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Ny alsidig Carrier XT fra Väderstad 
Väderstad tilføjer fra modelår 2023 en ny serie af tallerkenharver til produkt-
programmet. 

Af Søren Thomasen, Semler Agro, Product Line Manager

Väderstad lancerer næste år 
en nye serie af tallerken-
harver. Der er tale om den 

bugserede Carrier XT i arbejdsbred-
derne 4,25 meter, 5,25 meter og 6,25 
meter. Det er tale om en mid-size 
tallerkenharve, som placerer sig li-
ge under Carrier XL.

Harven er tiltænkt anvendelse i 
arbejdsdybder mellem 2 og 12 cen-
timeter, afhængig af hvilke discs 
der monteres på harven. 

Disc’ene på harven er monteret i 
X-form, som betyder, at discs på høj-
re og venstre side af harven peger 
væk fra hinanden. Det har den effekt, 
at harven ikke trækker og derved 
bedre er i stand til at følge traktoren.

Der kan monteres 3 typer af 
discs på Carrier XT. En til intensiv 
opharvning, en med store udskæ-
ringer og en til øverlig bearbejd-
ning. Alle typer discs er lavet i V-55 
stållegeringen, som sikrer levetids-
garanti imod brud.

Dybdejustering og vinkel på 
discs
En af hemmelighederne bag den 
nye Carrier XT er dybdejusterin-
gen af harven. Dybden tilpasses 

hydraulisk ved at ændre på discar-
menes vinkel. Samtidig med at 
dybden tilpasses, ændres vinklen 
på discen også i forhold til jord-
overfladen og kørselsretningen.

Ved en øverlig bearbejdning har 
discene derfor en mere stejl hæld-
ningsvinkel mod jordoverfladen, 
hvor der ikke kræves meget jord-
søgning. Samtidig opnås en høj ro-
tationsvinkel, som giver stor gen-
nemskæring af jordprofilen selv 
ved lav arbejdsdybde.

Når dybden øges, ændres discens 
hældningsvinkel til en lavere vin-
kel imod jordoverfladen. Effekten 
af dette er en bedre gennemtræng-
ning af jorden og en større sik-
kerhed for ensartet arbejdsdybde. 
Samtidig reduceres rotationsvink-
len, så flowet i harven opretholdes 
selvom der arbejdes dybere.

Masser af tilbehør
Forrest på harven kan man vælge 
at montere et Crossboard, som er 
særligt effektivt til udjævning og 
knusning af knolde, og der kan og-
så tilvælges en CrossCutter Knife, 
som er en knivvalse til for eksem-
pel åbning af majsstokke.

Konsolideringen og pakning fore-
tages med et stort udvalg af pak-
kervalser. For eksempel Double So-
ilRunner som efterlader pakning i 
dybden, men en åben profil på top-
pen. Med Double SteelRunner op-
nås en kraftigere pakning samt en 
god knusning af knolde til for ek-
sempel et såbed.

Alsidigt redskab
Med de muligheder, der er for at 
udruste en Carrier XT, forventer vi, 
at Carrier XT bliver et alsidigt red-
skab til dansk landbrug, som kan 
anvendes indenfor reduceret jord-
bearbejdning til blandt andet så-
bedstilberedning, neddeling af 
frøgræsstub, fremstilling af falsk 
såbed med videre. 

Er du interesseret i at høre mere 
om Carrier XT eller prøve en demo 
i efteråret, så kontakt Semler Agro 
eller Herborg Maskinforretning for 
at høre nærmere.

Typer af discs der kan 
monteres på Carrier 
XT-harven
-  Traditionel 450 mm. disc for 

intensiv opharvning ved lav 
arbejdsdybde og stor gennem-
skæring

-  TrueCut 470 mm. med store 
udskæringer, som sikrer øget 
gennemtrængning og bedre 
håndtering og opblanding af 
større mængder planterester

-  CrossCutter disc 450 mm. 
til øverlig bearbejdning helt 
ned til to til fire centimeters 
arbejdsdybde med fuld gen-
nemskæring for etablering af 
falsk såbed og for neddeling af 
planterester som for eksempel 
frøgræsstub
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Väderstad lancerer næste år en nye serie af tallerkenharver. Der er tale om 
den bugserede Carrier XT. Den kan anvendes indenfor reduceret jordbe-
arbejdning til blandt andet såbedstilberedning, neddeling af frøgræsstub, 
fremstilling af falsk såbed med videre. Direkte såning af vinterraps i frøgræsstub med en Focus TD. 
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