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VN-Arterra rotorharve.
Vækker kraften i jorden!

Deres VN-forhandler:

Nemt kombinerbar
for rationelt
arbejde.
Sådan klares to opgaver i
en arbejdsgang: Som det
første forberedes jorden
med rotorharven VN-
Arterra, som det andet
udsåes med VN-Master-
Drill, der ganske enkelt
monteres på rotorharven.  
VN-Arterra med VN-Mas-
terDrill, en ideel kombina-
tion, som skåner jorden og
samtidig sparer tid og
penge.

Luftsåmaskinen VN-MasterDrill.
Det ideelle udstyr til VN-Arterra!
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Arterra. Langt foran andre!

VN-Arterra: Sådan forberedes jorden for
en god høst.
Effektivitet, robusthed, teknisk intilligens og absolut pålidelighed præger konceptet
rotorharven Arterra. Sammen med der såmaskinen MasterDrill, som hurtigt og nemt kan
monteres på rotorharven, er Arterra den ideelle kombination for et rationelt og højkva-
litativt såresultat.

Til hvert behov kræves
den rette størrelse.
Modellerne Arterra MS og Arterra
XS leveres i forskellige arbejds-
bredder fra 2,50 til 4,50 Meter.
Den solide opbygning, det tilta-
lende design og udstyret med
modelafhængig Walterscheid-
drev giver rotorharverne fra Vogel
& Noot en kvalitet, som består en
årerække..

Gennemtænkt helt
igennem.
VN-produkter er et resultat af
mangeårigt samarbejde med bru-
gerne. Hver detalje er planlagt,
gennemtænkt og omfattende
afprøvet. Det garanterer et sikkert
og gnidningsfrit vedvarende brug.

Deres tekniske forspring.

Yderst stabil og vedligeholdsvenlig
med SKF-rullelejer

Robust, modelafhængig
Walterscheid-skiftehjulsdrev med
kraftudtag for drift af kombina-
tionsmaskiner er standard. 

Robust drevkasse med
stenbeskyttelse som satndard.

Overstørrelse af rotortænder, efter
valg i Multi Effect-udførsel.

Minimal løftekraftsbehov grundet
afkortet opbygning (mellem harve
og valse), letter kombinationsdrift.

Sideplader med højdeindstilbar
slidplade. Ingen opklap nødvendig
for vejtransport.

Optimalt arbejdsbillede via
automatisk tilpasning af bagerste
slæbeskinne

Valse med værktøjsløs finregulerbar
højdeindstilling – Tandpakkervalse
Ø 500 mm med nemt monterbare
tænder for bedste jordbehandling
og rørvalse Ø 450 mm

Stabilt, hydraulik ophæng for
efterhængt såmaskine, med stor
løftekraft (2 cylindre) og løfte-
geometri, som flytter såmaskinens
vægt optimalt fremad.

Komfortabel, længdeindstilbar
traktor-tilkobling med horisontalud-
ligning mellem traktor og
rotorharve.

Arterra XS: vælg mellem 300, 400 og
450 cm arbejdsbredde. Yderst robust og
tilmed kombinerbar med MasterDrill-
såmaskinen.

Arterra XS
Data 300 400 450

Arbejdsbredde (cm) 300 400 450

Maks. tilladt    PS/KW 180/138 230/176 230/176

Tandantal 24 32 36

Vægt med pakkervalse (Ø 500 mm) 1.480 kg 1.840 kg 2.070 kg

Patenteret intilligens.
Ved opbygning på årtiers lange
erfaring fra brugere råder VN-
Arterra over en gennemtænkt
teknik, som samtidig er pålidelig
og ikke sart.
De patent anmeldte Multi-Effect-
rotorharvetænder laver ikke kun
den fineste jordbund, de er også
særdeles holdbare og med mini-
meret slid.

Hurtig og uforgængelig.
Den specielle måde af det horison-
tale snit i tanden og tilmed udført i
mikrolegeret finkorn-stål giver en
særdeles intensiv findeling af jor-
den under mange forskellige for-
hold.
Men ikke kun kvaliteten overbevi-
ser. Også en væsentlig højere
arbejdshastighed er mulig og der-
med et afgørende argument, som
taler for Arterra.

Arterra MS: arbejdsbredder 250, 300 og
400 cm. Optimal kombinerbar med
Master Drill-såmaskinen.

Arterra rotorharven overbeviser ved robust-
hed og præcision. Detaljer: Walterscheid-
vinkeldrev (v. øv.), hydraulisk løft (h. øv.),
planerplanke og mangetrins valsenindstil-
ling (v. ned.), rørvalse (h. ned.).

Arterra MS
Data 250 300 400

Arbejdsbredde (cm) 250 300 400

Højst tilladte HK/KW 120/88 140/107 160/123

Tandantal 20 24 32

Vægt med rørvalse (Ø 450 mm) 985 kg 1.160 kg 1.450 kg

Vægt med pakkervalse (Ø 500 mm) 1.160 kg 1.390 kg 1.780 kg


