
    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:          13,5 - 85 cm. 

Vægt:                                    ca. 2900. 

Transportbredde (12 rk):       290 cm. 

Effekt krav                             120 hk  

    

    Ekstraudstyr: 

 Culti Cam styring til kørsel  

     efter planter. 

 Lygtebom. 

 Udstyr til udsåning af græsfrø. 

 Udstyr til udsåning af korn. 

Forhandler: 

Specifikationer: 

TRV radrenser * fremtiden i alle rækkeafgrøder . . . .  
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Kontrolpanel: 

På kontrolpanel angives blandt andet 

rækkeafstand og traktorføreren får 

løbende information om styringen.   

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.  

Rækkeafblænding med 80 cm fri højde.  

Maskinen er udstyret med sektions  

løft for afblænding i kiler, hvor der  

løftes helt fri af afgrøder.  

Rensesektionen: 

De parallelophængte sektioner kan monteres  

med enten vinkelskær eller  S-tand med ”Gåsefod”,  

eller en kombination.  

Parallelophængte  skærmplader sikrer, at der ikke 

skubbes jord og sten ind i rækken. 

 

Båndsprøjte.  

Maskinen kan ligeledes udstyrres med 

båndsprøjte  

Maskinen er udstyret med 

tvangstyrede hjul, som følger 

traktoren  

Culti Cam Styring: 

Den elektroniske Culti Cam sætter nye 

normer. Et computerbaseret optisk system 

styrer radrenserens hydraulisk via et 

parallelophæng.  

Kamerastyring: 

Afhængig af planternes beskaffenhed,  

kan styringen anvendes når planterne  

har 2 - 4 blade til rækkerne lukker.  

Radrenseren kan udstyres med så- udstyr til korn 

og raps samt frøudstyr monteret med radar for 

præcis dosering. Dette giver mulighed for udsåning 

af græsfrø samtidig med rensning . 

Bom  

Der er udviklet nyt bom-system, som giver 

en høj flexibilitet for plasering af sektioner   

Det grundlæggende element i styringen  

er 2 farvekameraer, der affotografere 

rækkerne, og sender informationerne  

til kontrolpanelet.    

Kan rense efter: 
2 x 6 m såmaskine 
1 x 9 m såmaskine  
1 x 12 m såmaskine   
 


