
KUHN Cultimer L 4000
4 m bugseret dybdeharve

be strong, be KUHN

KUNDEINTERVIEW

” - Jeg havde i forvejen rigtig gode erfaringer med Kuhn, og jeg kan kun sige,  
at Cultimer harven til fulde lever op til mine forventninger på alle punkter.
Hans Henrik Pedersen, Mosegård i Morud på fyn.



KUHN Cultimer L 4000 harve

Stærk harve til pløjefri dyrkning
Hans Henrik Pedersen, Mosegård ved Morud på Fyn, har i to år kørt med en Kuhn Cultimer L 4000 
harve, og den er efter hans opfattelse markedets bedste på alle mulige måder.

Blandt andet, når jorden er så stiv, at 
den ikke er til at pløje ordentligt, er det 
værd at overveje andre løsninger.

- Vi har marker med helt gult ler. Dem 
får vi mere ud af at harve frem for at 
pløje, forklarer Hans Henrik Pedersen, 
Mosegård ved Morud på Fyn.
Men der også andre fordele ved at 
have en stærk harve, der både kan 
styres præcist i dybden og pakke jorden 
passende efter opharvningen til såbed.

- Vores kapacitet er væsentligt højere 
med harven end ploven, påpeger han
.
Hos Hans Henrik Pedersen er der 
meget stor opmærksomhed på jordens 
sundhed, så dens struktur holdes så 
god som muligt.

Til Mosegård hører 200 hektar jord med 
et højt lerindhold, og desuden bliver der 
udført markarbejde på yderligere cirka 
70 hektar hos naboer med flere.

Ledte efter den bedste harve
Desuden er der fokus på sædskiftet, 
som også omfatter frøavl til DLF. Netop 
græs er en god afgrøde til at give jorden 
mere kulstof og dermed liv.

- I mange år har vi kun harvet efter raps 
og før såning af vinterhvede, med en 
almindelig stubharve. Men det var ikke 
optimalt, fortæller han.

Derfor var han på udkig efter en bedre 
harve, der om nødvendigt også kunne 
harve ned i 25 centimeter uden proble-
mer selv på den stive jord. 

- Med vores Kuhn Cultimer L 4000 
harve har vi fået den rigtige, meget 
solide harve, konstaterer han.

Udover det, der tæller i marken, har 
denne harve også den fordel, at den har 
transporthjul, som gør, at den er nem at 
køre med på vej.

Tænderne har meget kraftige fjedre, som 
kun viger ved jordfaste sten.



Indstilling af harvedybden sker meget nemt, præcist og hurtigt her og med en spindel 
ved de forreste, store bærehjul. 

Et alsidigt sædskifte med  
plænegræs
Hans Henrik Pedersen har også en 
Kuhn vendeplov, som han bruger til 
cirka halvdelen af sit areal.

- Den anden halvdel harver vi kun 
forud for såning af næste afgrøde med 
et Kuhn rotorsæt, fortæller han.

Der bliver ikke stubharvet forud for 
pløjning og heller ikke lige efter høst. I 
stedet bliver der brugt en liter glyfosat 
pr. hektar til at tage fremspiret ukrudt 
og spildkorn mm.
Brødhvede er den største afgrøde med 
cirka 80 hektar, og de øvrige afgrø-
der, vinterraps, vårbyg i fremavl med 
udlæg, alm. rajgræs plænetype til DLF 
og vinterbyg, beslaglægger hver cirka 
30 hektar.

- På vores jord er et sundt sædskifte 
en forudsætning for at høste gode 
udbytter.
 
Ensidig kornavl vil give os faldende 
udbytter og måske problemer med 
græsukrudt, påpeger Hans Henrik 
Pedersen.
Græsukrudt har han ikke problemer 
med, men der er også stærk fokus på 
at undgå det.

Meget slidstærke spidser på  
harven
Inden beslutningen om at købe en 
Kuhn Cultimer L 4000 harve så Hans 
Henrik Pedersen sig grundigt for 
blandt de mange forskellige harver, der 
er på markedet.

- Jeg havde i forvejen rigtig gode erfa-
ringer med Kuhn, og jeg kan kun sige, 
at Cultimer harven til fulde lever op til 
mine forventninger på alle punkter.

- Faktisk mener jeg, at den er bedst 
blandt de muligheder, der er, konsta-
terer han.

-Han lægger vægt på, at den er nem 
at indstille til en præcis harvedybde, 
at jordsøgningen er i orden selv i den 
stive jord, at den er solidt bygget, og 
at sliddelene har en god holdbarhed.

- Du kan se, spidserne har været over 
300 hektar nu, og det er ikke meget, 
de er slidt, viser han.

Udover det funktionelle påpeger han 
også, at nemt dagligt vedligehold er en 
stor fordel.

- Endelig er det vigtigt, at forhandleren 
yder en god service, når vi skal hente 
sliddele eller der opstår et problem 
med en maskine, fastslår Hans Henrik 
Pedersen.

Nu venter han kun på, at det bliver 
forår på den stive jord, så forårsarbe-
jdet kan gå i gang.

Se fakta om maskinen  
på bagsiden

” - Med vores Kuhn Cultimer L 4000 harve har vi 
fået den rigtige, meget solide harve.
Hans Henrik Pedersen, Mosegård i Morud på fyn.

Spidserne er meget slidstærke og har en rigtig god jordsøgning.
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Hans Henrik Pedersens' KUHN Cultimer L 4000 
• 4 m arbejdsbredde

• 2,82 m transportbredde

• 13 tænder over 3 buller

• 10 udjævner-disk

• HD-liner valse i ø 600 mm

• Fronthjul i 340/85-16 (ekstraudstyr)

• Spidser: 50 mm carbid til dybdeløsning og vingeskær til øverlig fuld gennemskæring

FAKTA

Der tilbydes et stort udvalg i valser, spidser, frøsåmaskiner mv, så harverne kan tilpasses ethvert behov.

KUHN Cultimer L fås som liftophængt i 3 og 3,5 m stive, 4 og 5 m klapbare, samt i bugseret i 4, 5 og 6 m.


