Græsmarksgrubber
Vedligeholdelse af græsmarker
Det bliver mere og mere vigtigt at arbejde effektivt med
dine græsarealer, fordi et højt udbytte, som samtidig er
af en god kvalitet, er afgørende for en rentabel drift.
Evers Græsmarksgrubber er specielt designet til at sikre,
at dine græsarealer opnår og opretholder den ønskede
tilstand for derigennem at kunne yde det optimale.
Vores græsmarksgrubber bryder pakkede lag i
undergrunden og komprimerede lag i den øverste del af
jorden uden at ødelægge græstørven. Undergrunden
opnår en bedre evne til at opbevare vand, og græsset
får en bedre vækst.

Før bearbejdningen

Øget kvalitet af græsset
En del græsproducenter har oplevet en nedgang i deres
græskvalitet. Selv når græsmarkerne jævnligt er blevet
omlagt, er produktiviteten af græsserne blevet mindre.
Dette skyldes delvist den intensive brug af markerne og
den jævnlige kørsel med tunge maskiner, men også den
kraftige regn vi oplever. Evers Græsmarksgrubber løsner
forsigtigt græsmarken uden at ødelægge græstæppet.
Beluftningen og dræningen af jorden sikrer en bedre
tilstand af marken, og derved kan markarbejdet eller
afgræsningen indledes tidligere på sæsonen.
Græsmarksgrubberen sikrer ydermere din græsmark en
længere levetid, så tiden mellem fornyelse udvides.

Den unikke Evers teknologi
Det specielle design af MT-tænderne sikrer, at jorden
ikke rodes op. Skæreskiven skærer græslaget igennem,
og den lige tand forarbejder jorden uden at ødelægge
overfladen. Underjorden er løsnet til at absorbere
tilstrækkeligt vand, men forbedrer også dræningen.
Med tilstrækkelig luft i jorden vil græssets rødder udvikle
sig bedre og optage flere næringsstoffer. Med Evers
Græsmarksgrubber opnåes et højere udbytte og en
bedre kvalitet fra græsmarkerne. For at en jævn
overflade opnåes med græsmarksgrubberen, medfølger
en fjederbelastet valse til lukning af rillen og sikring af
en jævn overflade som standard hos Evers. Herved bliver
det også nemt at justere arbejdsdybden fra 15 til 40 cm.
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Stærk og driftsikker
Tænderne på Evers Græsmarksgrubber leveres som
standard med springbolts-beskyttelse. Ved arbejde i
tung jord, eksempelvis med mange sten, kan
græsmarksgrubberen også leveres med hydraulisk
stenudløser. Det justerbare tryk i kombination med de
kraftige cylindre sikrer, at den hydrauliske stenudløser
holder år efter år uden at tabe styrke.
Græsmarksgrubberen kan leveres med 3 tænder og en
arbejdsbredde på 1,80 m, hvilket passer til de mest
almindelige hjulspor fra almindeligt udbredte traktorer.
Derudover kan grubberen også leveres med 5 tænder
for en mere intensiv bearbejdning.
Vi rådgiver gerne omkring valg af den rigtige model til
din gård/dit behov.

Øget kvalitet
af græsset

Den fjederbelastede
skæreskive kan
justeres individuelt
for hver tand ved
hjælp af en spindel.
Gennemskæring af
græsset forebygger
skader ved grubning.
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Efter bearbejdningen
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3-tands-versionen
har tænderne monteret i en v-form,
mens 5-tandsversionens tænder er
monteret i en
w-form. Herved
sikres en ensartet
bearbejdning under
hårde betingelser og
en god frigang under tørre betingelser.
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Leveres som
standard med
sikringsbolt for hver
tand, men kan også
leveres med hydraulisk stenudløser.

MT-tanden er
produceret af
Hardox stål og er
udstyret med en
udskiftelig sliddel
foran, der sikrer dig
mod blanding af
over og underjord.
De udskiftelige skær
kan fås i hhv. 6 cm
og 20 cm bredde.

Individuelt ophængt,
fjederbelastet,
kraftig stålvalse for
at jorden igen lukkes
og sikring af en jævn
overflade. Dette
unikke system sikrer
optimal kraftoverførsel for minimering
af hjulslip.

Let at justere
arbejdsdybden via
pin/hul-systemet for
hver enkelt valse. Den
12-vejs justerbare
fjederbelastning
sikrer maksimalt
pres på valsen for
den mest optimale
lukning af overfladen.
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