Redskap

Norskproduserte redskap i verdensklasse

Våre verdier
MOT fordi det er grensesprengende
ENGASJEMENT fordi hjertet slår best der det er begeistring
OVERRASKENDE fordi det inspirerer til nye tanker
JORDNÆRE fordi vi kjenner våre røtter og tror på det folkelige
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Råskap, ambisjon,
styrke og kraft
Norsk industri har i generasjoner utviklet og produsert
kvalitet til landbruket. En tradisjon som vi med stolthet
bærer videre i Herde Industrier. Med fokus på utvikling
og fremtidsrettede løsninger, skal vi fortsette å skape
varige verdier og trygge arbeidsplasser. Navnet vårt
forplikter, og vi skal levere.

Tro på norsk landbruk
Herde Industrier har urokkelig tro på norsk landbruk,
og tror at produksjon av mindre serier og lettere
redskaper blir viktigere enn noen gang i fremtiden.
Samlokaliseringen og etableringen av Herde Industrier
skal sørge for en bedre produksjonsoptimalisering og
vi skal utvikle selskapet til å bli større og bedre rustet
for salg i både inn- og utland.
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UH - 7028 AVLESSERVOGN

Herde redskap

Norges mest robuste og solgte vogn.
Over 12.000 solgte eksemplar i Norge.
Andre produkter
Et klart must i tårnsilo!
UH - 7025 / 7028 AVLESSERVOGN

I mange tilfeller blir vogna brukt som et helårsredskap med grastransport og
silolegging, samt stasjonær bruk som siloriver. Tusenvis av fornøyde brukere
kan bekrefte at vogna tåler dette, år etter år.

En robust avlesservogn med god vektfordeling
Andre produkter

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 hjulutrustning er viktig.Store hjul LP500x15,5” er standard.
Større hjul som gir ekstra god flyteevne, kan leveres som et tillegg. 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. Kastevalsen som er ekstrautstyr gir 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.

UH - 7025 / 7028 AVLESSERVOGN

UH-7028
Tot. lengde

596 cm

Tot. høyde

237 cm

Lasteplanlengde

370 cm

Lasteplanbredde

170 cm

Rammehøyde

138 cm

Dim. nyttelast

4000 kg

Egenvekt:

1300 kg

Sporvidde

1,50-1,80

Hjulalternativ
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
Ekstrautstyr:
Tetningsskjerm, Kastevals,
Grasfanger, Lyspakke.
Kalk- og gjødselspreder.

En robust avlesservogn med god vektfordeling

Avlesservogn kan nyttes som stasjonært reservoar til fôrautomat der fylling blir styrt automatisk. Ulike
hjulalternativer, grasfangernett, grasriver og kastevalse mm. finnes som ekstrautstyr.
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Tannhjulmotor (4kW trefaset) til
stasjonær drift av vogna som
siloriver. Lysutstyr. Stativ for
syrekanner.
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UM - 7762

Kombigrip

Vekt

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.

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.
Vekt

160 kg

Lengde

1500-2100 mm

Høyde

1240 mm

Største bredde

1240 mm

Bestillingsnummer
UM 7762

6

UM - 7780 SILAGRIP

Enkel behandling av rundballer

Ballegriper for plukking og stabling av alle
typer grasballer i plast

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.

LAGD HER

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.

175 kg

Lengde

1500 mm

Høyde

700 mm

Gripearmlengde

1100 mm

Gripearm område

1800 mm

Maks ballediameter

1400 mm

Bestillingsnummer
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)
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UM - 7790 SILAGRIP

Vår mest solgte mekaniske klype
for enkel transport av 2 rundballer
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 UM7780 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 ideelle løsningen for rasjonell transport.

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

LAGD HER

UM - 7790 XL SILAGRIP

Vår mest solgte klype fåes nå i XL
utgave, det perfekte alternativet for
store rundballer opp til 150cm
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.
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.
Egenvekt

185 kg

Maks ballediameter

1500 mm

Maks ballevekt

900 kg x 2

Bestillingsnummer
UM 7795 Trima/Ålø/HMV-feste
UM 7796 Triangelfeste
UM 7797 Eurofeste
UM 7798 Kombifeste HMV/Trima/SMS/
Lyng triangel/3-pkt
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Vekt

150 kg

Maks ballediameter

1200 mm

Maks rundballevekt

900 kg x 2

Bestillingsnummer
7831 Trima/Ålø/HMV-feste
7832 Triangelfeste
7833 Eurofeste
7834 Kombifeste HMV/Trima/SMS/Lyng
triangel/3-pkt

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 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.
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11400 DOBBEL RUNDBALLE SPYD

LAGD HER

UNDERHAUG SILOVANS

Underhaug SILOSVANS
- smidig og sterk, for en solid silo
Underhaug dobbel
rundballe spyd
Egenvekt

160 kg

Maks ballevekt

1100 kg x 2

Total bredde

2540 mm

Bestillingsnummer
11400 Dobbel ballegaffel standard med3-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
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Konstruert for å transportere 2 rundballer
opp til 1800 mm i diameter

Arbeidsbredde

# tinder

300

13

Avstand mellom tinder
30

Bestillingsnummer: KMG135XS

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
2550 mm. Rammener utstyrt med 3-punkt feste og 6 stk. Kverneland tinder
montert fastsveiste hylser. Tindene kan med enkle grep tas av enkeltvis.
Tindene er plassert slik at deto gså kan transporteres 2 rundballer med
1200 mm 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, kan
redskapet også fungere som dobbel pallegaffel.
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UNDERHAUG MULTISVANS

LAGD HER

UNDERHAUG MULTISVANS

Underhaug MULTISVANS
- laget for tøffe oppgaver
Underhaug Multisvans er et virkelig robust redskap for fronteller 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.

Unikt redskap

Arbeidsbredde

# tinder

Vekt

Rammebredde

Rammehøyde

200

23

Avstand mellom tinder
10

288

211

58

200

27

10

305

211

58

200

13

20

207

211

58

250

33

10

399

272

58

250

29

10

371

272

58

250

17

20

288

272

58

300

37

10

449

312

58

300

19

20

324

312

58

Lengde tinder: bøyd= 960mm (241181), rette= 980 mm (241161), rette=1240 mm (241162)
EKSTRAUTSTYR / FESTER
Bestillingsnummer

7752 Ferdig påsveist Eurofester, lakkert

7716 Kombifeste HMV-Trima-Triangel

241454 3-pkt kobling m/tipp Multisvans

7750 Ferdig påsveiste Trima/Ålø/HMV-fester, lakkert

241455 3-pkt kobling Multisvans

7751 Ferdig påsveist Triangel, lakkert

360130 SMS/Trima/HMV-Ballegaffel (m/2stk M24x120)
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Underhaug Multisvans er et unikt multiredskap for håndtering av
stein og mange andre lesse- og transport oppgaver som silofôr,
tørrgjødsel, ved, halm- og høyballer, paller etc. Den kan rett og slett
brukes til det meste. or å få den nødvendige styrken er den svært
robuste rammen laget av solide rør. Etter sammensveising er hele
konstruksjonen herdet etter Kvernelands spesielle herdemetoder.
Det samme gjøres med tindene etter valsing.

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 silofôr, talle og tørrgjødsel. De fire side
tindene gir god støtte på sidene og gir mulighet for større last.
Ved å ta bort noen tinder kan du også få en effektiv pallegaffel.

Stort utvalg av braketter
Forskjellige bredder, tindeavstand og tindevalg

Underhaug multisvans kan leveres i bredder på 2 m, 2,5 m og 3 m.
Kan fås med tindeavstand 10 eller 20 cm, med rette eller bøyde
tinder. De bøyde tindene er spesielt velegnet for forskjellige laste
oppgaver 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.

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.
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UM - 8028 HJULGRABB

LAGD HER

UM - 8003 KRAFTFÔRVOGN

Kraftforvogn

med lufthjul – for rask og nøyaktig
utfóring av kraftfóret

Utmating

KVALITET I OVER 50 ÅR

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

Fleksibel

Hjulgrabb for transport og fordeling av gras

Trinnløs skalaviser

Bremseplate 241295

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.

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.

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

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.

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.

Vekt

14

32 kg

Bredde

60 cm

Hjul

16’’ (4,00x8’’) luftgummihjul

Kapasitet

Ca. 75 kg våtfôr pr. lass

Bestillingsnummer UM 8028

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
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UM - 7900 DIREKTE SÅMASKINER

En effektiv såmaskin til fornying
av eksisterende graskulturer uten
forutgående jordbearbeiding.
Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.
UM - 7926 Direkte såmaskin 1,5 m, 6 cm rad avstand
UM - 7942 Direkte såmaskin 2,5 m, 6 cm rad avstand
UM - 7950 Direkte såmaskin 3 m, 6 cm rad avstand

0-50 kg/ha

Frøkasse

(160, 270 eller 320 liter)

Radavstand

6 cm

# rader

26, 42 eller 50

# såski

13, 21 eller 25

Trykk per såski

10-100 kg

Egenvekt

400 kg (1,5 m)–800 kg (3,0 m)

enn det brukes på en vanlig jordbruksseng,
kan det være nødvendig å kryss-så, dvs. en
sår to ganger 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

Praktisk bruk i jordbruket

En såmaskin med et spesielt
sålabbsystem

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

1,5, 2,5, 3,0 m

Utmating

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.

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.)

Trykkfjører.
Hydraulisk justering på
dybdehjul.
Såriller med 6 cm avstand
- justerbar dybde.
Enkel ifylling i god
arbeidshøyde.
Enkel justering/bytte av
kniver.
Farm Flex ruller.

Arbeidsbredde

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 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.

Bestillingsnummer

7974 Knivsett i 3 mm stål (std) til 2,5 m maskin

7955 Triangelkobling komplett

7975 Knivsett i 2 mm stål m/1 mm skims til 2,5 m maskin

7966 Lysutstyr komplett 2,5 og 3 m

7976 Knivsett i 3 mm stål (std) til 3 m maskin

7968 Ekstra belastningslodd 2,5 m (130 kg)

7977 Knivsett i 2 mm stål m/1 m/ skims til 3 m maskin

7969 Ekstra belastningslodd 3,0 m (150 kg)

7979 Knivsett i 2 mm stål m/skims 2 m (34 kniver)

7972 Arealmåler (digital) for 2,5 og 3 m

7980 Knivsett i 3 mm stål 1,5 m (26 kniver)

7986 Farm Flex ruller 3,0 m

7981 Knivsett i 2 mm stål m/skims 1,5 m (26 kniver)

7987 Farm Flex ruller 2,5 m

7989 Farm Flex ruller 1,5 m

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, 42 eller 50 utløp (1,5, 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.
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UM - 6030 / 6025 GRASFRØSÅMASKIN

Enkel og funksjonell
grasfrøsåmaskin
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.

Grasfrøsåmaskin

UM-6025

UM-6030

Vekt

165 kg

185 kg
3 meter

Arbeidsbredde

2,5 meter

Total bredde

2750 mm

3230 mm

Høyde

1050 mm

1050 mm

Beholdervolum

99 L

120 L

Dekkdimensjon

4.00 x 8

4.00 x 8

# Såhus

21
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Bestillingsnummer
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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GLOBUS CROSSKILL TROMMEL

LAGD HER

FJÆRSLODD

GRS 452

GRS 542

GRS 612

Arbeidsbredde, cm

450

540

610

Vekt, kg

460

515

565

GLOBUS CAMBRIDGE TROMMEL

Globus trefelt CrossKill trommel

Globus trefelt Cambridge trommel

Med høy driftssikkerhet og stabil konstruksjon er trommelen like enkel å
manøvrere i arbeidsposisjon som i transport. Alle funksjoner for omstilling
er hydrauliske og når trommelen er i transportstilling, hviler sidefeltene i
vogger som gir god vektfordeling og stabilitet ved kjøring på vei. Globus
CrossKill trommel leveres i arbeidsbredde fra 4,5 til 6,1 meter.
Alle funksjoner for omstilling fra transport til arbeidsposisjon er hydrau
liske. I transportstilling hviler sidefeltene i vogger, noe som gir god vekt
fordeling og stabilitet ved kjøring på vei. Parkeringsfoten sikrer trygg
parkering og en egen holder for hydraulikkslangene er standard.
Trommelen krever to dobbelt- og et enkeltvirkende oljeuttak på traktoren.

Med høy driftssikkerhet og stabil konstruksjon er trommelen like enkel å
manøvrere i arbeidsposisjon som i transport. Alle funksjoner for omstilling
er hydrauliske og når trommelen er i transportstilling, hviler sidefeltene i
vogger som gir god vektfordeling og stabilitet ved kjøring på vei. Globus
Cambridge trommel leveres i arbeidsbredde fra 4,5 til 7,0 meter og har
kvalitet i alle ledd.

20

Parallellføring på sloddeplank gir
samme angrepsvinkel på tindene
uavhengig av arbeidsdybde

Crosskill ring Ø450 mm og Ø490
mm knuser klomp og etterlater et
fint såbed.

Integrert steinkasse i midtfelt på
trommel. Tømmes enkelt ved å
løfte opp sidefelt

Solide 50 cm ringer gir
god pakking.

Belastningen per felt er tilnærmet lik noe som gir en jevn og fin overflate
over hele arbeidsbredden. Dette gjør at Globus trommelen legger et viktig
grunnlag til rette for vekstforholdene.

GLOBUS CROSSKILL TROMMEL

GRS 450CR

GRS 540CR

GRS 610CR

GLOBUS CAMBRIGDE TROMMEL

GRS 450

GRS 540

GRS 610

GRS 700

Arbeidsbredde, cm

450

540

610

Arbeidsbredde, cm

450

540

610

700

Transportbredde, cm

245

245

245

Transportbredde, cm

245

245

245

245

Ringdiameter, cm

50

50

50

Ringdiameter, cm

50

50

50

50

Vekt, kg

2020

2340

2520

Vekt, kg

2020

2340

2520

2900
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GRS 300

Det enkle, er stort sett det beste

LAGD HER

KOMBI SÅ-TROMMEL

Kombi så-trommel
Så i sort jord

Såtrommelen har mange fordeler. Du kan bruke
den til å så direkte i enga, eller i svart mold. Er
det litt ujevnt når du skal ut og så i svart mold, så
kommer fjærslodden til sitt rette og sletter til før du
sprer ut frøna rett bak og deretter med etterharven
som roter frøna litt nedi. Trommelen kommer sist og
får pakket frøene og steinen godt ned. Alt dette i
same sleng.

Direkteså

Skal du så direkte i enga tar du først fjærslodden
og roter litt i bakken slik at det kommer litt mold
opp og etterharven har noe å rote frøna nedi.
Igjen får du tromlet det i same sleng slik at du ikke
trenger å kjøre over stykket en gang til.

ENKEL TROMMEL GRS 300
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Når du setter maskinen i arbeidsstilling får du tanken i god høyde for å fylle frø, samtidig som vifta
ikke er over spredetallerkenene slik at frøna får en
lett vei ut, og som gjør at det er mindre sjanse for
at det tetter seg.
Vifta er elektrisk som gjør at du bare trenger 3 hydrauliske uttak på traktoren. Fjærlodden har også
enkelt utskiftbare herdede slitestål. Det følger med
en skjerm med GPS på hastigheten som mater ut
rett mengde uavhengig om du kjører i 3 km/t eller
9 km/t.

FORDELER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkte/ ny eng
Så og tromle samtidig
Fjærslodd
Fordel å så i venda jord
4,5 meter og 5,4 meter
Lett fylling
Lett vei for frø
God kapasitet
Elektrisk vifte
GPS

Leveres i gode arbeidsbredder på 4,5 meter og 5,4
meter.i 3 km/t eller 9 km/t.

GLOBUS KOMBI SÅ-TROMMEL

Arbeidsbredde, cm

300

Arbeidsbredde, cm

450

540

Transportbredde, cm

300

Transportbredde, cm

245

245

Ringdiameter, cm

50

Ringdiameter, cm

50

50

Vekt, kg

1017

Vekt, kg

3300

3740
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TEMPI OVERFLATEPLUKKER
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GLOBUS GSR STEINRIVE

Hydraulisk løft av hjulaksling gir en tipphøyde på 2 m.

Globus Tempi
overflateplukker
Globus Tempi er en kompakt og lettbetjent
steinplukker for mindre stein og vedlikeholdsplukking. Den kan også kjøres ned til
en arbeidsdybde på inntil 10 cm for kjøring
direkte på harvet jord. Stein og jord blir
tvangsmatet av en vinne over tinderista
hvor jord og mindre stein skilles ut.
Steinkassen er utstyrt med hydraulisk tipp
og løft og rommer 2300 kg og har en tipp
høyde på inntil to meter, noe som gjør det
enkelt å tippe i større tilhengere.
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Globus GSR steinrive

GLOBUS GSR steinrive forenkler arbeidet
med å samle og fjerne stein betraktelig.

Med en arbeidsdybde på inntil 10 cm sikrer man at jorda
er fri for store stein og at jordklumper blir knust. Resultatet blir en jevn overflate og en steinstreng som lett kan
fjernes med en steinplukker.
Tindene i Globus steinrive er av herdet borstål med høy
kvalitet og sliteevne. Steinrivene leveres med standard
eller dobbelt antall tinder. Dobbelt antall tinder effektiviserer sammenraking av mindre stein ytterligere.

GLOBUS STEINRIVE

GSR 32300

GSR 63300

GSR 44400

GSR 87400

Arbeidsbredde, cm

300

300

400

400

Standard / dobbelt antall tinder

Standard

Dobbelt

Standard

Dobbelt

Transportbredde, cm

345 (130*)

345 (130*)

130

130

Antall tinder

32

63

44

87

Vekt, kg

700

815

885

1040

Effektbehov, Hp

45

45

60

60

* Transportdrag leveres som tilleggsutstyr. PTO-aksling inkludert på alle modeller
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GLOBUS STRØKASSE

Globus vet
alt om snø
Globus selvlastende strøkasse
nå i standard galvanisert
1600 x 2.40 leveres med individuelle bladfjærer i herdet fjærstål
plassert på baksiden mot bæremaskin, og minimerer risiko for
bøyde fjærer ved fylling.
Enkel og driftssikker konstruksjon for strøing av salt og grus. Stor
omrører minimerer risiko for klumping og pakking i kassa.
Utmatervalsen er utstyrt med knaster i Hardox. Strømengden
justeres enkelt ved å justere gummiklaffen mot utmater med ei
justeringsfjær på siden av kassa.
Strøkassen kan leveres med valgfri innfesting. Hydraulisk mengde
regulering og presenning tilbys som ekstrautstyr.

STRØKASSE

GSK 900

GSK 1600

Strøbredde, cm

200

240

Transportbredde, cm

225

265

Vekt, kg

450

550
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GSF 245-18 & GSF 255-18

LAGD HER

GTF 235 & GTF 250

GSF 245-18 – Allrounderen
GSF 245 er den minste av våre V-fresere. 245 cm arbeids
bredde og 85 cm vifte gir stor kapasitet og lang kastelengde. Glideskoene bak er trukket inn ved siden av
viftehuset, dette gir meget gode flyteegenskaper og en
fres som følger terrenget godt.

GSF 255-18 - For de
tøffeste oppgavene
GSF 255 er en stor kraftig fres for den profesjonelle bruker.
255 cm arbeidsbredde og 90 cm vifte gir meget god kapasitet og lang kastelengde.

GLOBUS V-FRES

GSF 245-18

GSF 255-18

Arbeidsbredde

245 cm

255 cm

Arbeidsbredde med 1 vinge

265 cm

275 cm

Arbeidsbredde med 2 vinger

285 cm

295 cm

Viftediameter

85 cm

90 cm

Vekt

920 kg

1180 kg

Effektbehov, HK

fra 100 hp

fra 130 hp

EKSTRAUTSTYR:
Hjulsett komplett
Kantvinge venstre
Kantvinge høyre
Verktøykasse

2-trinns fres GTF
235 og GTF 250
GTF 235 og GTF 250 er av de mest solide 2-trinns fresere i
sin klasse på markedet. Dette kommer av den solide rammekonstruksjonen og utstrakt bruk av Hardox og Strenx stål i
chassi på fresen. Vifte, viftehus og innmaterskruer er utformet
i Hardox 450.
Slitestålene er produsert i Hardox 500. Meget kraftig drivlinje
med duplex kjede, stor solid girboks og kraftig lagre. Dette gir
lang levetid på slitedeler og lave driftskostnader.
Drivlinjen er utstyrt med bryteboltkobling mot innmaterskrue.

Enkel tilgang til brytebolt for mateskrue

Smørepunkter på alle bolter i tut

Meget solid dobbelt 1” kjede.

Ny større 50cc hydraulikkmotor for
sving av tut

Overflatebehandling!

Justerbare innmatervinger for
å minimere avstand mellom
veien og vingene.

Ny større 50cc hydraulikkmotor
for sving av tut.

Smørenippler på alle
bolter til nedbrekk.

2 slitesko bak plassert på
hver side av viftehus gir
meget god flyteevne.

Sandblåst - avfettet og grunnet, før lakkering med 2 komponent lakk.
Med sitt design gir utkastertuten deg mulighet til å styre snøen akkurat dit du vil. Det todelte nedbrekket gjør at du kan
styre snøen dit du ønsker, også mellom traktor og fres. Tuten
er nedfellbar for enkelt vedlikehold og smørepunkter i bolter
for lang levetid.

GLOBUS 2-TRINNS FRES
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GTF 235

GTF 250

Arbeidsbredde

235 cm

250 cm

Viftediameter

70 cm

80 cm

Innmaterskrue diameter

45 cm

45 cm

Vekt

800 kg

900 kg

Effektbehov, HK

70

80

EKSTRAUTSTYR:
Hjulsett komplett
Kantvinge venstre
Kantvinge høyre
Hydrauliske kantvinger
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GTF 255-18 & GTF 275-18
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Kan trekkes eller rygges som standard. Med en frontmonteringsgirkasse kan fresen i tillegg frontmonteres

Stor solid girboks og clutcher for innmaterskruer.

GTF 255-18 og GTF 275-18

Ny større 50cc hydraulikkmotor for sving av tut

Førstevalget ved store snømengder!
GTF 255 og GTF 275 er av de mest solide 2-trinns fresere i
sin klasse på markedet. Utstrakt bruk av Hardox og Strenx
stål i chassi på fresen. Vifte, viftehus og innmaterskruer er
utformet i Hardox 450.
Vendbare slitestål i Hardox 500. Dette gir lang levetid på
slitedeler og lave driftskostnader. Stor 85 cm vifte og store
innmaterskruer gir en suveren kapasitet! Fresen er utstyrt
med en stor sentermontert girboks med automatkoblinger
mot innmaterskruer
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Kan trekkes eller rygges som standard. Tilleggsutstyr:
Heavy duty girkasse for front og rygging med 1000 rpm..
Ved å montere et frontmonteringskit kan den også brukes
i front på traktoren. Innfesting av drag gjør omstilling mellom front/rygging og slep meget enkelt.
Med sitt design gir utkastertuten deg mulighet til å styre
snøen akkurat dit du vil. Det todelte nedbrekket gjør at du
kan styre snøen dit du ønsker, også mellom traktor og fres.
Tuten er nedfellbar for enkelt vedlikehold og smørepunkter
i bolter for lang levetid.

GLOBUS TWO-STAGE BLOWERS

GTF 255-18

GTF 275-18

Arbeidsbredde

255 cm

275 cm

Arbeidsbredde uten sideplater

235 cm

255 cm

Arbeidsbredde med 1 vinge

275 cm

295 cm

Arbeidsbredde med 2 vinger

295 cm

315 cm

Viftediameter

85 cm

85 cm

Innmaterskrue diameter

85 cm

85 cm

Vekt

1200 kg

1400 kg

Effektbehov, HK

130 hp

130 hp

EKSTRAUTSTYR:
Hjulsett komplett
Kantvinge, høyre og venstre
Hydraylisk kantvinge
Kantkniv, høyre og venstre

Grease fittings in chute bolts.
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GRAVESKUFFER, SMALSKUFFER, PUSSESKUFFER FAST

Graveskuffer

Modell
GVG 28-S30 FF

God kvalitet til
entreprenøren

Produseres i størrelser fra 28 liter til 400 liter.
Bredde fra 360 mm til 800 mm. Kan leveres for
de fleste typer hurtigkoblinger, eller direkte
festet til maskinen. Tenner eller frontskjær etter
ønske.
Alle graveskuffene er laget av høykvalitets stål,
beregnet for å vare lenge og tåle tøffe opp
gaver. Globus skuffene kan leveres for de fleste
typer hurtigfester eller direktefestet til mask
inen. Alle skuffene i listen nedenfor er oppgitt
med Kvernex vendbare tannsystem. Dersom du
ønsker å bruke annet system så kan de fleste
modellene leveres med tenner fra kjente leverandører som Cat, Volvo, MTG, Kingmet m.m.
For skuffene levert med Kvernex front leverer vi
også pusseskjær til alle modeller.

GVG 28-S30 M16 KVX
GVG 60-S30 FF
GVG 60-S30 M16 KVX
GVG 90-S30 FF
GVG 90-S30 M16 KVX
GVG 120-S40 FF
GVG 120-S40 M20 KVX
GVG 160-S40 FF
GVG 160-S40 M20 KVX
GVG 180-S40 FF
GVG 180-S40 M20 KVX
GVG 250-S40 FF
GVG 250-S40 M27 KVX
GVG 280-S40 FF
GVG 280-S40 M27 KVX
GVG 400-S50 FF
GVG 400-S50 M27 KVX

Modell

Smalskuffer

GVS 28-S30 FF
GVS 28-S30 M16 KVX
GVS 60-S50 FF
GVS 65-S40 M20 KVX

Leveres i størrelser fra 20 liter til 200 liter.
Bredder fra 160 mm til 500 mm. Tenner eller
frontskjær etter ønske. Skuffene leveres med
standard S fester..

GVS 110-S40 FF
GVS 110-S40 M20 KVX
GVS 160-S50 FF
GVS 160-S50 M27 KVX
GVS 300-S60 FF
GVS 300-S60 M36 KVX

Modell
GPF 50-30

Pusseskuffer – fast
Leveres i størrelser fra 50 til 465 liter. Bredde
fra 700 mm til 1400 mm.
Leveres som hydraulisk tiltbar med fast feste
for rotortilt. Skuffene leveres med standard S
fester.

GPF105-S30
GPF 135-S30
GPF 135-S40
GPF 175-S40
GPF 250-S40
GPF 300-S40
GPF 330-S40
GPF 360-S40
GPF 360-S50
GPF 465-S50
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PUSSESKUFFER - HYDRAULISK TILT, DYRKESKUFFER, SOLDESKUFFER, PROFILSKUFFER
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RIPPER, PUSSESKJÆR

Modell

Pusseskuffer –
hydraulisk tilt
Leveres i størrelser fra 50 til 360 liter.
Bredde fra 700 mm til 1300 mm.
Leveres som hydraulisk tiltbar med fast feste
for rotortilt. Leveres med standard S fester.

Dyrkeskuffer
Leveres i størrelser fra 150 liter til 416 liter.
Bredde fra 700 mm til 850 mm. Tenner eller
frontskjær etter ønske. Skuffene leveres med
standard S fester.

GPH 50-S30
GPH 105-S30
GPH 135-S30
GPH 135-S40
GPH 175-S40
GPH 250-S40
GPH 300 S40
GPH 330-S40

Ripper

GPH 360-S40
GPH 360-S50

Dekker maskiner fra 2 tonn til 24 (35) tonn. Utskiftbare
tenner. Leveres med standard S fester.

Modell
GVF 170-S30 M20
GVF 170-S30 ST
GVF 260-S40 M20

Modell

GVF 260-S40 M27

GVT 2 – 4 S30

GVF 416-S50 M27

GVT 4 – 5 S40
GVT 4 – 6 S40
GVT 4 – 6 S50
GVT 6 – 10 S50
GVT 9 – 15 S60

Soldeskuffer
Leveres som 220L og 400L. Kun fast front og
fasong som pusseskuffer. Skuffene leveres
med standard S fester.

Modell
GVF 275-S40
GVF 400-S50
GVF 700-S60
GVF 900-S70

Pusseskjær

Modell
GVI 20 M20
GVI 25 M16

Pusseskjær til de fleste varianter
av graveskuffer og smalskuffer.

GVI 33 M16
GVI 33 M20
GVI 33 M27
GVI 40 M16
GVI 40 M20
GVI 40 M27
GVI 40 M36
GVI 46 M16
GVI 50 M16
GVI 50 M20
GVI 50 M27
GVI 50 M36

Profilskuffer
Leveres i størrelser fra 28 liter til 300 liter.
Tenner eller frontskjær etter ønske. Skuffene
leveres med standard S fester.

Modell

GVI 60 M16

GVB 28-S30

GVI 60 M20

GVB 45-S30FF

GVI 60 M27

GVB 45-S30

GVI 60 M36

GVB 70-S40

GVI 60 M48

GVB 200-S50

GVI 70 M20

GVB 275-S50

GVI 70 M27

GVB 300-S60

GVI 80 M27

GVB 650-S60
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HERDE INDUSTRIER

Med styrken og
råskapen fra generasjoner
Herde Industrier er en norsk redskapsprodusent,
med fokus på å levere det bonden trenger. Flere
av våre produkter er utviklet i samarbeid med
våre kunder. Fleksibilitet og kvalitet, til bondens
beste. Vi tror på den norske bonden, på deg som
kjemper for landbruket fordi det ligger hjertet
nært, og vi vil sammen med deg kjempe hver
dag for å skape gode historier for bygd og land.
Vår fabrikk			

Kontakt oss

Torlandsvegen 3, 4365 Nærbø

Tlf.: 51 79 19 00

				post@herdeindustrier.no

Følg oss på sosiale medier: Herde Industrier

Finn din nærmeste forhandler på
vår nettside: herdeindustrier.no

