
Kongskilde Delta Flex stubharve
Delta Flex giver en meget stabil dybdegang, har stor gennemgang i harverammen,  
laver optimal opblanding af jord og planterester med ensartet udjævning samt   
afsluttende en god pakning af jorden

Delta Flex er en særdeles 
kraftig harve med stive 
tænder. Den fås i arbejds-
bredder fra 2,5 til 7,0 me-
ter. Enten som liftophængt 
fra 2,5 til 5,0 meter eller i 
bugserede versioner fra 4,0 
til 7,0 meter.
Den er udviklet til stubbe-
arbejdning i arbejdsdybder 
fra 6 til 25 centimeter og 
giver derfor gode mulig-
heder for anvendelse til 
traditionel stubbearbejd-
ning samt til tilberedning af 
jorden i pløjefri dyrknings-
systemer. 

En rigtig god 

opblanding

Den C-formede Delta Flex 
tand sikrer, at jorden rulles 
frem og blandes optimalt 
 under harverammen, der 
derved holdes ren for jord.
Fordelene ved Delta Flex er:
* stabil dybdegang

Kongskilde Delta Flex er en stærk harve, der kan tilpasses mange opgaver og formål gennem sæsonen.

Et nærbillede viser, hvordan 
harve tænderne skaber en 
god opblanding.

*  stor gennemgang i harve-
rammen

*  optimal opblanding af jord 
og planterester

*  ensartet udjævning af jord 
og planterester

*  god, afsluttende pakning af 
jorden

Tre rækker stive tænder

Delta Flex består af tre 
rækker stive tænder med 
en tandsporsafstand på 31 
centimeter. Den kan leveres 
med Non-Stop stenudløs-
ning eller alternativt med 
skærbolte.
Tænderne kan udrustes 
med brede vingeskær for 
fuld gennemskæring og for 
dybere jordløsning ned til 
25 centimeter. 
Vingeskærene kan afmon-
teres således, at der alene 
arbejdes med spidsen.
Bag harvetænderne er mon-
teret en sektion med tal-

lerkener, der udjævner samt 
mikser jord og planterester 
efter harvetænderne.

Tre typer pakkere

Som dybdestyring og efter-
pakning kan der tilbydes tre 
forskellige typer pakkere. 
Max Pack er den fuldsvej-
ste stålringspakker. Vibro 
Pack er baseret på dobbelte 
fjedre, som sikrer en pak-
ning i striber. Vibro Pack 
er udrustet med vibrerende 
fjedre af samme type som 
S-tænderne. Den tredje 
mulighed er en traditionel 
rørpakkervalse.
Alle harver over 4,0 meter 
er ligeledes monteret med 
frontstøttehjul for at sikre 
en præcis dybdestyring. 

Såudstyr til småfrøede 

arter

På alle modeller kan der 
eftermonteres en Kongskilde 

FS Seeder med en 300 liters 
tank til udsåning af efter-
afgrøder med videre.
Den udsår frøene med stor 
præcision ved den bagerste 
række tænder, så der hurtigt 
sker en fremspiring.

Af Søren Thomasen, Group 
Product Manager, Agroline
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