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Ny kædeharve laver øverlig jordbearbejdning
POWERCHAIN 800 er DALBOs seneste skud på produkt-stammen og tilføjer 
en helt ny kategori til sortimentet – nemlig en kædeharve. Harven er ideel til 
øverlig jordbearbejdning og egner sig både til stub- og græsmark.

Af Paul Møller, Senior Development Engineer, Dalbo

POWERCHAIN 800 er en tal-
lerkenharve, der, med sin 
særlige diamantformedede 

konstruktion, leverer en unik jord-
bearbejdning. 

Med en arbejdsbredde på hele 8 
m og mulighed for en arbejdsha-
stighed på 15 kilometer i timen, er 
POWERCHAIN 800 en meget om-
kostningseffektiv maskine. 

Harven har en lang række funk-
tioner og hjælper med at håndte-
re ukrudt, nedbryde planterester, 
skabe falske såbede til spildfrø og 
udjævne marken. 

Maskinen er god til bearbejdning 
af kartoffeltoppe og høje efterafgrø-
der, og hvis såudstyr tilvælges kan 
POWERCHAIN 800 også så efteraf-
grøder, og dermed spares en over-
kørsel.

POWERCHAIN 800 kan klare me-
get store ujævnheder i marken, har 
en stor udjævnende effekt og sam-
tidig har POWERCHAIN 800 fuld 
gennemskæring under de fleste 
forhold i 2-4 cm dybde. Desuden er 
forekomster af sten ikke noget pro-
blem, da de løst ophængte kæder 
giver fleksibilitet og mulighed for 
at undvige disse. 

Opsummeret er POWERCHAIN 

800 en omkostningseffektiv har-
ve, der sikrer en hurtig og grundig 
bearbejdning af plantemateriale og 
jordoverflade.

Tallerkner og kæder 
POWERCHAIN 800 er monteret med 
132 tallerkner, som er fordelt på fire 
individuelle og løst ophængte kæ-
der. Hver kæde indeholder 31-35 
tallerkener, der er placeret i en 40 
grader angrebsvinkel i forhold til 
kørselsretningen. Den unikke dia-
mantform på kæderne og afstan-
den mellem tallerkenerne sikrer 
fuld gennemskæring af den over-
kørte mark. 

Gevindstænger for og bag sik-
rer optimal indstilling af tallerke-
nerne i forhold til hastighed og for-
holdene i marken. Arbejdsdybden 
varierer afhængig af jordbundsfor-
hold, men ligger typisk på omkring 
5 centimeter. Der er vedligeholdel-
sesfrie lejer ved kæderne, og hvis 
kæden bliver for lang, kan man let 
fjerne et led.

Ekstra vægt 
Tallerkenerne på POWERCHAIN 
800 kan udstyres med ekstra vægt 
for at justere arbejdsdybde og ag-

gressivitet i jordbearbejdning. Det 
er muligt at tilføre ekstra vægt på 
op til 3 gange 2,4 kilo. 

Såudstyr 
POWERCHAIN 800 kan monteres 
med såudstyr, som har en stor ka-
pacitet på 300-500 liter. Det giver 
mulighed for at fortage stubbear-
bejdning, samtidig med at man sår 
for eksempel efterafgrøder. 

Frøene spredes ud mellem forre-
ste og bagerste række af tallerke-
ner. Dette gør, at de forreste taller-
kener løsner jorden, og de bagerste 
dækker frøene til. Denne sammen-
sætning vil øge effektiviteten i 
marken, da der spares en overkør-
sel.

Hjul 
POWERCHAIN 800 er som stan-
dard monteret med hjul i størrelsen 
520/50x17. Det giver en meget stor 
bæreevne, og sikrer en stabil kørsel 
i marken såvel som på vejen. 

På siderammerne er der monte-
ret støttehjul foran kæderne. Den-
ne placering sikrer, at siderammer-
ne kører meget stabilt, og derved 
opnås en meget rolig og stabil ar-
bejdsgang.

Vedligehold og daglig drift
Med sine smørefri lejer og få dag-
lige smøresteder er POWERCHAIN 
800 hurtigt klar til en ny arbejds-
dag i marken. Som standard kræver 
maskinen 2xDV og 1xEV olieudtag 
og kan trækkes med en mellem-
klasse traktor på cirka 200 heste-
kræfter.

POWERCHAIN 800 er ekstrem 
enkel i sin opbygning, og efter en 
grundindstilling opnås der en god 
bearbejdning af markens øverste 
jordlag på baggrund af en meget 
enkel betjening af harven.

DALBOs har udvidet deres sortiment og lancerer nu den nye kædeharve 
POWERCHAIN 800.
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