
POWERCHAIN
800

POWERCHAIN 800 er en tallerkenharve der, med sin særlige diamantformedede konstruktion, leverer en unik jordbearbejdning. 
Med en arbejdsbredde på hele 8 m og mulighed for en arbejdshastighed på 15 km/t, er POWERCHAIN 800 en meget omkostningseffektiv maskine. Harven har 
en lang række funktioner, og hjælper med at håndtere ukrudt, nedbryde planterester, skabe falske såbede til spildfrø og udjævne marken. Maskinen er god til 
bearbejdning af kartoffeltoppe og høje efterafgrøder, og hvis såudstyr tilvælges kan POWERCHAIN 800 også så efterafgrøder, og dermed spares en overkørsel. 
POWERCHAIN 800  kan klare meget store ujævnheder i marken, har en stor udjævnende effekt og samtidig har POWERCHAIN 800 fuld gennemskæring under de 
fleste forhold i 2-4 cm dybde. 
Opsummeret er POWERCHAIN 800 en omkostningseffektiv harve, der sikrer en hurtig og grundig bearbejdning af plantemateriale og jordoverflade.
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Type
POWERCHAIN

800

Transportbredde 3 m

Transporthøjde 3,6 m

Transportlængde 10,15 m

Antal tallerkener 132 stk.

Arbejdsbredde 8 m

Hjul 520/50x17 14 PLY

Støttehjul front 300/80x15,3 

Effektbehov min. 150 HK

Hjul 
POWERCHAIN 800 er som standard 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 monteret støttehjul foran kæderne. Denne placering 
sikrer at siderammerne kører meget stabilt, og derved opnås en meget rolig 
og stabil arbejdsgang. 

Effektkbehov
Harven kræver som minimum 150 HK. 

Tallerkener
POWERCHAIN 800 er monteret med 4 individuelle og løst ophængte tallerk-
enkæder. Hver kæde indeholder mellem 31-35 tallerkener, og placeret i en 40° 
angrebsvinkel.  Den unikke diamantform på kæderne og afstanden mellem 
tallerkenerne, sikrer fuld gennemskæring af den overkørte mark. 
Gevindstænger  for og bag sikre optimal indstilling af tallerkenerne, i forhold til 
hastighed og forholdende i marken.
Arbejdsdybden varierer afhængig af jordbundsforhold, men ligger typisk på 
omkring 5 cm. Dette kan justeres ved hjælp af vægtklodser.

Såudstyr
POWERCHAIN 800 kan monteres med såudstyr, som har en stor  kapacitet på 
300-500 l. Det giver mulighed for at fortage en stubbearbejdning, samtidig 
med at man sår fx. efterafgrøder. 
Frøene spredes ud mellem forreste og bagerste række af tallerkener. Dette gør 
at de forreste tallerkender løsner jorden, og de bagerste dækker frøene til.
Denne sammensætning vil øge effektiviteten i marken, da der spares en over-
kørsel. 

Tekniske data

Ekstra vægt
Tallerkenerne på POWERCHAIN 800 kan udstyres med ekstra vægt for at 
justere arbejdsdybde og aggressivitet i jordbearbejdning.  Det er muligt at til-
føre ekstra vægt op til 3 x 2,4 kg.


