Ridhusharv Lillebror 2

Polarprods ridhusharvar kännetecknas att de kan hyvla, harva
och vända materialen. Att de är justerbar för alla underlag och
omständigheter
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Ridhusharv Lillebror 2

Lillebror har 2:
Förmågan att gå djupt och vända materialet,
lämnar inga vallar, hämtar material i hörn och
längs sargkanten,.
Lillebror ridhusharv skapar plana underlag
och passar till alla kulhöjder och alla
underlag.
Lillebror är ; Stark och rejäl, Smidig mellan
hinder (teleskopdraget indraget).
Lillebror kan; hyvla, harva och vända
materialen. Är justerbar för alla underlag och
omständigheter
Den nya harven är utrustad med två elektriska
ställdon som höjer och sänker harven och
automatisk ställer in harvstål, harvpinnar
efter dina önskemål. Den finns även att få
med hydraul till traktor
Lillebror2 ridhusharv är utrustad med;
 Två elektroniska ställdon (slag läng 200mm)
 Teleskopdrag med 3 olika lägen.
 Två hardox stål med harveffekt Vändbara !
 En Ramp s-pinnar med vändbar spets
 Fjäderpinnkratta
 Ett strykstål
 En Sargskrapa
 Ett Sarghjul
Alla stål är flyttbara efter egen önskan och behov
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Ridhusharv Lillebror 2

Fakta
Polarprods ridhusharv Lillebror 2;
Är solid och mycket rustik
konstruktion. Balkar av U-järn 100*50
mm.
Stålen av Hardox 500 vändbara.
Den tål tuffa tag, därför kan du även
använda den till grusvägar, parkeringar,
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Ridhusharv Lillebror 2
Mått

Ramen

Harvstål

Harvpinns
ramp

Fjäderpinns
ramp

Sladdplanka

Längd:
*

154 cm

99 cm x2

187 cm

187 cm /

190 cm

Bredd

140 cm

26 / 16

40 cm

29cm

15cm

Övrigt

Balkar av
U-järn
100*50 mm

9 st
tänder

14 st s-pinnar
med spets.
(vändbar +
utbyttsbar)

15 st
fjäderpinnar

* Totallängd; 165 - 205 cm beroende på hur du ställer in teleskopdraget. Utdraget = hyveleffekt,
*Totalbredden är beroende av stålens vinklar och placeringar efter egen önskan.
*Alla stål är flyttbara efter egen önskan och behov
Polarprods ridhusharv går att justera för att kunna bombera underlaget (vinkla i sidled).
Dessutom kan varje harvstål justeras i vilken vinkel som helst för att passa alla material
sammansättningar.
Polarprods ridhusharv höjs och sänks med två ställdon, elektro-Hydraul med ändläges brytare
som drivs direkt från fordonet och är mycket energisnålt. . Anläggningsansvarig för ridbanor
och ridhus kan enkelt ställa in harven med ett maxläge för hur djupt harven ska gå. Vilket
bidrar till att alla på anläggningen kan använda harven.
Polarprods ridhusharv kopplas på dragkulan och kontakten kopplas i fordonets el uttag.
Höjning och sänkning regleras med knappsystem som medföljer vid beställning .Klart att köra
!
Att tänka på:
Polarprods Ridhusharvar; bidrar även till en god miljö för både ridlärare, ryttare och hästar.
Genom att vårda ditt ridhusmaterial så spara du pengar på sikt. Du får ner luft i materialet
vilket minskar risken för mögelspridning och Polarprods ridhussladd sliter inte på materialet
Ett stort plus är att den kan dras med mindre fordon såsom bil eller fyrhjulig motorcykel för
att minimera avgaser.
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