Vibro Compact

Vibro Compact
Kombinationsharve

Moving agriculture ahead

Færre overkørsler,
bedre økonomi
Vibro Compact er en kombinationsharve med 3 rækker
tænder til fremstilling af såbed
på lettere til middelsvære jorder.
Harven er kompakt og kan
bruges i kombination med en
såmaskine, så såbedstilberedning og såning kan udføres
i én arbejdsgang.
Arbejdsdybden fastholdes af
enten en pakker- eller stavtromle,
og reguleres nemt.
Forrest på harven er monteret
en 3-delt slæbeplanke med
tænder til jævning og knusning
af større knolde.
Harven kan forsynes med fast
ophæng, “A”-ramme eller et
hydraulisk såmaskineophæng,
således at det er muligt at løfte
såmaskinen uafhængigt af
harven.
Vibro Compact er forsynet med
Kongskildes kendte SQ-tænder
med 60° angrebsvinkel.
Det giver en jævn såbund og en
korrekt fordeling af jordens
aggregater.
SQ-tænderne er monteret på
1 meter sektioner, der gør
udskiftning af sliddele hurtig
og sikker. Tandsporsafstanden
på 11 cm sikrer en god bearbejdning af såbedet uden risiko for
blokering.
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Slæbeplanke

Tandsektionerne

Forrest på harven er der monteret
en slæbeplanke opdelt i 3 sektioner.
Afstanden mellem traktorhjulene er
dækket af midtersektionen.
Slæbeplankerne er fjederbelastede,
som sikring imod jordfaste sten.
Højde og vinkel kan justeres afhængigt
af forholdene.

Vibro Compact er opbygget af aftagelige 1 meter tandsektioner. Dette
giver en nem og sikker udskiftning
af silddele på tænderne.

Slæbeplanken er som standard
udstyret med tænder, som kan
justeres i højden.
Højde og vinkel kan justeres afhængigt
af forholdene.

Kongskildes Vibro Compact er
pulvermalet og har få bevægelige
dele, der kun kræver minimal
vedligeholdelse. Derfor holder
Vibro Compact sin værdi mange
år frem i tiden.

Kort kombinationsharve.

3-delt slæbeplanke med
tænder.

De anvendte SQ-tænder er udstyret
med vendbar ultra spids og placeret
med 11 cm afstand, fordelt på 3
faste buller.

SQ-tænder
SQ-tanden er velegnet til alle jordtyper. Angrebsvinkel på 60° sikrer, at
den våde råjord ikke trækkes op.
Tanden er udformet, så den har stor
jordsøgning samtidig med, at den
giver et godt såbed. Den lille bue på
tanden øger stivheden og dermed
dybdenøjagtigheden.

1m brede aftagelige tandsektioner.

SQ-tand med vendbar ultra
spids
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Såmaskineophæng

Trækopstander

Tromler

Kongskildes hydrauliske såmaskineophæng reducerer traktorens
løftebehov med op til 30%. Dette
opnås ved at løfte såmaskinen
ind over Vibro Compact harven,
så tyngdepunktet flyttes tættere
på traktoren.

Trækopstanderen er udført i meget
kraftig materiale og indgår som en
bærende del af harven. Her er også
alle andre dele af harven fastboltet,
som f.eks. ramme, såmaskineophæng og snapkoblingsbeslag.

Til dybdekontrol vælges mellem 2
typer tromler:

Støttebeslag til såmaskine i kombination med den hydrauliske
ophæng, sikre en stabil transport.
For traktorer med stor løftekapacitet
findes også et fast såmaskineophæng.
Vibro Compact kan også forsynes
med “A”-ramme, for påmontering
af såmaskine.

Snapkobling
Vibro Compact er udstyret med
Kongskildes kendte snapkobling,
der gør tilkobling imellem traktor og
harve nem og sikker.
Som standard leveres Vibro
Compact med snapkobling
kategori 2.

1. Pakkertromle
2. Stavtromle
Pakkertromle er på grund af dens
udformning og store vægt god til at
trykke og pakke jorden, samt knuse
hårde lerklumper.
Skraberbladene kan justeres uafhængigt af hinanden ved brug af
kun én nøgle.
Stavtromlen med 12 stave og en
diameter på 50 cm bruges til lettere
jordtyper. Den er god til at jævne
såbedet og pakke jorden i de
øverste lag.
Dybdejustering foretages nemt ved
hjælp af splitbolte.

Snapkobling.

Dybdejustering med splitbolte.

Individuelle justerbare
skraberblade.

Stavtromle med 12 stave.

Ekstraudstyr

Voldjævner.

Sporløsnersæt.

Hydraulisk såmaskineophæng.

Eksempler

Hydraulisk såmaskineophæng,
transportposition.

Standard

Ekstra udstyr

-

-

Snapkobling
Kategori 2
SQ-tænder med vendbar Ultra spids
Tandafstand 11 cm
1 m tandsektioner
Slæbeplanke med tænder
Pakker- eller stavtromle

101001130KM/DK/COMP/BRO/1018

Hydraulisk såmaskineophæng,
arbejdsposition.

Hydraulisk såmaskineophæng
Fast såmaskineophæng
’A’-ramme
Voldjævner
Sporløsnersæt
Støttebeslag til såmaskine
Forlængede træklapper

Tekniske data
Type

Vibro Compact 3000
Vibro Compact 4000

Arbejdsbredde
cm

Transportbredde
cm

Antal
tænder

Tandafstand
cm

Antal
rækker

Antal
sektioner

300
400

300
400

27
36

11,1
11,1

3
3

3
4

Vægt med:

Effektbehov

pakkertromle
kg

stavtromle
kg

hk

kW

1.100
1.400

935
1.170

70-90
90-110

50-65
65-80
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Ret itl ændringer forbeholdes.

Støttebeslag til såmaskine.

