
Ekogårdens bästa kultivator

Rotorn lyfter upp rotogräs till ytan för att torka och dö ut.

Rotor och Light 2250 är en liten och mångsidig kultivator för små lantbruk och små traktorer, 60 hk 
eller mera. Ett komplement till plogen, den vanliga kultivatorn eller talriksharven.

Cheap är lämplig för 80 – 120 hk traktorer. Den är
byggd billigare och tillräckligt stark för eget bruk,
inte för entreprenad. Cheap är lätt och snabb att
använda. Du får mycket för pengarna.

Före sådd, direkt i plöjd mark, i vall brott,
i träda, efter tröskning…

Light 3000x3 och 3550x3 är vår storsäljare tack vare kultivatorns stockningsfrihet och passliga
arbetsbredd för minst 90 och 120 hk traktorer. Dom är lätta att använda. Den tre axlade kultivatorn 
bearbetar jorden kraftigt och rotorn lyfter upp rötter effektivt till ytan så att sol och vind kan torka ut de.

KVICK-FINN



Tough 3200 är en mycket kraftigt byggd kultivator för hårda och steniga marker med justerbar hy-
draulisk stenutlösning på åsarna. Spetsen stiger upp till och med 25 cm vid stenpåkörning. Tough 
3200 och Light 3550x3 är mycket omtyckta bland entreprenörer. En stor fördel är att stödhjulen går 
att svänga in i kultivatorn under transport på vägar.

Då du behöver kapacitet och har alla 
åkrar i närheten väljer du Light 4000x3. 
Du behöver en 130 hk stor traktor med 
frontvikter eller frontlastare för att lyfta 
den.
Light 4000x3 har breda däck och är 
nästan 4,80 m bred i transport på väg.

Den effektivaste modellen vi erbjuder är Power 5600 och 6200 med en kapacitet på över 2,5 ha/
timme. Power är bogserad och dess transport bredd är enbart 3m. Med integrerade transport hjul är 
den smidig och snabb i transport och på åker. Power behöver 150 hk och på styv jord 200 hk. Med 
Power är det lätt att klara av såbeddsberedning och mekanisk ogräsbekämpning på samma gång.

Bli du också en av de nöjda                                   användarna.
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