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be strong, be KUHN



CD 300 400

OVERBEVISENDE KOMBIHARVE
LØSNINGER!

CD kombiharverne er designet til 
såbedstilberedning i let, sandet, 
lerblandet eller kalkholdig jord. 
De er også velegnede til forårsarbejde 
efter vinterpløjning. Kombiharven er 
et godt økonomisk alternativer, når 
der ikke er behov for en rotorharves 
arbejdsintensitet.

CD 300 OG 400 HAR FØLGENDE FORDELE:

- Højere arbejdshastighed og dermed større kapacitet.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Kompatible med mange af KUHNs såmaskiner.

KOMPROMISLØST STÆRK 

KUHN er ikke gået på kompromis med styrken på CD 300 
og 400 kombiharverne. Der anvendes samme tårn som på 
rotorharverne og de er bygget t il intensiv anvendelse og høj 
arbejdshast ighed.
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1. TO- ELLER TRE-BULLET

-  Kombiharverne kan leveres med enten to eller tre rækker 
harvetænder. Den tre-bullede udgave anbefales, når der 
ønskes et såbed med fi nt smuldret jord.

-  På de to-bullede modeller kan der monteres en hydraulisk 
lamelplanke som ekstraudstyr.

2. ALSIDIGHED, DER SPARER PENGE!
Meget af udstyret fra KUHNs rotorharver kan også 
anvendes på kombiharverne: Sporløsnere, pakkervalser 
og hydraulisk såmaskineløft. 
Det sparer penge!

DERI BESTÅR 
FORSKELLEN!



CD 300 400

CD KOMBIHARVER TIL 
KUHN SÅMASKINER

Ekstraudstyr CD: sidemarkører - ophæng for INTEGRA og SITERA såmaskiner - ophæng for VENTA såmaskiner - hydraulisk såmaskineløft - Hydraulisk lamelplanke 
(kræver 1 DV udtag).

Besøg vores hjemmesider for fl ere
informationer om den nærmeste KUHN
forhandler og andre KUHN produkter: 

www.mi.dk - www.kuhn.com

www.kuhn.com

Find ogsåKUHN på

Forhandler
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Kombiharverne kan anvendes i kombination med de mekaniske INTEGRA og SITERA såmaskiner eller VENTA LC 

luftsåmaskinerne. 

Nogle maskiner er meget tunge. Traktorens maksimale akselbelastning og løftekraft skal altid overholdes, det 
samme gælder den samlede tilladte maksimalvægt for traktor og maskine. Belastningen af forakslen skal altid 
være minimum 20 % af traktorens egenvægt. For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede 
EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i 
henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle 
tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som 
angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet 
i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende. 
Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst et patent og/eller registreret design. Varemærker 
nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller fl ere lande.

Tekniske data Kombiharver

CD 300 CD 400

Arbejdsdybde (m) 3,00 4,00

Antal tænder
2-bullet: 19
3-bullet: 24

2-bullet: 25
3-bullet: 32

Monteringskategori Kat. 2 (og 3*) Kat. 3 (og 2*)

Vægt ca. med tandpakkervalse
2-bullet: 795
3-bullet: 850

2-bullet: 1070
3-bullet: 1140

Vægt ca. med maxipakkervalse
2-bullet: 825
3-bullet: 880

2-bullet: 1120
3-bullet: 1160

Justering af arbejdsdybden Steellinervalse, maxitandpakkervalse, packlinervalse

Arbejdshast ighed (km/t) 5 – 14 (alt efter forholdene) 

*Lifttappe best illes som reservedele

Besøg os 
på vores YouTube kanal.


