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En stubharve er ikke ”bare” 
en stubharve
Kverneland stubredskaber er udviklet med stor fokus på brugervenlighed og 
 brændstoføkonomi

Kverneland Group Danmark har siden 
efteråret 2011 solgt stubredskaber på 
det danske marked. De bliver produ-
ceret på Kverneland fabrikken ”Les 
Landes” i Frankrig, hvor al produktion 
af stubharver i dag er koncentreret. 
Udviklingsarbejdet på fabrikken er i dag 
med et meget højt og innovativt fokus, 
hvorved man har opnået unikke resul-
tater inden for brændstof-effektivitet og 
brugervenlighed.   

Tanden er forskellen, der gør 

stubharver unikke 

Kvernelands stubharver dækker ar-
bejdsbredder på tre til seks meter i både 
liftophængte og bugserede versioner. 
Fælles for dem alle er, at de er opbygget 
med den samme tand, som med dens 
hule design har en sidevejs bevægelig-
hed på 20 cm ved spidsen. 
Denne fleksible løsning er medvirkende 
til, at Kverneland stubharver generelt 
har et lavt brændstofforbrug og ikke 
trækker sten op af jorden, da tanden 
uhindret kan søge sidevejs uden om 
store sten. 
Tandens vinkel i jorden er den anden 
og nok mest betydningsfulde faktor, når 
vi snakker brændstof-effektivisering. 
Vinklingen af selve spidsen, der giver 

en brydende effekt, gør tanden til den 
mest brændstoføkonomiske på marke-
det.   

Knock On spidsen gør den let at 

arbejde med 

Knock On spidssystemet, som er 
standard på alle Kverneland stubharver, 
giver fuld handlefrihed, når der skal 
vælges bearbejdningsstrategi. 
På under fem minutter er der skiftet 
spidser på hele harven kun ved brug 
af en hammer og mejsel. Selvfølgelig 
er det en arbejdslettelse ved alminde-
ligt skift af nedslidte spidser. Men den 
største fordel ved systemet kommer til 
udtryk, når der skal skiftes fra at køre 
en dyb bearbejdning til at køre øverligt. 
De fleste kender vist til at sætte boltede 
vingeskær på en harve, hvilket sjældent er 
et sjovt job. Ofte implicerer det en vinkel-
sliber for at færdiggøre jobbet de steder, 
hvor bolt og møtrik er blevet for slidt. 
Mangler der så 20 hektar 
med en øverlig harvning, 
laves der tit det kompro-
mis at køre med en stan-
dard spids og så eventuelt 

køre lidt dybere for at få sort jord i hele 
overfladen.  
Med Knock On systemet kan der skiftes 
fra en 80 mm dybdegående spids til et 
320 mm øverligt gående vingeskær på 
under fem minutter. Det bevirker, at 
man altid bearbejder jorden på den bed-
ste vis både i forhold til slid og brænd-
stofomkostninger, men så sandeligt 
også i forhold til ukrudt og omsætning.  

Knock On - patenteret system 

med stor slidevne

Kverneland har i mange år haft det 
blandt ”plovmænd” velkendte spids-
system kaldet ”Quick fit”, som i dag 
sælges på 95 procent af alle nye plove. 
”Knock On” systemet er en videre-
førelse af ”Quick fit”, men tilpasset 
harver, hvorfor sikkerheden omkring 
tandens evne til at blive siddende er 
nøje afprøvet.  
Hvor det på en almindelig vendbar 

spids er normalt at slide 
spidsen ned til ca. 50 pro-
cent af dens grundvægt, er 
holderen til ”Knock On” 
spidsen konstrueret såle-
des, at tanden kan slides 
ned til 25 procent af dens 
grundvægt. Dette giver, 
sammen med en hærd-
ningsgrad på 55 HRC, 
en uovertruffen sliddels-
økonomi samtidig med en 
markant arbejdslettelse.  
Ledepladen, der, som nav-
net siger, leder materialet 
videre fra spidsen, kan 

udskiftes og tilpasses den enkelte spids 
således, at der kan vælges mellem mi-
nimal eller maksimal opblandingsevne.  
Ledepladen udskiftes normalt for hver 
femte spids.       

Af Troels Pontoppidan Hansen, 
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Knock On hurtigskift – så 
nemt er det! 

Kverneland CTC med rapssåningsudstyr.


