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Top-Cutter Solo
For mest effektive findeling og

hurtigere nedbrydning af afgrøder

3,00 - 6,00 m 2,75 - 4,00 m 700 - 2.050 kg 60 - 120 hk

Tekniske Specifikationer

Arbejdsbredde, m Transportbredde, m Type Model Vægt, kg
3,00 3,00 Fast Single 700

3,50 3,50 Fast Single 780

4,00 4,00 Fast Single 890

4,00 2,75 Hydraulisk Single 1.250

5,00 2,75 Hydraulisk Single 1.360

6,00 2,75 Hydraulisk Single 1.650

3,00 3,00 Fast Twin 990

3,50 3,50 Fast Twin 1.043

4,00 4,00 Fast Twin 1.180

4,00 2,75 Hydraulisk Twin 1.620

5,00 2,75 Hydraulisk Twin 1.810

6,00 2,75 Hydraulisk Twin 2.050
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Din HE-VA-forhandler

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

3,00 m hydraulisk Top-Cutter Solo Twin 
med LED-belysning, dobbelt trepunkts-
ophæng og materialedæmperskærm



Top-Cutter Solo sikrer 
effektivitet og fleksibilitet

Ved at afgrøderne skæres i 2 forskellige retninger opnår 
man en hurtigere nedbrydning af disse.
Derudover knuses og indarbejdes efterafgrøderne i jor-
den.
De seks knive sikrer en jævn & stabil arbejdsgang.

Ekstraudstyr

SINGLE

Dobbelt trepunktsophæng
Top-Cutter Solo monteres standard 
i front. Dobbelt trepunktsophæng 
muliggør montering bag traktoren. 

Afgrøderne skæres i 2 forskellige retninger

Lukket rørkonstruktion
HE-VAs unikke design med en lukket rørkonstruktion er 
yderst fordelagtig. Dette forhindrer jord og restprodukter i 
at samle sig og klæbe fast i konstruktionen.

Således undgås unødvendige stop i marken og man får 
en kontinuerlig høj grad af effektivitet.

Top-Cutter Solo fås både med en enkelt knivvalse 
(SINGLE) og med to knivvalser (TWIN).

Én eller to knivvalser

Top-Cutter Solo SINGLE anvendes ofte 
i front på traktoren og i kombination med 
discharve eller lignende efterspændt 
traktoren.

TWIN

Top-Cutter Solo TWIN med dobbeltrotor 
sikrer optimal skærring og blanding af 
stubrester mv.

For at opnå optimal opskæring særligt 
under fugtige jordbundsforhold kan 
Top-Cutter Solo udstyres med ekstra 
vægte á ca. 30 kg.Vægtene monteres 
direkte på rammen som er forberedt til 
dette. Maks. 90 kg. pr. arbejdsmeter.

MaterialedæmperskærmEkstra vægte
Anbefales ved frontmontering for at 
beskytte traktorens front mod sten og 
støv.

Advarselstavlesæt
Anbefales til frontmonterede 
redskaber. Tavlerne er aftagelige så 
de ikke beskadiges ved kørsel tæt på 
skel mv.

Alle maskiner kan monteres med 
lygtesæt, bag-, stop-, og blinklys.

LED-markeringslygtesætLED-belysning
Anbefales til frontmonterede modeller.


