
    Standardudstyr: 

 Hydraulisk sammenklapning v.  

     6, 9 og 12 meter. 

 Parallelophængte rensesektioner. 

 Dybdekontrolhjul. 

 Kam tallerkner. 

 Snap-kobling af sektionerne. 

 Fjederbelastet strigle. 

 Manuel hydraulisk styring. 

Arbejdsbredde:                     3, 4, 6, 9 og 12m 

Antal rækker:                        individuelt 

Standard rækkeafstand:          13,5 - 85 cm. 

Vægt:                                    ca. 2900kg. 

    

    Ekstraudstyr: 

 Kam styring  

 Gødnings udstyr  

Forhandler: 

Specifikationer: 

TRV radrenser * fremtiden i alle rækkeafgrøder . . . .  
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Nu med  
nyt Patenteret  

rækkeafblændnings-  
system  



Kontrolpanel: 

På kontrolpanelet angives blandt 

andet rækkeafstanden, og 

traktorføreren får løbende. 

En lang række fordele: 

Thyregod har udviklet maskiner til rækkeafgrøder i mange år og vore produkter 

arbejder under mange forskellige forhold. 

Thyregod leverer markedets mest moderne radrenser,  der blandt andet kan fås 

med elektronisk Culti Cam styring. 

 

 

Strigle: 

Som standard er radrenseren forsynet med en 

effektiv fjeder-belastet strigle.  

Striglen bevirker, at ukrudtet bliver vendt / 

løftet  for hurtig udtørring. Samtidigt efterlades 

overfladen jævn og ensartet.  

De to hovedbomme er hver forsynet med en 

kraftig stabilisator for stabiliseringen af bomme 

under vendinger.  

Indstilling: 

TRV radrenseren er i princippet konstrueret, 

så den kan anvendes i de fleste rækkeafgrøder, 

og sektionerne kan justeres til den ønskede 

rækkeafstand fra 13,5 til 85 cm.  

Rensesektionen: 

De parallelophængte sektioner kan monteres  

med tallerkner for hypning, tænder for friskæring 

samt fjeder belastede strigler.  

 

TRV i majs 

Thyregod Kartoffelrenser er udstyret 

med det patenterede kilestyrings system 

som giver mulighed for individuel række-

løft. 

Maskinen er udstyret med 

tvangsstyrede hjul, som  

følger traktoren.  

Styring: 

Maskinen er udstyret med  

el hydraulisk styring samt  

forberedt for kile styring  

med rækkeafblænding. 

Kamstyring: 

Maskinen er monteret med kamstyring 

for at kunne rense efter 4 rk. lægger 

med 12 rk. Renser.  

Radrenseren er udstyret med to justerbare  skrå-

stillede  finger tallerkner for rensning og hypning. 

Det er ligeledes også mulighed for at monterer 

glatte tallerkner.  

Bom:  

Der er udviklet nyt bom-system, som giver 

en høj fleksibilitet for placering af sektioner.   


