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SULKY er det sikre
valg når du skal

købe såsæt.

3

Alt i udstyr til den perfekte såning :

Nu også som 100% SULKY løsninger

Som ekspert i såning, ved vi hos SULKY hvor vigtigt det er at få lavet
et perfekt såbed, for at give afgrøden den bedst mulige start.
Derfor tilbyder vi hos SULKY også en serie af topkvalitets rotorharver
i kombination med vore mekaniske eller luftassisterede såmaskiner.

■ Effektive maskiner som sikrer dig et perfekt såbed både på pløjet
jord og ved reduceret jordbearbejdning.

■ Alsidige maskiner som er bygget til at modstå det nordiske klima.

■ Sikrer dig et perfekt såbed takket være de forskellige indstillinger
af rotorharven, sådybde og pakning af jorden.

■ Rotorharver til alle størrelse traktor 
sammenbygget med SULKY såmaskiner opnår du et såsæt bygget til
intensivt brug.

SULKY rotorharver og SULKY såmaskiner integreret i et såsæt giver dig
en såløsning som repræsenterer en sikker, effektiv og langtidsholdbar
investering.

Maskiner der sikrer dig mange kommende såsæsoner !

Opklappelige

rotorharver se side 10
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CULTILINE

Den kraftige rotorharve serie

400.26 serien (4,00 m model)

Serie 250.14 300.14 300.17 300.26 350.17 400.20 400.26 450.26

Arbejdsbredde 2,50 m 3 m 3 m 3 m 3,50 m 4 m 4 m 4,50 m

Antal rotorer 10 12 12 12 14 16 16 18

Kraftbehov (hk) 70 - 140 70 - 140 70 - 170 120 - 260 70 - 170 90 - 200 120 - 260 120 - 260 

PTO (rpm) 1 000 r.p.m*

Sikkerhed PTO aksel med momentbegrænser og automatisk reset.

Indstilling af
rotorhastighed

300.14 serien (3,00 m model)

Tandhjul
(2 hastigheder)

Tandhjul
(2 hastigheder)

Håndtag +
tandhjul

(2x2  hastigheder)

Håndtag +
tandhjul

(2x2 hastigheder)

*Brug af rotorharven ved 1000 rpm reducerer belastningen på drivlinien

(540 og 750 rpm PTO hastighed må kun bruges lejlighedsvis på jordbundsforhold som ikke kræver over 100 hk)

Opklappelige

rotorharver Se side 10
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Maskiner med styrke
og effektivitet

Med overdimensioneret ramme og
kraftig dimensioneret transmission
Fra 3,00 meters bredde og opad er SULKY
rotorharverne bygget til en komplet integration med
SULKY såmaskiner. Takket være den solide
konstruktion får du med en SULKY rotorharve et
stærkt produkt bygget til mange års arbejde.

Bygget med kvalitetskomponenter
Velkendte leverandører (Timken, SKF, Walterscheid,
m.v.) og en perfekt samlekvalitet sikrer en rotorharve
som kan klare selv de mest krævende arbejdsopgaver.
Det er også din sikkerhed for en god gensalgsværdi når
du skal sælge rotorharven som brugt.

En effektiv rotorharve med et
optimalt kraftbehov
Med 4 rotorer per meter er SULKY rotorharver i
stand til optimalt at udnytte traktorens kraft og
herigennem lave et perfekt såbed på pløjet land samt
ved reduceret jordbearbejdning.

Kundens behov til såsættet har
første prioritet hos SULKY
Foruden denne Ø 580 mm gummiringspakker, fås en
komplet serie af forskelligt udstyr (se side 9). Således
har du mulighed for at opbygge et såsæt tilpasset dine
ønsker og din jordbundstype. Forhør nærmere om dine
muligheder hos din SULKY forhandler.
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CULTILINE

1

2

3
4

8 mm tyk* rotorharvebjælke,
dobbelt tykkelse ved lejehuset
Den kraftige opbygning af hele rotorharvebjælken
resulterer i en særdeles stiv rotorharve (forstærket med
sidestøtter selv på 3,00 m udgaven). Monteret med
livstidssmurte lejer og en dobbelt tætnings-ring for at
hindre lækager samt sikre at de bevægelige dele
forbliver smurte hele tiden. Den dobbelte skinne tættest
på lejehalsen sikrer en god støtte til lejerne og sørger
for at udline belastningen på rotor og tænder.
*På HR 300.14 modellerne (3,00 m) : 6 mm rotorharvebjælke, dobbelt tykkelse ved lejehuset.

Kraftigt tandhjuls drivhoved
Disse tandhjul er produceret af formstøbt stål og sikrer
takket være deres konvekse form at al kraften overføres
til hver rotor. Dette fordi tandhjulet og det øverste koniske
rulleleje er på højde med hinanden.

Koniske rullelejer
Overdimensionerede rullelejer sammen med en kraftig
tandholderaksel sikrer en konstant overførsel af kraften
til tandholderen, selv ved ekstreme belastninger.
Fabriksmonteret med en afstandsholder som gør at
yderligere justering ikke er nødvendig. En kraftig
opbygning som sikrer en lang og problemfri levetid.

Kraftige runde lejehuse
Holder de bevægelige dele centreret, uden risiko for
slør med tiden.

Her får du
rotorharve af
topkvalitet
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Rund tandholder
Tænderne er monteret tæt på lejehalsen hvilket er den
mest optimale placering for at sikre lang holdbarhed.
Tænderne er formet således at de bedst muligt lader
sten og planterester passere. 

Tænder monteres 
uden møtrikker
Udskiftning af tænder foregår
nemt selv efter mange
hundrede hektarer. Boltene
løsnes nemt og en ny tand
kan sættes  op. Forhør også
nærmere om  muligheden for
hurtigskift af tænder på
SULKY rotorharven.

Rotorharvetænder
størrelse 330 x 16 mm*
De spiral-formede, skrå-vinklede, sejhærdede,
ståltænder ( carbid hærdede tænder er ekstraudstyr)
sikrer en optimal bearbejdning af såvel pløjet jord som
ved reduceret jordbearbejdning. Tændernes størrelse
sikrer dem en lang levetid.

5

6

7

3 års reklamationsret på

gearkasse og lejehals

*300 x 12 mm på CULTILINE HR 300.14

Rotorsektion (undtaget CULTILINE HR.14) :

- Tandholderaksel, ø 50 mm hæret stål i et stykke

- ø 65 mm øverste og ø 55 mm

nederste koniske rullelejer

- 45 mm konveks splineaksel
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Flere muligheder for
rotoromdrejninger
• På 250.14 / 300.14 /300.17/ 350.17 / 400.20 /

400.28 / 450.28 og 600.28 modellerne :
2 speed gear ved skift af tandhjul

• På 300.26 / 400.26 og 450.26 modellerne :
Omskifter med 2 positioner således at der er 4
gear som standard (2 via omskifter og 2 via
tandhjul)

CULTILINE

4 rotorer per meter :
optimalt kraftbehov
• Bedre opblanding af jord og stubbe samt bedre

smuldring af jorden ved samme rpm
sammenlignet med rotorharver med færre rotorer.

• Reduceret kraftbehov sikrer mindre forbrug af
diesel på pløjet land eller forbedret fremkørsels
hastighed ved reduceret jordbearbejdning.

• De yderste rotorer roterer indad for at sikre
et jævnt såbed.

• Stærke og justerbare sideplader.
8 mm kraftige slidplader som kan 
klappes op for at reducere transportbredden
til 3,00 m (på 3,00 m modeller).

Rotor rpm Standard Ekstraudstyr

33
32

32
33

24
41

22
43

26
39

29
36

341 283 217 248 41 1 437Model .14 .17 .20 .28

1
2

1000 rpm

.14

Rotor rpm Standard Ekstraudstyr

22
37

23
36

28
31

25
34

314 385 272 254Model 1. gear
1000 rpm

.26

.14 364 447 31 6 294Model 2. gear
1000 rpm

.26

1
2

1000 rpm

Rpm tabel

Focus på effektivitet og
det optimale såbed

260 hk gear med omskifter
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Markører monteret på
rotorharve
Med hydrauliske markører til lodret,
udstyret med både en aktiv og passiv
sikkerhedsanordning får du en nem og
sikker spormarkering. Med hydraulisk
løft til lodret minimerer du også
såsættets totalbredde for vejtransport. 

• Tilbagetrukket montering af gear, en position som tillader en større
bevægelse af PTO akslen og en bedre beskyttelse i løftet tilstand

• Kategori II og III* påkobling, med bevægelige led som sikrer at harven
følger jordoverfladen og som gør påkoblingen nemmere

• WALTERSHEID* PTO aksel med momentbegrænser og automatisk reset.
"Powerdrive" udgaven på CULTILINE HR.26 og HR.28 skal smøres for
hver 250 timer.

• Gennemgående PTO aksel er standard * *

• 2 tons hydraulisk påkobling med to enkeltvirkende cylindre.
Fås også med mekanisk påkobling.

• En automatisk A-ramme påkobling gør af- og påmontering af
såmaskine sikker og enkel.

Nem tilkobling til traktor og såmaskine

Sporløsnertænder
Justerbar i både højde og bredde 
så de kan tilpasses enhver
hjulmontering.

* Undtagen CULTILINE HR 300.14 og Ka.t III på CULTILINE HR.28

* * Undtaget CULTILINE HR.28

"skræddersyet"
udstyr

Front eller 
bagmonteret 
planerplanke
Som frontmonteret klarer den de største
ujævnheder og sikrer et mere optimalt
arbejde for rotorharven. 
Planerplanken kan også leveres i en
bagmonteret udgave. 
Justering eller afmontering af
planeplanken foretages nemt ved 
hjælp af dens pløkke og håndtag. 

Ekstra stenbeskyttelse
Opbygningen af rotorharvens bjælke og tandholdere 
gør at dette ekstraudstyr kun er nødvendigt på ekstremt
stenede jordtyper.
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Cultiline HR.28 : effektiv i marken
og sikker på vejen

Model HR 400.28 HR 450.28 HR 600.28

Arbejdsbredde 4,00 m 4,50 m 6,00 m

Transportbredde 2,95 m 2,95 m 2,95 m

Antal rotorer 16 18 24

Kraftbehov (hk) 120-280 120 - 280 120 - 280

PTO (rpm) 1 000 rpm* 1 000 rpm* 1 000 rpm*

Indstilling af Tandhjul Tandhjul Tandhjul
rotorhastighed (2 hastigheder) (2 hastigheder) (2 hastigheder)

Som det mest universale redskab til bearbejdning af jorden før
såning, arbejder SULKY rotorharver effektivt uanset om det
drejer sig om bearbejdning af stubjord eller pløjet jord, selv af
den sværeste type.

Større og større arealer der skal rotorharves samt restriktionerne
ved landevejskørsel har fået SULKY til at udvikle rotorharver
med stor arbejdsbredde og lille transportbredde.

* Maskinen må kun bruges med 1 000 rpm.

CULTILINE HR.28 serien har nogle af de samme
karakteristiske fordele som alle andre SULKY rotorharver :
• 4 rotorer per meter sikrer et optimalt jævnt såbed, lavt

støjniveau samt forbedret effektivitet, lavere kraftbehov  og
bedre brændstoføkonomi. 

• 3 års garanti på gearkasse og lejehals

• Koniske “longlife” lejer på rotorharve

• lejer med 60 mm diameter 
på 550 mm pakvalse.

SULKY´s rotorharver har

en transportbredde på kun

2,95 m. Opklapning sker

uden det er nødvendigt at

forlade førersædet. En

hydraulisk kontrolleret lås

gør landevejskørslen sikker.
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En 280 Hk gearkasse og mange
valgmuligheder for
rotoromdrejninger
Der er nem adgang til sidegearene for at justere
rotor hastigheden. Dette gøres ganske enkelt ved at
vende standard gearene mellem 2 hastigheder : 341
rpm eller 283 rpm ved en PTO hastighed på 1 000
rpm. NB : En WALTERSCHEID "Power Drive" PTO
aksel er standardmontering (skal kun smøres for
hver 250 timer) Denne har en momentbegrænser
med automatisk reset.

Kraftigt opbygget
rotorharvebjælke
således at vrid undgåes
På rotorharver med stor bredde er det mest udsatte
punkt lejehalsen. SULKY CULTILINE HR.28 serien
af  rotorharver er opbygget med kraftig
rotorharvebjælke som modstår selv enorme
belastninger. Se side 6 og 7.

Den centrale ramme        bærer de to
løftecylindre        ; som er solidt monteret

på hver sin rotorharvesektion
Lejehalsene er også bygget meget kraftigt op :
8mm tyk rotorharvebjælke, dobbelt ved
lejehuset. Rotorharvens sideplader er 10 mm
tykke med 8 mm tykke justerbare slidplader.

Smidigt højkvalitets stål
Højkvalitetsstål er en ekstra garanti på
SULKY CULTILINE HR.28 rotorharver.

3 års garanti på 

gearkasse og lejehals

1

2

3

Rotor rpm Standard Ekstraudstyr

33
32

32
33

24
41

22
43

26
39

29
36

341 283 217 248 41 1 437

1000 rpm 1
2

Model .28

Rpm tabel

2
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CULTILINE

Ø 500 mm rørpakker
En pakker som egner sig bedst til de lettere jordtyper.
Efterlader jordoverfladen med lidt flere knolde. Leveres
som standard som “7-rørs”  pakker men fås også med
flere ”rør”.

Ø 550 eller 460 mm tandpakker
Monteret på kraftige Ø 60 mm kuglelejer, bygget til brug
på rotorharvesåsæt. En alsidig pakker, der selv i fugtige
jordforhold pakker jorden uden at pakkeren stopper til.
Udstyret med dens tænder som sikrer at jordknoldene
bliver knust og jorden bliver pakker optimalt luftigt
sammen. Vendbare afskrabere med individuel og central
indstilling. Disse skrabere er som standard lavet i helstøbt
stål belagt med kulstof. 4,00 og 4,50 meters rotorhaver er
udstyret med en ekstra forstærkning.
En Ø 460 mm tandpakker (med 40 mm lejer) kan også fås
til 2,50 / 3,00 og 3,50 meters rotorharverne. Dette gør det
muligt at bygge et lettere såsæt.

Ophæng imellem såsektionen
og Ø 550 mm tandpakker eller
gummiringspakker
Via dette ophæng, kan SULKY´s mekaniske eller
luftassisterede såmaskine tilbyde en mere jævn sådybde.
Dette ophæng tillader såskærene at følge jordens
overflade meget nøjagtigt.
Ligeledes gøres dybdejusteringen meget mere enkel.

En væsentlig del af udstyret : pakkeren

Ø 580 mm gummiringspakker :
Skaber en mere opdelt pakning af jorden i såbeddet.
Praktisk talt arbejder den som tilpasser af sådybden idet
den med 12,5 cm mellemrum efterlader en lille række med
luftig jord for såskærene. Med en stor diameter (580 mm),
er SULKY gummirings pakkeren perfekt til såsæt uanset
om der arbejdes i tør eller fugtig jord eller med høj
fremkørselshastighed. Gummiringspakkeren er også
effektiv i jorde hvor der er foretaget en nedmulding af
afgrøden idet den sørger for at den nedmuldede afgrøde
forbliver i jorden.
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Modeller 250.14 / 300.14 300.17 / 350.17 300.26 / 400.26 400.28 / 450.28
/ 400.20 / 450.26 / 600.28

Kat. II/III påkobling – Flydende ophæng II II/III II/III III

WALTERSCHEID* PTO aksel m/ momentbegrænser
og automatisk reset ● ● ● ●

1 000 r.p.m PTO aksel ● ● ● ●

2 trins gearboks ● ● - ●

4 trins gearboks - - ● -

Gennemgående PTO udtag ● ● ● -

Opklappelige sideplader ● ● ● ●

Ø 550 mm tandpakker

Ø 580 mm gummiringspakker - -

Ø 460 mm tandpakker - -

Ø 500 mm rørpakker

“7 rørs” rørpakker

Sporløsnertænder (2x2)

Kraftige sporløsnere (2 x 60x25) - - -

Carbid hærdede tænder

Planerplanke, front eller bagmonteret**

Ekstra stensikring

Mekanisk påkobling -

Hydraulisk påkobling med 2 cylindre (SA) (2 000 kg)

Sidemarkører på rotorharve (fabriksmonteret) -

Ophæng imellem såskær og tandpakker eller
såskær og gummiringspakker - -

Lysanlæg - - -

Antal sæt gear på rotorharve :

Udstyr ( ● Standard - Ekstra - Opgiv type ved bestilling)

Model 250.14 300.14 300.17 300.26 350.17 400.20

Arbejdsbredde 2,50 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m
Transportbredde 2,50 3,00 m(1) 3,00 m(1) 3,00 m(1) 3,50 m 4,00 m
Kraftbehov hk 70-140 70-140 70-170 120-260 70-170 90-200
Ca. vægt med Ø 550 mm tandpakker 1 150 kg 1 310 kg 1 480 kg 1 570 kg 1 690 kg 1 850 kg

(1) Takket være de opklappelige sideplader.

Model 400.26 450.26 400.28 450.28 600.28

Arbejdsbredde 4,00 m 4,50 m 4,00 m 4,50 m 6,00 m
Transportbredde 4,00 m 4,50 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m
Kraftbehov hk 120-260 120-260 120-280 120-280 120-280
Ca. vægt med Ø 550 mm tandpakker 1 940 kg 2 120 kg 2 500 kg 2 650 kg 3 240 kg

* Undtagen CULTILINE HR 300.14

** Undtagen CULTILINE HR.28 (bag)

n

se tabel side 8
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En særdeles enkel og stærk maskine
• Denne jordløsner er monteret med en afstand til rotorharven på

80 cm. Dette gør at jorden lige når at falde ned inden den skal
bearbejdes af rotorharven. Afstanden er ligeledes nødvendig når
tænderne svinger bagud når sikringsbolten springer.

• 200 x 120 mm ramme med kraftige sideafstøtninger og “bro”
bygget til PTO akslen til rotorharven kan passere.

• Justerbar arbejdsdybde.

1

2

3

5

4

AM serien

For succesfuld såning på ikke pløjet land
Reduceret jordbearbejdning sikrer dig uden tvivl store
besparelser på arbejdstimer, diesel… men for at sikre dine
indtægter er det vigtigt at få såsæden godt i jorden. 
Strukturen i jorden er af afgørende betydning for etableringen
af afgrøden nu og de kommende sæsoner. 
For at kunne så direkte efter høst, er det nødvendigt med en
bearbejdning af jordens overflade ved hjælp af specielle
løsnertænder.

1. Skærebladene produceret af 20 mm boron stål, skærer jorden
i ned til 35 cm dybde, uden at beskadige de dybere  liggende
jordlag. Med en afstand på 84 cm til rammen og op til 75 cm
afstand mellem bladene (3,00 m model /4 tænder), er det muligt
at trække jordløsneren igennem selv på meget tunge jorder.
Hver tand er sikrer med en sikringsbolt.

2. Kniven beskytter skærebladet. Knivens levetid kan fordobles
ved at vende den. Dette er også med til at reducere dine
omkostninger.

3. Spidsen sikrer opbrydning af alle jordtyper.
Spidsen er af carbid stål.

4. 400 mm brede vinger har til opgave at opbygge en lille
“bølge” i jorden. Dette giver også en vertikal påvirkning af
jorden i hele arbejdsbredden.

5. Hælen Hælen har til opgave at udvide jorden lidt inden
vingen kommer til. Dette har en optimal påvirkning af
kraftbehovet og brændstofforbruget.

Jordløsner med kraftig ramme monteret med specielle tænder

14

CULTILINE
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Type Bredde Antal Egenvægt Påkobling Påkobling
tænder kg bag

En kommentar fra ARVALIS (1) omkring SULKY jordløsneren :

Meget positiv restrukturering takket være 
løftningen af jorden
(1) Fransk agronomisk institut (I PERSPECTIVES AGRICOLES 07-08/2003)

De lige tænder på AM jordløsneren
Skaber påvirkning af jorden i hele
arbejdsbredden i 15 cm dybde,
hvilket oftest er tilstrækkeligt.
Dette i modsætning til andre 
typer af tænder som arbejder 
lokalt men går i dybden ned til 
20-25 cm dybde.

Options : • Ydre forlænger for at modificere rammen fra 3,00 til 4,00 meter
• Komplet forlænget PTO aksel med skraldekobling

(for at beholde den originale PTO aksel hvis der skal køres med
rotorharven alene)

Under transport tillader det flydende ophæng 

30 cm overhæng mellem AM sporløsneren og

CULTILINE rotorharven

AM
3,00 m 4 eller 6 660-790

840 mm Kat. III Kat. III(1)

4,00 m 6 eller 8 880-1010
(1) med klokobling

NB : for kombination med en AM jordløsner

bør vælges rotorharve af .17/.20/.26 serien

Disse modeller er udstyret med 330 x 16 mm

tænder på rotorerne. Disse arbejder perfekt i

planterester etc

“ ”

15

• Løsning af jord uden at
opblande de nedre
jordlag

• Optimalt
kraftbehov

• Jorden når at falde
ned før det kommer til
rotoren

• afstanden her er plads
til at tænderne kan
svinge tilbage ved
påkørsel

Forberedelse af såbeddet
med CULTILINE HR rotor
harve med 4 rotorer per
meter

Pakkeren foretager
pakningen af jorden

Optimal placering af
udsæden med
UNIDISC skiveskær
på alle jordtyper 

Dækning af
såsæden med
den justerbare
efterharve

Frihøjde
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VR serien

Ideel på lette jorder og på jord
som er bearbejder før såning
På lettere jordtyper er det ofte en fordel at foretage
pløjningen lige før såningen.
En overharvning med en kombiharve er som oftest
rækkende for at lave et godt såbed. Derfor tilbyder
Sulky også VR serien som er en kombiharve beregnet
til disse jordtyper.
Med SULKY kombiharven kan der arbejdes med en
fremkørselshastighed på op til 12 km/t.
Således er VR serien et effektivt redskab som har lave
omkostninger til sliddele.

Et stærkt og
kompakt design

Udstyrsmuligheder på VR
serien :
• Sporløsnertænder som kan  justeres

i dybden og som monteresganske

simplet.

• Transmission som trækker blæseren

på (SULKY OPTILINE MP eller

REGULINE SPI luftsåmaskiner). 

• Ophæng imellem såskær og

Ø 550 mm tandpakker

Spindler til justering af arbejdsdybde er

standard.

16

CULTILINE
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SULKY kombiharver :
Hurtige og økonomiske

Type VR SERIEN

Arbejdsbredde 3,00 m 3,50 m 4,00 m
Antal tænder 24 30 33
Antal af rækker 3 3 3
Påkobling Kat.II Kat.II Kat.II

Kraftig ramme med seperat
ramme for tænderne. En

anderledes opbygning som er
optimal til påbygningssåmaskiner

og som muliggør en høj
fremkørselshastighed.

Tandpakker:
Der kan vælges imellem

Ø 460 mm eller Ø 550  mm 
Kraftige lejer (Ø 60 mm).

3 bullet harve med tænder af
type 32 x 12. God gennemgang

for planterester, sten etc.

17
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CULTILINE

Mulighederne er mange

Den enkle maskine til “solo” brug Compact serien
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“100 % Sulky” 

Luftassisteret såmaskine Luftassisteret såmaskine med eenkornshjul
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Spacialisten i såsæt 
og gødningsspredere

CERTIFICATION

Sulky er i dag den førende franske
producent af såmaskiner og
gødningsspredere.
Som producent af kvalitetsmaskiner er det vores
ypperste opgave og sikre at vore produkter arbejder
upåklageligt år efter år og sikrer brugeren det perfekte
resultat. Enhver maskine er udstyret præcist efter
kundens ønske... Vores vigtigste opgave er at levere dig
et kvalitetsprodukt, give dig en grundig instruktion i
brugen, og sikre dig god opbakning med service og
reservedele hvis uheldet skulle være ude.
Din lokale forhandler står klar til at forklare og vise dig
alle fordelene ved et SULKY produkt.
Desuden står vi på SULKY fabrikken altid klar til at
bakke forhandleren op.

At sikre at du som kunde er tilfreds er vores fornemste
opgave.

Såsæt og gødningsspredere, så kan du
regne med os.

Vi arbejder alle for
at sikre dig
den størst mulige
succes.

SULKY-BUREL - BP 92111, rue Fabien Burel, 
35221 Châteaubourg Cedex FRANCE
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 00 84 60
E-Mail : info@sulky-burel.com • Web : www.sulky-burel.com
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