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HE-VA Combi-Tiller og HE-VA Disc-Roller er to individuelle redskaber, der hver for sig laver et 

perfekt stykke arbejde. Men især ved pløjefrie dyrkningssystemer laver de et perfekt arbejde i 

kombination, da man med HE-VA Combi-Tiller kan få løsnet jorden i dybden - fra 0 til 30 cm - 

uden at trække rå jord op i overfladen.  

I samme arbejdsgang laver HE-VA Disc-Roller et perfekt såbed eller falsk såbed. Combi-Tiller + 

Disc-Roller fås fra 2,5 til 5,0 m arbejdsbredde. Kombinationen kan leveres liftophængt eller 

bugseret.  

 

Combi-Tiller i flere versioner 

Combi-Tiller er en grubber, der er udviklet til at arbejde solo eller i kombination med et 

efterfølgende redskab, liftophængt eller bugseret. Combi-Tiller kan leveres både som fast eller 

hydraulisk foldbar model, samt med springbolt eller hydraulisk stensikring.  

Spidsen er specielt udviklet til at kunne løsne jorden, så eventuelle hårde lag såsom harve- og 

pløjesåle bliver løsnet. Dette gør også, at jorden bliver iltet og giver samtidig en god drænende 

effekt.  

 

Fleksibel løsning 

Med Combi-Tiller og Disc-Roller har man en meget fleksibel løsning, da de to maskiner kan 

arbejde såvel i kombination som solo. Ønsker man kun at få løsnet jorden i dybden, vipper man 

ganske enkelt bare de to disc-buller op via den hydrauliske dybderegulering. 

Omvendt, hvis man ønsker kun at lave overfladisk stubbearbejdning til evt. falsk såbed, kan man 

via den hydrauliske lift mellem de to redskaber og en cylinder på trækstangen løfte Combi-Tiller fri 

af jorden uden, at det har indflydelse på Disc-Rollers arbejdsposition. 

  

Såning af raps og efterafgrøder  

Med HE-VA Multi-Seeder monteret på Disc-Roller har man mulighed for at grubbeså raps. Enten 

ved Strip-Till princippet, så man kun arbejder med Combi-Tiller og pakvalsen på Disc-Roller. Eller 

alternativt, hvis man ønsker at lave mere jordbearbejdning i overfladen, stiller man bare discene i 

den ønskede arbejdsdybde. Der kan både bredspredes eller sås i rækker alt efter hvad, man ønsker.  

Kombinationerne er uendelige! 

Med vores brede sortiment af HE-VA Combi-Tiller, lige fra tre til ni tænder og fra 2,5 til 5,0 meter, 

har vi et produkt, der har en lang række kombinationer og dermed kan anvendes sammen med 

liftophængte- og bugserede såsæt, diverse stubredskaber, kartoffellægger, bedplove, kamformer, 

samt mange flere.  

Da vi har konstrueret HE-VA Combi-Tiller sådan, at tænderne er boltet på omkring hovedrammen 

med spændeplader, giver det en mulighed for at skræddersy en maskine, der lige netop passer til 

kundens behov med hensyn til tandafstand og tandantal. Man kan f.eks. skræddersy en Combi-

Tiller, så man kan bruge sit eksisterende såsæt til at grubbeså raps med, eller bare at få løsnet jorden 

i fuld bredde, inden der sås traditionelle afgrøder.  

Den helt store fordel ved at løsne jorden uden at trække rå jord op til overfladen med en grubber i 

kombination med et såsæt er, at man ikke komprimerer jorden i dybden igen, før der skal høstes - 

det er i modsætning til at ”pløje” med en stubharve og efterfølgende så med en 12 ton tung traktor.     

 



Foto 1 

Combi-Tiller MKII + Disc-Roller med frøudstyr. 

 
 

Foto 2 

Combi-Tiller i speciel udgave til grubning mellem kartoffelkammene. 

 
 

Foto 3 

Combi-Tiller MKII foldbar med hydraulisk stensikring. 

 
 

Foto 4 

Combi-Tiller MKII + Disc-Roller, hvor der kun bliver bearbejdet med disc. 



 
 

 

 

 


