EURO-DAN Eco

Euro-Dan Eco 8,00m m/Svær forharve, Spring-Board fjedertandsplanerplanke,
Spring-Board efterharve og langfinger-efterharve.









Dybderegulering

Kraftig rammekonstruktion med stor gennemgang– 60 cm bulleafstand.
Brede 300 mm dybde/transporthjul - sikrer præcis harvedybde.
Harvedybden indstilles let med:
o afstandsclips på hjulenes løftecylindre og med spindler (5 - 6 m)
o centralt betjent elektrisk dybdestop (7 - 8 m)
Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære
jordtyper (ekstraudstyr):
o Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op
o Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsnede jord.
o De 4 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
o Efterfulgt af valgt efter-redskab.
Den gennemsnitlige tandsporafstand er 6,7 cm, når harven er monteret med svær forharve
(ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporafstanden 9,0 cm.
For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Dan Eco leveres med ”Jackpot” harvetand
(lige) på 45x12 mm

PRISER
Arbejdsbredde
*5,00 m
*6,00 m
*7,00 m
*8,00 m

Euro-Dan Eco Såbedsharve
Standard harve med hydraulisk opklap
Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler
Standard harve med hydraulisk opklap

3860100

Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler
Standard harve med hydraulisk opklap

3870100

Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft
Standard harve med hydraulisk opklap

3878100

Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft

* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR FOR EURO-DAN Eco







Varenummer
3850100

LED Lygtesæt m/ledning og stik.
Hjulmontering: 4 stk. 300x65/12, 8 PLY
Monteret med 45x10 mm tænder med vendbar spids.
Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
Trækøje ø50 mm, svejset på.
7 & 8 m: central indstilling af harvedybden med elektrisk dybdestop.
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EKSTRAUDSTYR FOR EURO-DAN Eco






Reservehjul fastmonteret på harven.
Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel)
indstilles med spindler. Standard med 45x12 mm tænder.
Spring-Board fjedertandsplanke med hydraulisk justerbar aggressivitet. Monteret med 45x10
mm tand med 100 mm slidplade.
Spring-Board efterharve er koblet sammen med forreste planerlpanke, hvorved aggressiviteten
er hydraulisk justerbar. Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler.
Monteret med 45x10 mm tand med 150 mm slidplade.
Langfingerefterharven med Ø12 mm buede tænder kan monteres sammen med Spring-Board
(langfingerefterharven bagerst)
Benævnelse

Hydr. løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop
5,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke
* 5,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser
5,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder
5,00 m Langfinger-efterharve
Hydr. løft af hjul på sidesektione og elektrisk dybdestop
6,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke
* 6,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser
6,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder
6,00 m Langfinger-efterharve
7,00 m Svær forharve foran forreste Spring Board planerplanke
* 7,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser
7,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder
7,00 m Langfinger-efterharve
8,00 m Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke
* 8,00 m Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser
8,00 m Spring-Board monteret efter harvetænder
8,00 m Langfinger-efterharve
Sporløsnersæt med 2x4 tænder for harver uden svær forharve
Sporløsnertand til svær forharve, 2x4 længere og kraftigere tænder
Reservehjul m/beslag
Harvetand ”Jackpot” (lige) 45x12 mm inkl. spids
Mekanisk dobbelt omskifterventil, monteret på trækstang, for traktorer, der mangler 1 stk.
dobbeltvirkende olieudtag.
* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

Vægt
kg
260
240
320
100
310
290
380
120
365
340
445
140
420
390
510
160
140
35
-

Varenummer
3895030
3896500
3897500
3895500
3850900
3895031
3896600
3897600
3895600
3860900
3896700
3897700
3895700
3870900
3896780
3897780
3895800
3878900
3895015
3895020
3895050
0422170

5

690207102

SPECIFIKATIONER
Vejledende maks. harvedybde: 12 - 14 cm
Antal
Model
tænder
5,00 m Standard
55

85 +

Vægt
kg
2.100

6,00 m Standard

63

100 +

2.300

2,55 m

2,90 m

7,00 m Standard

75

120 +

2.600

3,05 m

2,90 m

8,00 m Standard

85

140 +

2.800

3,55 m

2,90 m

Kraftbehov HK
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Transporthøjde
2,05 m

Transport- bredde
2,90 m

