
Den ultimative grubber for minimal 
jordbearbejdning

DA

Stealth

3,00 - 6,00 m 2,54 - 4,00 m 1.500 - 5.600 kg 100 - 350 hk

Tekniske Specifikationer

Arbejdsbredde, m Type Transportbredde, m Antal tænder Kraftbehov, hk Vægt, kg
3,00 Fast - Liftophængt 3,00 5 100 - 150 1.500 - 2.050

3,50 Fast - Liftophængt 3,50 6 - 8 130 - 180 2.000 - 2.370

4,00 Fast - Liftophængt 4,00 7 - 9 160 - 220 2.450 - 2.950

4,00 Hydraulisk - Liftophængt 2,54 7 - 9 160 - 220 2.890 - 3.670

5,00 Hydraulisk - Liftophængt 2,54 9 - 11 200 - 280 3.700 - 4.600

6,00 Hydraulisk - Liftophængt 2,54 11 - 13 250 - 350 4.700 - 5.600

4,00 Hydraulisk - Bugseret 2,54 7 - 9 160 - 220 -

5,00 Hydraulisk - Bugseret 2,54 9 - 11 200 - 280 -

6,00 Hydraulisk - Bugseret 2,54 11 - 13 250 - 350 -

Grubbesåning med Stealth
Med en HE-VA Multi-Seeder åbnes 
muligheden for at skabe optimale 
vækstbetingelser for raps eller 
efterafgrøder, såsom sennep eller 
olieræddike.

Ved såning samtidig med jordløsning 
brydes pløjesål eller andre former for 
strukturskader, så planternes rødder 
har fri adgang til at vokse/udvikle sig til 
de dybere jordlag.

Herved kan planternes pælerod hente 
næringsstoffer, og i tørre perioder vand 
fra dybere jordlag. 
Både raps- & sneglegifts-
udstyr er tilgængeligt 
til Stealth, og der er 
mulighed for såning i 
bånd, skiveskærs-såning 
i 1 række efter valsen og 
bredsåning før valsen. 

Sneglegiften lægges ud 
i bånd enten efter valsen 
eller dybdehjulet.

Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

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

Multi-Seeder

Ekstraudstyr

Trykluftbremser LED-belysningHydrauliske bremser

Stige og platform



En række med 470 mm rulleskær er placeret forrest på 
Stealth. 

Rulleskærene skærer igennem både stub- & halmrester, 
vegetation og topjord. 

Rulleskærene sørger for at jorden brister minimalt ved 
grubningen, hvilket samtidig sikrer at græsspiringen 
minimeres betydeligt. 

470 mm takkede rulleskær

Udover den hydrauliske 
arbejdsdybdestyring på tænder/
valse, er der på Stealth også 
seperat dybdestyring på diskene.

Dermed kan diskene reguleres 
seperat efter forholdene i marken.

Dybdestyring af diske

For stenrige jordtyper anbefales det 
at Stealth leveres med hydraulisk 
stensikring.

Via en cylinder, monteret på hver 
tand, sikres det at spidserne 
automatisk svinger op, når de 
møder forhindringer i jorden.

Quick-Push stensikring på 
Stealth er også et effektivt værktøj 
til de lidt mindre stenrige jordtyper.

En specialdesignet bolt med riller 
klippes over, hvis spidsen rammer 
en sten. Derefter fjernes splitten, 
sikringsbolten skubbes på plads og 
splitten monteres igen.

Stealth er tilgængelig både som liftophængt og bugseret model, hvor 
liftophængte modeller fås i 3,00 - 6,00 m, mens de bugserede fås i 4,00 - 
6,00 m. 

Derudover er maskinen tilgængelig som både fast og hydraulisk foldbar 
model.

Hydraulisk foldbare modeller er tilgængelige i 4,00 - 6,00 m.

Hydraulisk 
Stensikring

Quick-Push 
Stensikring

Stealth er udstyret med
15 mm brede hårdtmetalsben. 
Disse løsner jorden i dybden samtidig 
med at de laver en minimal forstyrrelse 
af jordoverfladen.

Easy-Draft-spidsen er af særdelses stor 
vigtighed for denne effekt. Det er en 
120 mm spids, med en lavere arbejds-
vinkel på vingerne, hvor fronten af 
spidsen er lavet kort og belagt med en 
hårdmetalsplade. 
Alt dette resulterer i at jorden åbnes op 
for at skabe dræning uden opblanding 
af jorden.

Stealth reducerer 
jordbearbejdningen markant

Tandsporsafstanden på Stealth er 
500 mm som standard, men kan justeres til både 
450, 500 og 550 mm, afhængig af modeltype.
Dermed har maskinen en vis fleksibilitet i forhold til 
jordtyper og -forhold.

Stealth har 2 rækker tænder med en tandforsætning 
på 350 mm standard.
Det tillader en god gennemføring af rest-afgrøder og 
reducerer dermed løfte- og kratbehovet.

Tandsporsafstand og tandforsætning

Stealth er udstyret 
med hydraulisk 
arbejdsdybdestyring med 
skala. 

Maskinen har en 
maksimal arbejdsdybde 
på 300 mm, og den 
hydrauliske dybdekontrol 
styres direkte fra 
traktorsædet.

Hydraulisk dybdestyring

Ben og EasyDraft-spidser

350 mm350 mm

Stealth kan udstyres med tre forskellige valsetyper, alt efter behov og ønsker.

V-profil valsen giver en aggressiv knusning af jordknolde og efterlader jordoverfladen flot og jævn. Valsen 
sikrer en god pakning af jorden og skaber dermed optimale betingelser for en god såning eller for det gode 
falske såbed, da strukturen i overfladen bevares. 

Svær rørvalse giver en god dybdestyring og findeler jordknolde på lettere jordtyper. 

Stjernevalsen efterlader jorden pakket med en løst struktureret og lettere kamformet overflade.

Valsetyper

V-profilvalse
Ø600 mm
V-profilvalse
Ø600 mm

Det er almindeligt kendt at man sikrer bedre jordforhold ved 
at reducere opblandingen af   jorden og at det er afgørende for 
ukrudtsbekæmpelsen at overfladeforstyrrelsen er minimal. 

Hvor der anvendes et pløjefrit koncept i markarbejdet, ser 
man et stigende behov for effektiv, men moderat jordbearbejd-
ning, som løsner og bryder jorden i dybden. Derfor har HE-VA 
udviklet Stealth, som netop møder de behov. 

Med en arbejdsdybde ned til 300 mm, opnås således den 
mest effektive dræning, luftning og nitrogenoptagelse, uden 
forstyrrelse af jordoverfladen. Dette afspejles tydeligt i både 
jorden og afgrøderne, som opnår et generelt kvalitetsløft.

V-profilvalse
Ø600 mm
Svær rørvalse
Ø500 mm

V-profilvalse
Ø600 mm
Stjernevalse
Ø450/500 mm

Stensikring

Modeller


