
Burna slåtterkrossar
3224-28-32, 3132, 3628-32-36, 5090

Ger dig den kapacitet 
du behöver
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Ett komplett program
Genom introduktionen av de senaste 

slåtterkrossmodellerna kan Kverneland 

erbjuda ett komplett program med ytterst 

effektiva produkter som ytterligare 

förfinats i förhållande till tidigare modeller.

Innovativa lösningar
Med mycket stor insikt om våra kunders 

förväntningar som grund har all kraft i 

produktutvecklingen lagts på att ta fram 

kvalitetsprodukter anpassade för alla före-

kommande behov.

Unika egenskaper
Konstruktörernas unika förmåga att finna 

nya lösningar ger oss möjlighet att erbjuda 

ett antal konstruktionslösningar som 

gör arbetet så enkelt men effektivt som 

möjligt.
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3132 MT            

SemiSwing slåtterkross med stålfingrar 

Arbetsbredd 3,20 m

3200 MN/MR

Slåtterkross med nylonfingrar

Arbetsbredd 2,40–2,80–3,20 m

3600 FT-FN-FR          

Frontmonterad slåtterkross med SemiSwing 

stålfingar, nylonfingrar eller gummivalsar

Arbetsbredd 2,80–3,20–3,60 m
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Innovativa lösningar 
möter alla krav

5090 MT ISOBUS / 5090 MT BX ISOBUS              

Slåtterkross med SemiSwing stålfingrar

Arbetsbredd 9,00 m

Bearbetning med 

- gummivalsar

- nylonfingrar

SemiSwing stålfingrar
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Runda rotortallrikar 
är mindre känsliga 
för stenkontakter.

ProFit för kortare 
servicetider.

Slimmad profil på 
stenskydden förbättrar 
klippförmågan, särskilt 
i liggande och besvärlig 
gröda.

Kvernelands rotorbalk har konstruerats 

för hårt arbete. Ett antal egenskaper 

stöder detta fakum. Ta till exempel de 

runda tallrikarna, det rena snittet och inte 

minst den extremt kraftiga, helsvetsade 

balklådan som förhindrar oljeläckage. En 

hög oljevolym säkrar utmärkt smörjning 

och kylning under drift. Kugghjulen med 

deras unika, rundade profil är bearbetade 

för att leverera en tyst men pålitlig 

kraftöverföring. 

Runda tallrikar – Säkert snitt med 
bästa skydd  
Runda rotortallrikar har alltid varit 

Kvernelands signum. Den runda 

tallriksformen innebär att avståndet är 

konstant mellan tallrikarnas ytterkanter. 

Stenar kastas undan omedelbart innan 

blockeringar uppstår. Det reducerar 

chockbelastningarna på transmissionen till 

ett minimum, vilket ökar hållbarheten och 

minskar underhållet avsevärt.   

 

Knivarnas stora överlappning ger enastående 
klippresultat.

Slimmad profil på stenskydden förbättrar 
klippförmågan, särskilt i liggande och besvärlig 
gröda.

Runda tallrikar stöter omedelbart bort 
främmande föremål. Chockbelastningar på 
rotorbalken minimeras.

Vridna knivar ger 
alltid rent snitt.

Låg ljudnivå tack 
vare speciellt 
bearbetade 
kugghjul.

En rotorbalk som jobbar 
lika hårt som du
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7

»1,2,3...

Heltsvetsad 
slåtterbalk utan 
oljeläckage.

Kverneland ProFit 
snabbkopplade knivar
Med ProFit snabbkopplingssystem för-

enklas underhållet avsevärt. Knivarna byts 

enkelt med hjälp av en speciell hävarm 

som levereras tillsammans med ProFit-

förpackningen.

Kverneland ProFit är anpassad till 

standardtallrikar och kan därför monteras 

på alla existerande rotorbalkar.

Säkerheten i första hand
Knivarna sitter säkert med hjälp av en 

fjäder som monteras mellan rotortallrik 

och lagring. Lösningen minimerar risken 

för att gräs fastnar på fjädern och minskar 

därmed friktionen mellan fjäder och rotor-

balk.

Vid kontakt med ett hinder pressas fjädern 

uppåt vilket ytterligare minskar risken för 

att knivar lossnar.

Mycket stor oljevolym 
förbättrar både kylning 
och smörjning.

Den helsvetsade rotorbalken tillverkas av 
överlappande C-profiler och bildar en mycket 
stark och stabil konstruktion.

Låg ljudnivå tack vare speciellt bearbetade 
kugghjul med rundade och extra långa kuggar 
som också ger effektiv kraftöverföring.
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En kross med lite mer bett!

Bearbetningsplåten kan ställas 

in i 3 olika lägen för att anpassa 

bearbetningen till önskad effekt.

Effektiv transport av grödan, som 

lyfts från slåtterbalken och flyttas 

längs med krossplåten, vilken ger en 

aggressiv bearbetning.

Stålfingrarnas utformning låter stora 

föremål passera utan att hindra 

bearbetningen.

Fullbreddskrossen bearbetar 

grödan effektivt och reducerar 

bränslekonsumtionen.

Vad gör SemiSwing-konceptet 
unikt?
Kverneland SemiSwing använder 

centrifugalkraften, till skillnad från många 

andra system. Det ger en aggressiv 

bearbetning och skyddar samtidigt 

stålfingrarna.

SemiSwings stålfingrar är konstruerade för 

att nyttja en del av centrifugalkraften, för 

att hålla dem i position under rotationen. 

De stannar i sitt utfällda läge för full 

bearbetningseffekt.

Full bearbetningseffekt och minimal 
risk för stopp
Kvernelands SemiSwing kross med 

stålfingrar har aggressiv bearbetning över 

hela bredden. När rotorn börjar rotera fixeras 

fingrarna i arbetsposition.

SemiSwing-fingrarnas vinkel och position 

ger förbättrad transport av grödan bort från 

bearbetningsrotorn och mot den profilerade 

bearbetningsplåten. Resultatet blir bättre 

bearbetningseffekt och minskad risk för 

blockeringar.

Fingrarna är skyddade 
– inget underhåll
När SemiSwing-fingrarna träffar ett 

främmande föremål kan de  vika undan och 

låta hindret passera. Det tillåter att stora 

föremål, (upp till 103 mm), kan passera 

utan att orsaka någon skada. Risken att 

brutna fingrar hamnar i efterföljande pickup 

minimeras därmed. 

Det krävs ett tryck från grödan på 22 kg 

per finger för att böja undan SemiSwing-

fingrarna.

Det här betyder att fingrarna stannar 

i arbetsläge när grödan bearbetas. 

Konstruktionen minimerar fingerrörelsen 

under rotation, vilket minimerar 

slitage på fästpunkter och man får full 

bearbetningseffekt.
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Anpassa efter vädret 
Bearbetningsplåten kan ställas in i tre 

lägen för att anpassas till typ av gröda och 

skördeförhållanden. Ju mindre öppning, 

desto större krosseffekt får du.

När man arbetar under torra förhållanden är 

det möjligt att justera rotorhastigheten, för att 

spara bränsle och bevara grödan.

Alla Kvernelands slåtterkrossar har två 

hastigheter på rotorn, 600 och 900 rpm. 

Växling mellan varvtalen sker enkelt genom 

att drivningens remskivor byter plats.

Enkel inställning av krosseffekt.

Justerbar rotorhastighet, för att spara bränsle 

och bevara gröda.

Justerbar krosseffekt 
SemiSwing-fingern stannar i 

arbetsläge och har en aggressiv 

bearbetning.

Slitaget på fästpunkterna 

minimeras också när fingret 

behåller sitt läge.

I arbetsläge låses stålfingrarna 

genom rotorns rörelse och stannar 

i arbetsläge.

Det krävs ett tryck på 22 kg per finger för att böja 

undan SemiSwing-fingrarna.

Under arbetet stannar fingrarna i en fast position, 

vilker ger full bearbetning och minimalt slitage.
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Den speciella konstruktionen med den övre 

valsen placerad framför den nedre, ger ett umärkt 

flöde av grödan.

Båda valsarna drivs av en permanentsmord 

sluten växellåda, med minimalt underhållsbehov.

Profilerade valsar med lika bra bearbetning över 

hela arbetsbredden.

Skonsam valskross
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Valsarna med 225 mm diameter vrider sig inte 

ur form oavsett hur mycket kraft som överförs 

på dem. Om ett främmande föremål kommer in, 

separeras valsarna. Föremål på upp till 60 mm 

kan passera utan att utan att valsarna skadas.

Bevarar näringsvärden
Valkrossen är skonsam mot känsliga 

grödor. Stjälkar och deras vaxbelägning 

knäcks medan näringsvärdet bevaras. Det 

här ger en jämn torkningstid och maximalt 

utnyttjande av fodret.

Profilerade valsar
Gummivalsarna med 225 mm diameter 

är tillverkade i slitstark polyuretan på en 

stålkärna. Denna process garanterar raka 

valsar som inte vrider sig ur form, oavsett hur 

mycket kraft som överförs på dem. Valsarna 

styr aktivt bort grödan från knivtallrikarna, 

vilket ger bästa snittkvalité och minimerar 

effektbehovet. 

Valskross – Skonsam, hantering av 
känslig gröda

Fullbreddskross
Kvernelands maskiner har två profilerade 

fullbredds motroterande gummivalsar med 

den övre valsen placerad framför den nedre. 

Den här unika konstruktionen optimerar 

materialflödet från knivtallrikarna bakåt. 

Den behövs inga extra valsar, som hos visa 

andra system. 

Förutom det kan fullbreddskonstruktionen 

distribuera materialet i en tunn matta, vilket 

ökar mängden gröda som är i kontakt med 

valsarna.

Arbete NonStop
Om ett främmande föremål kommer in, 

separeras valsarna. Föremål på upp till 

60 mm kan passera utan att man skadar 

valsarna och utan att sluta arbeta.

Enkel inställning av 
bearbetningsgrad
Det fjäderbelastade trycket mellan de två 

valsarna garanterar en jämn bearbetning, 

oavsett hur mycket material som passerar. 

Hur mycket bearbetning som behövs skiljer 

sig från fält till fält, och kan enkelt ställas in 

ändlöst via ett handtag.
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Kverneland 3224 MN - 3228 MN/MR - 3232 MN

Lätt maskin med aggressiv 
bearbetning
Kverneland presenterar tre nya burna 

slåtterkrossar med centrumhängd 

rotorbalk. 3224 MT, 3228 MT och 3232 

MT. De har 2,40, 2,80 respektive 3,20 m 

arbetsbredd och Kvernelands väl 

beprövade rotorbalk med de nya, lägre 

stenskydden som ytterligare förbättrar 

klippresultatet.

Lätta maskiner med 
tunga argument

Tack vare att modellerna fått bearbet-

ningsfingrar i nylon har totalvikten kunnat 

minimeras utan att bearbetningen har för-

sämrats. För att de fasta bearbetningsfing-

rarna ska vara formfasta är de gjorda av 

högvärdig nylon. Ändå är de mycket tåliga 

för kontakt med stenar och andra fasta 

föremål. En perfekt lösning för maskiner i 

denna storleksklass.

Centrumupphängt klippaggregat 
Klippaggregatet är centralt infäst i den 

avfjädrade upphängningsarmen. Denna 

konstruktion ger jämnt marktryck över 

hela arbetsbredden och därmed snabb 

och precis följsamhet mot markprofilen. 

Resultatet blir mindre slitage, bättre skydd 

för stubben och lägre bränsleförbrukning.
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Vertikalt transportläge
Den låga tyngdpunkten under transport 

med slåtterkrossens vikt nära traktorn gör 

transporten säker. Traktorn behåller rätt 

axelbelastningar även vid hög transport-

hastighet och slåtterkrossen fixeras av 

lyftarmarna.

Kverneland rotorbalk för förbättrat klippresultat. Styva nylonfingrar ger aggressiv bearbetning.

Kverneland 3200 MN-serien fälls upp i en 125° vertikal transportposition, med hjälp av en 
hydraulcylinder.

Centrumupphängningen ger maximal 
markföljsamhet.

• Centrummonterad, avfjädrad upphängning

• Bearbetning med nylonfingrar

• Vertikalt transportläge

• Omställbar för 540/1000 rpm kraftuttagsvarvtal

• 600/900 rpm varvtal på bearbetningsrotor

• Kverneland BreakBack påkörningsskydd

Eftersom transporthöjden är måttlig så 

är det inget problem att ta sig igenom de 

flesta passager. Uppfällningscylindern 

fungerar också som snabblyft av slåtter-

krossen vid vändning på vändtegen.
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Kverneland 3224 MN - 3228 MN/MR - 3232 MN

3232 MN med centrumhängt klippaggregat 
och bearbetning med nylonfingrar.

Enkel inställning för olika 
skördeförhållanden
Kverneland 3200 MN har två olika 

hastigheter på bearbetningsrotorn. 

Växling görs enkelt genom att 

drivningens remskivor byter plats. 

Med lägre rotorhastighet minimeras 

bränslekonsumtionen.

Enkla omställningar för högre 
produktivitet

Skyddad rotorbalk
För att skydda rotorbalken är maskinen 

utrustad med Kverneland påkörnings-

skydd; NonStop BreakBack. 

Denna skyddsfunktion gör att klippaggre-

gatet kan svänga bakåt och uppåt över ett 

hinder. När hindret sedan har passerats 

återgår aggregatet till normalt arbetsläge 

igen.

Växellåda med två hastigheter 

Maskinerna är mycket anpassnings-

bara, bl. a. genom att de kan ställas 

om för 540 eller 1000 rpm kraftuttags-

varvtal. Omställningen sker genom 

att huvudväxellådan vänds 180°. 

Bredspridningsutrustning kan monteras på 

maskinen, som ett tillval.
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Växellåda med två hastigheter – ändras genom 
att huvudväxellådan vänds 180°.

BreakBack-system för optimalt skydd av 
slåtterbalken. 

Vändtegslyft med gott om utrymme för lagda 
strängar.

Marktrycket ställs enkelt på 3200 

MN-serien. Med en ökad komfort för 

föraren kan nu marktrycket hydrauliskt 

regleras och ställas in direkt från 

traktorhytten.

Enkel att justera även under drift!

Det är en enkel och smart lösning, för 

den viktiga utmaningen att optimera slåt-

terarbetet. På den hydrauliska versionen 

regleras trycket på fjäderupphängningen, 

som styr marktrycket, hydrauliskt och kan 

ökas och minskas.

Hydraulisk inställning av marktryck under drift.

Det valda marktrycket syns tydlig på på en 

lättläst skala.

Exakt inställning av marktrycket leder 

till bättre arbetsresultat och reducerad 

bränslekonsumtion, eftersom en maskin 

med rätt marktryck kräver mindre effekt.

Arbeta smartare under drift
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Kverneland 3132 MT

Entreprenörmaskinen
3132 MT med 3,20 m arbetsbredd 

används av många entreprenörer och 

fungerar utmärkt i kombination med en 

frontmonterad slåtterkross. Det ger en 

total arbetsbredd på ca 6,20 m till en 

mycket måttlig kostnad.

3132 MT med SemiSwing rotor.

Enkla omställningar

Den kraftiga huvudramen och det cen-

trumhängda klippaggregatet i kombination 

med hydraulisk avfjädring bildar tillsam-

mans en maskin med entreprenad-

kapacitet.

3132 MT har också SemiSwing-kross med 

stålfingrar som ger mycket begränsade 

slitagekostnader och minimerar stillestånd 

för underhåll. Dessutom kan FlipOver 

bredspridnings-utrustninmg monteras när 

ännu snabbare torkning krävs.
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The 4 Benefits of 
HydroFloat

1

2

3

4

The 4 Benefits of 
HydroFloat

Kverneland HydroFloat
3132 MT har ett hydrauliskt avfjädrings-

system som ger enkel justering av mark-

trycket för anpassning till olika markförhål-

landen. Det ger de bästa förutsättningarna 

för jämn stubbhöjd och skonsamhet mot 

maskin och mark. Resultatet blir bättre 

foder, mindre slitage och lägre bränsle-

förbrukning. 

Marktrycket kan snabbt justeras hydrauliskt 

från förarplatsen även under arbetet.

Avfjädring med centrum-
upphängning
Det centrumhängda klippaggregatet 

ger 3132 MT jämnt marktryck över hela 

arbetsbredden. Därför blir följsamheten 

mot markens kontur den bästa möjliga.

Hydraulisk avfjädring
Hydraulisk avfjädring ger snabb och exakt 

inställning av marktrycket för anpassning 

till varierande förhållanden. Avfjädringen 

justeras från förarplatsen även under kör-

ning vilket underlättar lämplig inställning 

för jämn stubbhöjd och maximal skonsam-

het mot vallstubben.

Smidig lyft på vändtegen
Enkel lyft på vändtegen utan att traktorns 

trepunkthydraulik behöver användas. 

Maskinen lyfts med en hydraulcylinder. 

Enkelt att svänga tack vare bra 

markfrigång.

BreakBack
Om maskinen stöter emot ett hinder kom-

mer påkörningsskyddet att lösa ut och 

svänga klippaggregatet bakåt-uppåt över 

hindret. När hindret passerats återgår 

aggregatet automatiskt till arbetsläge.

Under transport svängs klippaggregatet 
in bakom traktorn med hydraulik. Därmed 
minimeras transportbredden.

Med tillvalsutrustningen FlipOver kan 
omställning mellan normal strängläggning och 
bredspridning ske på några få sekunder.
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Kverneland Taarup 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FTKverneland Taarup 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FTKverneland 3628 FT/FN - 3632 FT/FR/FN - 3636 FT

Överlägsen mångsidighet
En professionell lösning
Kverneland 3600-serien har fått förbättrat 

avfjädringssystem och ytterligare förmåga 

att följa markens ojämnheter. 

Spänningen i avfjäringens spiralfjädrar ökar 
vilket ger ökad lyftkraft till klippaggregatet så att 
passage av hindret underlättas.

Rotorbalken rör sig bakåt – uppåt, tack vare 
upphängningens geometri.

ActiveLift – påkörningsskydd 
Det nya ActveLift-systemet ger maximalt 

skydd för rotorbalken under arbete. Om 

krossen träffar en sten eller ett annat 

hinder påbörjas en trestegsreaktion 

omedelbart:

Avfjädringens spiralfjädrar är flyttade 
längre isär för bättre sidostabilitet 
och jämnare marktryck.

Slåtterkrossen reagerar snabbare för 
ojämnheter i marken och kan röra sig 
250 mm nedåt och 450 mm uppåt.

Pendlingsrörelse på 24° för följsam-
het mot stora ojämnheter i fälten.

ActiveLift-system skyddar rotor-
balken mot främmande föremål.

Tredimensionell anpassning

Kverneland 3632 FT - SemiSwing 
kross bearbetar överlägset, 
med minimalt slitage.

Dessutom har också dessa maskiner 

den nya rotorbalken med förbättrad 

klippförmåga och SemiSwing kross med 

stålfingrar. 

SemiSwing-systemet har tåliga stålfingrar 

med bevisat låga underhållskostnader. 

Rotorhastigheten kan justeras för 

anpassning till olika grödor. Allt detta 

resulterar i frontkrossar av proffskvalitet.
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• Kverneland slåtterbalk

• SemiSwing, valskross eller kross med 

nylonfingrar

• Innovativ upphängning

• Kverneland ActiveLift

• Ställbar rotorhastighet

Kombinationskrossen
Kverneland 3600-serien kan användas 

separat eller i kombination med ett 

antal olika slåtterkrossar i 4300-serien, 

med 3132 MT och med 5090 MT. Med 

arbetsbredder på 2,80-3,60 m blir 

kapacitetsökningen betydande.

Valsarna är tillverkade av mycket slitstark polyuretan som ger effektiv och jämn bearbetning samt 
lång livslängd.

Valskross
Kverneland 3632 FR har bearbetnings-

valsar av polyuretan i full bredd. De trans-

porterar snabbt bort den slagna grödan 

från rotortallrikarna och ger en skonsam 

men effektiv bearbetning av känslig gröda 

mm.  

Fällbara sidoskydd minskar transportbredden.Kompakt konstruktion för god översikt både 
under transport och arbete.

Flytande avfjädring med 
tredimensionell rörelse
Avfjärdingens har vidareutvecklats för att 

ge ännu bättre flytförmåga och marktryck. 

De två stora spiralfjädrarna har flyttats 

isär för att förbättra sidostabiliteten. Det 

betyder ökad skonsamhet för stubben och 

ger avsevärt minskat slitage.

Maskinens fjädringsområde är extremt 

stort, med möjlig rörelse nedåt på 250 mm 

och uppåt på 450 mm. Dessutom kan 

klippaggregatet pendla 24°. Det ger 

oöverträffad förmåga att följa markens 

ojämnheter och ger möjlighet till ökad 

körhastighet.

Enkel manövrering
Betydande kraft har lagts på att göra 

det dagliga arbetet så okomplicerat 

som möjligt. Avfjädringens intelligenta 

utformning ger ostörd sikt framåt över hela 

arbetsbredden och mycket bra sikt vid 

transport.

Utmärkt markföljsamhet med med möjlig rörlighet på 250 mm nedåt och 450 mm uppåt.

På så sätt minimeras bladförlusterna. 

Valsarnas utformning gör att grödan 

läggs i en jämn, luftig sträng. 

Bearbetningsintensiteten kan justeras utan 

verktyg genom att ändra trycket mellan 

övre och nedre vals.
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Kverneland Taarup 5090 MTKverneland Taarup 5090 MTKverneland 5090 MT ISOBUS - 5090 MT BX ISOBUS

9 m arbetsbredd
Med 5090 MT kan Kverneland erbjuda en 

slåtterkrosskombination i toppklass. Den 

består av en Kverneland 3632 FT eller 

3636 FT frontslåtter-kross med 3,20 eller 

3,60 m arbetsbredd och två st 3,20 m 

breda bakmonterade krossenheter. 

Det behövs ingen traktor med vändbar 

förarplats för denna kombination, det 

krävs bara en traktor med fronthydrau-

Lösningen för de största 
uppgifterna

5090 MT med 9 m arbetsbredd 
ger imponerande skördekapacitet.

lik och frontkraftuttag. Tillsammans 

med 3636 FT fram på traktorn erhålls 

tillräcklig överlappning för att klara 

alla skördeförhållanden, även i mycket 

kuperad terräng utan behov för extra 

sidförflyttningstillbehör.

Mycket enkel manövrering 

Kverneland 5090 MTs konstruktion, 

med traktorn mitt i ger ett mycket 

lättmanövrerat ekipage och samtidigt 

idealisk viktfördelning. Det innebär 

minmerat traktorslitage och förenklat 

förararbete i fält.

Varje skördeenhet för sig anpassas 

separat till markprofilen, vilket betyder 

problemfri och följsam funktion över hela 

arbetsbredden. 
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1.4m 2.3m

1.8m

1.8m

Varje krossenhet kan manövreras separat 

från förarplatsen, vilket gör att endast en eller 

två krossenheter kan vara i arbete om behov 

uppstår.

Trots storleken är vändtegskörningen mycket 

smidig. Den främre krossen liksom de båda 

bakre kan lyftas med bara ett knapptryck på 

kontrollboxen.

När BX-banden inte används lyfts de hydrauliskt 

till ett läge ovanför de bakre krossenheterna. 

Manövreringen kräver bara ett knapptryck på 

kontrollboxen.

Flexibel lösning
Kveneland 5090 MT är marknadens mest 

flexibla slåtterkross. Den kan utrustas 

med bredspridningsutrustning och med 

Kverneland BX strängsamlare för att alla 

skördesätt ska vara tillgängliga. Växling 

mellan olika skördesätt är enkel och sker 

mycket snabbt.

Tre enkelsträngar 100% bredspridning Sammanl. till en sträng Två och två

• 9,00 m arbetsbredd

• SemiSwing kross

• Helt ISOBUS-kompatibel

• Varje krossenhet kan manövreras separat

• Centrumupphängda klippaggregat

• BX strängsamlare

• 4 olika skördesätt

4 olika skördesätt
Kverneland kan ställas in för att lägga tre 

strängar, för bredspridning eller för sam-

manläggning av hela arbetsbredden till en 

sträng med BX-band. Dessutom kan ett 

bands rotationsriktning vändas och därmed 

placeras gröda från 6,00 m i varje sträng.

Flexibel strängbredd
Strängen kan anpassas efter 

skördeförhållande och efterföljande 

redskap. Bandhastigheten kan justeras 

från traktorhytten. Strängarna kan 

placeras sida vid sida eller på varandra.
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Kverneland 5090 MT ISOBUS - 5090 MT BX ISOBUS

Unik avfjädring

Kverneland BreakBack 
påkörningsskydd

Alltid jämnt marktryck
5090 MT och 5090 MT BX har en pend-

lande viktöverföringsarm, kopplad till de 

4 kraftiga avfjädringsspiralfjädrarna högst 

upp på trepunktsfästet. Det garanterar 

jämn viktfördelning över de bakre krossen-

heterna. Den låga pendelarmens fjädring 

garanterar att klippenheterna alltid har 

samma marktryck, även i sluttningar, eller 

om traktorn passerar ojämnheter i fältet. 

Om maskinen är utrustad med SideShift

sidoförflyttningsutrustning kompenserar 

också pendlingssarmen för jämnt mark-

tryck på vardera sida av den bakre enhe-

ten. 

Centrumpendlande infästning
De 4 förstärkta spiralfjädrarna är mon-

terade nära de bakre klippenheternas 

infästningspunkter. Det garanterar lågt 

De bakre enheternas centrumupphängning ger 
förstklassig markföljsamhet.

Perfekt avfjädring
En pendlande viktöverföringsarm ger 

optimal klippkvalitet även vid arbete i 

svåra förhållanden. Viktöverföringsarmen 

garanterar bästa funktion på avfjädringen 

genom att alltid ge jämn viktfördelning 

över hela den bakre krossektionen.

Pendlande vikt-
överföringsarm

Centruminfästning

Förstärkta spiralfjädrar

Tre i ett – 9,00 m gräs i en sträng.Kverneland BX-Belt system, med individuellt 
BreakBack påkörningsskydd på de bakre 
slåtterkrossarna. 

marktryck och därmed bättre markföljsam-

het samt stabil stubbhöjd. Ojämna fältytor 

absorberas av avfjädringen som därmed 

ger ett jämnt klippresultat och tillåter 

högre körhastighet. 

Kverneland BreakBack påkörn-
ingsskydd
Klippenheterna är också utrustade 

med påkörningsskydd som skyddar 

rotorbalkarna vid kontakt med stenar och 

andra främmande föremål. Vid kontakt 

med ett hinder svängs den berörda 

klippenheten bakåt och uppåt, över 

hindret och återgår därefter till normalt 

arbetsläge. Om 5090 MT är utrustad 

med BX-band så kommer även banden 

att svänga bakåt tillsammans med 

klippenheterna, detta för att undvika 

kollisionsrisk.
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Strängsamlarband för 
överlägsen effektvitet

Individuell fjädring
Tillsammans med påkörningsskyddet 

minskar de två BX-bandens patentsökta 

individuella fjädring chockbelastningarna 

på huvudramen. Ett unikt system med  

bara några få rörliga delar som minskar 

slitage och underhåll samtidigt som hela 

maskinens rörelse blir lugnare.

Kverneland SideShift-system.

Kverneland SideShift
För att förbättra arbetsresultatet i 

kuperad terräng erbjuder Kverneland ett 

hydrauliskt sidoförskjutningssystem som 

ökar överlappningen mellan en av de 

bakre krossenheterna och den främre 

slåtterkrossen.

Utrustningen förflyttar hela bakre 

kombinationen 15 cm åt endera sidan. 

Detta ökar enheternas överlappning vilket 

minskar risken för mistor.

Kverneland BX bärs upp av två stora 

fjädrar och kan därför leverera en unikt 

jämn strängform under alla förhållanden, 

(inga band som studsar upp och ner). 

Detta är en unik och enkel konstruktion 

som har många positiva egenskaper.

•	 Få	rörliga	delar	ger	minimalt	slitage	och	

underhåll

•	 Bättre	följsamhet	för	hela	kombinationen

•	 Jämn	strängform	i	alla	förhållanden

Fungerar under alla förhållanden 
BX-banden kan lägga samman gröda från 

6,00 eller 9,00 m till en sträng. Det högra 

bandet kan roteras både åt höger och 

vänster vilket ger möjligheten till att lägga 

gröda från 6,00 m per sträng.
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Kverneland 5090 MT ISOBUS 

ISOBUS-kontroll: 
För maximal komfort

iM FARMING gör arbetet smartare, 
effektivare och enklare. Med ISOBUS-
teknologi blir maskinerna enklare att 
ansluta, hantera och övervaka.
 

Maximal avkastning för dina investeringar 

– det är grunden i Kverneland Groups iM 

FARMING-lösningar. iM FARMING beskriver 

och presenterar vårt erbjudande inom 

ISOBUS-maskiner och lösningar.

Med ISOBUS får du omfattande information 

samt flera automatiska funktioner, och 

övervakning av nyckelfunktioner under 

drift, på en tydlig och intuitiv skärm. Det här 

hjälper dig som förare att vara fokuserad 

under långa arbetsdagar, ökar avkastning 

och arbetsförmåga.

Kontrollen av Kverneland 5090 MT ISOBUS 

är gjort för att ha föraren i centrum. Det 

ger maximal komfort och stöd under den 

intensiva skördesäsongen.

 

Nya IsoMatch Tellus GO är utvecklad för att kontrollera maskiner enkelt. Koppla bara på maskinen, 

kliv in i hytten, slå på terminalen och kör!

Intuitiv joystick för utmärkt kontroll och 

komfort. Detta ISOBUS-tillbehör kan 

användas med ISOBUS-kompatibla traktorer 

utan att man behöver en separat skärm.

 

•	 Timräknare	för	dokumentation	av	

arbetstimmar.

•	 Alarm	för	k-axel	aktiveras	om	hastigheten	

är för hög eller låg.

•	 Automatisk	vändtegskontroll.

•	 Höjning/sänkning	av	strängbandet.

•	 Steglös	justering	av	bandhastighet.

•	 SideShift	på	de	bakre	maskinerna.

•	 Vändtegslyft	med	joystick.

Automatisk vändtegskontroll
5090 MT har ett automatiserat system för 

vändtegskontroll. All lyftning och sänkning 

av slåttermaskinerna vid vändtegen sköts 

med	en	knapptryckning.	Frontkrossen	lyfts/

sänks vid knapptryckningen och de bakre 

sektionerna	lyft/sänks	med	tidsförskjutning	

baserat	på	meter/tid.	Föraren	kan	fokusera	

helt på att vända.
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Tips!

IsoMatch Tellus med två bildskärmar 

ger möjlighet att använda en skärm för 

en kamera placerad på frontkrossen för 

bättre trafiksäkerhet vid skymda utfarter till 

trafikerade vägar.

Hanteringen av Kverneland 5090 MT 

ISOBUS är anpassad för förarens maximala 

komfort. Alla huvudfunktioner kan föras över 

till Kverneland Groups nya joystick.

Joysticken är kompakt och lätt att placera 

ergonomiskt rätt för långa arbetsdagar.

En liten integrerad skärm håller föraren 

informerad om det valda arbetet.

Alla kontrollfunktioner kan överföras till 

traktorns joystick, om en sådan finns.

Joystickkontroll till hands
Genom att använda traktorns joystick, 

kan både slåttekross och traktor hanteras 

med samma spak. Det ger ökad komfort 

för föraren under långa och stressiga 

arbetsdagar. Man behöver inte längre växla 

mellan olika kontroller.
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Tekniska specifikationer

Modeller 3224 MN 3228 MN 3228 MR 3232 MN 3132 MT 3628 FT 3628 FN 3632 FT 3632 FR 3632 FN 3636 FT 5090 MT 5090 MT BX

Arbetsbredd (m) 2,40 2,81 2,81 3,16 3,16 2,18 2,81 3,16 3,16 3,16 3,57 9,00 9,00

Transportbredd (m) 1,90 2,10 2,10 2,30 2,40 2,70 2,70 3,00 3,00 3,00 3,40 3,00 3,00

Vikt, totalt (kg) 905 1015 1280 1090 1218 1145 1147 1205 1305 1232 1326 4421* 5446*

  -, bakre krossenheter, ca (kg) - - - - - - - - - - - 3216 3216

  -, BX-utrustning, ca (kg) - - - - - - - - - - - - 1025

Antal rotortallrikar 6 7 7 8 8 7 7 8 8 8 9 24 (3x8)* 24 (3x8)*

Stubbhöjd, (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Varvtal, tallrikar (Rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Kross, nylonfingrar • • • • •
Kross, SemiSwing stålfingrar • • • • • • •
Valskross •
Varvtal	bearbetn.rotor	(900/600	Rpm) • • • • ° • • • • • • ° °
Effektbehov	(kW/hk) 50/70 55/80 60/85 60/85 55/80 50/70 55/80 55/80 60/85 60/85 67/90 147/200 155/210

Varvtal,	(540/1000	Rpm) • • • •
Varvtal, (1000 Rpm) • • • • • • • •** •**

K-axel med frihjulskoppling • • • • • • • • • • • • •
Antal hydraulanslutningar 1D 1D 1D 1D 1S + 1D 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1D + 1S 1D + 1S

-,	lyft	av	frontmont./kontrollbox - - - - - - - - - - - 1D + 1S 1D + 1S

Hydraulisk ihopfällning • • • • • • • • • • • • •
* Inkl. 3632 FT ** Front och bakre k-axel.

•	= Standard  ° = Tillval

Tillval, 3132 MT: 	•	FlipOver	bredspridning 	•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm 	•	Kastvingar		•	Belysning		

•	Sänkt	hastighet	på	rotorn

Tillval, 3200 MN/MR serien:  •	Mekanisk	fjädring		•	Bredspridning		•	Belysning		•	Låda	för	verktyg	och	knivar		•	Profit

•	Snabbkopplade	knivar		•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm		

Tillval, 5090 MT serien:  •	Sänkt	hastighet	på	rotorn		•	Lyft,	frontmont.	via	kontrollbox		•	SideShift-system		

•	FlipOver	bredspridning	för	bakre	klippare		•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm		•	Kastvingar		•	ProFit	-	snabbkopplade	knivar
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Modeller 3224 MN 3228 MN 3228 MR 3232 MN 3132 MT 3628 FT 3628 FN 3632 FT 3632 FR 3632 FN 3636 FT 5090 MT 5090 MT BX

Arbetsbredd (m) 2,40 2,81 2,81 3,16 3,16 2,18 2,81 3,16 3,16 3,16 3,57 9,00 9,00

Transportbredd (m) 1,90 2,10 2,10 2,30 2,40 2,70 2,70 3,00 3,00 3,00 3,40 3,00 3,00

Vikt, totalt (kg) 905 1015 1280 1090 1218 1145 1147 1205 1305 1232 1326 4421* 5446*

  -, bakre krossenheter, ca (kg) - - - - - - - - - - - 3216 3216

  -, BX-utrustning, ca (kg) - - - - - - - - - - - - 1025

Antal rotortallrikar 6 7 7 8 8 7 7 8 8 8 9 24 (3x8)* 24 (3x8)*

Stubbhöjd, (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Varvtal, tallrikar (Rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Kross, nylonfingrar • • • • •
Kross, SemiSwing stålfingrar • • • • • • •
Valskross •
Varvtal	bearbetn.rotor	(900/600	Rpm) • • • • ° • • • • • • ° °
Effektbehov	(kW/hk) 50/70 55/80 60/85 60/85 55/80 50/70 55/80 55/80 60/85 60/85 67/90 147/200 155/210

Varvtal,	(540/1000	Rpm) • • • •
Varvtal, (1000 Rpm) • • • • • • • •** •**

K-axel med frihjulskoppling • • • • • • • • • • • • •
Antal hydraulanslutningar 1D 1D 1D 1D 1S + 1D 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1D + 1S 1D + 1S

-,	lyft	av	frontmont./kontrollbox - - - - - - - - - - - 1D + 1S 1D + 1S

Hydraulisk ihopfällning • • • • • • • • • • • • •
* Inkl. 3632 FT ** Front och bakre k-axel.

•	= Standard  ° = Tillval

Tillval, 3132 MT: 	•	FlipOver	bredspridning 	•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm 	•	Kastvingar		•	Belysning		

•	Sänkt	hastighet	på	rotorn

Tillval, 3200 MN/MR serien:  •	Mekanisk	fjädring		•	Bredspridning		•	Belysning		•	Låda	för	verktyg	och	knivar		•	Profit

•	Snabbkopplade	knivar		•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm		

Tillval, 5090 MT serien:  •	Sänkt	hastighet	på	rotorn		•	Lyft,	frontmont.	via	kontrollbox		•	SideShift-system		

•	FlipOver	bredspridning	för	bakre	klippare		•	Höga	släpskor	+20	+40	+80	mm		•	Kastvingar		•	ProFit	-	snabbkopplade	knivar

Information som lämnas i denna broschyr är endast avsedd att vara av allmän karaktär för internationell spridning. Om det mot förmodan förekommer felaktigheter kan detta inte orsaka att legala krav ställs 
på Kverneland Group. Modeller, specifikationer och utrustningar kan variera från land till land. Kontakta din återförsäljare för närmre information. Kverneland Group förbehåller sig rätten att när som helst 
göra ändringar i konstruktioner eller specifikationer, liksom att lägga till eller ta bort funktioner på maskiner som visas eller beskrivs i denna broschyr, utan vidare ansvar för köp gjorda före eller efter att 
ändring genomförts. Viss skyddsutrustning kan vara demonterad på bilder av maskiner. Detta är gjort endast för att bättre visa och beskriva vissa av maskinernas funktioner. För att undvika skaderisker får 
aldrig skyddsutrustningar demonteras. Om det ändå blir nödvändigt att demontera sådan utrustning t.ex. vid underhåll, kontakta lämplig hjälp från tekniker. © Kverneland Group Kerteminde AS
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Original reservdelar
Kverneland Group reservdelar är utvecklade för att garantera 
pålitligt, säkert och optimalt maskinutnyttjande med lägsta 
möjliga driftskostnader. Vår höga kvalitet uppnås genom noga 
utvalda produktionsmetoder och patenterade processer vid alla 
våra produktionsenheter.  

Kverneland Group har det mest professionella återförsäljarnätet. Hos våra partners 
får du teknisk kunskap, service och originaldelar. Tillsammans med våra partners 
erbjuder vi högkvalitativa originaldelar och en effektiv reservdelsdistribution över 
hela världen.

Kverneland Group
Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utveck-
lar, producerar distribuerar maskiner och tjänster för lantbruket. 

Tack vare stor öppenhet för nya lösningar kan Kverneland Group inte bara 
erbjuda ett brett maskinprogram av hög kvalitet, utan också system-lösningar för 
professionella lantbrukare. Arbetsområdet omfattar maskiner för jordbearbetning, 
sådd, vallskörd, pressning, utfodring, gödsling och växtskydd.

Kverneland Group Sverige AB
Box 1023
S-611 29 Nyköping
Tel. 0155-77600, Fax 0155-269443

Se oss på YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Följ oss på Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

se.kverneland.com




