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SAPHIR HARVER

Det univeselle redskab til arbejde i 
stubmarken, såbedsforeberedelse mm.

Saphir harver kan leveres i 3, 4, 5 og 6 mtr. 
arbejdsbredde. Redskabet har en høj ramme-
gennemgang på ca. 530 mm. Derved undgås at 
harven stoppes af restmateriale og får en let og 
effektiv arbejdsgang.

Standardudstyr

· Ramme af kraftig profilrør 60x60 mm.
· 4 bulket ramme der kan klappes hydraulisk 2-delt op.
· Rammegennemgang ca. 530 mm.
· Kvalitet fjedertænder 45x12 mm. med vendbare spidser
· Arbejdsafstand på tænder ca. 155 mm.
· Stort udstyrsprogram
· Ved brug uden pakkevalse skal der bruges støttehjul
· Redskabet kan stå opklappet

Nyhed
GE 401
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Model GE301 har en gennemgående ramme. Redskabet har en 

transportbredde på 3 mtr. GE301 kan bruges af traktorer fra 60 HK. 

Med den store udstyrspakke kan redskabet optimalt tilpasses.

Rammen på Saphir GE401, GE501 og GE601 er 2-delt opbygget.

Opklapningen sker via en kraftig hydraulikcylinder med påbygget 

kuglehane. Harven kan stå opklappet. Den 4-bulket ramme af 60x60 

mm. profilrør er på flere steder afstivet og er meget stabil.

Den store rammegennemgang på ca. 530 mm. forhindre en 

tilstoppelse af evt. restmateriale, og gør derved arbejdet effektivt. 

Redskabet er let at trække og derved brændstofbesparende.

Harvetænder 45x12

Standard tænder til let- og middelsvær jord.

Fjedertænder 45x12 med dobbeltfjeder

Til svær jordforhold
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SAPHIR HARVER

Smuldervalse Ø 350 mm.

Mammuttænder 60x12x690

Kraftige tænder til universel såbedstilberedning, gylle- og 
stubbebearbejdning.

Mammuttænder 60x12x690 med gåsefodsskær

Gåsefodsskærene har en bredde på 200 mm. til stubbebearbejdning mm.

Herkulestænder 70x12x755

Til ekstra svære betingelser.

 Herkules 70x12x755 med gåsefodsskær

Gåsefodsskærene har en arbejdsbredde på 180 mm.

Slæbetænderpar

Til bearbejdelse af pløjet jord før jordpakkevalsen.
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Rørpakkevalse Ø 500 mm.

Dobbeltsmuldervalse Ø 350 mm.

Jordpakkevalse Ø 600 mm.

Efterharve

Med kraftige 12 mm. efterharvefjeder.
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