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HE-VA
Penta-Tiller

Den ideelle harve
til falsk såbed og ukrudtsbekæmpelse i stub



Gåsefodsspids, 180 mm Vendbar slidspids, 52 mm

Den alsidige harve der tilpasses 
landmandens behov og ønsker...

Alt efter hvad behovet er, kan Penta-Tiller leveres med enten 180mm gåsefodsspidser eller 52 mm 
vendbare slidspidser. Derudover leveres Penta-Tiller som standard med langfingerefterhave med dobbelt 
række for at sikre problemfri gennemgang af stubrester samt optimal opblanding af opharvet materiale.

Valgmuligheder

HE-VA’s Penta-Tiller er en idéel harve til den mekaniske ukrudtsbekæmpelse og en alsidig én af slagsen.
Harven, som er 5-bullet, har en rammehøjde på 570 mm, hvilket sikrer en god gennemgang. 
Dermed undgår man at rester o.l. sætter sig fast.

Ønskes fuld gennemskæring i 
en øvre bearbejdning af jorden, 
anbefaler HE-VA gåsefodsspids på 
180 mm.

Ønskes der derimod en dybere 
bearbejdning, anbefales 52 mm 
vendbar slidspids som standard.

70x12 mm tænder gør Penta-Tiller særdeles alsidig, med mulighed for, som standard, at montere vingeskær 
for fuld gennemskæring eller en standard slidspids for den dybere bearbejdning. Dvs. der er mulighed for at 
få Penta-Tiller leveret med frit valg mellem de to typer spidser, alt efter landmandens behov og ønsker. 

Hvis behovet for den fravalgte spids opstår, kan disse efterfølgende (eller samtidig) tilkøbes som 
ekstraudstyr, således at landmanden får mulighed for at skifte spidser. Dermed får han to harver i én.



Der kan tilkøbes ekstra sæt af tandspidser til HE-VA 
Penta-Tiller.

Hvis købt standard med vendbare slidspidser, kan 
180 mm gåsefodsspidser tilkøbes.

Hvis købt standard med gåsefodsspidser, kan 52 mm 
vendbare slidspidser tilkøbes.

Ekstra sæt spidser

Ekstraudstyr

Top-Cutter Spring-Board

Fladjernsvalse

LED-belysning Svær rørvalse

Monteringssæt for Multi-Seeder
HE-VA Penta-Tiller kan udstyres med et Top-Cutter-
modul med enkel knivvalse.

Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten 
justeres manuelt via spindler. 

Der tilbydes monteringsbeslag for HE-VA Multi-Seeder 
til raps, græsfrø og andre små frø, gødning eller 
sneglegift.

Penta-Tiller kan også udstyres med et Spring-Board.

Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten 
justeres manuelt via spindler. 

Fladjernsvalse 410 mm inkl. 1 række med Ø12 mm 
langfingerefterharve-tænder.



Tekniske Specifikationer

Arbejds-
bredde, m Type Transport-

bredde, m Antal tænder Kraftbehov, hk Løftebehov, kg Vægt, kg

3,00 Fast 3,00 21 70 - 120 2.450 1.360

3,50 Fast 3,50 25 80 - 150 2.650 1.470

4,00 Fast 4,00 29 90 - 180 2.850 1.580

4,00 Hydraulisk, 2-leds 2,48 29 90 - 180 4.020 2.230

5,00 Hydraulisk, 2-leds 2,48 36 110 - 220 4.220 2.340

6,00 Hydraulisk, 2-leds 2,48 43 130 - 240 4.410 2.450

7,00 Hydraulisk, 2-leds 2,48 50 150 - 260 4.550 2.560
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Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

3,00 - 7,00 m 2,48 - 4,00 m 1.360 - 2.560 kg 70 - 260 hk21 - 50 stk


