighed. 
 

2 eller 3 rækker tænder?
Om man skal vælge 2 eller 3 rækker tænder 
afhænger af jordforholdene, trækkapaciteten 
og af den specifikke anvendelse. For at opfylde 
disse behov på den bedst mulige måde, tilbyder 
Kverneland disse to varianter.

2 rækker 3 rækker
Løfteevne  

Trækevne  

Tilbehør  
Solo-anvendelse  
Anvendelse med tilbehør  
Jordfl ow  

          =God
    = Meget god
= Særdeles god 
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Kverneland CLC Evo

Til stubharvning eller 
generel løsning af jorden 

Oversigt over CLC Evo:

• Ramme: 2 tandrækker

• Tænder: Lang CLC

• Planering: Single 

eller dobbelt disc

• Pakkevalser: Fuldt 

sortiment

CLC Evo er en videreudvikling af CLC, der 
har været en stor succes igennem mere 
end 20 år. Med CLC får brugeren den helt 
rigtige løsning til den skiftende teknologi 
og den øgede trækkraft.

CLC Evo er udstyret med de samme 
tekniske egenskaber som CLC Pro 
med 3  tandrækker. Den er konstrueret 
ud fra samme design af rammen og et 
parallelogram, der understøtter tilbehøret.  

CLC Evo matcher derfor sin 3-akslede 
forgænger. CLC Evo kan kombineres med 
de tungeste pakkevalser og voldjævnere 
for herved at opnå en god genpakning og 
en reduceret total længde. Det kompakte 

design mindsker kraftbehovet til CLC Evo 
og optimerer forholdet mellem traktor og 
redskab. 

Tænderne er fastgjort med en enkelt 
bolt i rammen og kan nemt tages af eller 
udskiftes, så de kan tilpasses den kraft, der 
er tilgængelig, eller for at gøre maskinen 
klar til løsning af  sprøjtespor.
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CLC Evo: Tilbehør

Med den smalle tandafstand på 280 
mm opnås den bedste kombination 
ved at bruge en discsektion. Mens CLC 
tanden er designet til at arbejde ned i 
en vis dybde, bearbejder skiveskæret 
det øverste lag ved at bearbejde strå 
og findele jorden. 
Det kan enten være et enkelt skiveskær 
i kombination med en pakvalse, eller 
en dobbelt discsektion til intensiv 
blanding og findeling af jorden.

Støttehjul
Når CLC Evo er udstyret 
med dobbelt skiveskær eller 
anvendes uden tilbehør ved 
en lavere arbejdsdybde, er 
støttehjulene med til at gøre 
CLC Evo mere stabil og 
hjælper med til at kontrollere 
arbejdsdybden (støttehjul 600 x 
9 til stive modeller, 700 x 15 til 
sammenklappelige modeller).

CLC tanden er den bedst mulige kombination sammen 
med enkelte og dobbelte discsektioner. Den forholdsvis lille 
størrelse understøtter liftkapacitetsbehovet og den intensive 
knusning af jorden til mindre jordklumper. Det giver en god 
blanding af planteresterne med jorden ved hjælp af den 
efterfølgende discsektion. 

Til stubharvning i overfladen er det muligt at anvende 
vingeskæret på 300 mm, der giver fuld gennemskæring.

Tænder og skær

CLC tand
Plovspids

60mm
Vingeskær 

300mm

Single disc + pakkevalse efter eget valg Dobbeltdisc
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CLC EVO Wings er det nyeste inden for 
stubharver. CLC standardrammen er udstyret 
med færre tænder og har en tandafstand på 420 
mm ved den stive model og en tandafstand på 
370 mm ved den sammenklappelige model.

Designet med den høje frihøjde giver også 
mulighed for at bruge harven ved store mængder 
af planterester.  De brede vingeskær på 440 mm 
er det optimale valg til stubharvning i overfladen 
af jorden.

Ved arbejde i forholdsvis grov jord og for at undgå 
at bruge tid på udskiftning af sliddele, tilbyder 
Kverneland carbidbelagte skær og vingeskær 
(anbefales ikke til stenet jord). Denne variant er 
meget nyttig, da carbidbelagte skær, afhængig 
af jordtype og anvendelse, holder mindst 5-12 
gange længere end standardtyperne.  

CLC Evo Wings er et meget alsidigt redskab. 
Vingerne kan fjernes, så man udelukkende 
arbejder med de vendbare spidser og dermed får 
mulighed for at få en større arbejdsdybde.  Dette 
gælder særligt for de sammenklappelige modeller, 
der med den mindre afstand mellem tænderne på 
370 mm er et interessant kompromis mellem den 
nyeste stubharve og den originale CLC Evo.  

Den nye serie tilbyder et vælg af 
kombinationsmuligheder samtidig med, at den 
unikke modulopbygning bibeholdes.
 

CLC Evo Wings – Tilbehør

CLC Evo Wings har stor afstand mellem tænderne, hvilket giver 
mulighed for at bruge selvstændige voldjævnere. Dette er den eneste 
kombinationsmulighed med denne type CLC Evo Wings stubharve.

Som med de øvrige CLC-modeller er disse voldjævnere beskyttet af 4 
gummifjedre. Fastgørelsen på parallelogrammet betyder, at en ændring af 
arbejdsdybden ikke har nogen indflydelse på justeringen af skiverne, som 
klares let ved hjælp af den centrale dybderegulering. 

Voldjævnere

Kverneland CLC Evo Wings

CLC - den nyeste stubharve 
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Tænder og skær

 Fast ramme Sammenklappelig

Model
CLC Evo 

250
CLC Evo 

300
CLC Evo 

350
CLC Evo 

400
CLC Evo 

400F
CLC Evo 

450F
CLC Evo 

500F
Antal tænder / 
Arbejdsbredde (m) CLC Evo

9 / 2.50 11 / 3.00 13 / 3.50 15 / 4.00 13 / 3.80 13 / 4.40 17 / 4.90

Antal tænder / Arbejdsbredde (m) 
CLC Evo Wings

- 7 / 3.00 9 / 3.50 11 / 4.00 11 / 4.00 - 13 / 5.00

Transportbredde (m) 2.50 3.00 3.50 4.00 2.85

Rækkeafstand (mm) 900

Rammekonstruktion (mm) 100 x 100 x 8mm Central 200 x 200 - ext. 100 x 100
Kobling Cat II & III Cat III & IV
Frihøjde (mm) 870
Gennemsnitlig afstand mellem 
tænder (mm) Evo

265 265 265 265 280 340 280

Gennemsnitlig afstand mellem 
tænder  (mm) Evo Wings

- 420 390 360 360 - 370

min./maks. hk 65/210 80/240 95/270 110/300 105/300 105/300 135/350
Vægt (kg) CLC Evo AR* / Combi-
disc + Actiring

1554 1805 1977 2283 3015 3108 3438

Vægt (kg) CLC Evo Wings AR* / 
Voldjævnere + Actriring

- 1630 1877 2135 2902 - 3237

Løftekapacitet (t) med combidisc 
+ Actiring**

4.4 4.8 5.4 6.2 7.4 7.9 8.9

Vendbare Hårdmetal

CLC Evo - CLC Evo Wings: Tekniske data

125 125

440 440CLD tand

* AR=Auto-reset, SB=Springbolt ** Overvej -15 %, hvis rørpakkevalse og +15 %, hvis Actipack eller dobbeltdisc
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Kverneland CLC pro 

Den mest alsidige CLC-model

CLC Pro er konstrueret specielt til arbejde med de mest kraftfulde traktorer. Med 240 hk til 3 meter og op til 350 hk til den 5 meter 
sammenklappelige model, er CLC blevet referencestørrelsen, når det gælder tilladt kraft. Den kan derfor kombineres med alle 
typer pakkevalser og tilbehør, hvilket gør den ekstremt alsidig. Evnen til at optage den stærkeste kraft sikrer også en lang levetid. 

CLC-serien kan udstyres med to typer tænder og et stort udvalg af skær. Afhængig af det arbejde, der skal udføres, og af jordtypen 
giver det store udvalg af redskaber mulighed for at udføre alle former for jordbearbejdning: fra stubharvning ved 5 cm dybde til 
jordløsning i 30 cm dybde.

Den store alsidighed ved CLC pro gør den til det ideelle arbejdsredskab, når det gælder opfyldelse af dine behov.
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Blanding og intensiv skæring

Kvaliteten i behandlingen af planterester og 
kapaciteten til at løsne jorden kendetegner 
harvens hovedegenskaber.

Faktisk kræves 1,5-2 cm arbejdsdybde for at 
bearbejde 1 ton strå pr. hektar og for at optimere 
blandingen af jorden med planterester. Den 
3-rækkede konstruktion understøtter en intensiv 
blanding og sikrer en god fordeling af stråene i 
hele arbejdsdybden.

Fordelingen af tænderne kombineret med den 
høje frihøjde på 870 mm giver mulighed for frit 
flow af plantematerialet uden risiko for blokering, 
selv ved lange planterester med fibre som 
eksempelvis majs osv.... 

Det lette flow med den 3-rækkede ramme 
reducerer brændstofforbruget og kravene til 
trækkraften, og samtidig sikres en meget god 
gemmenskæring. 

I transportstilling måler CLC pro 2,85 meter.

CLC pro – Tilbehør
CLC pro er en model, der kan udstyres med hele sortimentet af nedenstående arbejdsredskaber. Den 3-rækkede konstruktion 
tillader alle kombinationer via maskinens parallelogram. Det forskellige planeringsudstyr kan fås på en H-ramme, der også holder 
pakvalsen. H-rammen er fastgjort ved hjælp af 4 bolte og tillader kombinationer med alle typer udjævnere og pakkevalser med 
samme arbejdsredskab for at tilpasse maskinen til årstiden eller den enkelte opgave - hvilket gør den yderst fleksibel. 

Tænder 
og skær

Vendbare Hårdmetal

CLC tand CLD tand

55 125

360 360

125

Quick Lock

50

to

320

Plovspids
60mm

Vingeskær 
300mm

Voldjævnere Combidisc Dobbeltdisc Voldjævnertænder
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Kverneland CLC pro Classic

En „pro“ til mindre traktorer

CLC pro Classic – Tilbehør

For at gøre CLC pro Classic mere kompakt og minimere vægten så meget 
som muligt, er parallelogrammet forsynet med to arme, der reducerer 
maskinens udhæng. En sektion af voldjævnertænder er forbundet direkte 
til pakkevalserammen. Tænderne er lettere end skiver og sikrer et godt 
planeringsresultat ved alle betingelser. Arbejdsdybden og tandvoldjævnernes 
aggressivitet kan justeres trinløst.
Derfor er CLC pro Classic 50 cm kortere end CLC pro; dette forskyder centrum 
af tyngdekraften tættere på traktoren. Dermed er målet med at udvikle en „pro“ 
til mindre traktorer nået. 

Voldjævnertænder
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Tænder 
og skær

CLC tand CLD tand

50

to

320

Plovspids
60mm

Vingeskær 
300mm

Vendbare Hårdmetal Quick Lock450 kg 450 kg

55 125

360 360

125

CLC pro produktserien er blevet udvidet med den nye CLC pro 
Classic til traktorer med lav eller medium kraft. 
Resultatet er imponerende, både hvad angår kapacitet og 
kvalitet. 
En traktor på 90 hk kan arbejde med en model på 3 meter, og 
en sammenklappelig model på 3,8 meter kan arbejde med en 
traktor på 130 hk. 

CLC pro Classic er et meget kompakt, enkelt og effektivt 
arbejdsredskab, der kan arbejde ned i en dybde på 30 cm. Den 
er specielt egnet til blandet agerdyrkning.

CLC pro - CLC pro Classic: Tekniske data
Fast ramme Sammenklappelig

Model
CLCpro 300 
(+ Classic)

CLCpro 350 
(+ Classic)

CLCpro 400 CLCpro 400F 
(+ Classic)

CLCpro 500F 

Antal tænder 10 12 14 13 17
Arbejdsbredde (m) 3.00 3.50 4.00 3.80 4.90
Transportbredde (m) 3.00 3.50 4.00 2.85
Rækkeafstand (mm) 810

Rammekassesektion (mm) 100 x 100 mm Central 200x200 - ext. 100x100
Kobling Cat II & III Cat III & IV
Frihøjde (mm) 870

Gennemsnitlig afstand mellem tænder  (mm) 280 280 280 290 290
Min./Maks. HK CLCpro 120 / 240 135 / 270 165 / 300 185 / 300 200 / 350
Vægt (kg) CLCpro AR* + Planeringsskiver + Actriring 1780 1980 2210 2980 3600
Løftekapacitet  (t) CLCpro AR* +Planeringsskiver + Actiring** 5,2 5,8 6,7 7,9 9,5
Min./Maks. HP CLCpro Classic 85 / 160 100 / 200 - 130 / 230 -
Vægt (kg) CLCpro Classic SB* + Slæbetænder + Actriring 1420 1640 - 2400 -
Løftekap. (t) CLCpro Classic SB* + Slæbetænder + Actiring** 3,9 4,3 - 5,9 -

AR=Auto-reset, SB=Springbolt ** Overvej -15 %, hvis rørpakkevalse og +15 %, hvis Actipack eller dobbeltdisc

Et fantastisk koncept
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Valser og voldjævnere

Perfektion til det sidste

Discvoldjævnere:
• Forsynet med gummifjeder som         
 beskyttelse og til at følge jorden
• Kantskiver som standard
• Skiven er fastgjort til pakkevalsen via   
 parallelogrammet, så hvis arbejdsdybden   
 ændres med pakkevalsen, vil skiven   
 forblive i samme optimale position til   
 planering
• Nem tilpasning via spændeanordningen  
 til indstilling af skivens position

Combidisc:

• Kombination af skiveskær med alle   
 pakkevalser
• Intensiv blanding og bearbejdning,   
 godt tilpasset til store mængder af   
 planterester
• Meget god planeringskapacitet

Fingerharver:

• 2 rækker med ø12 mm fingre til plan-
 nering i let til medium jord foran pakke-  
 valsen
• Arbejdsvinklen kan indstilles i 4   
 positioner
• Trinløs skrue til justering af dybden

Dobbeltdisc Ø 510 mm:

• Positionen fastholdes ved hjælp af stifter
• Nem indstilling af vinkler med bolte
• God blanding og bearbejdning af jorden
• Efterlader en grov overflade med en god  
 struktur - klar til vinteren.

Tandvoldjævnere:

• God planeringskapacitet
• Følger grundkonturen godt
• Ingen risiko for jordblokering
• Nem at justere
• Meget lav lasteevne

Flexline Ø 585mm
• God pakning af let jord
• Individuel tilpasning af skraber for at   
 undgå blokering
• Universal og passer til alle jordtyper
• God lasteevne

Rørpakkevalse Ø 550mm
• 10 bjælker for en god lasteevne og   
 bearbejdning under våde forhold
• Effektiv jordløsning

Dobbelt rørpakkevalse 400 mm   
(rør/fl ad)
• God smuldring
• Præcis dybdekontrol
• God planeringseffekt
• God løfteevne

220kg/m

90kg/m

140kg/m
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Actipack: Et andet klargøringsredskab!
Kverneland Actipack valsen viser sin suveræne arbejdskvalitet, 
særligt ved medium til tunge jorde. Den integrerede skæreskive 
knuser større jordklumper, mens de justerbare knive knuser 
de resterede jordklumper, så der opnås en optimal knusning 
af jordklumper. Trykket på knivene kan sættes så højt som 
på skiverne for at få ensartet konsistens i hele arbejdsvidden. 
En “Off“-position gør det muligt at løfte knivene helt op for at 
efterlade en grovere overflade og hjælpe det øverste lag af 
jorden mod udvaskning og erosion.

Actiring: Stærk og let!
Actiring pakkevalsen er en lettere udgave af Actipack, hvor 
der dog gøres brug af samme rammestruktur og knivsystem. 
Skiverne er blevet udskiftet med en “V” profilring, dette sparer 
50 kg/m, hvilket er yderst vigtigt for at reducere løftekravene 
for valseudstyret. Dette nye design er også et billigere 
alternativ til Actipack, særligt ved lettere jordforhold, hvor 
de ekstra egenskaber ved Actipack ikke er nødvendige. Den 
lavere vinkel på V-profilen er mindre aggresiv end vinklen på 
Actipack, og giver en bedre løfteevne i lette jorde.
Fjedrene og knivene er specielt konstrueret til at undgå, at 
der kommer sten ind i rotoren, som kan medføre blokering. 
Actiring kan derfor også være meget effektiv i lette og stenede 
jorde.

4 Der kan tilføres forskellige tryk på knivene afhængig af jordtypen og det ønskede udseende.

Aggressive pakkevalser - 
Et andet redskab til klargøring af jorden!

OFF 1 2 3

Knive oppe
(ikke aktiv)

Knive nede
(aktiv)

210kg/m 150kg/m



A
C

75
49

28
 

D
K

-0
8/

20
11

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.


