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OM UNDERHAUG
Underhaug AS er et selskap som driver med 
produksjon av egne produkter for landbruket.  
I tillegg har vi en del underleveranse til industrien  
og andre firma.

Vi er i dag en ledende produsent på rundballe 
håndteringsutstyr i Norge og legger stor vekt  
på produksjon av produkter med god kvalitet  
og lang levetid.

Vi startet da hovedsakelig som underleverandør  
til industrien på Jæren, og har nå utvidet  
sortimentet med egenutviklede produkter.

Leveringsdyktighet og serviceinnstilling er en 
selvfølge for oss som norsk redskapsprodusent  
og underleverandør.

Gjennom erfaring med norske og internasjonale 
kunder vet våre medarbeidere hva som kreves for 
å betjene kvalitets- og kostnadsbevisste kunder 
i Norge og i utlandet. Du kan lese mer om våre 
mange produkter i denne produktkatalogen.
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RUNDBALLEUTSTYR
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Med Silagrap I (UM-7705) kan ballene 
transporteres og stables uten å lage skader  
i plasten. To rulletinder utstyrt med 
lagerforinger inni roterer utenpå en standard 
Kvernelandtinde. Rulletindene ruller over 
plasten når ballene gripes og frigjøres.

Når rundballer skal hentes ut av en
stabel for fôring, eller når utpakkede
baller skal flyttes, kan rulletindene enkelt 
trekkes av og en får et dobbelt ballespyd. 
Omstillingen av griperen er gjort på få 
minutter. En overliggende arm kan leveres 
som ekstrautstyr. Denne er nødvendig hvis 

man skal gripe ballene og snu dem for lagring 
i flere høyder, eller man trenger støtte  
under lengre transport på ujevnt underlag.

Silagrip I krever et dobbeltvirkende
hydraulistisk uttak. Leveres med 1,5 m 
hydraulikkslanger og ISO-koplinger.
Koplingshaker som kan sveises rett på 
rammen eller på koblingsplater, og som 
igjen boltes fast til rammen, kan kjøpes 
hos forhandler av frontlaster. For 3-punkt 
montering leveres fester kategori II.

UM - 7705 SILAGRIP

Ballegriper med rulletinder for skånsom  
håndtering av rundballer i plast 

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7706  Trima/Ålø/HMV-feste  
UM 7707  Triangelfeste  
UM 7708  Eurofeste  
UM 7709  Kombifeste HMV/Trima/SMS/Lyng triangel/3-pkt
7710  Overliggende arm
7711  Toppstagfeste for overliggende arm
7712  Rundballespyd (2 stk)
7714  3-pkt for trekkstag og toppstag
7715  Trepunktskoblingssett (når 7705 + 7710)

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  175 kg
Lengde:  1500 mm
Høyde: 700 mm
Gripearmlengde:  1100 mm
Gripevidde:  1800 mm
Maks. ballediameter:  1400 mm

Rulletindene er lagret opp på ståltinder og kan 
enkelt trekkes av slik at en får et ballespyd.

Rundballeutstyr
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Med Underhaug Silagrip UM-7740 kan 
rundballene transporteres og håndteres uten 
å lage skader i plasten. Denne modellen 
har en åpen rammekonstruksjon, slik at det 
er meget oversiktlig å se håndteringen av 
rundballene. På denne er det montert to 
rulletinder som er markedets største, dette  
for å få minimalt med friksjon på plasten  
på rundballene. 

Rulletindene er utstyrt med lagerforinger  
inni, og roterer utenpå en standard 
Kverneland tinde.

Når rundballer skal hentes ut av en stabel 
for foring, eller når utpakkede rundballer skal 
flyttes, så kan rulletindene enkelt trekkes 
av, og man får et ballespyd. Rulltindene har 
hurtiglåser, og disse demonteres på et minutt 
uten at man trenger noe som helst verktøy  
til dette.

UM-7740 Silagrip krever et dobbeltvirkende 
hydraulisk uttak, og leveres med 1,5 meter 
hydraulikkslanger og ISO koplinger.

UM - 7740 SILAGRIP

Rundballegriper med store gripruller  
for minst mulig friksjon  

Hurtiglåsing av Rulltinder, ingen verktøy trengs 
for demontering.

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  ca 160 kg
Lengde:  1500 mm
Høyde: 800 mm
Gripearmlengde:  1200 mm
Gripeområde:  440-1810 mm
Maks. ballediameter:  1500 mm

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7741 =  UM-7740 med 3-punkt fester
UM 7742 =  UM-7740 med Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7743 =  UM-7740 med Triangelfeste
UM 7744 =  UM-7740 med Eurofeste
UM 7745 =  UM-7740 med Kombifeste HMV/Trima/ 

 SMS/Lyng triangel/3-punkt
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UM - 7762 KOMBIGRIP

Rundballeutstyr

Ballegriper for plukking og stabling  
av alle typer grasballer i plast  

Griperen løfter grasballen i alle retninger, 
og kan da plukkes opp på jordet i samme 
kjøreretning som pressen legger den i fra seg.

UM-7762 er utstyrt med 
antisig-ventil.

TEKNISKE DETALJER:
Vekt UM-7762 grunnmodell:  ca. 160 kilo
Lengde:  1500-2100 mm
Største bredde: 1140 mm
Høyde:  1240 mm

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7763 =  UM-7762  med 3-punkt fester
UM 7764 =  UM-7762 med Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7765 =  UM-7762 med Triangelfeste
UM 7766 =  UM-7762 med Eurofeste
UM 7767 =  UM-7762 med Kombifeste HMV/Trima/ 
 SMS/Lyng triangel/3-punkt

UM-7762 Kombigrip er utviklet spesielt for 
plukking av rundballer i stabel uten å skade 
plasten. Ballegriperen håndterer rundballene 
i alle retninger, og kan også brukes på 
firkantballer. 

Griperens design gjør at det ikke er noen 
ruller eller armer som kommer i klem hverken 
under, eller på sidene på grasballene som 

ligger i stabelen, da griperen enkelt griper 
grasballen ovenfra. Den fungerer da utmerket 
til å stable med i høyden.

Griperen krever et dobbeltvirkende 
hydraulisk uttak, og leveres med 1,5 meter 
hydraulikkslanger og ISO koplinger.



11

UM - 7725 SILAGRIP

Rundballegriper for transport og stabling  
av rundballene på siden eller enden

Hydraulisk rundballegriper med 2 dobbel-
virkende sylindere. UM-7725 kan også 
brukes på firkantballer. Rundballegriperen gir 
skånsom behandling av ferdigpakka baller. 
Ingen skade på plasten.

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7726  Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7727  Triangelfeste
UM 7728  Eurofeste
UM 7729  Kombifeste HMV/Trima/SMS/ 
 Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:      130 kg
Lengde:      1200 mm
Høyde: 550 mm
Gripearmbredde:  1900 mm
Max ballediam: 1300 mm

Med denne modellen er det  mulig å velge om 
en vil stable rundballene på enden, siden, 
eller i høyden. Gripearmenes utforming gjør 
at ferdig innpakkede rundballer transporteres/
stables uten plasten skades. Gressballer fra 
1,20 – 1,30 m i diameter kan  håndteres.

UM-7725 er også utstyrt med  antisigventil. 
Dette gir sikrere transport over lengre 
distanser.

Vi leverer frontlasterfester til de fleste 
frontlastere. Det kreves ett dobbeltvirkende 
hydraulisk uttak på traktor og ballegriperen. 
Løfteevnen er 900 kg. Leveres med 1 m 
hydraulikkslanger og ISO-koblinger.
Du kan fritt velge om ballene skal
stables liggende eller stående. Løftehøyden 
på frontlasteren  begrenser stablehøyden.
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UM - 7805 SILAGRIP

Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom  
transport og håndtering av 2 rundballer i plast.  
Samme som 7806, bare med elektrostyring

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7807 Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7808  Triangelfeste
UM 7809  Eurofeste
UM 7811  Kombifeste HMV/Trima/SMS/
 Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  350 kg    
Lengde: 1330 mm
Høyde: 700 mm
Griparmlengde:  1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter. 1200 mm
Max total ballevekt: 900 kg x 2

Armer i indre posisjon.Armer i ytre posisjon. I forhold til UM-7705 så er geometrien endret slik at armene kommer  
lengre ut. Arm i ytre posisjon går godt klar av ballen når man skal plukke balle nr. 2.

Rundballeutstyr

Ved ensilering av rundballer i plast avhenger 
et godt resultat av mer enn selve pakkingen 
av ballene. Like viktig er det at plasten ikke blir 
skadet ved den videre håndtering og transport 
av ballene.

Valgmuligheter
Med Underhaug’s program for 
rundballegripere/løftere har man full mulighet 
til å velge forholdene 1, 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 
2+3 og 3+3 alt etter traktorens kapasitet. En 
mann kan dermed alene transportere opp til 
6 rundballer. Dette gir stor effektivitet ved 

transporten av rundballer, og man reduserer 
også kjøreskadene på jordet betydelig. Se 
vårt program på www.underhaug.no. UM-7805 
håndterer 2 stk baller.

Funksjoner og kjøring
En elektrisk styrt ventil på ballegriperen gir 
mulighet for å kjøre venstre side, høyre side 
og/eller samkjøring. Dette betyr dersom man 
plukker opp 1 balle på høyre eller venstre 
side så vender man den elektriske bryteren 
mot den siden man vil skal være i funksjon. 
Når man skal legge fra seg de 2 opplastede 
ballene så vrir man bryter i midtstilling og 
åpner begge sidene samtidig.  Ventilen har 
en normalt åpne stilling. (Bryter i midtre pos.) 
Dette betyr at man også kan bruke griper uten 
styrestrøm tilkoplet. Da vil begge armene

bevege seg inn og ut. Griperen kan monteres 
både på traktorens trepunktoppheng og  
på frontlasteren.

Man plukker opp en balle på høyre eller 
venstre side, kjører videre mot balle nr. 2  
– senker ned og kjører inntil ballen for så  
å gripe denne også.

Med UM-7805 Dobbelgriper kan ballene 
transporteres og stables uten å lage skader 
i plasten. 2+2 sett rulltinder utstyrt med 
lagerforinger roterer utenpå en standard 
Kverneland-tinde.  Rulltindene ruller over 
plasten når ballene gripes og frigjøres.  
Når rundballer skal hentes ut av en stabel 
for foring, eller når utpakkede baller skal 
flyttes kan rulltindene enkelt trekkes av og 
en får ett dobbelt ballespyd. Omstillingen 
av griper er gjort på få minutt. UM-7805 
krever dobbeltvirkende hydraulisk uttak. 
Leveres med ventil, elektrisk bryter, kabler, 
hydraulikkslanger og ISO koplinger. Kan 
leveres med de fleste frontlasterfester.
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UM - 7806 SILAGRIP

Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom  
transport og håndtering av 2 rundballer i plast. Med 2 
dobbelvirkende sylinder og 4 hydrauliske slanger

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7812  Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7813  Triangelfeste
UM 7814  Eurofeste
UM 7815  Kombifeste HMV/Trima/SMS/
 Lyng triangel/3-pkt
7710  Overliggende arm for 7805 og 7806

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  350 kg    
Lengde: 1330 mm
Høyde: 700 mm
Griparmlengde:  1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter. 1200 mm
Max total ballevekt: 900 kg x 2
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UM - 7810 SILAGRIP

Valgmuligheter
Man har altså full mulighet til å velge 
forholdene 1, 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 
og 3+3, alt etter traktorens kapasitet. En 
mann kan dermed alene transpor tere opp 
til 6 rundballer. Dette gir stor effektivitet ved 
transpor ten av rundballer, og man reduserer 
også kjøreskadene på jordet betydelig.

Kjøring
Man plukker først opp en balle foran eller 
bak. Kjører videre og plukker opp balle nr. 
2, for så å kjøre opp ved siden av nr. 3 og 

Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom 
transport og håndtering av 1-3 rundballer i plast

legge den bakre ballen ned. Deretter rygger 
man inn og tar alle 3 ballene med den bakre 
trippelløfter en. Man kjører så videre å plukker 
opp 1, 2, eller 3 baller på front lasteren, alt 
etter hvilken type balle griper en har. En 
støttebøyle på toppen av rammen hindrer 
ballen å gli inn mot traktoren.

Med UM-7810 Silagrip 7 Trippelgriper kan 
ballene transporteres og stables uten å lage 
skader i plasten. 2+2 sett rulletinder utstyrt 
med lagerforinger roterer utenpå en standard 
Kverneland-tinde. 

Rulltindene ruller over plasten når ballene 
gripes og frigjøres. Når rund baller skal hentes 
ut av en stabel for fôring, eller når utpakkede 
baller skal flyttes kan rulletindene enkelt 
trekkes av og en får et dobbelt ballespyd. 
Omstillingen av griperen er gjort på få 
minutter.

Silagrip 7 krever dobbeltvirkende hydraulisk 
uttak. Leveres med 1,5 m hydraulikkslanger 
og ISO koplinger.

Leveres med de fleste frontlaster fester.

Rundballeutstyr

BEST.NR. MED FESTER:
7716 Kombifeste HMV/Trima/Triangel/Trepunkt
7750 Ferdig påsveiset Trima/Ålø/HMV fester, lakkert
7751 Ferdig påsveiset Triangel, lakkert
7752 Ferdig påsveiset Eurokopling, lakkert

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:   260 kg
Lengde:            1330 mm
Høyde m/støttebøyle:        1320 mm 
Griparmlengde: 1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter: 1200 mm
Max total ballevekt: 900 x 3 kg

Ved ensilering av rund baller i plast avhenger et godt resul tat av mer 
enn selve pakking en av ballene. Like viktig er det at plasten ikke blir 
skadet ved den videre håndtering og tran sport av ballene.
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UM - 7780 SILAGRIP

Dette er et enkelt redskap for løfting og 
transport av rundballer. To løfterør er sveiset 
på to armer som henger fritt ned og kan 
bevege seg ut og inn med en ytre og indre 
begrensing. Når balleløfteren senkes slik at 
løfterørene treffer bakken, glir løfterørene fra 
hverandre til ytre begrensing mens de kjøres 
inn på hver side av den ballen som skal
løftes opp.

Når så balleløfteren heves, svinger armene 
med løftetindene inn til de berører ballen som 
nå kan løftes opp.

UM-7780 Balleløfter er laget for montering 
i traktorens trepunktoppheng, men er også 
tilpasset for påsveising av triangel. Kan også 
tilpasses frontlaster.

Enkel behandling av rundballer

En vanlig ballegriper (Silagrip 1 eller Silagrip 2) foran på frontlasteren 
og Silagrip 4 balleløfter bak betyr dobbel kapasitet når baller skal 
transporteres fra feltet til lagerplassen.

BEST.NR. MED FESTER:
7716  Kombifeste HMV-Trima-SMS-Lyng Triangel og 3-punkt.
7750  Ferdig påsveiste Trima/Ålø/HMVfester, lakkert
7751 Ferdig påsveist Triangel, lakkert
7752 Ferdig påsveiset EurofesterTEKNISKE DETALJER:

Vekt:  70 kg
Maks ballediameter:  120 cm
Maks ballevekt:  900 kg
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UM - 7790 SILAGRIP

Rundballeutstyr

Virkemåten er den samme som for UM-7780 
som er laget for å ta en balle om gangen. 
På UM-7780 er to løfterør sveiset på hver 
sin arm som henger fritt ned og kan bevege 
seg ut og inn med en ytre og en indre 
begrensning. Når balleløfteren senkes slik at 
løfterørene treffer bakken, glir løfterørene fra 
hverandre til ytre begrensning. Slik kan de 
bakkes inn på hver side av den ballen som 
skal løftes opp. Når så balleløfteren heves,

 
 

svinger armene med løfterørene inn til de 
treffer ballen som nå kan løftes opp. 

Dobbel rundballeløfter er ganske enkelt to 
sett løftearmer som på UM-7780, montert på 
en bred ramme. Med andre ord en tvilling-
utgave av den enkle balleløfteren. Med 
denne er det mulig å løfte opp en balle først, 
kjøre denne til neste balle og legge den ved 
siden av denne. Så må en kjøre litt fram og 
så rygge bak igjen for å ta opp begge ballene 
samtidig. Det er viktig at den første ballen 
legges ned ved siden av den andre slik at en 
unngår å skyve den på bakken når den andre 
skal plukkes opp. Slik unngår en å skade 
filmen.

Rasjonell og skånsom transport av 2 stk rundballer

Når en henter den første ballen er det 
likegyldig om den tas opp i høyre eller 
venstre side av balleløfteren, en må bare 
huske på å kjøre opp til den andre ballen slik 
at den kan legges 10-20 cm fra denne.

BEST.NR. MED FESTER:
7831  Trima/Ålø/HMV-feste
7832  Triangelfeste
7833  Eurofeste
7834  Kombifeste HMV/Trima/SMS/Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  150 kg
Maks ballediameter:  120 cm
Maks ballevekt:  900 kg x 2

UM-7790 Dobbel rundballeløfter er rask og enkel å betjene. Den er laget for montering i traktorens 
trepunktoppheng. Med andre ord er det mulig å ha en dobbel rundballeløfter bak og en UM-7780 foran  
slik at en får en transportkapasitet på 3 baller samtidig. Når baller som er pakket skal transporteres  
fra feltet, og lagringsplassen ligger relativt kort vei fra feltet, er dobbel rundballeløfter den ideele  
løsningen for rasjonell transport.
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UM - 7790 XL SILAGRIP

Virkemåten er den samme som for UM-7780
som er laget for å ta en balle om gangen.
På UM-7780 er to løfterør sveiset på hver
sin arm som henger fritt ned og kan bevege
seg ut og inn med en ytre og en indre
begrensning. Når balleløfteren senkes slik at
løfterørene treffer bakken, glir løfterørene fra
hverandre til ytre begrensning. Slik kan de
bakkes inn på hver side av den ballen som 

Rasjonell og skånsom transport av rundballer  
fra 120 og opp til 150 cm

skal løftes opp. Når så balleløfteren heves,
svinger armene med løfterørene inn til de
treffer ballen som nå kan løftes opp.

Dobbel rundballeløfter er ganske enkelt to 
sett løftearmer som på UM-7780, montert 
på en bred ramme. Med andre ord en 
tvillingutgave av den enkle balleløfteren.  
Med denne er det mulig å løfte opp en balle 

UM-7790 XL er konstruert for å kunne betjene 2 stk. rundballer opp til 150 cm. UM-7790 XL dobbel 
rundballeløfter er rask og enkel å betjene. Den er laget for montering i traktorens trepunktoppheng som 
også er tilpasset Walterscheid fanghaker. Med andre ord er det mulig å ha en dobbel rundballeløfter bak 
og en UM-7780 foran slik at en får en transportkapasitet på 3 baller samtidig. Når baller som er pakket skal 
transporteres fra feltet, og lagringsplassen ligger relativt kort vei fra feltet, er dobbel rundballeløfter den 
ideele løsningen for rasjonell transport.

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7795  Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7796  Triangelfeste
UM 7797  Eurofeste
UM 7798  Kombifeste HMV/Trima/SMS/
                 Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:   185 kg
Max ballediameter: 1500 mm
Max ballevekt: 900 kg x 2

først, kjøre denne til neste balle og legge 
den ved siden av denne. Så må en kjøre litt 
fram og så rygge bak igjen for å ta opp begge 
ballene samtidig. Det er viktig at den første 
ballen legges ned ved siden av den andre slik 
at en unngår å skyve den på bakken når den 
andre skal plukkes opp. Slik unngår en 
å skade filmen. 

Når en henter den første ballen er det
likegyldig om den tas opp i høyre eller
venstre side av balleløfteren, en må bare
huske på å kjøre opp til den andre ballen slik
at den kan legges 10-20 cm fra denne. 



18

UM - 7800 SILAGRIP

Rundballeutstyr

En enkel hydraulisk Silagrip 1, Silagrip 2, eller 
Trippelgriper Silagrip 7 foran på frontlasteren 
og Trippelløfter Silagrip 6 bak betyr opp 
til femdobbel kapasitet når baller skal 
transporteres.  

UM-7800 Silagrip 6 Trippelløfter
Dette er ett enkelt mekanisk redskap for løfting 
og skånsom transport av 1-3 rundballer. To 
løfterør er sveiset på to sett løftearmer som 
henger fritt ned og kan bevege seg inn og 
ut med en ytre og indre begrensing. Når 

Mekanisk balleløfter for skånsom transport  
av 3 stk rundballer

Rygge mot og løft av 3 baller.

Innhenting av 1+3 baller.

Den 3. ball legges på toppen.

balleløfteren senkes slik at løfterørene treffer 
bakken, glir løfterørene fra hverandre til ytre 
begrensing mens de kjøres inn på hver side  
av ballene som skal løftes opp.

Når balleløfteren heves, svinger armene med 
løftetindene inn til de berører ballene som nå 
kan løftes opp.

Geometrien i opplagringen av armene gjør 
at ballevekten får armene til å presse mot 
ballen. 

Dagens traktorer blir stadig større og sterkere og med større løfteevne. Vi har derfor lansert ”Trippel” 
rundballeløfter og rundballegriper. Sammen med våre allerede eksi ster ende enkle og doble rund balle-
gripere og rundballe løftere gir konseptet vårt ”Silagrip” full dekning for transport av 1-6 rundballer.

BEST.NR. MED FESTER:
UM 7801 Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7802  Triangelfeste
UM 7803  Eurofeste
UM 7804  Kombifeste HMV/Trima/SMS/
 Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:   200 kg
Lengde:            1330 mm
Høyde m/støttebøyle:        1400 mm 
Griparmlengde: 1180 mm
Bredde: 2200 mm
Max ballediameter: 1400 mm
Max total ballevekt: 900 x 3 kg
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UM - 7830 DOBBELLØFTER MED TIPP

Skånsom og rasjonell dobbel balleløfter 

BEST.NR. MED FESTER:
7831 Trima/Ålø/HMV-feste
7832 Triangelfeste
7833 Eurofeste
7834 Kombifeste HMV/Trima/SMS/
 Lyng triangel/3-pkt

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  275 kg
Bredde:  2600 mm
Lengde:  1400 mm
Høyde:                   900 mm
Åpning gripearm:  900 mm
Maks balle-diameter: 1200-1300 mm

UM-7830 er rask og enkel og betjene og 
er laget for montering i traktorens 3-punkt 
oppheng. 3-punkt festene er også tilpasset 
Walterscheid fanghaker.

Tipp-funksjonen på UM-7830 har en 
enkelvirkende hydraulisk utløser som styres 
fra traktoren. En fjær sørger for at tipp-
funksjonen kommer i lås igjen når UM-7830 
senkes til bakken.

Etter at 2 stk. rundballer er «plukket opp»  
så rygger en frem til valgt lagringsplass, 
holder fortsatt redskapet og rundballene  
i øvre løfteposisjon på 3-punkten, løser ut 
tippfunksjonen og rundballene vippes  
dermed på flat-enden.

Bærearmer i tippstilling.

Hydraulisk tipputløser.
UM-7830 Dobbelløfter er en skånsom og rasjonell balleløfter som er utstyrt  
med tipp-funksjon for lagring av rundballer på flat-enden.
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UM - 9100 / 9200 SILATRAILER

Rundballeutstyr

SilaTrailers rammeverk, og den hydrauliske 
bakluken, sørger for at rundballene ligger 
trygt, og ikke faller ut under transport. 
SilaTrailer trekkes etter seg som en vanlig 
tilhenger med traktorens krok. 

SilaTrailer er utstyrt med bremser og 
hydrauliske funksjoner, og er selvlastende- 
og lossende. Opphentingen av rundballene 
er mest effektiv dersom de legges opp på 

Effektiv og sikker transport av rundballer 
fra 120 til 150 cm

en linje med en rundballeklype på forhånd, 
men man kan også plukke de opp en 
etter en ute på feltet, med SilaTrailer. Man 
behøver heller ikke noen stor traktor til 
SilaTrailer, og sparer da jordet for unødig 
jordpakking.

SilaTrailer er utstyrt med 2 hydrauliske 
løftesylindere for heving og senkning, og de 
runde rørene i bunn gjør at det glir lett og 
skånsomt på underlaget når det senkes helt 
ned på bakken.

UM 9100 og UM-9200 er konstruert for å plukke opp rundballer effektivt, og transportere de sikkert til en 
egnet lagringsplass.

Rørene er i tillegg vinklet ut i bakkant,  
og har da en selvsøkende virkning, slik at 
rundballene da ikke nødvendigvis trenger  
å ligge på en helt rett linje når man  
plukker de opp.

SilaTrailer rygges bak over rundballene, 
for så å løftes opp med hydraulikken-, 
bakluken lukkes ned hydraulisk, og så er 
man klar til å transportere.

Draget foran er også utstyrt med en 
hydraulisk sylinder, slik at man kan justere 
vinkelen på vognen etter terrenget når 
man laster og losser. SilaTrailer har også 
lys og varseltrekant montert bak.

BEST.NR. 
 
UM 9100
UM 9200 

TEKNISKE DETALJER:
 UM-9100 UM-9200
Vekt:  165 kg 185 kg
Lengde:  980 cm 731 cm
(i åpen stilling) 1020 cm 772 cm
Høyde:  232 cm 232 cm
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UM - 7850 BALESTRIP

Enkel fjerning av plast og nett
– kan også brukes som vanlig rundballegriper

BEST.NR. FESTER 
OG UTSTYR:
UM 7852  Stasjonær kniv
UM 7853  Kniv for montering på blandevogn

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  210 kg
Lengde:  1500 mm
Høyde:                   700 mm
Gripearmlengde:  1200 mm
Maks balle-diameter: 1400 mm

Silastrip har 3 standard tinder. En øvre
og to nedre. I tillegg er den ustyrt med en
hydraulisk arm på toppen som står normalt
åpen i øvre stilling. Denne armen aktiveres/
deaktiveres ved hjelp av hydraulikk.

Kjøring
De bevegelige armene settes i indre stilling.
Sikt inn det øvre spydet så høyt som mulig
på ballen. Ballen kjøres deretter ”innom” den
stasjonære kniven for kutting. Kjør videre til
der ballen skal ”sprenges” og utfores. Når 
man begynner å ”sprenge” ballen vil den øvre 
armen straks gå ned mot det øvre
spydet og klemme fast plast og nett.

Frigjøring av plast/nett gjøres ved at armene
kjøres til indre posisjon og den hydrauliske
topparmen vil da åpne seg og plasten  
faller av.

Kombiløsning
Silastrip kan også brukes som vanlig
hydraulisk rundballegriper med rulle-tinder.
Omstilling til rundballegriper er gjort på få
minutter ved at man trer inn rulltinder på de  
2 nedre tindene og sikrer med en skrue. Den
vannrette kniven mellom tindene vippes opp
og låses. Den øvre tinden demonteres og den
hydrauliske topparm vippes opp i en loddrett
stilling og låses. Deretter kan Silastrip brukes
til vanlig rundballekjøring.

Rundballeutstyr

Her som rundballegriper.
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11400 DOBBEL RUNDBALLEGAFFEL

BEST.NR. MED FESTER:
11400  Dobbel ballegaffel standard med
 3-punkt feste
11401  Dobbel ballegaffel med
 Trima/Ålø/HMV-feste
11402  Dobbel ballegaffel med triangelfeste
11403  Dobbel ballegaffel med Eurofeste
11404  Dobbel ballegaffel med kombifeste HMV/ 
 Trima/Ålø/Lyng triangel

Underhaug dobbel ballegaffel er konstruert for å
transportere 2 rundballer opp til 1800 mm i diameter

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  160 kg
Maks ballevekt:  1100 kg x2
Total bredde på produkt:  2540 mm

Yttermål på selve rammen er på
2540 mm, og redskapet er da
innenfor målene i veitrafikkloven
som krever en maks. hastighet på
30 km/t over 2550mm. Rammen
er utstyrt med 3-punkt feste og 6
stk. Kverneland tinder montert i
fastsveiste hylser, og tindene kan

med enkle grep tas av enkeltvis.
Tindene er plassert slik at det
også kan transporteres 2 rundballer
med 1200mm størrelse. Ved
transport av slike rundballer skal
det være tilstrekkelig at 2 tinder
er i inngrep på rundballen, selv
ved tunge grasballer. Rundballen

kan da i tillegg også hvile på den
tredje tinden som ikke er i inngrep,
dersom disse ikke er tatt av. Tar
man av de øvre tindene, så kan
redskapet også fungere greit som
dobbel pallegaffel.
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SÅMASKINER
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Praktisk bruk i jordbruket
På overflatedyrket beite er det vanskelig å 
bruke noen form for jordarbeiding. Her er 
det ideelt å bruke en direkte såmaskin. Om 
det finnes jordfast stein like under grastorva, 
spiller dette ingen rolle. De fjørbelastede 
såskiene pendler fritt og ”rir” lett over slike 
hindringer. Såmaskinen egner seg også godt 
for å så inn spesielle frøsorter i eksisterende 
kulturer, for eksempel kløver i kløverfattig 
eng. Og den passer godt for såing av urter og 
annen grøntproduksjon (økologisk jordbruk.)

Golfbaner, sportsplasser og andre 
grøntanlegg
Direktesåmaskinen har vist seg å være 
en utmerket såmaskin for vedliekhold av 
sportsplasser, golfbaner og parkanlegg. 
Det at såskiene med knivene under lager 
såspor uten å kaste opp jord og røtter gjør at 
maskinen er ideel for slike formål. Vi har sådd 
i fairwayen på flere golfbaner, og det har 
blitt spilt golf like etter såingen. Da det ofte 
brukes større frømengder pr. da. til utbedring 
av sportsplasser og golfbaner enn det brukes 
på en vanlig jordbruksseng, kan det være 
nødvendig å kryss-så, dvs. en sår to ganger 

En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende 
graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.  
Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.

Trykkfjører.

Hydraulisk justering på dybdehjul. Såriller med 6 cm avstand - justerbar dybde.

og da siste gang på kryss av første såretning. 
Vi leverer en spesiell såski for golfbaner og 
sportsåplasser. Denne er utformet etter våre 
erfaringer ved såing på golfbaner

En såmaskin med et spesielt 
sålabbsystem
Det spesielle med denne direkte såmaskinen 
er at den har sålabber som er utformet som 
en kort stålski med innstillbart marktrykk. 
Presset mot bakken justeres fra 10 kg og 
oppover pr. sålabb ved hjelp av en trykkfjør 
på hver opphengsarm og hydrauliske 
dybdehjul som er standard utstyr på alle 
maskiner. I hver ski er det skåret ut to 
langsgående spor. En herdet stålkniv sitter 

i forkant av hvert spor og kan stilles opp 
eller ned for å kunne skjære såspor for 
den ønskede sådybde. Frønedløpet sitter i 
bakkant av sporene i skien, og frøet slippes 
rett ned i sporene som knivene skjærer. Dette 
sålabbsystemet har vist seg å være bedre 

UM - 7950 DIREKTE SÅMASKIN

Såmaskiner

Såmaskinen egner seg utmerket til reparasjon og fornying av vanlig eng som er i dårlig forfatning.  
Det samme gjelder når større flekker av enga er ødelagt av isbrann eller flom. Like aktuell for jordbruk 
som for sportsplasser, golfbaner og offentlige grøntarealer.

ANDRE VARIANTER:
UM - 7942 DIREKTE SÅMASKIN 2,5 m, 6 cm rad avstand
UM - 7934 DIREKTE SÅMASKIN 2,0 m, 6 cm rad avstand
UM - 7926 DIREKTE SÅMASKIN 1,5 m, 6 cm rad avstand
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Enkel ifylling i god arbeidshøyde.

Enkel justering/bytte av kniver.

Farm Flex ruller.

enn både vanlige sålabber og roterende 
rulleskjær. En stålski med to skråttstilte 
kniver under, som glir på bakken under 
press, vil skjære to rene spor uten å kaste 
opp jord og grasrester. Maskinen leveres i 4 
arbeidsbredder fra 1,5 m til 3,0 m. UM7900 
har 21 såski med i alt 42 kniver som gir 42 
rader med 6 cm avstand. Denne maskinen 
har 2,5 m arbeidsbredde. UM7950 har 25 
såski med 50 kniver som gir 50 rader på 3,0 
m arbeidsbredde. Ellers er de 4 maskinene 
helt like.

Såenhet
Maskinen er utstyrt med 1 såkasse med 
valseutmating. Hver såkasse har henholdsvis 
26, 34, 42 eller 50 utløp (1,5, 2,0, 2,5 eller  
3,0 m maskin).

Såmengden innstilles sentralt trinnløst fra 
0 og opp til vel 50 kg/ha (5 kg/da). (Da 
egenvekta av frø varierer ganske mye, 

anbefales kalibrering av såmengdeinnstilling 
før såing starter)

Såhastighet – kapasitet
For såhus med en forskyvbar rillevalse er 
utmatet frømengde avhengig av både hvor 
stor del av rillevalsen som er skjøvet inn i 
såhuset og av hvor hurtig valsen roterer.  
Men roterer valsen for hurtig, begynner 
valsen å ”fuske” fordi den da roterer så hurtig 
at frøet ikke fyller utmaterrillene i valsene fullt 
ut. Såvalsene drives via kjede av et landhjul 
og det anbefales ikke å så med høyere 
hastighet enn 6-7 km/t, noe som tilsvarer  
15 –17,5 da/t for 2,5 m maskin og 18 –21 da/t 
for 3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?
Maskinen kan så alle slag grasfrø og de 
fleste urtefrø. Det er frøstørrelsen som 
begrenser bruken. Vanlig kornfrø er for stort 
for såvalsene i maskinen.
  

TEKNISKE DETALJER:
Arbeidsbredde:  1,5, 2,0, 2,5 eller 3,0 m
Utmating:  0-50 kg/ha
Såkasse:  (160, 215, 270 eller 320 liter)
Radavstand:  6 cm
Antall rader:  26, 34, 42 eller 50
Antall såski:  13, 17, 21 eller 25
Trykkinnstilling pr. såski:  10-100 kg
Maskinvekt:  400 kg (1,5 m)  
 til 800 kg (3,0 m)

UTSTYR:
7955  Triangelkobling komplett
7966  Lysutstyr komplett 2,5 og 3 m
7968  Ekstra belastningslodd 2,5 m (130 kg)
7969  Ekstra belastningslodd 3,0 m (150 kg)
7972  Arealmåler (digital) for 2,5 og 3 m
7974  Knivsett i 3 mm stål (std) til 2,5 m maskin
7975  Knivsett i 2 mm stål m/1 mm skims til 2,5 m maskin
7976  Knivsett i 3 mm stål (std) til 3 m maskin
7977  Knivsett i 2 mm stål m/1 m/ skims til 3 m maskin
7978  Knivsett i 3 mm stål 2 m (34 kniver)
7979  Knivsett i 2 mm stål m/skims 2 m (34 kniver) 
7980  Knivsett i 3 mm stål 1,5 m (26 kniver)
7981  Knivsett i 2 mm stål m/skims 1,5 m (26 kniver)  
7986  Farm Flex ruller 3,0 m
7987  Farm Flex ruller 2,5 m
7988  Farm Flex ruller 2,0 m
7989  Farm Flex ruller 1,5 m
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UM - 7925 / 7921 DIREKTE SÅMASKIN

Såmaskiner

Praktisk bruk i jordbruket
På overflatedyrket beite er det 
vanskelig å bruke noen form for 
jordarbeiding. Her er det ideelt å 
bruke en direkte såmaskin. Om 
det finnes jordfast stein like under 
grastorva, spiller dette ingen rolle. 
De fjørbelastede såskiene pendler 
fritt og ”rir” lett over slike hindringer. 
Såmaskinen egner seg også godt 
for å så inn spesielle frøsorter i 
eksisterende kulturer, for eksempel 
kløver i kløverfattig eng. Passer 
godt for såing av urter og annen 
grøntproduksjon (økologisk 
jordbruk).

En såmaskin med et spesielt 
sålabbsystem
Det spesielle med denne direkte 
såmaskinen er at den har sålabber 
som er utformet som en kort 
stålski med innstillbart marktrykk. 

En rimelig såmaskin med 12 cm radavstand  
til fornying av eksisterende graskulturer uten  
forutgående jordbearbeiding

Sålabber med 12 cm avstand – justerbar dybde.

Presset mot bakken justeres 
fra 10 kg og oppover pr. sålabb 
ved hjelp av en trykkfjør på hver 
opphengsarm og hydrauliske 
dybdehjul som er standard utstyr 
på alle maskiner. I hver ski er det 
skåret ut to langsgående spor. En 
herdet stålkniv sitter i forkant av 
hvert spor og kan stilles opp eller 
ned for å kunne skjære såspor for 
den ønskede sådybde. Frønedløpet 
sitter i bakkant av sporene i skien, 
og frøet slippes rett ned i sporene 
som knivene skjærer. Dette sålabb-
systemet har vist seg å være bedre 
enn både vanlige sålabber og 
roterende rulleskjær. En stålski med 
to skråttstilte kniver under, som glir 
på bakken under press, vil skjære 
to rene spor uten å kaste opp jord 
og grasrester. Maskinen leveres i 
2 arbeidsbredder, 2,5 m og 3,0 m. 
UM7921 har 11 såski med i alt  

Såmaskinen egner seg utmerket til reparasjon og fornying av vanlig eng som er i dårlig forfatning. 
Det samme gjelder når større flekker av enga er ødelagt av isbrann eller flom. 

Trykkfjører.
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Hydraulisk justering på dybdehjul.

Enkel justering/bytte av kniver.

21 kniver som gir 21 rader med 12 
cm avstand. Denne maskinen har 
2,5 m arbeidsbredde. UM7925 har 
13 såski med 25 kniver som gir 25 
rader på 3,0 m arbeidsbredde. Ellers 
er de 2 maskinene helt like.

Såenhet
Maskinen er utstyrt med en 
såkasse med valseutmating, og har 
henholdsvis 21 eller 25 utløp( 2,5 
eller 3 meter maskin). Såmengden 
innstilles sentralt trinnløst fra 0 og 
opp til vel 25 kg/ha (2,5 kg/da).

Da egenvekta av frø varierer ganske 
mye, så anbefales en sveiveprøve 
for å kalibrere såmengdeinnstillingen 
før såing starter.

Såhastighet – kapasitet
For såhus med en forskyvbar 
rillevalse er utmatet frømengde 
avhengig av både hvor stor del 
av rillevalsen som er skjøvet inn i 
såhuset og av hvor hurtig valsen 
roterer. 
 
Men roterer valsen for hurtig, 
begynner valsen å ”fuske” fordi den 
da roterer så hurtig at frøet ikke 
fyller utmaterrillene i valsene fullt 
ut. Såvalsene drives via kjede av et 
landhjul og det anbefales ikke å så 
med høyere hastighet enn 6-7 km/t, 
noe som tilsvarer 15-17,5 da/t  
for 2,5 m maskin og 18-21 da/t for  
3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?
Maskinen kan så alle slag 
grasfrø og de fleste urtefrø. Det 
er frøstørrelsen som begrenser 
bruken. Vanlig kornfrø er for stort for 
såvalsene i maskinen.
  

TEKNISKE DETALJER:
Arbeidsbredde:  2,5 eller 3.0 m
Utmating:  0-25 kg/ha
Såkasse:  (135 eller 160 liter)
Radavstadn:  12 cm
Antall rader:  21 eller 25
Antall såski:  11 eller 13
Trykkinnstilling pr. såski:  10-100 kg
Maskinvekt:  400 kg (1,5 m)  
 til 800 kg (3,0 m)

UTSTYR:
7966  Lysutstyr komplett
7968  Ekstra belastningslodd 150 kg
7972  Arealmåler (digital)
7982  Knivsett i 3 mm stål (std) til 2,5 m maskin
7983   Knivsett i 2 mm stål til 2,5 m maskin
7984  Knivsett i 3 mm stål (std) til 3 m maskin
7985   Knivsett i 2 mm stål til 3 m maskin 
7986  Farm Flex ruller 3,0 m
7987  Farm Flex ruller 2,5 m
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UM - 6030 / 6025 GRASFRØSÅMASKIN

Såmaskiner

Enkel og funksjonell grasfrøsåmaskin

BEST.NR. 
 
UM 6025: 
Grasfrøsåmaskin 2,5 meter m/ 3-punkt feste

UM 6030: 
Grasfrøsåmaskin 3 meter m/ 3-punkt feste

TEKNISKE DETALJER:
 UM-6025  UM-6030
Vekt:  165 kg  185 kg
Arbeidsbredde:  2,5 meter  3 meter
Totalbredde:  2750 mm  3230 mm
Høyde:  1050 mm  1050 mm
Beholdervolum:  99 L  120 L
Dekkdimensjon:  4.00 x 8  4.00 x 8
Antall såhus:  21  25

Underhaug grasfrøsåmaskin er velegnet
for reparasjon eller nyanlegg av eng, beiter,
gressplener etc.

Maskinene leveres standard med 3-punkt
fester, justerbar etterharv, og røreaksel i

såkasse som gjør at maskinen har jevn
utsåing også i hellende terreng.

Maskinen drives av traktormønstrede hjul
med kjededrift til såkasse, denne er igjen
utstyrt med et innstillingsratt for ønsket

åpning på såhusene, og det er også 2 
giringer å velge i mellom med enkle grep,  
alt etter mengde og frøsort som skal mates 
ut. Etterharven justeres enkelt etter ønske 
ved å flytte låsetappene.
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Unikt redskap
Underhaug Multisvans er et unikt
multiredskap for handtering av stein og
mange andre lesse- og transport oppgaver
som: silofor, tørrgjødsel, ved, halm- og
høyballer, paller etc. Den kan brukes til det 
meste.

Robust rammekonstruksjon
For å få den nødvendige styrke er rammen
laget av solide rør. Etter sammensveising
er hele konstruksjonen herdet etter
Kverneland spesielle herdemetoder. Det
samme skjer med tindene etter valsing.

Forskjellige tinder
Underhaug Multisvans leveres med bøyde

(960) eller rette (980) tinder med en
avstand på 10 eller 20 cm. To versjoner
leveres: en med arbeidsbredde på 150 cm
og en med arbeidsbredde på 200 cm.
De bøyde tindene er spesielt velegnet for
forskjellige lasteoppgaver og er meget god
for samling/svansing av stein. En slipper
å legge ryggen helt ned til bakken og får
derved mye bedre utsolding av jorda.
Siden hovedrøret kommer opp fra bakken
blir det mindre slitasje på røret.

Meget effektiv frontlaster
Utstyrt med dobbeltvirkende hydraulisk
toppstag er Underhaug Multisvans et
meget effektivt redskap til oppbryting av
stein og røtter. Montert på frontlasteren

er den et hendigt og effektivt redskap for
handtering av silofor, talle og tørrgjødsel.
De fire sidetindene gir god støtte på sidene
og gir mulighet for større last. Ved å ta bort
noen tinder kan Multisvans også være en
effektiv pallegaffel.

Stort utvalg av braketter
Som standard leveres Multisvans uten
tilkoplingsbraketter. I programmet inngår
braketter for: Trima, Ålø, Bergsjø, Ålø type
III, Stor Volvo, Liten Volvo og Stoll.
I tillegg 3-punkt brakett med tipp.

Underhaug MULTISVANS

Steinsvanser

Underhaug Multisvans er et virkelig robust redskap for front- eller bakmontering som egner seg for  
alle transportoppgaver. Den robuste konstruksjonen er laget for enkel og lett tilpassing til alle typer 
frontlastere og hurtigkoplingsrammer. Kan også leveres med vanlig 3-punkt kopling.

Underhaug Multisvans - for alle transport oppgaver.  
Velg mellom 10, 15, 20 eller 30 cm tindeavstand.
Bøyde eller rette tinder. Leveres i 1,5, 2,0, 2,5 og 3,0 
meter bredde.

Med bøyde tinder.

Med rette tinder.



Tekniske detaljer

Arbeidsbredde, cm Antall tinder Avstand mellom
tindene, cm Vekt

Ramme dimensjon

Bredde, cm Høyde, cm

150 19 10 238 171 58

150 23 10 261 171 58

150 14 15 203 171 58

150 18 15 231 171 58

150 11 20 177 171 58

200 23 10 288 211 58

200 27 10 305 211 58

200 17 15 246 211 58

200 21 15 274 211 58

200 13 20 207 211 58

250 33 10 399 272 58

250 29 10 371 272 58

250 21 15 316 272 58

250 25 15 344 272 58

250 17 20 288 272 58

250 11 30 321 272 117

300 37 10 449 312 58

300 33 10 421 312 58

300 19 20 324 312 58

300 13 30 367 312 117

Lengde tinder: Bøyd= 960mm (241181), Rett= 980mm (241161), Rett=1240mm (241162)

FESTEBRAKETTER:
7716  Kombifeste HMV-Trima-Triangel
7750  Ferdig påsveiste Trima/Ålø/HMV-fester, lakkert
7751  Ferdig påsveist Triangel, lakkert
7752  Ferdig påsveist Eurofester, lakkert
241454  3-pkt kobling m/tipp Multisvans
241455  3-pkt kobling Multisvans
360130  SMS/Trima/HMV-Ballegaffel (m/2stk M24x120)
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3 meters multisvans.

3 meters multisvans med silogrind og 1240 mm tinder.
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UH - 7025 / 7028 AVLESSERVOGN

Andre produkter

BEST.NR. 
 
UH 7025
UH 7028

HJULALTERNATIVER 
(tilleggsutstyr): 
 
• 500/50-17 Radial TL
• 600/50/22.5 159 D radial
• 650/40/22.5 150 D radial
• 710/35/22.5 157 D radial

TEKNISKE DETALJER:
 UH-7025 UH-7028
Tot. lengde: 526 cm 596 cm
Tot. høyde: 237cm 237 cm
Lasteplan lengde:  300 cm 370 cm
Lasteplan bredde: 170 cm 170 cm
Karm høyde:  138 cm 138 cm
Dimensjon nyttelast:  4000 kg 4000 kg
Egenvekt:  1180 kg 1300 kg
Sporvidde:  1,50-1,80 1,50-1,80

En robust avlesservogn med god vektfordeling

I mange tilfeller blir vogna brukt
som et helårsredskap med grastransport 
og silolegging, kalk og gjødselspredning 
samt stasjonær bruk som siloriver som 
anvendelsesområder. Tusenvis av fornøyde 
brukere kan bekrefte at vogna tåler dette, 
år etter år. Slitestyrken er imponerende. En 
funksjonell vogn tilpasset norske forhold skal 
kunne brukes i bakker og ulendt terreng. 
Derfor er hjulene plassert langt bak, slik at 
opptil 25% av vognens totalvekt overføres til
traktoren. Dessuten er stillbar sporvidde 
standard. Dermed kan veisikkerheten økes 

ved kjøring i sidehelling. Også draget er 
stillbart. Riktig hjulutrudstning er viktig. 
Store hjul, LP400x15,5’’ er standard, mens 
LP500x17’’ kan leveres for å gi ekstra 
god flyteevne. Som ekstrautstyr kan også 
grasfanger leveres. Denne gir bedre 
pakking av lasset og øker lasteevnen med 
30-50% i tillegg til å redusere spillet ved 
høsting. Den patenterte kastevalsen er 
også et aktuelt ekstrautstyr. Den gir en fin 
spredning i siloen. En kan faktisk spare 
den personen som i mange tilfeller har 
hatt til oppgave å stå i siloen for å jevne ut 

graset. Nå leveres dessuten vognene med 
frikobling på kastevalsen. Dermed kan en 
enkelt veksle mellom silolegging og foring. 
Annet ekstrautstyr: Kalk- og gjødselspreder. 
Tannhjulmotor (4kW trefaset) til stasjonær 
drift av vogna som siloriver. Lysutstyr. Stativ
for syrekanner.

Avlesservognen kan nyttes som stasjonært
reservoar sammen med TKS Feed Robot 
der fylling blir styrt automatisk. Ulike 
hjulalternativer, grasfangernett, grasriver
og kastevalse mm. finnes som ekstrautstyr.
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BEST.NR. 
 
UM 8003

UM - 8003 KRAFTFÓRVOGN

Utmating
Utmatingssystemet er meget enkelt og sikkert 
- og gir helt nøyaktig utporsjonering. Selve 
utmålingen foregår med skrue i bunnen  
av vogna.

Trinnløs skalaviser
På frontpanelet er montert en skala 
med viser. Den viser en utporsjonert 
kraftfôrmengde 0-10 kg. Hastigheten på 
skalaviseren kan innstilles trinnløst i forhold  
til omdreiningstallet på utmaterskruen.
Skalaviseren vil derfor vise riktig i kg  
- uansett hva kraftfôrtype som brukes.

Fleksibel
Utløpstuten kan innstilles, slik at den passer 
til forskjellige høyder på krybbene. Også 
hjulgangen er stillbar i forhold til kassen.

Bremseplate 241295
Bremseplaten er utviklet for å
redusere søl av pellets ved utløpstuten.
Den leder trykket bort fra
utløpstuten. Anbefales også på gamle vogner.

Lufthjulsett 8012
Lufthjulsett kan leveres til gamle vogner og 
påmonteres uten forandringer. Disse har 
større diameter.

Kraftfórvogn med lufthjul – for rask og nøyaktig 
utfóring av kraftfóret

TEKNISKE DETALJER:
Tot. lengde (inkl. håndtak) 128 cm
Største bredde:  78 cm
Hjulavstand (utv.):  62 cm
Total høyde:  93-143 cm
Høyde på utløpstut:  15-65 cm
Beholderkapasitet:  200 l
Egenvekt:  70 kg

Produsert 

i over 50 år!
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BEST.NR. 
 
UM 8028

UM - 8028 HJULGRABB

Hjulgrabb for transport og fordeling av gras

TEKNISKE DETALJER:
Vekt:  32 kg
Størst bredde:  60 cm
Hjul:  16’’ (4,00x8’’) luftgummihjul
Kapasitet:  Ca. 75 kg våtfôr pr. lass

Det er først og fremst beregnet på transport 
og fordeling av silogras, vått gras, luta halm 
og annet grøntfôr inne i fjøset. Den er lett å 
arbeide med, og den store fordelen er at all
manuell på- og avlessing bortfaller. 
Arbeidsstudier viser at en kan utrette langt
mer med hjulgrabb enn når man sliter 
manuelt.

Annen transport
Hjulgrabben er dessuten ei hendig lita kjerre 
som kan nyttes til diverse småtransporter på 
gården. Det kan være en sekk kålrot som 

skal ut i en ventende bil, et par halm- eller
høyballer som skal flyttes et stykke, en 
kasse med ett eller annet som skal inn, eller 
en annen liten transport som skal utføres. 
Hjulgrabben er da god å ha for hånden.

Lett og robust
Hjulgrabben er konstruert som en liten 
høysvans, med 5 ståltinder som bærer lasset 
og ei tang som knepper til og holder det på 
plass. Lasset frigjøres ved at man trår på en
utløserspak.

Den ruller lett på store gummihjul
og det er ingen problem å håndtere
lass på 75-100 kg.

Andre produkter

Produsert 

i over 50 år!



39

11100 / 11102 ENKEL OG DOBBEL PALLEGAFFEL

Transportgaffelen er konstruert for å løfte 
paller, kasser og egnet stykkgods inntil 1500 
kg fordelt på 2 tinner. Monteres bak på traktor 
eller på lesseapparat. Leveres standard 
med 3-punkts feste. Kan påmonteres 
hurtigkoblingsramme for “Trekant” eller  
HMV/Trima.  
 
2 stk. rundballespyd kan festes på
samme rygg for transport av rundballer.
Hydraulisk løfteramme benyttes sammen 
med ovennevnte utstyr for vertikale løft av 
paller, kasser og egnet stykkgods.

Transportgaffelen, sammen med 
løfterammen, kan brukes til å stable 

potetkasser, gjødningpaller og lignende  
og å sette ting på tilhenger eller lastebil. 
Løfterammen kan også nyttes i lave rom,  
da det ikke er noen tårn som er høyere enn
traktoren.

Med transportgaffel både framme og bak 
på traktoren kan man få med seg flere 
potetkasser, paller og lignende.
 
Transportgaffelen kan monteres direkte i 
trepunktet bak på traktoren, eller man kan 
nytte hurtigkoblingsramme. Passer også
i lesseapparatet som er produsert etter 
Norsk Standard. Transportgaffelen har 
paralellføringsfeste i avstand 25 cm.
 
Gaffeltinnene monteres til ryggen med 
avstandsrør mellom platene. Man kan da 
justere avstanden mellom tinnene. Ønsker 
man å ha tinnene i fast posisjon, kan man
ta bort avstandsrørene.

Hydraulisk løfteramme
Til ryggen festes sylinderfeste og
løfterammefeste som bildet viser. Ryggen kan 
da smøyes innpå løfterammen. Sylinderen 
festes til ryggen.

Løfterammen leveres standard med 3-punkt 
og Triangel/Akkordfeste (kan leveres med 
HMV/Trima-Bergsjø). Her er akkordfestet 
ingen ulempe for vektfordelingen. Til 
løfterammen må man nytte hydarulisk 
toppstag.  
 
Løfterammen er utstyrt med hydraulisk 
sylinder som gir en løftehøyde på
75 cm. I tillegg utnyttes traktorens løftearmer 
slik at total løftehøyde blir ca. 140 cm.
 
Rundballespydene festes til ryggen i
tverrbjelken som bildet viser. Man kan ta ut 
de to underste boltene og tre tinnen med 
festeplatene ned over tverrbjelken.
 
Sett i boltene og stram alle mutterne. Man 
bruker to tinner for å unngå rotasjon på 
rundballen, samtidig som man får nok styrke 
på tunge rundballer.

Hurtigkoblingsramme
Leveres i to utgaver, for Triangel (Akkord) 
eller HMV/Trima Bergsjø. 

Hurtigkoblingsrammen festes enkelt med  
4 bolter til de indre festejernene i ryggen.
Med hurtigkoblingsramme kommer gaffelen 
18 cm lenger bak (pass på vektfordelingen).

Praktisk transportgaffel for løfting og transport
av paller, kasser og annet stykkgods

BESTILLINGSNUMMER:
11100  Transportgaffel
11102  Transportgaffel, dobbel
11110  Rundballetinne m/feste
11130  Hurtigkoblingsramme  
 Ålø/Trima/HMV
11140  Hurtigkoblingsramme Triangel
11300  Rundballegaffel m/spyd



40

Notater



Notater



42

Notater





u n d e r h a u g . n o

A
llkopi N

etP
rint

Torlandsvegen 3 - Postboks 183
N-4365 Nærbø, Norway

Tel.: 51 43 49 78 • Fax 51 43 42 07
E-mail: post@underhaug.no


