TRIPLE-TILLER

Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til landbrug, som ønsker et
alsidigt stubredskab til såvel traditionel stubbehandling samt
dybdegående bearbejdning (0 - 30 cm) ved f.eks. pløjefri dyrkning.

Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet
harveramme konstrueret i 100x100x8mm
profilrør samt en rammehøjde på 85 cm.
Ét af nøglepunkterne på Triple-Tiller er
tandsporafstanden på kun 25 cm, som
sikrer en perfekt opharvning og jordløsning under alle forhold. Med arbejdsbredder fra 3,0 m til 5,0 m og muligheden
for at vælge Triple-Tiller som liftophængt
eller bugseret harve, kan harven tilpasses
traktorer fra 100 HK.

HE-VA Triple-Tiller med tre tandtyper / stensikringstyper:
Fjedertand
dobbeltsnoet
35 x 35 mm.
Harvedybde
0 - 20 cm.

Fjedertand

Springbolt m/ springtryk
på 2.550 kg. Harvedybde
fra 0 - 30 cm

Springbolt

Automatisk tand
med mekanisk
dobbeltfjeder
opnår udløsertryk
på 455 kg. Dette
sikrer effektiv
harvning fra
0 - 30 cm dybde i
selv de hårdeste
jordtyper.
Automatisk

På alle Triple-Tiller modeller foretages dybdereguleringen hydraulisk
fra kabinen med mulighed for fast
stop ved montering af afstandsclips
på dybdecylinderne. Der medfølger
forskellige afstandsclips så den rigtige arbejdsdybde altid opnås.

VALSETYPER
V-Profil
Ø600 mm pakkervalse giver en optimal gennemskæring
af overfladen og efterlader en ideel sammenpakket og
- mere vigtigt - en vejrbestandig overflade. V-Profilen
er en takket ring af presset stål med skulderprofil, som
sørger for aggressiv knusning af jordknolde på tunge
jorde og en optimal sammenpakning af lettere jorde.
Der er justerbare afskrabere imellem ringene, som sikrer
en effektiv pakning under alle forhold.

T-Profil
4,00 & 5,00 m foldbare modeller
har en transportbredde på 2,48 m.
Automatiske transportlåse af sideled giver sikkerhed ved transport
samt service på harven.

Ø600 mm pakkervalse pakker jorden effektivt og skaber en
god kontakt mellem jord og afgrøderester, hvilket giver en
optimal materialenedbrydning. Med pakkervalsens T-profil
sikres en effektiv sammenpakning af jorden samt en stor
bæreevne på løse og sandede jordtyper, hvilket gør TripleTiller harven dybdestabil. T-profil valsen holdes ren med
afskrabere monteret mellem ringene.

Svær rørvalse
Ø550 mm svær rørvalse - fremstillet af kraftige profilrør
- anbefales kun til løse jordtyper. Rørvalsen giver en god
dybdestyring og kræver lille løftebehov ved liftophængte
Triple-Tiller modeller.

TANDSPORJÆVNER
Tandsporjævnerophænget er monteret på pakkervalsen, hvorved jævnerredskabet er uafhængig af harvedybden.

Standard slidspids med
det unikke konkave design "mixer" jorden perfekt, hvorved en optimal
sammenblanding af jord
samt planterester opnås.
Vendbar og højdejusterbar spids på 75 x 12 mm
sikrer optimal harvning
på mange hektar mellem
tandspidsskift

Som standard er Triple-Tiller monteret med ø410 mm takkede tallerkenjævnere med automatisk stenudløser. Tallerkenjævnerne er central
justerbare med spindler for let og præcis indstilling.

SLIDSPIDSER
Som ekstraudstyr kan vælges "Quick change
adapter", hvorved sliddelene hurtigt og enkelt
kan skiftes med en hammer. Samtidigt giver
adaptersættet mulighed for montering af 260
mm bredt vingeskær for fuld gennemskæring.
Adaptersættet består af 75 mm brede
mejselspidser og 260 mm brede vingeskær.
Smal slidspids
50 x 16 mm kan
som ekstraudstyr
boltes på tanden.
Anbefales til
dybdegående løsning.

TRIPLE-TILLER

EKSTRAUDSTYR:
Multi-Seeder

Støtte-/dybdehjul

Der tilbydes monteringsbeslag for
HE-VA Multi-Seeder - pneumatisk
frøsåmaskine til raps, græsfrø og
andre små frø. For yderligere information om HE-VA Multi-Seeder,
rekvirer brochure.

For mere præcis
dybdestyring ved f.eks.
reduceret arbejdsdybde kan
der på bugseret Triple-Tiller
med fordel monteres 2 stk.
spindeljusterbare 10.0/80x12
støtte-/dybdehjul forrest på
harverammen.

Kantudstyr
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For at Triple-Tiller kan efterlade en jævn
overgang mellem de enkelte træk i marken
kan der monteres kantudstyr med trinløs
justering.

Træk

Standard er bugserede
Triple-Tiller udstyret med
drejbart trækøje.
Som ekstraudstyr kan TripleTiller udstyres med svingbar
trækbom eller ø80 mm
kugletræk.

TRIPLE-TILLER - SPECIFIKATIONER:
Arbejdsbredde
3,00
3,50
3,00
3,50
4,00
4,00
5,00

m
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Model
Fast liftophængt
Fast bugseret

Vægt kg

Antal
tænder

Transportbredde
m

Kraftbehov,
HK

Svær
rørvalse

T-Profilvalse

V-Profilvalse

12

3,00

100-200

1.850

2.200

2.470

14

3,50

120-240

2.135

2.545

2.860

12

3,00

100-200

2.430

2.780

3.050

14

3,50

120-240

2.715

3.125

3.440

Hydr. liftophængt

16

2,48

140-250

3.240

3.710

4.070

Hydraulisk
bugseret

16

2,48

140-250

3.890

4.360

4.720

20

2,48

160-280

4.550

5.140

5.540
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