
Turbo - den fleksible harve fra Kverneland
Kverneland har fornyet sit harveprogram med flere modeller til flere formål

Kverneland Turbo harven er kendt 
gennem mange år som den foretrukne 
stubharve hos mange landmænd. Nu er 
den kommet i en helt ny version med 
flere brugsegenskaber.
Kverneland introducerede for et par år 
siden den bugserede version i 6,5 og 8 
meter, og nu er Turbo-serien udvidet til 
at omfatte liftversioner fra tre til seks 
meter med et bredt udstyrs-udvalg.

En moderne klassiker
Kverneland Turboharven er som sin for-
gænger i udgangspunkt stadig en stub-
harve med fjedrende, S-formede tænder. 
Men der er dog nu også mulighed for at 
vælge en stivtandsløsning. 
Uanset hvilken tandtype, der vælges, 
vil der ud fra udvalget af spidser kunne 
opnås fuld gennemskæring fra bare 
tre centimeters dybde eller en dybde-
harvning med de smallere spidser til 
omkring 20 centimeters dybde. 
Det er således en harve, der kan opfylde 
de flestes behov uanset dyrkningsme-
tode, og der findes så tilpas mange 
arbejdsbredder, at der kan findes en 
version til de fleste brug.
Kverneland Turbo harverne har en stor 
frihøjde på 725 mm og med fire tand-
rækker sikrer det en fantastisk mate-
riale-gennemgang, hvor de fjedrende 
tænder samtidig giver en helt optimal 
opblanding.

Programmet af pakkevalser er, ligesom 
til Kvernelands øvrige harveprogram, 
bredt og tilpasset til alle tænkelige 
jordforhold. Hvilket betyder, at der fin-
des alt fra rørpakkevalser til de stærke 
ActiPack valser til de virkelig krævende 
jordtyper. 
Fra kommende sæson vil det også være 
muligt at få Turbo-harverne uden valser, 
som eventuelt vil være den bedste 
løsning i økologisk omdrift, da rødderne 
derved ikke presses ned i jorden, men i 
stedet tørrer ud på overfladen.
Målet med relanceringen af Turbo-har-
verne har været at nytænke en populær 
klassiker tilpasset det moderne land-
brugs krav til styrke, størrelser og flek-
sibilitet. Kverneland Turbo er ikke bare 
en stubharve, men også en harve, der 
har en stor jævneeffekt og kan bruges til 
at fælde lerknolde om foråret. Faktisk 
er Kverneland Turbo med fjedertænder 
særdeles velegnet til såbeds-tilbered-
ning på de svære jordtyper.

Tilpasset stigende krav 
Det er primært navn og tændernes form, 
der er ”arvet” fra forgængeren Turbo II, 
da Kverneland er startet forfra med en 
helt ny konstruktion af rammen, så en 
seks meter liftharve sagtens kan holde 
til en 300 hk traktor. 
Det sikrer lang levetid og lav risiko for 
nedbrud midt i en travl periode.

De bugserede versioner har betegnelsen 
T, og Kverneland Turbo T fås i 6,5 og 
8,0 meters arbejdsbredde, hvor der er 
vægtoverføring til traktoren. De bugse-
rede T-modeller er beregnet til traktorer 
op til 450 hk. 

ISOBUS bliver testet
Kverneland Turbo T vil i kommende 
sæson køre test i en elektronisk styret 
udgave, hvor det ligesom alle øvrige 
redskaber fra Kverneland er ISOBUS-
standarden, der udgør basen i elektro-
nikken. 
I den elektroniske version vil alle 
indstillinger foretages fra kabinen. 
Det gøres de faktisk stort set allerede 
på de ikke-elektroniske udgaver. Men 
med ISOBUS som styreform bliver der 
mulighed for redskabsstyring via GPS, 
dataindsamling samt intelligent red-
skabsstyring, hvor redskabet eksem-
pelvis vil kunne beskytte sig selv og 
traktoren mod de overbelastninger, som 
kan forekomme, når der eksempelvis 
drejes for skarpt, mens harven arbejder 
i dybden. 

Af Troels Pontoppidan Hansen,  
Kverneland Danmark

Den nye tre meter liftophængte Turbo.

Kverneland Turbo 
seks meter liftmodel.
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