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be strong, be KUHN
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KUHN ploven - fordi et godt pløjearbejde
er en vigtig forudsætning for et højt

udbytte.

KUHN PLOVENE HAR MANGE FORDELE:
• Kraftig helsvejst vendehoved, som altid er dimensioneret til
plovens størrelse. Flere indstillingsmuligheder sikrer perfekt
tilpasning til netop din traktor.
• Stabil hovedramme med ekstra trekantforstærkning i den
forreste del, hvor belastningen er størst – det gør KUHN
Master plovene solide!
• Kombi-indstilling af 1. fure og træklinie. Præcis indstilling ifht.
traktorens sporvidde. Første fures arbejdsbredde følger altid
de øvrige furer, via den geometriske opbygning.
• Underplove er udviklet til de danske forhold gennem tæt
samarbejde mellem danske landmænd og KUHN.
• Vari Master plovene har variabel furebredde fra 12'' til
20''. Systemet hertil sidder integreret og er godt beskyttet
i hovedrammen og trekantkonstruktionen. Første fures
arbejdsbredde følger altid de øvrige furer.
• Multi Master plovene har trinvis furebredde på 14'',
16'' eller 18''.
• Sikkert og effektivt udløsersystem med NSH – Non Stop
Hydraulisk stenudløsning. Trykket kan nemt justeres til
ændrede forhold.
• T-Traction –  en unik springbolt stenudløsning, hvor bolten
trækkes over i længderetningen. Der vil aldrig opstå
deformation, bolten er nem at skifte og driftsstop er minimale.
• Hydraulisk sammenfold under vending og transport er
standard på 4 til 7 furede modeller.
• Mange muligheder i landhjul med stor dækmontering. Der er
valgfri side- eller bagmontering.
• Der tilbydes et stort ekstraudstyrsprogram til  Master plovene.

KUHN tilbyder mange løsninger inden for pløjning og
opfylder samtidig kravene til:
RENTABILITET

BRUGERVENLIG

SERVICE

KVALITET

PARTNERSKAB
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KUHN MASTER SERIEN ER BYGGET
TIL INTENSIV ANVENDELSE
Der er altid en KUHN Master plov til din jord!

INTENSIV ANVENDELSE KRÆVER INNOVATION OG
UNIKKE DETALJER

Topfæstet for vendecylinderen er en smedet
enhed, som sidder fuldsvejst ind i tårnet.
4

Filtre på olieslangerne fra traktoren sikrer
den unikke kombiventil imod urenheder.

Unikke PEL®HP-industribøsninger med
smørekanaler i hovedlink sikrer de
bevægelige dele, plovens levetid og din
arbejdsglæde.

KUHN MASTER PLOVENE
FÅS I 3 SERIER

MULTI/VARI MASTER 123 NSH/T

MULTI/VARI MASTER 153 NSH/T

VARI MASTER 183 NSH
Hovedlinket mellem vendehoved og rammen er fuldsvejst
– bund solidt!
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SLIDDELE I TOP KVALITET
TRIPLEX MULDPLADE MED 3 LAG STÅL
EKSKLUSIVT HOS KUHN
1,5 mm

2,3 mm

3,3 mm

• Muldpladerne er lavet med
3 lag Triplex stål.
• Slidlagets tykkelse er øget til
3,3 mm - det er eksklusivt for
KUHN og øger muldpladernes
levetid.

RENTABILITET

OLYMPIC®

SKÆR OG SKÆRSPIDSER I
HÆRDET SPECIALSTÅL
Fremstilling af skær sker i en presser,
der trykker med 5.500 tons pr. skær.

Spids i hærdet specialstål.
• Vendbar for maksimal effektivitet.
• Markeret profil i slidzonerne på
spidsen sikrer længere levetid og
bedre beskyttelse af landsiden.
• Spidsen er selvskærpende
for maksimal jordsøgning og
gennemtrængning.

SUPER MARATHON®
Specialhærdede spidser i smedestål
med en Wolframkarbid belægning på
den yderste spids.
• Meget stor slidstyrke med op til
fem gange længere levetid end
traditionelle spidser.
• Sparer monteringsomkostninger til
udskiftning af spidser.
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UNDERPLOVENE ER DESIGNET
TIL DE DANSKE FORHOLD
SK UNDERPLOV
PARTNERSKAB

Til danske forhold med lang skruet muldplade, der
tvangsstyrer vendingen og giver en meget flot fure.
• Exceptionel god dækning af planterester med en afsluttende
pakning.
• Pløjedybde mellem 16 og 25 cm.
• Bred furebund.
• Velegnet til alle jordtyper, men især til tung og fugtig jord.
• Minimalt trækkraftbehov.

VL RISTEUNDERPLOV
PARTNERSKAB

Til danske forhold med lange skruede muldpladeriste, der
tvangsstyrer vendingen, samtidig med at jordoverfladen bliver
muldet.

• God dækning af planterester.
• Pløjedybde mellem 16 og 30 cm.
• Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede traktordæk.
• Velegnet til alle jordtyper og kan anvendes til tung og fugtig jord samt
humusjord, som vil klæbe fast.

ZRL HALMFORPLOV
PARTNERSKAB

Forplovens arbejde og indstillingsmuligheder er vigtige elementer
i pløjearbejdet. KUHN plovene er udstyret med den fleksible ZRL
halmforplov. Den er velegnet til nedmuldning af planterester, halm og
majsstængler.

• Højre og venstre forplov er helt uafhængige af hinanden.
• Forsænkede huller i stilk sikrer, at den ikke forskubber sig.
• Forploven kan sidejusteres imod/fra land og kan monteres i 3 positioner
langs åsens ramme.
• Muldpladens hældning/angrebsvinkel kan stilles i 2 positioner og en
sikringsbolt beskytter opstander og fæste.
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DRIFTSIKKER
PLØJETEKNIK
BRUGERVENLIG
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KUHN PLOVENES DESIGN, STYRKE OG
DETALJER ER UNIKKE
1

NSH cylinderen sidder godt beskyttet i forlængelse af plovåsen.
Trykket kan let justeres efter behov.

2

Trækstænger er integreret i åsen. Ingen udvendige dele sidder i vejen
eller er udsat for sten, jord og støv.

3

ZRL forploven er markedets mest fleksible pga. mange indstillingsmuligheder.

4

De lodrette dele af åsen er en smule skråt monteret. Dette sikrer, at underplovens
belastninger overføres i en lige træklinie frem til hele åsens dreje- og
monteringspunkt.

5

Akslen for åsens dreje- og monteringspunkt sidder i en lige træklinie foran den
vandrette del af åsen. Det sikrer minimum slitage og vridbelastninger, når der
justeres på Vari-systemet.

1
5

2
4

3

STYRKEN STÅR IKKE TIL
DISKUSSION PÅ KUHN
VENDEHOVEDERNE

5

SERVICE

1

KUHN var den første maskinfabrik i verden, som producerede
vendeplove. I udviklingsprocessen har vendehovedet altid været
i fokus.

Derfor er det også en selvfølge, at et KUHN vendehoved har en dimension og
styrke, som passer til den pågældende vendeplovs størrelse og belastning.
1 Fuldsvejst vendehoved. Ingen vridninger og bolte, der går løs.
6

2 Vendeakslen er hul med særlig hærdning både inde- og udefra. De
kraftige koniske rullelejer kan efterspændes. Slangeføringen går igennem
vendeakslen, det er den sikre vej ud til ploven.
2

4

3 Højdejusterbar montering af bæreaksel. Tilkoblingen foregår i
snapkobling – sikkert og nemt.
4 Bæreaksler fås i forskellige bredder og størrelser på lifttappe. Det
giver en perfekt tilpasning til din traktor med minimalt trækkraftbehov.
U-bøjlemonteringen sikrer stor styrke i tilkoblingen.

3
Vendeaksel

5 Kombiventil for sammenfold og vending samt returindstilling.
Ventilblokken er beskyttet med filtre på olieslangerne fra traktoren.
6 Akkumulatoren til NSH-systemet er monteret på vendehovedet. Det gør
det nemt at ændre trykket samt giver en god overvågning af systemet.
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FREMSTILLET MED
MODERNE TEKNOLOGI
EKSKLUSIVT HOS KUHN

HOVEDRAMMEN
Hovedrammen består af hhv. 120, 150 eller
180 mm profilrør med en trekantforstærkning,
der er svejset på langs på hovedrammen.
Det styrker zonen på hovedrammen, hvor
belastningen er størst, og giver øget styrke
sammenlignet med plove med traditionel rør/
profilramme.
Fæstet for NSH-åserne sidder solidt monteret
på siden af hovedrammen. Gennemboringerne
i hovedrammen skaber ikke risiko for brud.

KVALITET

VARI MASTER SERIEN:
INTEGRERET OG VEDLIGEHOLDELSESFRI
TEKNIK MED LANG LEVETID

På Vari Master plovene sker justeringen af furebredden hydraulisk
fra førersædet.
Justeringen af 1. fures bredde og træklinien
sker automatisk ved ændring af den totale
arbejdsbredde.

Modelfoto af gennemskåret plov.

EKSKLUSIVT HOS KUHN

 PTIMAL BESKYTTELSE AF
O
LEDFORBINDELSERNE
• Ledforbindelserne til den trinløst variable
furebredde er integreret i rammen. Det sikrer
optimal beskyttelse mod vand, støv og stød
samt mod slagskader fra sten.
• A
 lle ledbolte er forkromede, monteret med
bøsninger og sikret mod at dreje. Det beskytter
mod slitage og minimerer vedligeholdelsen.
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DRIFTSIKKER PLØJETEKNIK
BRUGERVENLIG

EKSKLUSIVT HOS KUHN

MULTI MASTER SERIEN
JUSTERING AF FUREBREDDEN I TRIN

TRACTIONBOLT
– en unik springboltløsning.

På Multi Master-plovene sker justeringen af furebredden
mekanisk via bolte til 14'', 16'' eller 18''.
Åsens beslag er boltet til hovedrammen med 3 kraftige bolte,
dermed opnås stor stabilitet, holdbarhed og høj pasnøjagtig
hed. Forplove og evt. rulleskær er monteret på beslaget og
tilpasser sig automatisk.

STENSIKRING MED TRACTIONBOLT
RENTABILITET

Sikringsboltene på den mekaniske
stensikring trækkes over ved et udløsertryk
på skærspidsen på 4.000 kg. Derved
undgås det, at stensikringen udløses for ofte.
• Sikringsbolten trækkes over i længderetningen i
stedet for at blive klippet over.
• Derved sker der ingen deformering eller afrunding af
boltens fæste selv efter mange års anvendelse.
• Den 16 mm kraftige bolt klemmes aldrig fast og er
således nem at skifte.

A

NEM TILPASNING TIL HJULAFSTANDE
MELLEM 1,15 OG 1,60 M
Afhængigt af traktortypen er ploven forberedt til tre forskellige
hjulafstande:

3

• 1,15-1,35 m • 1,30-1,50 m • større end 1,45 m
Denne justering skal kun foretages en gang til traktoren og
sikrer, at traktorens ydelse udnyttes maksimalt.
Som ekstraudstyr kan vælges hydraulisk justering af 1. fure.
Det er godt udstyr ved kørsel på sidehæld og ved brug af for
skellige traktorer.

2

1

INDSTILLELIGE FORPLOVE MED STENSIKRING
Forplovene er sikkert monteret i holdere, så de ikke kan
glide eller rotere.
Forplovene er beskyttet af en sikringsbolt, så de ikke tabes
under pløjning eller indstilling.
Indstilling sker enkelt og præcist i tre retninger:
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1

Tre positioner i længderetningen gør det muligt at ned
mulde store mængder planterester.

2

Lodret indstilling – 20 cm indstillingsområde giver hurtig
og præcis højdeindstilling. Undersænkede bolthuller i
forplovsopstanderen beskytter mod slør.

3

Sideindstilling for korrekt justering ved montering af
rulleskær.
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AVANCERET STENUDLØSERSYSTEM
NSH SYSTEMET:
non-stop stenudløsersystem
med maksimal driftsikkerhed
DET KORREKTE UDLØSERTRYK UNDER
ALLE FORHOLD
BRUGERVENLIG

FORDELENE VED NSH SYSTEMET:
• L
 ang levetid og stor driftsikkerhed - hydraulisk teknologi
har ingen slitage eller friktion og færre bevægelige dele
(kun et bevægeligt led og to bevægelige dele pr. ås).

Belastningen på underplovene bestemmes
af faktorer som jordforhold, pløjedybde,
arbejdsbredde og kørehastighed.

Ved en tilpasning af udløsertrykket til den aktuelle
situation, kan det sikres at der ikke pløjes sten op af
jorden, samtidigt med at plovskærene har et fast greb
i jorden.

• V
 ægtbesparelse – sammenlignet med et mekanisk
stenudløsersystem er NSH systemet 25 kg lettere pr. ås.
• B
 rugervenligt – trykket på skærspidsen kan nemt
indstilles fra 600 til 1.300 kg ved at sætte mere eller
mindre tryk på akkumulatoren ved vendehovedet.
• F
 remragende arbejdskvalitet – åsen vender hurtigt og
sikkert tilbage til arbejdsposition efter forhindringen er
passeret, uden at de andre åse begynder at udløses.
• V
 ibrationer absorberes – NSH fungerer som en
afstressende støddæmper.

KRAFTIGE DREJELED OG
LEDFORBINDELSE
• Alle kontaktflader er specialhærdede.
• M
 ed blot et enkelt drejeled overføres
alle belastninger på åsen og
plovfoden i en lige linie
gennem den helstøbte,
hærdede ledforbindelse.

• E
 kstra kraft på 1. fure – cylinderen på den 1. fure har
en større diameter end de øvrige. Det sikrer en god
gennembrydning uden montering af ekstraudstyr.
• K
 ompakt konstruktion – ledforbindelsen er indbygget
i åsen og hydraulikcylinderen integreret i åsens profil,
således at fripladsen bliver størst mulig.
• E
 xceptionel stor frihøjde – skærspidsen kan løftes 60 cm
opad og 20 cm til hver side, målt på skærspidsen.

Tryk på skærspidsen (kg)
2.500

2.000

KUHN TILBYDER MARKEDETS
MEST AVANCEREDE NON-STOP
STENUDLØSERSYSTEM

MAXIBAREFFEKTEN*

KUHN NSH 150 bar

INDSTILLINGSOMRÅDE

KUHN NSH 90 bar

1.500
1.200
1.000

Mekan
is

k non-s

600
10

20

* se ekstraudstyr side 16

30

top ste

40

nsikrin

g

50

60

Løftehøjde (cm)
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MASTER SERIE 123

TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 123

Antal furer

3- 5

Max. traktorydelse
Stensikring
Furebredde:

op til 175 hk
T-traction eller NSH

Multi Master i trin
Vari Master trinløs

12

VARI MASTER 123

14'', 16'', 18'' / 35, 40, 45 cm
12''-18'' / 30-45 cm ved 90 cm
12''-20'' / 30-50 cm ved 102 cm

Rammehøjde

75 cm

Gennemgang

90 eller 102 cm

Rammedimensioner

120 x 120 mm

MASTER

153

MASTER SERIE 153

TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 153

Antal furer

3- 6

Max. traktorydelse
Stensikring
Furebredde:

VARI MASTER 153

op til 300 hk
T-traction eller NSH

Multi Master i trin
Vari Master trinløs

14'', 16'', 18'' / 35, 40, 45 cm
12''-19'' / 30-48 cm ved 96 cm
12''-20'' / 30-50 cm ved 102 cm

Rammehøjde

80 cm

Gennemgang

102 cm op til 4+1 furer, 96 cm ved 5E og 6 furer

Rammedimensioner

150 x 150 mm
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MASTER SERIE 183

TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 183 OL
5-6

Antal furer
Max. traktorydelse

5-7*
300+ hk

Stensikring

T-traction eller NSH

Furebredde:

VARI MASTER 183

Multi Master i trin

NSH

14'',16'', 18’’, 20'' / 35, 40, 45, 50 cm

Vari Master trinløs

12''-19'' / 30-48 cm

Rammehøjde

80 cm

Gennemgang

96 cm

Rammedimensioner

180 x 180 mm

On-land udstyr

Standard

Ikke muligt

* Ved 7 furer er ploven udstyret med et 660x220 mm transporthjul.

BRUGERVENLIG

2

VARI MASTER 183 SERIEN
OPTIDRIVE® VENDEHOVED TIL 300+ HK TRAKTORER
Vari-Master 183 serien er udstyret med det unikke Optidrive®
vendehoved.

1 Cylinder og akkumulator absorberer stødbelastningerne. Det skåner
traktorens bagaksel, liftarme og det hydrauliske system.
2

1
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Det indvendige tårn kan bevæge sig under transport, imens ploven støttes
af transporthjulet. I løftet position vandrer det indvendige tårn vertikalt i det
ydre tårn, så ophænget affjedres.
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OPNÅ OPTIMALT RESULTAT MED
KORREKT LANDHJUL
600 X 210 MM
Standard på KUHN Master 123 plovene.

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

• Bagmontering sikrer god bæreevne og dybdestyring
bagest på ploven.

Landhjulene 690 x 320 mm og 760 x 370
mm fås begge i udgaver med hydraulisk
dybdejustering (ekstraudstyr).
En skala indikerer pløjdybden. Skalaen ses
tydeligt fra traktorens førerkabine.
Altid korrekt pløjedybde og flotte afslutninger.

• Dybdeindstilling sker trinløst via 2 pindler.
• Langrillet mønster og afskraber sikrer altid et rent
dæk.
• Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset
furebredde.
• Kan nemt sidemonteres ved hjælp af andet beslag.

690 X 320 MM - MARKEDETS STØRSTE
STANDARDMONTEREDE LANDHJUL
Standard på Master serier 153 og 183 plove
op til 6 furer.
• Traktormønster og størrelse sikrer
ekstrem god bæreevne.
• Dybdeindstilling sker trinløst via 2 spindler.
• Afskraber sikrer et rent dæk.
• Hydraulisk oliecylinder dæmper anslag ved
vending.
• Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset
furebredde.
• Fås i en kombiudgave, hvor det er muligt at
anvende samme hjul til vejtransport.
• Fås som ekstraudstyr på KUHN Master serie 123.

HYDRAULISK HD TRONIC LANDHJUL
760 X 370 MM - ET KÆMPE HJUL,
DER KAN VÆLGES TIL ALLE
STORE KUHN LIFTPLOVE
Kan monteres på Master serierne 152 og
182 plovene, standard ved 7 furer.
• Dybdeindstilling sker trinløst via 2 spindler.
• Afskraber sikrer et altid rent dæk.
• Hjulet er monteret på nav, hvilket giver større
styrke og længere holdbarhed.

KUHNs store og velkendte 760/370 mm
landhjul fås også i en HD-tronic version.
Armkonsollen og de hydrauliske cylindre
er gjort endnu større og kan modstå
kraftigere belastninger.
HD-tronic hjulet har en elektronisk dybde
indikator, som monteres i traktorkabinen og
giver information om arbejdsdybden.

• Traktormønster og størrelse sikrer
exceptionel god bæreevne med en meget lille
rullemodstand.
• Hydraulisk oliecylinder dæmper anslag ved
vending.
• Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset
furebredde.
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EKSTRAUDSTYR I TOPKVALITET

LYGTESÆT OG TRANSPORTHJUL HYDRAULISK FANGARM

RULLESKÆR

Større trafiksikkerhed.
Mindre belastning under vejtransport.

Til montering af efterløbende jordpakker.
Med hydraulisk push off.

Rulleskær med en diameter på 500 mm i
glat eller takket udførelse med mulighed for
fjederudløser.

HYDRAULISK HÆLDNING

VARIBAR

MAXIBAR

Hydraulisk justering af hældning øger din
fleksibilitet. Systemet har memory-ventil
lige som sammenfoldet, for ens hældning
efter vendingen.

Gør det muligt at variere udløsertrykket
på skærspidsen fra traktorens førerkabine
under pløjningen.

Gør det muligt at øge udløsertrykket på
skærspidsen til 2.500 kg. Til brug i meget
svær jord.

EL-HYDR. OMSKIFTERE
En veludstyret plov kan kræve
mange hydrauliske ventiler. Som
ekstra udstyr fås el-hydrauliske
omskiftere med 2 eller 5 valgfri
funktioner. Tegninger illustrerer
de hydrauliske funktioner: Det er
absolut fleksibilitet!

OPTIDRIVE+ TOPSTANG
En hydraulisk justerbar topstang, som
samtidig affjedrer mellem plov og traktor.
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DER LIGGER LANG ERFARING BAG
EN KUHN PLOV
MERE END 180 ÅRS ERFARING I
LANDBRUGSMASKINER
Kvalitet og holdbarhed er kerneområder hos KUHN. Med udgangspunkt i brugernes erfaring, er det KUHNs mål at være på forkant
med brugernes behov og krav.
Det kræver et omfattende udviklingsarbejde, og MI tager aktiv del
i dette arbejde for at sikre en tilpasning af maskinerne til danske
forhold.

Moderne produktudvikling.

KUHN har eget jernstøberi og fuld
kontrol over alle led i produktionen.

Centralt reservedelslager hos MI i
Vejle sikrer, at driftsstop bliver så
korte som muligt.

Service prioriteres højt hos
KUHN, MI og MI forretningerne.

SPECIELLE SLIDDELE
HALMSKRÆLLER

STABILISERINGS LANDSIDE

Til nedmuldning af organisk materiale
under forhold, hvor planterester ellers vil
blokere forplovene.

Høj landside til sikring af retnings
stabiliteten under vanskelige eller
krævende forhold.

FUREÅBNER
Til montering på bageste landside for
bredere furebund ved særligt store
traktordæk.
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MASTER 153 AV FRONTPLOV
TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 153 AV

Antal furer

2-4

Stensikring

T-traction eller NSH

Furebredde:

Multi Master i trin

Dybdehjul

14'', 16'', 18'' / 35, 40, 45 cm
690 x 250 mm langrillet

Rammehøjde

80 cm

Gennemgang

102 cm

Rammedimensioner

150 x 150 mm

EN PLOV I BALANCE
Med en KUHN frontplov i kombination med en KUHN bagmonteret plov,
opnår du stor fleksibilitet og stabilitet. Vægtfordelingen er optimal for
udnyttelse af traktorens trækkraft.
På kuperet terræn vil den fleksible frontplovskombination følge jord
overfladen bedre end en lang stiv halvbugseret plov.
Frontploven kan under vanskelige forhold løftes fri af jorden og i stedet
bruges som frontvægt.
KUHN Multi-Master 152 AV er som øvrige Master plove udstyret med
et meget robust vendehoved, og hovedrammen har den karakteristiske
trekantforstærkning der, hvor belastningen er størst.

Ved vending sørger det hydrauliske indsving for at folde
ploven sammen, så den er i balance.
Under vejtransport er ploven centreret foran traktoren for
størst mulig trafiksikkerhed.
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ØVRIGE KUHN PLOVE
KUHN VARI MANAGER
5-9 furet halvbugseret vendeplov med
kærrehjul.
• Variabel furebredde.
• NSH stenudløser.
• Op til 350 hk.
• Lille venderadius.
• Fleksibel i kuperet terræn.
• Fås også med trinvis furebredde.

KUHN VARI LEADER
6-8 furet et-hjulet halvbugseret vendeplov.
• Variabel furebredde 12-22''.
• NSH stenudløser.

• Pløjer helt til kant med hjulet fremrykket. Alternativt kan
hjulet bagmonteres.

• Op til 400 hk traktor.

• Fås også med trinvis furebredde.

• Lille venderadius.

• On-Land kit er muligt (fabriksmonteret ekstraudstyr).

KUHN CHALLENGER
7-12 furet halvbugseret vendeplov med
kærrehjul.
• Trinvis furebredde.
• NSH stenudløser.
• Op til 425 hk.
• Lille venderadius.
• Fleksibel i kuperet terræn.
• On-Land mulig (ekstraudstyr).
• Trail Link for store traktorer uden lift
(ekstraudstyr.)
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MULTI-MASTER 123

SPECIFIKATIONER
Antal furer (E = kan udbygges)
Max. traktorydelse (kW/hk)

NSH stenudløser

Tractionbolt

Vægt* (kg) ved hhv. 90 og 102 cm

3E

4 (3+1)

77/105

VARI-MASTER 123

4E

103/140

5 (4+1)

3E

129/175

77/105

4 (3+1)

1.135/1.161 1.379/1.406 1.503/1.544 1.761/1.789

35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18’’

30-45 cm / 12-18’’ ved 90 gennemgang
30-50 cm / 12-20’’ ved 102 gennemgang

Rammehøjde (cm)

75

75

Gennemgang (cm)

90 eller 102

90 eller 102

1.273/1.304 1.543/1.579 1.711/1.757 1.981/2.032 1.338/1.370 1.618/1.634 1.769/1.827 2.049/2.112
30-45 cm / 12-18’’ ved 90 gennengang
30-50 cm / 12-20’’ ved 102 gennemgang

35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18’’

Furebredde (cm/tommer)
Rammehøjde (cm)

75

75

Gennemgang (cm)

90 eller 102

90 eller 102

Antal furer (E = kan udbygges)
Max. traktorydelse (kW/hk)

Tractionbolt

Vægt* (kg)

3E

4 (3+1)

NSH stenudløser

4E

140/190

1.234

1.479 1.548

Furebredde (cm/tommer)

VARI-MASTER 153

5E

6 (5+1)

176/240
1.762

3E

4 (3+1)

220/300 106/145

1.830

2.060

35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18’’

Rammehøjde (cm)

Vægt* (kg)

5 (4+1)

106/145

1.273

102
1.324 1.171

Furebredde (cm/tommer)

5 (4+1)

140/190

2.100

1.893

30 - 50 cm / 12-20’’
80

2.110

2.390

102

96

VARI-MASTER 183

7 (5E+1+1)

5E

6 (5E+1)

35, 40, 45 og 50 cm / 14,16,18 og 20’’

-

Rammehøjde (cm)

80

-

Gennemgang (cm)

96

-

Furebredde (cm/tommer)

Vægt* (kg)
Furebredde (cm/tommer)

2.541

2.430

2.710

7 (5E+1+1)

220+/300+
-

2.273

2.711

30 - 48 cm
12-19,3’’

2.809

Vægt* (kg)

2.257

102

220+/300+

Max. traktorydelse (kW/hk)

2.279

80
96

6 (5E+1)

2.123

30-48 cm
12-19,3’’
           

30-50 cm /12-20’’

MULTI-MASTER 183 OL
5E

1.903

96

1.404 1.737 1.958

80

6 (5+1)
220/300

102

35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18’’

Gennemgang (cm)

5E

176/240

1.509 1.570

96

1.800

Rammehøjde (cm)

Antal furer (E = kan udbygges)

4E

80

Gennemgang (cm)

Tractionbolt

129/175

1.062/1.114 1.291/1.348 1.441/1.461 1.670/1.695

Furebredde (cm/tommer)

Vægt* (kg) ved hhv. 90 og 102 cm

5 (4+1)

103/140

MULTI-MASTER 153

NSH stenudløser

4E

-

35, 40, 45 og 50 cm / 14,16,18 og 20’’

2.571

2.850

3.240

30-48 cm / 12-19,3’’

Rammehøjde (cm)

80

-

80

Gennemgang (cm)

96

-

96
* Ca. vægt med underplove, forplove og landhjul.

IMPORTØR:

FORHANDLER:

