
HE-VA Rondo-Dan
- Traktormonteret rundballeafvikler 

      RONDO-DAN

 Støvfri og skånsom behandling af 
 halm, hø og ensilage ...



 
  

Den trepunktmonterede rundballeafvikler RONDO-DAN 
er ideel for rundballer af: halm, hø, ensilage og lignen-
de materiale. Specielt velegnet til udfodring af halm og 
ludbehandlet halm på fodergange, hvor der kan køres 
med traktor. Også til strøning i dybstrøelsesstalde samt 
“grov-udlægning” af halm i kyllingehuse og ved grøn-
sagskulturer er redskabet en optimal løsning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Rondo-Dan leveres i tre modeller:

- Model H      Afviklling til højre
- Model V      Afvikling til venstre
- Model H+V   Afvikling til højre eller venstre

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com

HE-VA Rondo-Dan
Traktormonteret rundballeafvikler 

FORHANDLER

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

    Model / Varenr.       Afviklerretning  Arbejdsbredde  Længde / Vægt       Løftebehov      Max. vægt af  balle   Max. ballediameter  Max. ballebredde

   Model H - 2900201            Højre                    2,15 m          2,00 m / 577 kg            1.100  kg                   850 kg                        1,80 m                      1,50 m
 
   Model V - 2900206           Venstre                  2,15 m          2,00 m / 577 kg            1.100 kg                   850  kg                        1,80 m                      1,50 m

 Model H+V - 2900211   Højre el. Venstre          2,25 m          2,00 m / 660 kg            1.200 kg                   850 kg                        1,80 m                     1,50 m 

En af de tekniske finesser ved redskabet 
er de to integrerede bærespyd. De kan 
sammen med bærestykket til maskinsta-
tivet frigøres fra denne ved at udløse en 
pal fra traktorførersædet. Med samme 
traktor kan man nu hente en balle, sætte 
den af på afviklerbordet og igen bakke 
spydene i indgreb med maskinen, hvor-
ved transmissionen automatisk tilkobles.
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