
TriMax harver til det hele
Hos Dal-Bo har vi øje for, at flere og flere landmænd går over til pløjefri dyrkning med de store 
fordele, det giver. Vores TriMax harver kan harve fra tre til 30 centimeter, de kan monteres med 
frøudstyr og så videre - kort sagt er de velegnet til alle

Det er ikke til at tage fejl af. Tidens 
trend går i retning af reduceret jordbear-
bejdning, og den tendens understøtter vi 
hos Dal-Bo.
I de senere år har vi overfor vores 
mange danske og udenlandske kunder 
påpeget, at de både kan spare penge, tid 
og opnå nogle fordele i form af en mere 
levende, dyrkningssikker jord.
For at komme i gang starter de fleste 
med en harve, som skal kunne bryde 
eventuelle pløjesåler relativt dybt i 
jordprofilen.
Men over tid vil mange køre mere 
øverligt, fordi alle småkræene og 
regnormene i jorden sørger for den gode 
jordstruktur.
Så en ordentlig harve skal dermed 
kunne harve både dybt og øverligt med 
samme gode resultat. Det kan vores 
TriMax harver.

Fart giver kapacitet
Med det omskiftelige vejr gælder det 
om at kunne få noget kørt over, når vej-
ret er til det. Vel at mærke uden at gå på 
kompromis med kvaliteten af arbejdet.
Vores TriMax harver arbejder lige godt i 
såvel tre som 30 centimeters dybde. 
Desuden skal de helst køre med 10-12 
kilometer i timen for at lave en god 
opblanding af planterester og jord i 
overfladen.

stor fordel, når der drejes eller køres i 
kurver.

Efterlader en jævn mark
Efter de tre buller med harvetænder 
kommer en række fjederophængte 
jævnetallerkener, som helt fjerner har-
vesporene.
Udover det medvirker disse tallerkener 
også til en yderligere opblanding af jord 
og planterester.
Hvor der for eksempel skal sås efteraf-
grøde med Einböck frø-såudstyr, som 
kan tilkøbes, er det også en stor fordel 
med denne udjævning. 
Til at gøre marken helt jævn og styre 
harvedybden er der allerbagerst monte-
ret en eller to rækker T-rings pakkere. 
De giver en let sammentrykning af 
jorden.

Styr arbejdsdybden fra kabinen
De fleste landmænd har jord af vari-
erende bonitet i markerne - områder 
med lettere jord afløses af områder med 
meget stiv jord eller humusjord.
Derfor er det en stor fordel, at det er 
nemt at indstille harvedybde under kørs-
len uden at skulle ud af traktoren.
T-rings pakkerne kan bare hæves eller 
sænkes, så der harves i nøjagtig den 
ønskede dybde.
Med alle disse fordele er TriMax 
haverne med arbejdsbredder fra 3,0 til 
6,3 meter et oplagt valg til en særdeles 
fornuftig pris.

Af Kaj Pedersen, Dal-Bo,  
mobil 40 75 45 00, e-mail kp@dal-bo.dk

Kaj Pedersen foran to TriMax harver, nemlig den 
liftophængte Plus 410 og den bugserede 630 med 
henholdsvis arbejdsbredde på 4,1 og 6,3 meter.

Det betyder også, at kapaciteten er høj - 
der kan laves noget, når vejret er til det.
Som vejret har været her i 2019, skal 
der ske noget mellem regnbygerne, når 
jorden er tjenlig til at køre på.

God gennemgang
En del pløjefri landmænd foretrækker at 
efterlade halmen på jorden for at fodre 
livet i jorden og for at opbygge humus. 
Så en harve skal også kunne klare den 
udfordring.
Det kan vores TriMax helt uden pro-
blemer. Den har nemlig tre buller med 
stor afstand og en ramme, som er 85 
centimeter over jordoverfladen.

Fleksible 2 D ophæng 
Vores 2 D ophæng af tænderne gør, at 
de kan vige 10 centimeter ud til hver 
side fra midten. 
Rammer de en jordfast sten, kan de 
derfor oftest undvige til siden. 
Men kan de ikke det, kan de løftes op til 
37 centimeter og straks komme tilbage 
i jorden med det hydrauliske tryk på op 
til 580 kg på hvert eneste tandophæng. 
Det nye ophæng giver udover en god 
bearbejdning af jorden også en mere 
skånsom kørsel, hvor der ikke bliver 
rykket hårdt i hverken ramme eller trak-
tor, når noget jordfast rammes.
Det fleksible 2 D ophæng er også en 

Her er det en stubmark med spild-
planter, som ved blot en overkørsel 
godt kunne tjene som såbed til 
eksempelvis hvede eller rug. 
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