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KUHN rotorharven - det sikre valg
Så kort og klart beskriver produktchef hos MI, Per Monk Rasmussen, en KUHN rotorharve. Ved flere danske demoer hos rådgivningsselskaber har rotorharven  
fået stor anerkendelse og lavet flotte resultater i såbedene.

Efteråret 2015 var vådt og 
har endnu engang slået 
fast, at en rotorharve er det 
sikre valg i forbindelse med 
afgrødeetable ring. 
Med en KUHN rotorharve 
kan du bearbejde jorden og 
så én dag tidligere end med  
alternative såmaskiner. Ofte 
kan du også arbejde én dag 
længere, når jorden er be- 
gyndt at blive fugtig.

Positive resultater fra 
danske demoer
I de senere år har KUHN ro-
torharvesåkombinationerne 
kørt demoer hos forskellige 
danske rådgivningsselskaber. 
Bl.a. ved ”Stil skarpt på dit 
såbed” hos Centrovice på Fyn 
i 2015, hvor præstationerne 
var overvældende positive. 
Per Monk Rasmussen er 
produktchef for KUHN 

jordbearbejd ningsmaskiner 
hos MI. Han var med til  
demoen hos Centrovice og 
fremhæver følgende: 
- KUHN rotor harven viste
stor fleksibilitet ved at arbej-
de direkte i stub, i harvet jord
og i pløjet jord. Den kørte
igennem alle demofelter 
uden stop, som den eneste
af de deltagende redskaber.
KUHN rotorharven på 4 m

krævede i øvrigt kun en trak-
tor med 195 hk. 
Ved ”Jordens dag” hos Agro-
Pro på Sjælland i 2015 deltog 
MI også med KUHN. Som 
eneste del tager valg te MI at 
udføre en traditi onel etab-
lering af hvede. Dvs. først 
med plov og derefter med en 
KUHN rotorharve-såkom-
bination med startgødsk-
ningsudstyr. 

Resultatet var topkarakteren 
9 ud af 10 for denne etable-
ringsform.  

Pløjefrit såbed
På AgroPros demo var MI 
også de eneste, der vis-
te, hvad en rotorharve- 
så kombination kan præstere 
i et pløje frit system. 
- Vi valgte at harve jorden først 
i ca. 20 cm dybde og herefter
etablere med den populære
KUHN HR-Venta NC 4000
rotor harve-såkombination. 
Det gav en rigtig god karak-
ter (7) for denne etablerings-
form, fortæller Per Monk
Rasmussen. Gennemsnittet
af alle de øvrige alternative
etablerings metoder var 5,9.

Såbedsetablering er  
altafgørende for udbyttet
Grundlaget for det kom-
mende års topudbytter star-
ter i afgrødeetableringen. Så   -
dyb de og kerneplacering er 
uhyre vigtige faktorer. 
KUHN maskinernes flotte 
demoresultater kan tilskri-
ves den fleksible rotorharve-
løsning samt det meget 
præcise såskærarrangement, 
Seed flex. Vil du vide mere, så 
ring til Per Monk Rasmussen 
på tlf. 76 40 86 46.

Seedflex såskær giver en god 
gennemtrængning i jorden og 
en utrolig præcis kerneplace
ring.

Per Monk 
Rasmussen, 
produktchef 

hos MI.
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Liftkugle kat. 3/2
Liftkugle af god kvalitet. Udven-
dig diameter 64 mm, indvendig 
diameter 28,4 mm.
(agm 8401585)

4200 

Topstangskugle kat. 3/2
Topstangskugle af god kvalitet. 
Udvendig diameter 60 mm og 
indvendig diameter 25,4 mm.
(agm 8401588)

4900 

Trailerkugle K50
Med 16 mm gevind og en 
total længde på 125 mm.
(agm 8401599)

9800 

Styreprofil med 
kugle kat. 3 lift
Udvendig diameter 64 mm, 
37,5 mm og indvendig diamter 
på 16 mm. (agm  8401581)

8900 

Liftarms-ende C2
Kategori: 2. Indvendig 
diameter: 28,4 mm, udven-
dig diameter 80 mm. Bred-
de: 70 mm. (agm 8401010)

8900 

Hulbom kat. 1
Længde 660 mm excl. tappe, 
totallængde 760 mm incl tappe.
(agm 8402001)

29900 

Hydr. støtteben 
11 tons
Type 85/C250. 
Svejseplade medfølger. 
Min længde: 433 mm, 
slaglængde: 250 mm. 
(agm S85250)

1.45900 

Topstang kat. 1
Længde: 510-735 mm, 
rørlængde: 400 mm, gevind: 
M27 x 3, kugle øjer: 19/19 
mm, kuglebredde: 44/60 
mm. (agm 8400006)

18900 

Topstang kat. 2
Længde: 640-890 mm, rørlængde: 
510 mm, gevind: M30 x 3,5, 
kugleøjer: 25,4/25,4 mm, kugle-
bredde: 51/75 mm]
(agm 8400050)

28900 

Liftarms-ende C2 Hulbom kat. 1Styreprofil med 

Topstang kat. 1
Længde: 510-735 mm, 
rørlængde: 400 mm, gevind: 
M27 x 3, kugle øjer: 19/19 
mm, kuglebredde: 44/60 
mm. (

Topstang kat. 2
Længde: 640-890 mm, rørlængde: 
510 mm, gevind: M30 x 3,5, 
kugleøjer: 25,4/25,4 mm, kugle-
bredde: 51/75 mm]
(

289

Se det store udvalg af Agmaster dele på 
www.shopmi.dk
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