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Carrier XL  
- til dybere bearbejdning
Väderstad har igen skabt et nyt og nyttigt forredskab med  
61 cm store discs med justerbar arbejdsvinkel 

Väderstad har aldrig stået stille og 
lancerer nu et nyudviklet forredskab 
til Carrier med 61 cm discs, der har 
benævnelsen Carrier XL. 
Maskinen er designet til dybere 
bearbejdning af jorden. Det sikrer, at 
majsstub og andre tunge afgrøder, hvor 
en harvning ned til 15 cm er nødvendig, 
bliver opblandet optimalt. 
De aggressive discs er gjort endnu mere 
effektive med de specielt slebne Tru-
eCut kanter, som er dybe udskæringer 
for øget gennemtrængning og overskæ-
ring af plantemateriale og en hård jord-
skorpe. De sikrer discenes aggressivitet, 
selv når de bliver slidte.

Justerbar arbejdsvinkel 
Med den unikke mulighed for justering 

af arbejdsvinkelen er Carrier XL vel-
egnet til både øverlig bearbejdning og 
bearbejdning ned til 15 cm. 
Ligeledes vil den koniske disc kun flytte 
den mængde jord, der ønskes - og dette 
uafhængigt af arbejdsdybden. 
Er behovet for opblanding stort, kan 
arbejdsvinklen ændres således, at der 
flyttes en større mængde jord. 

Koniske discs er kendetegnet 
Som alle Carrier er også Carrier XL 
med koniske discs. 
En konisk disc har den samme angrebs-
vinkel på jorden i hele dens levetid i 
modsætning til konkave/tallerkenfor-
mede discs, der, når de bliver slidte, 
får mindre og mindre angrebsvinkel og 
derved ændret karakteristik. 

En yderligere fordel ved koniske discs 
er, at de ikke pakker jorden ved at ”stå” 
ovenpå jorden, men derimod skærer 
igennem jordskorpen og løsner jorden. 

Med hver sit ophæng
Hver disc er individuelt ophængt i en 
arm. 
Det øger gennemtrængningen og for-
bedrer evnen til at følge jordkonturen. 
Det rummelige design sikrer en god 
gennemstrømning for jord og plantere-
ster. 
Det rummelige design sikrer desuden 
en god gennemstrømning af alle slags 
planterester og restprodukter, der skal 
nedarbejdes.
Discene er fremstillet i V-55 stål for 
maksimal levetid.
Carrier XL er også udstyret med X-
formet System Disc, som sikrer en helt 
lige og rolig kørsel bag traktoren. 
Kombineret med GPS-styring kan 
overlap mellem trækkene holdes på et 
minimum.
Carrier XL kan selvfølgelig monteres 
med BioDrill frøsåapparat for såning af 
efterafgrøder med flere.

Perfekte resultater. De knuste planterester blandes godt med jorden og der er en god 
efterpakning. En meget jævn jordoverflade er kendetegnende for Carrier XL. 

Discens vinkel kan 
let og ubesværet 

justeres individuelt 
med 10-18 grader. 


