
    Standardudstyr: 
• Hydraulisk sammenklapning v.  
     6, 9 og 12 meter 
• Parallelophængte rensesektioner. 
• Vinkelskær eller S-tand med 

”Gåsefod” 
• Parallelophængte skærmplader. 
• Dybdekontrolhjul. 
• Snap-kobling af sektionerne. 
• Fjederbelastet strigle. 

Arbejdsbredde:                     3, 4, 6, 9 og 12m 
Antal rækker:                        individuelt 
Standard rækkeafstand:          25 - 75 cm. 
Vægt (12 rk.):                        ca. 1100 kg. 
Transportbredde (12 rk):       290 cm. 
Effekt krav (12 rk.):                ca. 90 Hk. 

    
   Ekstraudstyr: 
• Culti Cam styring til kørsel  
    efter planter. 
• Udsånings udstyr til række  
     såning af korn og raps.  
• Lygtebom. 
• Udstyr til udsåning af græsfrø 

Återförsäljare: 

Specifikationer: 
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Det grundläggande elementet i styr-
systemet är 2 färgkameror som foto-
graferar raderna och sänder informa-
tion till kontrollpanelen. 

Kontrollpanel: 
På kontrollpanelen visas bl.a.  
radavstånd och föraren får löpande 
information om styrningen. 

En lång rad fördelar: 

 Thyregod har utvecklat maskiner till radgrödor under många år och våra pro-
dukter arbetar under många skilda förhållanden. 
Thyregod levererar marknadens modernaste radrensare som bl.a. kan erhållas 
med elektronisk Culti Cam styrning. 
 

Efterharv: 
Radrensaren är standardutrustad med en 
effektiv fjäderbelastad efterharv. 
Efterharven ser till att ogräsen lyfts och 
vänds upp för snabbare uttorkning. Sam-
tidigt efterlämnas en jämn homogen markyta. 

Det breda gummibelagda djupregleringshjulet 
garanterar jämnt arbetsdjup. Djupet justeras enkelt 
med en spindel. På grund av dess speciella profil är 
hjulet självrensande. 
De enskilda sektionerna är monterade på ramen 
med en solid snabbkoppling, som möjliggör snabb 
ändring av radavstånden. 

Indstillning: 
TRV radrensare är konstruerad för att kunna 
användas i de allra flesta radgrödor.  
Sektionerna kan justeras till önskat radavstånd 

Renssesektionerna: 
De parallelupphängda sektionerna kan monteras  
med antingen vinkelskär eller S-pinne med gåsfot, 
eller en kombination. 
Parallellupphängda skärmplåtar förhindrar att jord 
och sten slungas in i raderna. 

12-raders TRV i spenat 

TRV i majs 

Grödor: 
Valet av grödor kan täcka de flesta förekom-
mande såsom sockerbetor, majs, kål, spann-
mål, lök och morötter. Det enda kravet är 
att plantorna skall vara gröna och stå i rader. 

Stabiliseringsskiva: 
Två skivor håller radrensaren 
stabil i sidled i kuperade fält. 

Culti Cam Styrning: 
Elektroniska Culti Cam innebär en helt ny norm. 
Ett databaserat optiskt system styr radrensaren 
hydrauliskt via en parallellupphängning. 

Kamerastyrning: 
Beroende av plantornas beskaffenhet kan 
styrningen användas från det att plantorna 
har 2-4 blad tills radavstånden täcks. 

Radrensaren kan förses med frösådd-
utrustning. Detta möjliggör sådd av  
gräsfrö samtidigt med radrensningen. 


