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POWERCHAIN 800 är en tallrikskultivator som med sin 
speciella diamantformade konstruktion levererar en unik 
jordbearbetning. Med en arbetsbredd på hela 8 m och 
arbetshastighet på upp till 15 km/h är POWERCHAIN 800 
ett mycket kostnadseffektivt redskap. Tallrikskultivatorn 
kan utföra många olika uppgifter, bekämpa ogräs, bryta 
ner växtrester, skapa en falsk såbädd samt jämna till fältet. 
Redskapet är väl lämpad för bearbetning och inblandning av 
potatisblast eller andra höga, kraftiga växtrester. 

POWERCHAIN 800 kan också förses med frösåddutrustning för 
att på så sätt reducera överfarter och bränsleförbrukning vid 
sådd av mellangröda. POWERCHAIN 800 klarar mycket stora 
ojämnheter i fält, har en stor utjämnande effekt och samtidigt 
har POWERCHAIN 800 full genomskärning under de flesta 
förhållanden på ett djup av 2-4 cm. Sammanfattningsvis är 
POWERCHAIN 800 en kostnadseffektiv harv som säkerställer 
en snabb inblandning och bearbetning av växtrester i det övre 
jordlagret.

CULTIMAX 550-1000



KG

ARBETSBREDD 
8,00 M

EFFEKTBEHOV  
> 180

ARBETSDJUP 
5,00 CM

TRANSPORTBREDD 
3,00 M

VIKT
6 000 KG

STANDARDUTRUSTNING
 » Hjul: 520/50x17 14 PLY
 » Främre stödhjul: 300/80x15,3



FRÖSÅDDSUTRUSTNING
POWERCHAIN 800 kan utrustas med frösåddutrustning med 
en behållarvolym på 300-500 l. Denna ger möjlighet att så 
en mellangröda samtidigt med jordbearbetningen. Fröna 
sprids ut mellan den främre och bakre tallriksraden. Detta 

gör att de främre tallriksraderna luckrar upp jorden och de 
bakre tallriksraderna täcker fröna. Med denna utrustning ökar 
effektiviteten i fältet, eftersom en överfart sparas.

CULTIMAX 550-1000

TALLRIKAR
POWERCHAIN 800 består av 4 individuella och löst upphängda 
tallrikskedjor. Varje kedja innehåller mellan 31-35 tallrikar som är 
placerade i 40° angreppsvinkel. Kedjornas unika diamantform 
och tallriksavståndet säkerställer full genomskärning av 
den bearbetade jorden. Individuell finjustering säkerställer 

optimal inställning av tallrikarna, i förhållande till hastighet 
och jordförhållande. Arbetsdjupet varierar beroende på 
markförhållanden, men ligger vanligtvis på ca 5 cm. Detta kan 
justeras med hjälp av belastningsvikter.

TILLBEHÖR OCH EXTRAUTRUSTNING
 » Vikter  max 3 x 2,4 kg per tallrik
 » Tryckluftsbromsar

 » Hydrauliska bromsar
 » P-Box SpeedTronic STI 300 L inkl. 

hydraulisk fläkt

 » P-Box SpeedTronic STI 500 L inkl. 
hydraulisk fläkt* 

 » Plattform + stege för SpeedTronic

* endast hydraulisk fläkt tillgänglig



HJUL
POWERCHAIN 800 är, som standard utrustad med hjul av 
dimensionen 520/50x17. De ger en mycket bra bärighet och 
säkerställer en stabil körning både på fält och väg. Stödhjulen 

är monterade på sidosektionerna framför kedjeraderna. Denna 
position säkerställer att sidosektionerna arbetar stabilt och ger 
en trygg och jämn gång i redskapet.

TYP
POWERCHAIN 

800

Transportbredd 3,00 m

Transporthöjd 3,60 m

Transportlängd 10,15 m

Antal tallrikar 132 st

Arbetsbredd 8,00 m

Hjul 520/50x17 14 PLY

Effektbehov min. 180 HK 

TEKNISK DATA

EXTRA BELASTNINGSVIKTER
Tallrikarna på POWERCHAIN 800 kan utrustas med extra belast-
ningsvikter för att justera arbetsdjupet och aggressiviteten i 
jordbearbetning. 

Det är möjligt att montera extra belastningsvikter på upp till  
3 x 2,4 kg/tallrik.
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