HARVER

Kulti-Dan er en fleksibel liftophængt såbedsharve, som med en lang række ekstraudstyrsmuligheder kan tilpasses den enkelte bedrifts jordtype
samt traktor. Store hjul bærer harven oppe på den lette jord, mens en høj egenvægt sørger for korrekt harvedybde på selv den tungeste jord.

Harvetænder
Kulti-Dan har 10 x 32 mm tænder monteret på 4 buller med en bullesafstand på 40 cm.
Gennemsnitlig tandsporafstand er 10 cm (mulighed for 8 cm).
Tandvinklen kan hurtigt og enkelt med et fjederpåvirket håndtag indstilles i 4 forskellige vinkler alt
efter jordtype og harveopgave.

De store bærehjul

Automatisk
transportlås

- 6.00 x 12 holder
dybden meget
nøjagtig. Med spindler
indstilles dybden, som
præcis kan aflæses på
dybdeskala. Indstillelige
hjulafskrabere sikrer
problemfri kørsel.

- sikrer begge
sidesektioner på
modeller med
hydraulisk
opklap.

træk / ekstraudstyr
Flex-træk

Svingbart træk

– muliggør halvbugsering af harven samtidig med, at man bevarer den
liftophængte harves fordele. Ud- og indkobling foretages fra førersædet
ved hjælp af et reb.

- skåner og aflaster
traktorens lift.
Samtidig kan der
foretages mindre
svingninger uden
at hæve harven.
Kan anvendes til
Kulti-Dan modeller
fra 2,20 m og op til
5,20 m.

Planérplanke
Den fjerderbelastede planérplanke
er effektiv til at udjævne marken og
knuse de største knolde, før jorden
gennemharves. Indstilling foretages
hurtigt uden brug af værktøj. Kraftige
fjedre sikrer planérplanken mod
overbelastning ved påkørsel af sten.

Langfingerefterharve
Langfingerefterharven jævner effektivt
tandsporene. Både dybde- og vinkelindstilling
kan let ændres på efterharven, så den
ønskede arbejdsintensitet kan opnås.

kombi-efterharve
Kombi-efterharven er en kombination
af en langfingerefterharve og en
rotorsmuldrer. Et ensartet samt
fint og jævnt såbed på middelsvær
jord opnås med kombiefterharven,
idet den jævner og trykker jorden
samtidig.

rotorsmuldrer

dobbel rotorsmuldrer
Rotorsmuldrer / dobbel
rotorsmuldrer trykker den opharvede
jord så fugtigheden bevares og
større knolde knuses. Trykket på
rullerne indstilles via fjedrene.

HARVER

standardudstyr:

ekstraudstyr:
• Mulighed for 12 x 32 mm tænder
• Planérplanke
• Langfingerefterharve
• Kombi-efterharve
• Rotorsmuldrer
• Dobbel rotorsmuldrer
• Flex-træk
• Svingbart træk til og med 5,20 m
• 8 cm tandsporafstand
• Hydraulisk opklap til 3,40 & 4,00 m

Kulti-Dan er udstyret med hurtigkobling, som gør til- og
frakobling meget let. Støtteben gør det let at parkere
harven.

I transportstilling løftes sidesektionerne over lodret for
at gøre harven så smal som muligt. Transportbredden
er altid under 3,00 m.

tekniske specifikationer:
Arbejdsbredde
m

Transportbredde
m

Antal
tænder pr.
sektion

Vægt uden
Vægt
Vægt lang- Vægt kombiVægt
tilbehør
planérplanke fingerefterefterharve rotorsmuldrer
kg
kg
harve
kg
kg
kg

Vægt
Effektbehov ca.
dobbel
DIN-HK
rotor smuldrer
kg
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49
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2,80
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328
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4,00
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4,60

2,40
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5,20

3,00

12+28+12

819

89

123
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294
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5,80
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897

115
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80-90

6,40

3,00

18+28+18
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121
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80-100
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• 4 bullet harve med 10 x 32 mm tænder
• Indstillelig tandvinkel
• Hurtigkobling
• Dybdekontrol (hjul 6.00 x 12)
• Hydraulisk opklap med automatisk transportlås fra
4,60 m harver

