
Liftophængte skårlæggere 
3224-28, 3132, 3628-32-36, 5090

Perfekt høstekvalitet
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Kverneland Taarup - Innovative 
løsninger, der imødekommer 
ethvert krav

Et komplet sortiment
Med de nye modeller på slåmaskiner og 

skårlæggere tilbyder Kverneland Taarup 

et komplet sortiment af højeffektive 

produkter. 

Innovative løsninger
Med fokus på udvikling af produkter af høj 

kvalitet, der bygger på omfattende indsigt i 

kundernes behov, giver det os muligheden 

for at tilbyde maskiner egnet til brug under 

alle forhold.

Unikke funktioner
Intensiv dialog med kunderne og udvikling 

sætter os i stand til at tilbyde flere unikke 

funktioner, som gør, at maskinen fungerer 

så enkelt, effektivt og funktionsdygtig som 

muligt under alle forhold.
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Kverneland Taarup 5090 MT 
– højeste ydeevne med 

maximal fleksibilitet.

3224 MT-3228 MT  
Nylon crimper
Arbejdsbredde 2,4-2,8 m

3132 MT            
SemiSwing crimper
Arbejdsbredde 3,2 m

3628 FT-3632 FT-3636 FT           
SemiSwing crimper
Arbejdsbredde 2,8-3,6 m

3632 FR
SemiSwing crimper
Arbejdsbredde 3,2 m

5090 MT             
SemiSwing crimper
Arbejdsbredde 9,0 m



4

Runde skiver er 
mindre følsomme 
over for sten.

Helsvejst 
høstebjælke 
eliminerer 
risikoen for 
lækager.

Profit – sikrer 
effektivt arbejde 
og højere 
profitabilitet.

Imponerende 
høstekvalitet 
takket være 
stenbeskyttelsens 
nye konstruktion.

Kverneland Taarup høstebjælken er kon-

strueret med henblik på et minimum af

vedligeholdelse. Den har et stort olieind-

hold, som sikrer en lav arbejdstemperatur.

Hermed sikres også en effektiv oliekøling

og en effektiv smøring af hele høstebjæl-

ken. De store tandhjul med affaset

kant kører i olie, hvilket sikrer en meget

lydsvag og pålidelig transmission. Den

helsvejste høstebjælke udgør en særdeles

stærk konstruktion og sikrer en uovertruf-

fen holdbarhed.

 

Runde skiver – enestående afklip 
med maksimal beskyttelse
Kverneland Taarup benytter runde skiver.

Runde skiver er mindre følsomme over

for sten og giver færre chokpåvirkninger i

transmissionen. Sten kastes ud, inden de

har mulighed for at kile sig fast. Fordelen

er lavere reparations- og vedligeholdel-

sesomkostninger - samtidig med et rent 

og aggressivt snit.

Stort overlap mellem knivene giver en 
bedre høstekvalitet og reducerer risikoen 
for, at der sætter sig afgrøderester fast 
mellem skiverne.

Den smidige udformning af stenbeskyttel-
sen bringer høsteskiver og knive tættere på 
jorden. Fordelen er en forbedret høsteevne, 
specielt i tynde og lette afgrøder.

De runde skiver er mindre følsomme over-
for sten og ‘slår’ ikke til stenen. Dette 
giver færre chokpåvirkninger på hele 
høstebjælken.

En høstebjælke skabt 
til hårdt arbejde!
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»1,2,3...

Snoede knive 
sikrer et rent 
snit under alle 
forhold.

Kverneland Taarup ProFit 
- for hurtigt skift af knive
Med Kverneland Taarup ProFit kan skift 

og vedligeholdelse af knivene gøres let på 

et minimum af tid. Udskiftning udføres ved 

hjælp af et specialværktøj, som medleve-

res ProFit-systemet. En fjederplade tryk-

kes ned ved at vinkle værktøjet, og kniven 

er nu løs og kan udskiftes.

Kverneland Taarup ProFit er udviklet til 

standard høsteskiven og kan derfor mon-

teres på eksisterende højstbjælker.

Sikkerhed er vigtigst
Knivene er sikkert fastgjort via en fjeder, 

som er monteret med skive på lejehuset. 

Dette minimerer muligheden for, at græs-

set bliver fanget af fjederen og reducerer 

endvidere friktion mellem fjederen og 

knivbjælke.

Ved påkørsel af sten eller andet fremmed-

legeme bliver fjederen skubbet opad, hvil-

ket reducerer risikoen for at miste knive.

Højt olieindhold 
sikrer lav arbejds-
temperatur.

Lavt støjniveau 
takket være 
specielt 
bearbejdede 
tandhjul.

Svejst høstebjælke med overlappende 
c-profiler, hvilket giver en særdeles stærk 
og stiv konstruktion.

Lavt støjniveau takket være specielt 
designede gearhjul med rundt design, og 
lange tænder for effektiv kraftoverførsel.
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Crimperpladens struktur giver en forbedret 
crimpning, da afgrøden gnides mod pladen, 
der således bryder overfladen på afgrødens 
blade.

Crimperpladen har 3 forskellige indstillin-
ger, der kan benyttes alt efter hvilken grad 
af crimpning, der ønskes.

Crimperrotoren drives af 3 kileremme, som 
giver en vibrationsfri og støjsvag transmis-
sion til crimperen.

Mere aggressiv crimpereffekt
Den nye Kverneland Taarup stålfinger-crim-

per er en helt ny løsning, når det gælder 

aggressiv crimpning og reduceret vedlige-

holdelse. Stålfingercrimperen er et resultat 

af grundigt ingeniørarbejde med fokus på 

at opnå samme aggressive crimpning, som 

kendes fra faste crimperfingre, men med 

en høj grad af beskyttelse af crimperfing-

rene, hvis de rammes af fremmedlegemer. 

Resultatet er de nye Kverneland Taarup 

SemiSwing stålfingercrimpere.

Kombinerer det bedste fra andre 
systemer
SemiSwing crimpersystemet kombine-

rer den aggressive crimpning, kendt fra 

de faste fingre, med de frit svingende 

typer af slaglecrimpere. Tyngdepunktet 

på SemiSwing er nøje placeret, så der 

opnås fuld udnyttelse af centrifugalkraften. 

Fordelene ved SemiSwing systemet er 

en meget aggressiv crimpning men med 

absolut minimale vedligeholdelsesomkost-

ninger. 

Suveræn beskyttelse af crimper-
fingrene
Under normale arbejdsforhold vil fingrene 

være fastlåst for at opnå den mest 

aggressive crimpereffekt, men møder 

SemiSwing fingeren en modstand f.eks. 

et fremmedlegeme med en kraft større 

end 22 kg, tvinges fingrene bagud. Det 

betyder, at selv større genstande på op til 

103 mm kan passere uden at gøre skade 

på crimpersystemet.

SemiSwing systemet 
giver optimal crimpning 
med minimalt vedligehold.

Crimperen med ekstra kraft!
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Free Swinging

Distance bending back

Force from crop

SemiSwing
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1: Reduceret slitage
 Den komplette crimperfinger er ændret, 

for at kunne udnytte centrifugalkraften 

fuldt ud. Det betyder, at kraften fra 

SemiSwingfingeren vil være markant 

højere end fra et system med almin-

delige, frit svingende crimperfingre. 

Resultatet er, at fingeren vil blive i sin 

faste position ved mødet med græsset, 

for at give den fulde crimpereffekt og 

minimere slitage på ophængspunktet.    

2: Maksimal beskyttelse af 
crimperfingeren

 Møder den nye SemiSwing finger et 

fremmedlegeme, vil den vige bagud 

og lade genstanden pasere. Den lader 

selv  større genstande (op til 103 mm) 

passere, uden at der forvoldes skade 

på crimpersystemet. Ingen brækkede 

crimperfingre vil ende i det færdige skår 

med risiko for at gøre skade ved efter-

følgende opsamling af materialet.

Fuld crimpereffekt og et minimum 
af blokeringer
SemiSwing crimperfingrenes vinkel og 

placering giver en bedre transport af 

afgrøden. Afgrøden transporteres væk 

fra rotoren og op mod crimperpladen. 

Resultatet er mindre risiko for blokeringer 

og fuld udnyttelse af crimperpladen.

A: Frit svingende crimperfingre.
B: Kverneland Taarup SemiSwing 
crimperfingre.

Det kræver en afgrødevægt på 22 kg at 
tvinge SemiSwing crimperfingrene bagud.

3: Hvorfor er SemiSwing konceptet 
så unikt?

A: Centrifugalkraften vil altid forsøge at 

tvinge en frit svingende crimperfinger 

ud i en 90º position (A) under rotation.

De nye SemiSwing crimperfingre er 

fastlåst af rotoren (B). Det betyder, 

at SemiSwing crimperfingrene har en  

større centrifugalkraft, da de altid vil 

 forsøge at bevæge sig længere til højre 

og ud i samme position som frit svin-

gende crimperfingre. Centrifugalkraften 

udnyttes til at modstå kraften fra 

afgrøden og sikre, at crimperfingrene 

forbliver i den rette position. Det bety-

der, at crimperen ikke bevæger sig 

under rotation, og at der opnås fuld 

crimpningseffekt.

B: Det kræver en afgrødevægt på 22 kg 

at tvinge SemiSwing crimperfingrene 

bagud. Frit svingende crimperfingre vil 

bevæge sig en anelse bagud, så snart 

de rammer afgrøden. Det betyder, at 

den kontravægt, der kræves for at tvinge 

SemiSwing crimperfingrene bagud, er 

betydeligt højere end ved traditionelle 

crimperfingre. 
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Kverneland Taarup 3224 MT - 3228 MT

3224 MT og 3228 MT med 
centerophæng og crimpersystem 
med nylonfingre.

Let maskine med aggressiv crimp-
ning 
Kverneland Taarup har introduceret to nye 

centermonterede skårlæggere med crim-

per, 3224 MT og 3228 MT, med arbejds-

bredder på 2,4 og 2,8 m. De er begge 

udstyret med den velkendte høstebjælke 

fra Kverneland Taarup med et slankt 

design for optimal høstekvalitet.

På grund af nylontænderne på crimper-

systemet holdes maskinens totalvægt på 

et minimum, mens en aggressiv behand-

ling fastholdes. De faste crimperfingre er 

lavet af nylon af høj kvalitet, for at gøre 

dem stive og modstandsdygtige over for 

sten. Det betyder en suveræn beskyttelse 

mod sten og andre hindringer. En perfekt 

maskine for landmanden!

Centerophæng
Høsteenheden er ophængt i tyngdepunktet 

via en stor ophængsfjeder. Konstruktionen 

giver en jævn vægtfordeling i hele 

arbejdsbredden i tillæg til en kontinuerlig, 

hurtig og mere nøjagtig tilpasning til ter-

rænet. Resultatet er mindre slitage på 

slæbesko, optimal beskyttelse af stubben 

og mindre forbrug af brændstof.

Kverneland Taarup høstebjælke for en 
perfekt afklipning.

Stive nylonfingre sikrer aggressiv 
crimpning.

Centerophæng sikrer suveræn tilpasning 
ved forskelle i terrænet.

Lette maskiner med 
tunge argumenter



9

Vertikal transportløsning
Kverneland Taarup 3224 MT og 3228 MT 

foldes hydraulisk op til en 125° vertikal 

transportstilling. 

Det lave tyngdepunkt under transport, 

med vægten af skårlæggeren tæt på trak-

toren, giver en suveræn vægtfordeling. 

Traktor og skårlægger er i fin balance, 

selv under transport ved høj hastighed, 

og maskinen låses under transport med 

den hydrauliske løftearm. 

I tillæg er transporthøjden begrænset, så 

passage gennem porte og under broer 

ikke er noget problem. En anden fordel 

ved den hydrauliske cylinder er, at den 

også giver et hurtig løft af skårlæggeren 

fra arbejdsposition til vending på forlandet.

Enkel tilpasning af crimper-
effekten
Kverneland Taarup 3224 MT og 3228 MT 

har som standard to hastigheder på crim-

peren. Crimperhastigheden ændres ved at 

bytte rundt på remskiverne for at tilpasse 

den aktuelle behandlingseffekt. Ved en 

lavere hastighed på crimperen reduceres 

brændstofforbruget. Crimperpladen kan 

let indstilles i tre forskellige positioner for 

optimal tilpasning af behandlingseffekt.

Beskyttelse af høstebjælken
For at give maksimal beskyttelse af 

høstebjælken er disse maskiner udstyret 

med det velkendte Kverneland Taarup 

BreakBack-system. Ved påkørsel af sten 

eller andre hindringer svinger maskinen 

bagud og op. Når hindringen er passeret 

returneres straks til arbejdsposition, uden 

at man behøver at standse. Det giver 

maksimal beskyttelse af maskinen, og 

man sparer tid.

Tilpasning af hastighed for
gearkassen 
Maskinens hovedgearkasse kan tilpas-

ses den ønskede omdrejningshastighed 

med drift på enten 540 eller 1000 omdr./

min. Det kræver intet ekstra tilbehør og 

gøres alene ved at vende hovedgearkas-

sen 180°. 

Gearkasse kan let tilpasses 540/1000 omdr/
min ved blot af vende hovedgearet 180°.

BreakBack-system for optimal beskyttelse 
af høstebjælken.

Crimperhastigheden kan let ændres for 
tilpasning ved forskellige afgrødeforhold.

• Centermonteret fjederaflastning

• Nylon fingercrimper

• Vertikal transportløsning

• 540/1000 o/min gearkasse

• 600/900 o/min på crimperen 

• Kverneland Taarup BreakBack-system
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Kverneland Taarup 3132 MT

Løsningen for entreprenører
3132 MT er den perfekte løsning til land-

manden eller den mindre maskinstation. 

Med sin 3,2 m arbejdsbredde, og eventu-

elt sammen med en frontmonteret skår-

lægger fås en total arbejdsbredde på 6,2 

m og markant lave driftsomkostninger.

Den kraftige ramme og centerophængte 

høsteenhed, i kombination med det 

hydrauliske ophæng, gør dette til en 

meget kraftig og professionel skårlægger. 

Andre vigtige egenskaber for 3132 MT 

omfatter SemiSwing crimpersystem med 

stålfingre med minimal slitage og dermed 

lave driftsomkostninger samt FlipOver 

bredspredningssystemet, som nedsætter 

forvejringstiden betragteligt. 

Kverneland Taarup HydroFloat
3132 MT er udstyret med det hydrauliske 

ophæng – Kverneland Taarup HydroFloat. 

Det nye ophæng er udviklet med henblik 

på at sikre endnu bedre jordfølgeevne. 

Takket være det nye hydrauliske ophæng 

tilpasses jordtrykket meget nemt og enkelt 

de skiftende markforhold, så en jævn og 

ensartet stubhøjde opnås.

3132 MT udstyret med 
SemiSwing crimper.

Let justering
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The 4 Benefits of 
HydroFloat

1

2

3

4

The 4 Benefits of 
HydroFloat

Resultatet er bedre ensilagekvalitet og 

genvækst, mindre slitage på skårlæggeren 

samt reducerede driftsomkostninger.

Marktrykket kan justeres trinløst og let 

fra traktorsædet, selv under kørsel. 

Alt du skal gøre er at betjene hydraulik-

udtaget.

Ved transport foldes slåmaskinen ind 
bag traktoren i vandret stilling, hvilket 
reducerer transportbredden betydeligt.

Med FlipOver bredspredningsudstyr vil 
omstilling fra lægning på skår til en effektiv 
bredspredning ske på få sekunder.

Centerophængt høsteenhed
Centerophænget giver skårlæggeren 

en god vægtfordeling og perfekt 

jordfølgeevne.

Hydraulisk ophæng
Hydraulisk ophæng for hurtig og 

nøjagtig indstilling af marktrykket under 

forskellige forhold.  Ophænget justeres fra 

traktorsædet når som helst, og forenkler 

indstillingen for eksakt stubhøjde samt 

maksimal beskyttelse af stubben.

Enkelt løft på forlandet
Enkelt løft på forlandet uden aktivering 

af traktorens liftsystem. Høsteenheden 

løftes ved hjælp af en cylinder. Vending er 

enkel og problemfri takket være en godt 

frihøjde.

BreakBack
Hvis maskinen møder en forhindring 

vil BreakBack udløsersystemet svinge 

maskinen bagud og op over forhindringen, 

for derefter automatisk at returnere til den 

oprindelige arbejdsstilling.
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Kverneland Taarup 3628 FT - 3632 FR - 3632 FT - 3636 FT 

Eksempler på alsidighed
En professionel løsning
Kverneland Taarup 3628 FT, 3632 FR, 

3632 FT og 3636 FT karakteriseres ved 

flot design og en forbedring af ophænget, 

der følger terrænet flot.  I tillæg er den 

monteret med den nye Kverneland Taarup 

høstebjælke med forbedret høstekvalitet 

samt SemiSwing crimpersystem eller chev-

ron valsecrimper. SemiSwing-systemet er 

baseret på stålfingre af høj kvalitet med 

stor styrke og minimal slitage, og som har 

vist sig kunne reducere vedligeholdsom-

kostningerne betydeligt.  I tillæg er disse 

maskiner udstyret med mulighed for at 

kunne tilpasse crimperens omdrejningsha-

stighed i forhold til den enkelte afgrøde-

type. - Alle egenskaber gør disse maski-

nerne til en svært professionel løsning.

Skårlæggere i kombination 
Kverneland Taarup 3628 FT, 3632 FT, 

3632 FR og 3636 FT kan bruges i kombi-

nation med et udvalg af skårlæggere med 

crimpersystemer, inkluderer 4300-serien, 

3132 MT og 5090 MT, eller helt alene, og 

gøre den til en ekstremt anvendelig maski-

ne.  Med en arbejdsbredde på 2,80-3,60 

m er maskinens kapacitet betydelig.

ActiveLift - Beskyttelse af 
høstebjælken  
Det nye Kverneland Taarup ActiveLift-

systemet sikrer maksimal beskyttelse af 

høstebjælken under arbejde. Hvis maski-

nen støder på en sten eller andet frem-

medlegeme, sker en tredobbelt funktion 

samtidig.

1. På grund af ophængets geometri vil 

høstebjælken bevæge sig bagover og 

op.

2. Stramningen i fjedrene for marktrykket 

øges og giver et ekstra løft i høsteen-

heden, som hjælper til at komme over 

forhindringen. 

3. Vinklen på høstebjælken ændrer sig fra 

4 grader fremover til horisontal for at 

komme lettere over forhindringen.

Ophængsfjedrene er flyttet læn-
gere ud for en bedre sidestabili-
tet og et ensartet marktryk.

Skårlæggeren reagerer øjeblik-
keligt på ujævnt terræn og kan 
bevæge sig 250 mm ned og 450 
mm op.

Vertikal bevægelighed på 24° for 
tilpasning i ujævnt terræn.

ActiveLift-system for beskyttelse 
af høstebjælken mod 
fremmedlegemer.

Tredimensionel bevægelighed
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• Ny Kverneland Taarup høstebjælke

• SemiSwingcrimper med stålfingre

• Valsecrimper chevronformet

• Innovativt design på ophænget

• Kverneland Taarup ActiveLift-system

• Variabel tilpasning af crimperhastighed

Vaslerne er produceret af meget slidstærkt polyuretan, som sikrer effektiv og ensartet 
behandling samt lang levetid.

Chevron-formet crimper

Kverneland Taarup 3632 FR er udstyret 

med chevron-formede valser. Med samme 

bredde som på høstbjælken, vil valserne, 

som roterer mod hinanden, hurtigt fjerne 

materialet fra skiverne og sikre skånsom 

og effektiv behandling af den følsomme 

afgrøde så som lucerne/ kløver, og tabet 

af bladmasse reduceres til et minimum. 

Valsernes konstruktion sikrer, at afgrø-

den lægges i et jævnt og luftigt skår. 

Behandlingsintensiteten varieres ved at 

justere afstanden og fjedertrykket mellem 

øverste og nederste valse.

Foldbare sideskærme for smal transport-
bredde.

Kompakt konstruktion for god oversigt både 
under transport og arbejde. 

Flydende ophæng med tre- 
dimensionel bevægelighed
Konstruktionen af ophænget på de nye 

3632 FT og 3636 FT er ændret for at give 

en endnu bedre flydeevne og et ensartet 

marktryk. De to store ophængsfjedre 

er flyttet længere ud for at give bedre 

sidestabilitet, som viser sig i optimal 

beskyttelse af stubben og meget mindre 

slitage på slæbeskoene. 

Maskinen er ekstrem fleksibel i arbejde, 

med en vandring nedover på 250 mm og 

op på 450 mm. I tillæg muliggør det nye 

ophæng en tværgående bevægelighed på 

hele 24°. Det sikrer suveræn tilpasning 

ved ujævnt terræn og højere opnåelig 

hastighed.

Enkel betjening
Der er lagt stor vægt på at gøre den 

daglige betjening så nem som mulig. 

Den intelligente konstruktion af ophænget 

skaber uhindret udsyn over hele 

arbejdsområdet og suveræn oversigt ved 

transport. En frihøjde på 350 mm opnås 

ved transport og vending på forlandet.

Skårlæggeren reagerer øjeblikkeligt på ujævnt terræn og kan bevæge sig 250 mm ned og 
450 mm op.
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Kverneland Taarup 5090 MT

14

9 m arbejdsbredde
Kverneland Taarup tilbyder høj kapacitet 

og en fleksibel løsning til det professionelle 

brug: Kverneland Taarup 5090 MT med 

en arbejdsbredde på 9 m. Kombinationen 

består af en Kverneland Taarup 3632 FT 

eller 3636 FT frontmonteret skårlægger med 

henholdsvis 3,2 og 3,6 m arbejdsbredde, 

samt to sidemonterede skårenheder på hver 

3,2 m.

Det er ikke behov for en speciel traktor, 

som kan køre revers, for Kverneland Taarup 

5090 MT passer perfekt på en almindelig 

traktor med frontlift. Ved brug af 3636 FT i 

kombination er der rigelig overlapning under 

alle forhold, også i bakker, så behovet for 

sideforskydningsudstyr er minimalt. 

Overbevisende manøvrering
Konstruktionen af kombinationen af en front-

monteret samt de to sidemonterede enheder 

bagerst giver en overbevisende manøvre-

ring og en god vægtfordeling. Dette mind-

sker slitage på traktoren og sikrer optimal 

manøvredygtighed i marken. Skårenhederne 

tilpasser sig individuelt til markforholdene, 

hvilket sikrer problemfri fremdrift af hele 

maskinen.

Den professionelle løsning

Kverneland Taarup 5090 MT 
står for professionel skårlægning 

med en arbejdsbredde på hele 9 m.
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1.4m 2.3m

1.8m

1.8m

Hver høstesektion styres individuelt fra 
traktorens førerhus, hvilket gør det muligt 
at skårlægge med begge eller kun én 
høsteenhed.

Til trods for den store arbejdsbredde, 
er det meget let at vende på forlandet 
med Kverneland Taarup 5090 MT. 
Høsteenhederne løftes med en enkelt knap 
på kontrolboksen.

Når BX-båndet ikke bruges, løftes 
det hydraulisk til en position over 
høsteenhederne. Omstillingen foregår let 
og simpelt via kontrolboksen.

En verden af muligheder

Den fleksible løsning
Kverneland Taarup 5090 MT er den mest 

fleksible skårlæggerkombination på marke-

det. Den kan udstyres med bredsprednings-

udstyr og BX-bånd for optimal fleksibilitet. 

Det er meget let at omstille maskinen til det 

ønskede resultat uanset hvilke opgaver, 

der skal løses. Det begrænser spildtiden og 

øger effektiviteten i den travle sæson.

4 kombinationsmuligheder
Kverneland Taarup 5090 MT indstilles let 

til 3 enkeltskår, bredspredning eller 3 skår 

i ét med Kverneland Taarup BX-båndet. 

En ekstra detalje er, at det højre bånd 

kan løbe i to retninger, hvilket muliggør, at 

5090 MT kan lægge græs fra 6 m ind i ét 

skår.

Tre enkeltskår 100 % bredspredning Tre skår i ét  To dobbeltskår
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Unikt ophæng

Kverneland Taarup 
BreakBack system

Jævn vægtfordeling
5090 MT og 5090 MT BX er begge 

udstyret med det unikke balancesystem, 

hvor en vægtarm, forbundet med 4 

kraftige fjedre på toppen af trepunkts-

ophænget, sikrer en ensartet vægtfor-

deling på de bagerste høsteenheder. 

Vægtfordelingssystemet sikrer desuden, at 

høsteenhederne altid er horisontale i for-

hold til terrænet, selv ved arbejde i ujævnt 

eller bakket terræn, eller ved kontakt med 

fremmedlegemer i marken. Når SideShift 

udstyret anvendes, vil vægtarmen des-

uden sørge for et ensartet marktryk på 

begge sider af maskinen.

Centerakse ophæng
De fire kraftige aflastningsfjedre er fæst-

net tæt ved det roterende punkt på hver 

høsteenhed. Det giver et lavere marktryk 

og dermed bedre jordfølgeevne, samt ens-

artet stubhøjde. Ujævnt terræn udlignes 

let af ophænget, hvilket giver sig udslag 

i et ensartet afklip og en højere tilladelig 

fremkørselshastighed.

Kverneland Taarup BreakBack 
system
Høsteenhederne er også udstyret med 

Kverneland Taarup’s BreakBack system, 

som beskytter høstebjælken mod sten 

og andre forhindringer. Rammes en for-

hindring, vil systemet svinge den givne 

høsteenhed bagud og over forhindringen 

for derefter at returnere enheden til den 

oprindelige arbejdsposition. Når 5090 MT 

er monteret med båndudstyr, vil båndet 

automatisk svinge tilbage sammen med 

høsteenheden, så disse aldrig kommer i 

kontakt med hinanden.

Centerophænget sørger for god jordfølge-
evne.

4 kraftige fjedre sikrer ensartet marktryk og 
stubhøjde.

Break-Back systemet svinger hver høste-
enhed bagover.

Suverænt ophæng
En vægtfordelingsarm er blevet tilføjet for 

at sikre optimal høstekvalitet, under selv 

de vanskeligste forhold. Vægtfordelings-

armen sikrer en fortrinlig jordfølgevne, 

idet den konstant fordeler marktrykket 

ligeligt mellem de to bagerste høstesek-

tioner.

Balancesystem Centerophæng

Kraftige fjederophæng
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Båndet til fremragende arbejde

Individuelt ophæng
Individuelt ophæng

Det individuelle ophæng konstrueret til de 

to Kverneland Taarup BX-bånd reducerer, 

sammen med det patenterede Break-Back 

system, påvirkningerne på hovedram-

men. En unik og simpel løsning med kun 

få bevægelige dele sikrer mindre slid og 

vedligeholdelse og ikke mindst en bedre 

jordfølgeevne. 

Kverneland Taarup BX-båndet er ophængt 

i 2 store fjedre og producerer derfor et 

ensartet skår under alle forhold. En unik 

og simpel løsning med adskillige fordele:

• Færre bevægelige dele, hvilket betyder 

mindre slid og vedligeholdelse.

• Bedre jordfølgeevne for hele maskinen.

• Ensartet skårformation under alle for-

hold.

Tilpasset enhver situation
BX-båndet er i stand til at samle 6 eller 

9 m græs i et enkelt skår. BX-båndet på 

højre side kan rotere både højre og ven-

stre om. Det giver mulighed for at samle 

tre skår i et, eller i en ’to og to’ formation.

Fleksibel skårbredde
Afhængig af afgrøden, og for at kunne til-

passe skåret til de efterfølgende maskiner, 

kan båndhastigheden justeres fra kabinen. 

På den måde kan skårene placeres enten 

ved siden af eller ovenpå hinanden.

‘Tre i én’, 9 m græs i et enkelt skår.Kverneland Taarup BX-båndsystemet 
med individuel BreakBack på de bagerste 
høstesektioner.
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Kverneland Taarup SideShift – 
sideforskydning
For at forbedre arbejdsresultatet i bakket 

terræn tilbyder Kverneland Taarup, som 

ekstraudstyr, et sideforskydningssystem, 

der kan forskyde de to sidemonterede 

høsteenheder 15 cm til hver side. 

Dette forbedrer høsteenhedernes overlap 

og reducerer ‘striber’ i marken.

Kverneland Taarup SideShift sideforskyd-
ning (foto til højre).

Smal transportbredde  
Under transport er Kverneland Taarup 

5090 MT mindre end 3,0 m bred, hvilket 

giver maksimal sikkerhed under transport 

fra mark til mark. En ekstra låsemekanisme 

sikrer mod uventet udfoldning under trans-

porten.

 Kverneland Taarup kontrolboks
Kverneland Taarup 5090 MT er udstyret 

med en kontrolboks, der sikrer let håndte-

ring. Kontrolboksen er udstyret med time- 

og hektartæller.

Hævning og sænkning af 
BX-båndudstyret.

Sideforskydningsudstyr. Individuelt løft af 
høstesektionerne.

Løft af alle 3 høstesek-
tioner ved vending på 
forlandet.

Omstilling til transport.
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Tekniske 
specifikationer

Model
3224 
MT

3228 
MT

3132 
MT

3628 
FT

3632
 FT

3632 
FR

3636 
FT

5090 
MT

5090 
MT BX

Arbejdsbredde (m) 2,40 2,80 3,20 2,80 3,20 3,20 3,60 9,00 9,00

Transportbredde (m) 1,90 2,10 2,40 2,70 3,00 3,00 3,40 3,00 3,00

Vægt, ca. (kg) 885 940 1218 1085 1205 1420 1326 4421* 4974*

  -, bagerste høstesektioner, ca. (kg) - - - - - - - 3216 3216

  -, BX-båndudstyr, ca. (kg) - - - - - - - - 553

Antal skiver 6 7 8 7 8 8 9 24 (3x8) 24 (3x8)

Stubhøjde (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Skivehastighed (omdr./min) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Rotor Nylon Nylon SemiSwingSemiSwingSemiSwing Roller con. SemiSwingSemiSwingSemiSwing

Rotorhastighed (o/min) 900/600• 900/600• 900/600° 900/600° 900/600° 900/600° 900/600° 900/600° 900/600°
Kraftbehov, min. (kW/hk) 50/70 55/80 55/80 50/70 55/80 60/85 67/90 147/200 155/210

PTO (omdr./min) 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000 1000 1000 1000** 1000**

PTO aksel,

Friløb og friktion • • • • • • • • •
Hydraulik fra traktoren 1D 1D 1S + 1D 1S 1S 1S 1S 1D + 1S 1D + 1S

 -, med løft af fr.mont. via kontrolboks - - - - - - - 1D + 1S 1D + 1S

Hydraulisk transportomstilling • • • • • • • • •
* Inkl. 3632 FT  ** Frontudtag, fronthydraulik og kraftudtag bag

• = Standard  ° = Ekstraudstyr

Ekstraudstyr, 3132 MT: • FlipOver bredspredning  • Høje slæbesko, 20 + 40 + 80 mm  • Kastevinger  • Lysudstyr  

• Udstyr for reducering af hastighed på crimperrotor

Ekstraudstyr, 3200 MT serie: • Hydraulisk ophæng  • Udstyr for bredspredn.  • Lysudstyr  • Værktøjskasse  

• ProFit hurtigskift knive  • Høje slæbesko 20 + 40 + 80 mm

Ekstraudstyr, 5090 MT: • Udstyr for reducering af hastighed på crimperrotor  • Løft af frontmonteret via kontrolboks  • SideShift 

sideforskydning  • FlipOver bredspredning for bagerste sektioner  • BX båndudstyr  • Høje slæbesko 20 + 40 + 80 mm  • Kastevinger  

• ProFit hurtigskift knive

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for
unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifi kationer og eks-
traudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet 
over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre 
specifi kke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk 
tilsynsførende ved Kverneland Group. © Kverneland Group Kerteminde AS
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Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale
producenter og leverandører af landbrugsmaskiner og
serviceydelser. 

Fokus på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet
sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik
pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker jord-
bearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.

Originale reservedele
Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde under
de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. Det
brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner,
plove, jordbearbejdningsudstyr, såmaskiner, gødnings-
spredere og sprøjter. 

Kverneland Group har et yderst professionelt forhandlernet, som altid 
står klar til at yde service og teknisk support og til at levere originale 
dele af meget høj kvalitet.

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

www.kverneland.dk


