
effektiv ogräsbekämpning

effektiv stubbearbetning

lyckat vallbrott

hantering av örtogräs

sparar tid

sparar bränsle

sparar markfukt

Dina fördelar med precisions-maskiner från pionjären till den moderna ogräs-
harvs-konstruktionen och grunda jordbearbetningen, som skär igenom över 
hela arbetsbredden:

KONTROLL ÖVER OGRÄSET. 

MEKANISKT.



Varje pinne i ramen är separat vridbar och spänd med en fjäder. Tack vare denna patenterade lösning anpassar sig 
alla pinnar oberoende av varandra till markytan

   Konstant pinntryck över hela pinnarnas vridnings-
område i 57 grader, tack vare den patenterade 
kombifjädern

   Utmärkt inställningområde av pinntrycket från 
100-5 000 g, på 31 cm fjädring

   Central inställning av pinntrycket
   Vridstyva pinnar som inte rör sig i sidled är monte-

rade i ett 8 cm brett patenterad lager

   Låg belastning av pinnarna och pinnlagren tack 
vare ett underliggande fjäderpaket

   Självslipande hårdmetallpinnar med lågt penetra-
tionsmotstånd

   Patenterad, elektrisk reglering av arbetsdjup som 
tillvall

   Viktoptimerad, stabil och beprövad under många år

Egenskaper och arbetssätt

De patenterade fjäderpinnarna av fjäderstål viker 
inte av åt sidan och ger en jämn djupstyrning.

   Arbetsdjup från 2 cm
   Precis djupstyrning av ramen med (pendel-)
stödhjul

   Smalt pinnavstånd på 9,6 cm
   Bra flöde pga. hög ramhöjd på 70 cm
   Standard utan packare
   Pinnar som inte viker av åt sidan

De patenterade pinnarna är vridbara i ramen och 
ger en djupfinreglering efter dragmotstånd, utan 
väsentliga ändringar på skärets arbetsställning.

   Arbetsdjup från 2 cm
  Överlappning av gåsfotsskäret på 8 cm
   Vridstyva pinnar
   Precis djupstyrning av ramen med pendelstöd-
hjul fram

   Spårstabil p.g.a. 3,5 eller 4 axlar
   Bogserad i 3 punkter

Egenskaper och arbetssättEgenskaper och arbetssätt

   Särskilt bekämpning av ogräs i grodd- och hjärt-
bladsstadiet 

   Användning före grödans uppkomst (”blindharv-
ning”) och direkt vid uppkomsten är möjlig

   Tidig insats i grödan är möjlig eftersom framgångs-
rik reglering beror på vilket stadium ogräset befin-
ner sig

   Möjligt att harva dammodlingar alternativ kupor

   Exakt inställning av pinntryck
   Hårdmetallpinnar som ger en precisare djupstyr-
ning, bättre sidostabilitet, utmärkt skorpbrytning 
och är skonsamma mot grödorna

   Hårdmetallpinnar är tillverkade av vridstyv fjä-
derstål och lämnar en porös struktur utan smörj-
skikt under ytan

Fördelar

   Arbeite över hela arbetsbredden
   Precis bekämpning av uppkommet ogräs och 
grodda ogräsfrön

   Friläggning av avskuret örtogräs för säker 
uttorkning

   Hög yteffektivitet med litet kraftbehov

   Framgångsrik hantering av ogräsfrön/rotogräs
   Framgångsrik hantering av rotogräs/fröogräs 
genom avskärning

   Sparar markfukt till efterföljande grödor
   Låg N-utlakning genom grund utskärning

FördelarFördelar

PRECISIONS-OGRÄSHARV
Det moderna harvsystemet PRECISIONS- 

FJÄDERPINNESHARV

Den streckstabila harven för kraftfull användning

PRECISIONS- 
KULTIVATOR

100 %-ig klippning –från 2 cm arbetsdjup



TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner Straße 24
86554 Pöttmes-Echsheim | Germany
Tél. : +49 (0) 82 53 / 99 58-0
Fax : +49 (0) 82 53 / 99 58-70

info@treffler.net
www.treffler.net

KOMPETENT KUNDTJÄNST
TREFFLER växtodlingsrådgivning och service

Våra växtodlingsrådgivare svarar på frågor om våra 
produkter. Alla TREFFLER-växtodlingsrådgivare har 
lång erfarenhet inom jordbruk. De har egna företag 
som drivs efter de ekologiska riktlinjerna och använ-
der våra produkter. Dra nytta av denna erfarenhet 
och diskutera användningsområden, växtföljd och 

utrustning som passar bäst för ert företag. Efter att ni 
har köpt våra precisions-maskiner, erbjuder vi själv-
klart bästa service även efter köpet. Våra utmärkt 
utbildade servicemedarbetare svarar på era frågor 
via telefon, e-post eller också direkt på plats. Nöjda 
kunder är vår högsta prioritet.

Rådgivning från 
erfarna användare

Kompetent service 
service@treffler.net

Service på plats med 
TREFFLER-servicemobil


