
JURAS
Zwadharken

Harvesting energy.





Verontruste blikken naar de lucht. 
Zwarte wolken pakken zich samen. 
De klok tikt. 
Het duurt geen uur meer, dan komt de regen met 
bakken naar beneden. 
Voorbij zijn de mooie, zonnige dagen. 
En voorbij is ook het werk. 
Want de oogst is binnen. 





Harvesting energy.

De tijd dringt. 
Minuten kunnen in de oogsttijd  
beslissen over succes of fiasco. 
U werkt de klok rond. 
Goed dat u dag en nacht kunt vertrouwen op onze  
krachtige en veelzijdige zwadharken. 
Dat ze betrouwbaar hun baantjes trekken,  
ook onder zware omstandigheden. 
En dat uw oogst op tijd binnen is. 
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JURAS één-rotor-zwadharken 

DRIEPUNTSAANBOUW MET NALOOPINRICHTING ..........  pagina 16
 ˴ eenvoudige bediening
 ˴ exacte zwaden
 ˴ werkbreedtes 3,40–4,50 m 

DRIEPUNTSAANBOUW MET STARRE AANBOUWBOK .....  pagina 18
 ˴ specialisten voor bergachtig terrein
 ˴ gebruik voor en achter mogelijk
 ˴ schoon harkwerk
 ˴ werkbreedtes 3,40–3,60 m

GATENBALK-/OPPIKAANHANGING .................................  pagina 19
 ˴ grote werkbreedte – lichte tractor
 ˴ zeer eenvoudig aankoppelen
 ˴ werkbreedte 4,50 m

Vele uitdagingen,  
één oplossing. 
Exacte zwadvorming, ook onder zware omstandigheden:  
de Juras-zwadharken van FELLA overtuigen door hun robuuste  
bouwwijze en hun in de praktijk beproefde constructie.

Met FELLA op weg naar kwaliteitsvoer. 
Met FELLA energie oogsten. 



 FELLA JURAS 2016/2017  7

JURAS vier-rotor-zwadharken

MIDDENAFLEG ................................................................  pagina 38
 ˴ voor grote bedrijven en gebruik buiten het bedrijf
 ˴ variabele werk- en zwadbreedtes
 ˴ rechtlijnige en robuuste constructie
 ˴ hoge wendbaarheid
 ˴ werkbreedte 12,50 m

JURAS twee-rotor-zwadharken

ZIJAFLEGGING MET DISSELOPHANGING ..........................  pagina 22
 ˴ hoge wendbaarheid
 ˴ standaard afleggen van één of twee zwaden
 ˴ compacte transportafmeting zonder ombouwtijden
 ˴ werkbreedtes 6,30–7,00 m

ZIJAFLEGGING MET TRANSPORTONDERSTEL ................. pagina 24
 ˴ grote werkbreedtes
 ˴ standaard afleggen van één of twee zwaden
 ˴ hoge werksnelheid
 ˴ werkbreedtes 5,75–8,40 m

MIDDENAFLEG ................................................................ pagina 30
 ˴ variabele werk- en zwadbreedtes
 ˴ grote capaciteit
 ˴ grote flexibiliteit
 ˴ eenvoudige bediening
 ˴ werkbreedtes 5,80–10,00 m
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TS5/TS6

STERK BELASTBAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
Een typisch kenmerk van deze kop zijn de uit één stuk gevormde lager-
buizen van hoogwaardig gietaluminium. Ze bieden maximale stabiliteit 
bij gelijktijdige gewichtsvermindering. Permanent gesmeerde stalen 
looprollen met aan beide zijden afgedichte en absoluut onderhouds-
vrije precisiekogellagers waarborgen duurzaam functioneren.

HOGE WERKSNELHEID
Door de tangentiale plaatsing van de rotorarmen 
wordt de beste harkkwaliteit bereikt en een opti-
maal zwad geproduceerd. Daardoor zijn duidelijk ho-
gere werksnelheden mogelijk – de beste voorwaar-
den, wanneer het weer eens niet meewerkt.
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TS3/TS4

DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De rotorkop wordt met behulp van conusringen 
vastgeschroefd tot een stabiele unit. Dat heeft het 
voordeel dat de schroeven niet op schuifkracht, maar 
alleen op druk- en trekkrachten worden belast. Bo-
vendien ontstaan daardoor een perfecte centrering 
en stabiliteit voor een lange levensduur. Indien nodig 
kunnen de rotorarmen afzonderlijk worden vervan-
gen zonder dat de zwadharkklok uit elkaar gehaald 
hoeft te worden.

OPTIMALE ZWADVORMING
Door de geoptimaliseerde vorm van de curvebaan van breukvast gietij-
zer met kogelgrafiet worden een maximale rustige loop en snel, exact 
uittillen van de tanden bereikt. Het moment waarop de tanden uit het 
zwad worden getild, kan op elk moment snel en zonder gereedschap* 
worden veranderd en dus aan de gebruiks- en voedergewasomstandig-
heden worden aangepast. * modelspecifiek

WERKHOOGTE EENVOUDIG VERSTELBAAR
Door de standaard geïntegreerde lineaire hoogtever-
stelling kan de werkhoogte heel eenvoudig en com-
fortabel worden aangepast aan uw bodemomstan-
digheden.

JURAS rotorkoppen
Het hoofdbestanddeel.

De rotorkoppen van FELLA overtuigen door hun gesloten constructie die alle belangrij-
ke componenten betrouwbaar beschermt tegen stof en vuil. Deze constructie staat ga-
rant voor een lange levensduur. De groot gedimensioneerde aandrijfunit staat net als de 
precieze, van gietaluminium vervaardigde rotorarmbehuizing voor de moderne en in de 
praktijk beproefde constructie.
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Jet-effect
ZACHT LANDEN, CORRECT UITTILLEN

Door de cardanische ophanging en de gewichtsverdeling van de rotor 
wordt de rotor bij het uittillen eerst voor en daarna achter geheven. Bij 
het neerlaten maken eerst de achterwielen en daarna de voorwielen 
van de rotor weer contact met de bodem. Zo wordt verhinderd dat de 
tanden in de bodem steken.

 ˴ geen insteken
 ˴ geen beschadiging van de graszode
 ˴ geen vervuiling van het voer

steerGUARD 
PERMANENT BESTUURBAAR

FELLA biedt als enige fabrikant op de markt voor de zwadharken een 
besturing aan die binnenin het frame verloopt. De stuuras wordt door 
het frame beschermd tegen beschadigingen en heeft in tegenstelling 
tot stuurstangen die zich aan de buitenkant bevinden, maar twee om-
keerpunten. Daardoor is er ook na jaren nog sprake van exact stuurge-
drag, wat uw veiligheid garandeert.

Het grootste voordeel van deze besturing is gelegen in de zeer zuive-
re en directe overbrenging van de stuurbeweging. De hark loopt altijd 
exact in het spoor van de tractor en is bovendien nog extreem wend-
baar. Verder garandeert deze manier van besturing ook bij een hoge 
snelheid een zeer rustige loop.

 ˴ gepatenteerd stuursysteem – exclusief bij FELLA
 ˴ permanent nauwkeurig sturen
 ˴ directe overbrenging van de stuurbeweging
 ˴ exacte naloop
 ˴  veilig en snel transport, ook bij 40 km/h (afhankelijk van land)

Onze technische highlights
Maken het verschil.
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Volledig cardanische  
rotorophanging 
BODEMVOLGING IN ZIJN BESTE VORM

De gepatenteerde volledig cardanische rotorophanging zorgt ervoor dat 
ook onder de zwaarste gebruiksomstandigheden altijd een perfecte bo-
demvolging gewaarborgd is. De rotor kan de bodem, onafhankelijk van 
het frame, perfect volgen bij een helling in lengte- en dwarsrichting. 
Daardoor kan ook oogstmateriaal in kuilen e.d. zonder verlies worden 
geborgen.

Een beschadiging van de graszode door de tanden wordt ook op heuvel-
achtig terrein betrouwbaar vermeden.

 ˴ driedimensionale bodemvolging
 ˴ zeer geringe vervuiling van het voer
 ˴ geen voerverliezen

CamControl 
HOGER UITTILLEN

De hydraulische curvebaanverstelling CamControl zorgt voor een maxi-
male bodemvrijheid in kopakkerstand van meer dan 50 cm. CamControl 
optimaliseert het heftijdstip van de tandarmen in de horizontale, pas-
sieve afgiftepositie bij het uittillen van de rotoren. 

Het is zonder enig probleem mogelijk over grote zwaden heen te rijden, 
ook bij grote hoeveelheden voer. Tegelijkertijd behoudt de hark zijn lage 
zwaartepunt, waardoor het mogelijk is de machine ook op bergachtig 
terrein veilig te keren.

 ˴ maximale bodemvrijheid
 ˴ over grote zwaden heen rijden
 ˴ laag zwaartepunt voor veilig keren

Hefhoogte met CamControlHefhoogte zonder CamControl, afbeelding gesimuleerd

Meer dan 50 cm bodemvrijheidBodemvrijheid
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Het FELLA-karakter 
Speciale kenmerken van de FELLA-zwadharken

BESCHERMING VAN DE UNIT  
EN VEILIGHEID BIJ GEBRUIK
Alle aandrijflijnen zijn bij de FELLA-zwadharken 
rechtlijnig uitgevoerd en uitgerust met overbelas-
tingsbeveiligingen en vrijloopkoppelingen. Dit sys-
teem reduceert de slijtage sterk en garandeert een 
hoge betrouwbaarheid tijdens gebruik. Verder wor-
den in geval van nood de gehele aandrijflijn en de ro-
torkop beschermd tegen beschadigingen. Daardoor 
zijn ze zeer veilig in gebruik en dit beschermt tegen 
dure reparaties en lange stilstandtijden tijdens het 
voederoogstseizoen.

ZWADAFLEGGING RECHTS EN ALTIJD  
IN HET GEZICHTSVELD

 Alle FELLA-zwadharken (behalve middenafleggers) leggen het zwad 
rechts af. Doordat de bedieningselementen in de tractoren rechts zijn 
aangebracht, heeft u uw perfecte zwad altijd in het zicht.
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DOORDACHT EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK –  
FELLA-TANDARMEN
Alle tandarmen bij FELLA zijn van stabiele dikwandige buizen uit één 
stuk vervaardigd. Het verbindingspunt met de rotorarm is nauwkeurig 
passend bewerkt, zodat de tandarmen er eenvoudig kunnen worden 
opgestoken. De slijtage op dit sterk belaste punt wordt zodoende tot 
een minimum beperkt. En mocht het toch eens tot een botsing komen, 
dan verhindert het vastgelegde buigpunt betrouwbaar gevolgschade en 
kan de tandarm eenvoudig en voordelig worden vervangen.

INTELLIGENT BEVESTIGD
De tanden worden afzonderlijk onder de tandarm vastgeschroefd. Daar-
door krijgen ze een grote bewegingsvrijheid, ondersteunen de reduce-
ring van de voervervuiling en kunnen gemakkelijk worden vervangen. 
Bovendien is de naar het voer gekeerde zijde van de arm absoluut glad, 
zodat er geen voer aan kan blijven hangen.

GEOPTIMALISEERDE RIJEIGENSCHAPPEN EN HARKKWALITEIT
 ˴  FELLA zet bij de multirotor-zwadharken in op een stabiele, rechtlij-
nige frameconstructie. De lage bouwhoogte zorgt voor een altijd laag 
zwaartepunt en zodoende voor een hoge rijstabiliteit in alle situaties.

 ˴  Een grote spoorbreedte bij de rotoronderstellen heeft een positieve 
uitwerking op het rijgedrag en de bodemvolging, vooral bij hellingen 
en op ongelijk terrein.

 ˴  Door de standaard, instelbare helling in dwars- en lengterichting van 
de rotoren is de aanpassing aan verschillende omstandigheden mo-
gelijk en wordt voor een optimale harkkwaliteit en geringe voerver-
vuiling gezorgd.

 ˴  De uitsturing van de tanden en zodoende het moment waarop deze 
uit het zwad worden getild, kan op elk moment snel en zonder ge-
reedschap (modelspecifiek) met behulp van de curvebaanverstelling 
worden veranderd. Het is voldoende om de curvebaanverstelling een-
voudig anders in de gatencoulisse te steken om de rotor aan de ge-
bruiks- en voedergewasomstandigheden aan te passen.
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JURAS  
ÉÉN-ROTOR- 
ZWADHARKEN



 FELLA JURAS 2016/2017  15

Eenvoudig altijd inzetbaar.
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Driepuntsaanbouw  
met naloopinrichting 
Veelzijdig en slagvaardig.

JURAS 301 DN
JURAS 351 DN
JURAS 391 DN 
Driepuntsbok met naloopinrichting
De allrounders. De één-rotor-zwadharken met naloopinrichting van de 
300-bouwserie overtuigen door hun geringe eigen gewicht, hun stabie-
le constructie, hun eenvoudige bediening en hun flexibele gebruik. Zo 
kunnen deze zwadharken al met een gering tractorvermogen worden 
gebruikt.

JURAS 400 DN
JURAS 426 DN
JURAS 456 DN 
Driepuntsbok met naloopinrichting
De 400-bouwserie onderscheidt zich van de 300-bouwserie door zijn 
groter gedimensioneerde rotorkop en de daaruit resulterende grotere 
werkbreedtes. Met maar liefst 12 tandarmen en 48 tanden is ook bij 
werkbreedtes tot 4,50 meter altijd sprake van schoon en gelijkmatig 
harkwerk.

 ˴ werkbreedtes 3,40–4,50 m
 ˴ de veelzijdigste toepassingsgebieden en gebruiksomstandigheden
 ˴ gering gewicht, stabiele constructie
 ˴ zeer eenvoudige bediening
 ˴ hoge wendbaarheid
 ˴ stabiele, stofdichte aandrijving
 ˴ ééndelige, D-vormige driepunts-aanbouwbok

ACCESSOIRES
 ˴  Veergecentreerd steunwiel 15/6.00-6 voor een betere bodemvolging
 ˴  Tandemas met ballonbanden voor een rustige loop en schoon werk 
onder alle omstandigheden en bij alle soorten voedergewas

ZWADBREEDTE AANPASBAAR
De breedte van het zwad wordt via het 
traploos verstelbare zwaddoek aan uw 
behoeften aangepast.

BEDIENINGSVRIENDELIJK
Zwaddoek en beschermbeugel hebben 
veerontlasting, kunnen zodoende heel 
gemakkelijk worden geklapt en vergren-
delen automatisch in werk- of transport-
stand.



 1

 2
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PERFECTE BODEMVOLGING EN RIJSTABILITEIT
Door het breedspooronderstel en de beweeglijke trekstangplaten wordt 
een optimale bodemvolging bereikt, ook bij grote werkbreedtes. De mo-
dellen vertonen bovendien ook bij hoge werksnelheden een goede hark-
kwaliteit.

PERFECTE ZWADVORMING
1  Er worden ook zeer exacte zwaden verkregen bij grote hoeveelheden 

voer dankzij de extra sterke tandarmen en de lange tanden. Door de 
van buitenaf zonder gereedschap verstelbare curvebaan is op elk 
moment een optimale zwadvorming voor alle eropvolgende appara-
ten gegarandeerd.

TRANSPORTCOMFORT
2  Alle tandarmen kunnen moeiteloos worden weggenomen en worden 

horizontaal bewaard. Dat reduceert de transportbreedte en het risico 
op ongevallen sterk.

ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE
De gemakkelijk toegankelijke kruk 
maakt de hoogte-instelling heel 
eenvoudig.
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Driepuntsaanbouw  
met starre bok 
Thuis op bergachtig terrein.

JURAS 301 DS
JURAS 351 DS 
Driepuntsbok, star
Gebruik voor of achter, met de één-rotor-zwadharken JURAS 301 DS en 
JURAS 351 DS biedt FELLA twee allrounders met starre aanbouwbok 
voor bergachtig terrein aan. Door hun geringe eigen gewicht en een 
compacte, korte aanbouw kunnen deze FELLA-zwadharken al met een 
zeer gering tractorvermogen worden gebruikt.

 ˴ werkbreedtes 3,40–3,60 m
 ˴ gebruik voor of achter
 ˴ korte aanbouwbok
 ˴  exacte zwaden door extra sterke  
tandarmen en lange tanden

 ˴ geringe transport- en parkeerbreedte

ACCESSOIRES
 ˴  Steunwiel 15/6.00-6 voor een betere bodemvolging
 ˴  Frontaanbouwset, bestaande uit: steunwiel, ontlastingsveer en 
alzijdige bescherming

NAUWKEURIG IN HET SPOOR
   Door de korte, compacte 
aanbouw ligt het zwaartepunt 
dichtbij de tractor en leidt zo tot 
een zeer goede spoorstabiliteit op 
hellingen.

FLEXIBEL
Gebruik voor of achter: net zo ver-
anderlijk als het weer in de bergen

HARKKWALITEIT OP  
HELLINGEN
Een grote spoorbreedte evenals 
de instelbare dwarshelling van de 
rotor optimaliseren de bodem-
volging en zorgen voor schone 
harkprestaties.

STABILITEIT OP HELLINGEN
De standaard vergrendelbare 
zwenkwielen optimaliseren de 
spoorvoering bij extreme hellingen.



 FELLA JURAS 2016/2017  19

ACCESSOIRES
 ˴  Steunwiel 15/6.00-6 voor een betere bodemvolging

Gatenbalk-/ 
oppikaanhanging 
Perfect voor lichte tractoren.

 ˴ grote werkbreedtes met lichte tractoren: 4,50 m
 ˴ maximale flexibiliteit en het hoogste comfort
 ˴ perfecte aanpassing van de werkhoogte
 ˴  optimalisatie van de harkkwaliteit door instelbare  
helling in dwars- en lengterichting

 ˴  exacte zwaden door extra sterke  
tandarmen en lange tanden

JURAS 456 T
Getrokken constructie
Typisch voor deze machine is het eenvoudig aankoppelen aan ga-
tenbalk of trekpendel. Door de getrokken constructie wordt het  
gewicht niet door de tractor gedragen. Dit maakt het bij een werkbreedte 
van 4,50 m mogelijk om met lichte tractoren te werken: zeer rendabel.

EXACT AFTASTEN VAN DE BODEMCONTOUREN
Door het breedspooronderstel met tandemas 
evenals de traploze, lineaire verstelling van de 
werkhoogte is een optimale aanpassing aan de 
bodemomstandigheden mogelijk. 

UITSTEKENDE HARKKWALITEIT
Door de instelbare helling in dwars- 
en lengterichting kan de rotor in alle 
richtingen aan de bodem worden 
aangepast en maakt het schoonste 
harkwerk mogelijk.

GROTE BODEMVRIJHEID
Door de parallelle rotorheffing kan zonder problemen 
over zwaden heen worden gereden.
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JURAS  
TWEE-ROTOR-ZWADHARKEN  
ZIJAFLEGGING
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Aangrijpende diversiteit.
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Zijaflegger  
met disselophanging
Lichtgewicht met grote slagkracht.

JURAS 1502 
Bij het model JURAS 1502 gaat het om een zeer wendbare en univer-
seel inzetbare machine. Door de getrokken constructie wordt het ge-
wicht niet door de tractor gedragen. Vanwege het betrekkelijk geringe 
gewicht kan ook met lichte tractoren een werkbreedte van tot wel 7,00 
m worden bereikt, wat de rendabiliteit verhoogt. Het afleggen van een 
groot enkel zwad is evenals het afleggen van twee kleine enkele zwa-
den of een dubbelzwad mogelijk door rijden in tegengestelde richting. 

DE 3 KENMERKEN VAN PERFECTE BODEMVOLGING
De door FELLA gepatenteerde cardanische ophanging in combinatie 
met het beweegbare frame en de groot gedimensioneerde banden 
zorgt voor een perfecte bodemvolging. Daardoor kan ook oogstmateri-
aal in kuilen e.d. zonder verlies en zonder vervuiling van het voer wor-
den geborgen.

 ˴ grote werkbreedtes, ook met lichte tractoren tot 7,00 m
 ˴ gering benodigd vermogen 
 ˴ KENNFIXX®-stekker
 ˴ zeer eenvoudig bevestigen en loskoppelen van de machine
 ˴ één of twee zwaden mogelijk
 ˴ standaard uitgerust met volgorderegeling

ACCESSOIRES
 ˴  Steunwiel 18/8.50-8 met hyper-ballonbanden voor de voorste rotor 
voor een betere aanpassing aan de bodemomstandigheden

 ˴  Extra zwadvormer voor het afleggen van twee enkele zwaden  
bij grote hoeveelheden voer

 ˴ Hydraulische bediening voor de achterste zwadvormer

RUSTIG BEGINNEN TE RIJDEN
De standaard tandemas met 18/8.50-8  
hyper-ballonbanden zorgt voor een rustige  
en zuivere loop, ook onder de moeilijkste  
omstandigheden.
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GROTE BODEMVRIJHEID EN ZEER GOED GESCHIKT 
VOOR HELLINGEN
Door de hydraulische portaalas tillen de rotoren parallel 
uit. Er kan zonder problemen op de kopakker ook over 
hogere zwaden heen worden gereden. Het breedspoor-
onderstel laat de JURAS 1502 zeer stabiel werken op 
hellingen.

HOOGWAARDIG
Het beweegbare frame van hoogwaardig veerstaal 
maakt elke beweging permanent mee.

  HOOG AANPASSINGSVERMOGEN
 De werkbreedte kan traploos tot 7,00 m hydraulisch 
worden ingesteld en past zich zo aan de meest uit-
eenlopende omstandigheden en oogstvarianten aan.

TRANSPORTCOMFORT  
MET EEN TRANSPORTBREEDTE VAN MINDER 
DAN 3 M
  De omschakeling van werk- naar transportstand ge-
schiedt comfortabel vanuit uw tractorstoel. Boven-
dien hoeven de tandarmen niet te worden verwijderd 
voor het rijden op de openbare weg. De transport-
breedte bedraagt zonder ombouwen minder dan 3 m. 
De toegestane transportsnelheid is bij deze model-
len, afhankelijk van land, 40 km/h.
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Zijaflegger  
met transportonderstel
Klassiek veelzijdig.

JURAS 1402
JURAS 1452
JURAS 1603
Met deze modellen biedt FELLA drie voordelige twee-rotor-zijafleggers 
voor kleine en middelgrote bedrijven aan die het niet zonder slagkracht 
en de beste techniek willen stellen. Met deze zwadharken is het af-
leggen van twee kleine zwaden, één groot zwad of een dubbelzwad 
mogelijk door rijden in tegengestelde richting. Alle zijafleggers van 
FELLA hebben een grote overlapping tussen de eerste en tweede rotor. 
Zodoende is er sprake van een schone voeroverdracht en zwadvorming, 
ook onder moeilijke arbeidsomstandigheden.

KOPAKKER – COMFORTABEL EN ZONDER VOERVERLIES
 ˴  De automatische, hydraulische en individueel instelbare 
volgorderegeling regelt het uitgesteld optillen of neerlaten van 
de achterste rotoren en maakt het zodoende mogelijk om perfect 
gevormde zwaden tot aan het einde van het veld af te leggen.

 ˴  De machines zijn uitgerust met een automatische hoogtebeperking 
voor de kopakkerstand. Zodoende hoeven de rotoren niet meer te 
worden uitgeschakeld.

 ˴  De doordachte constructie in combinatie met de dubbele coulisse 
maakt een aanvankelijk parallel uittillen van de rotoren mogelijk en 
zorgt zo voor een grote bodemvrijheid.

 ˴ grote keus in werkbreedtes 5,75–7,70 m 
 ˴ afleggen van één of twee zwaden standaard mogelijk
 ˴ schoon harkwerk door voorwiel dat dichtbij de tanden loopt
 ˴ compact transport met tot wel 40 km/h

ACCESSOIRES
 ˴  Extra zwadvormer voor het vormen van twee enkele zwaden bij 
grote hoeveelheden voer

 ˴ Tandemas
 ˴ Breedhoekcardanas

EENVOUDIGE AANPASSING  
AAN HOEVEELHEID VOER
De omschakeling van één groot 
zijzwad naar twee enkele zwaden 
gebeurt zonder gereedschap en 
met één handeling.



 1
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NAUWKEURIGE GELEIDING
De stabiele trekstang met beweeg-
lijke trekstangbouten maakt het 
aanhangen gemakkelijker, optimali-
seert de bodemvolging en waarborgt 
een optimale aanpassing aan de 
tractorbewegingen.

DE 4 KENMERKEN  
VAN PERFECTE BODEMVOLGING
Het rotoronderstel met stuurbaar voorwiel zorgt 
naast de volledig cardanische rotorophanging voor 
een optimale bodemvolging. Bovendien kan de hel-
ling in lengte- en dwarsrichting bij alle rotoren vari-
abel worden ingesteld. Bij het uittillen en neerlaten 
verhindert het jet-effect-systeem (zie pag. 11) dat de 
tanden in de bodem steken.

 HOOG TRANSPORTCOMFORT
1  De omschakeling van werk- naar transportstand 

geschiedt comfortabel vanuit uw tractorstoel. De 
toegestane transportsnelheid is bij deze modellen, 
afhankelijk van land, 40 km/h.

steerGUARD-NAUWKEURIGE BESTURING
2  Met het geniale, in het frame lopende stuursys-

teem steerGUARD wordt ook bij hoge snelheden 
een exact stuurgedrag bereikt, en dat ook nog na 
jaren (zie ook pag. 10).
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Zijaflegger  
met transportonderstel
De beste techniek voor kwaliteitsvoer.

JURAS 7850 
GROTE PRESTATIES
De JURAS 7850 met een werkbreedte van 7,80 m tot 8,40 m evenals 
het afleggen van één of twee zwaden is de twee-rotor-zijaflegger 
voor hogere eisen. De grote overlapping tussen de eerste en twee-
de rotor bij de JURAS 7850 is een doorslaggevende factor voor een  
efficiënte voeroverdracht zonder vervuiling.

PERFECTE BODEMVOLGING  
ZONDER VERVUILING VAN HET VOER
Naast de volledig cardanische rotorophanging onderscheidt de JURAS 
7850 zich door zijn rotoronderstel met 6 wielen. Dit maakt op elk mo-
ment een optimale bodemvolging mogelijk. Bovendien kan de helling 
in lengte- en dwarsrichting bij alle rotoren variabel worden ingesteld. 
Het gepatenteerde jet-effect-systeem (zie pag. 11) verhindert bij het 
uittillen en neerlaten betrouwbaar dat de tanden in de bodem steken. 
Vervuiling en verlies van uw kwaliteitsvoer worden zo veilig vermeden.

 ˴ grote werkbreedtes 7,80–8,40 m
 ˴ tandemassen standaard
 ˴ breedhoekcardanas standaard
 ˴ KENNFIXX®-stekker
 ˴ onderhoudsvrije lagering van de rotorarmen
 ˴ schoon harkwerk door voorwiel dat dichtbij de tanden loopt
 ˴ compact transport met tot wel 40 km/h

EXTRA BIJ JURAS 7850 PRO
 ˴ bedieningsterminal standaard voor nog meer comfort
 ˴ hydraulische transportbeveiliging
 ˴ transportonderstel met banden 380/55-17 Flotation

ACCESSOIRES
 ˴  Mechanische tweede zwadvormer voor het vormen van  
twee enkele zwaden

 ˴  Hydraulisch 2-zwadafleg-pakket –  
extra DW-regelapparaat op tractor nodig

JURAS 7850 PRO
NOG MEER COMFORT
De PRO-variant van de JURAS 7850 beschikt over 
een standaard bedieningsterminal voor nog meer 
comfort. Alle functies kunnen comfortabel vanuit 
de bestuurdersstoel worden bediend, zoals bijvoor-
beeld de aparte hydraulische hoogteverstelling van 
de afzonderlijke rotoren of het wisselen naar en 
uit de transportstand. Bovendien heeft u voor de 
ver- of ontgrendeling van de tranportbeveiliging bij 
de PRO-variant van de JURAS 7850 geen trekkabel 
nodig. 
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GEWOON VERHEFFEND
De hydraulisch zwenkende zwadvor-
mer zorgt voor het hoogste bedie-
ningscomfort op lange werkdagen. 

TS5-ROTORKOP MET HOOG VERMOGEN
De uit één stuk gevormde lagerbuizen van hoogwaar-
dig gietaluminium met permanent gesmeerde stalen 
looprollen en aan beide zijden afgedichte en absoluut 
onderhoudsvrije precisiekogellagers zijn ontworpen 
voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.

 IDEALE ZWADVORM 
1 Afleggen van één of twee zwaden

KOPAKKER – COMFORTABEL EN ZONDER VOERVERLIES
2   De machines zijn uitgerust met een automatische, hydraulische en 

individueel instelbare volgorderegeling. Dit systeem regelt het uitge-
steld optillen of neerlaten van de rotoren en maakt het mogelijk om 
perfect gevormde zwaden tot aan het einde van het veld af te leggen. 
Dankzij de automatische hoogtebeperking voor de kopakkerstand is 
het dus niet meer nodig om de rotoren uit te schakelen. Bovendien 
tillen de rotoren aanvankelijk parallel uit en bereiken zo een grote bo-
demvrijheid.

   CAMCONTROL – BETER UITTILLEN
3  Met CamControl, de hydraulische curvebaanverstelling (zie pag. 11), ga-

randeert de JURAS 7850 een bodemvrijheid van meer dan 50 cm bij het 
uittillen van de rotoren op de kopakker en verhindert zo betrouwbaar de 
verstoring van voltooide zwaden door de roterende tanden. 



FELLA JURAS 2016/201728

JURAS  
TWEE-ROTOR-ZWADHARKEN  
MIDDENAFLEG
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Overtuigend veelzijdig.
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Middenaflegger  
met transportonderstel 
Universele genieën.

JURAS 671
Instapmodel met professionele uitrusting
Het instapmodel van de twee-rotor-middenafleggers, de JURAS 671, 
heeft een werkbreedte van 5,80 m tot 6,60 m. Deze machine verbindt 
de al talloze malen in één-rotor-zwadharken beproefde techniek met 
elementen van de professionele uitrusting van zijn grote broers. 

JURAS 801 
JURAS 880
De allrounders
Automatische voorkeuze van de werkbreedte, schoon harkwerk, exacte 
zwaden, ook bij grote hoeveelheden voer, en een snel en veilig trans-
port van veld naar veld: dat alles bieden de twee-rotor-middenafleg-
gers JURAS 801 en JURAS 880. Met varieerbare werkbreedtes van 6,80 
meter tot 8,00 m en zwaden van 1,20 m tot 2,00 m bedwingen ze elke 
situatie.

 ˴ werkbreedtes 5,80–8,00 m 
 ˴ onderhoudsvriendelijke TS3- (JURAS 671) of TS4- (JURAS 801, 880) rotorkop
 ˴ compact transport met tot wel 40 km/h
 ˴ werkbreedte-/zwadbreedteverstelling voor bedieningsgemak en de laagste transporthoogte (FELLA-octrooi)
 ˴ kopakkerstand met automatische hoogtebeperking

ACCESSOIRES
 ˴  Elektrohydraulische afzonderlijke rotorheffing
 ˴  Hydraulische verstelling van de werkbreedte/zwadaflegging  
(JURAS 801/880)

 ˴  Stroomverdeler voor synchroon uittillen van de rotoren,  
ook op hellingen

PRAKTISCH GEKLAPT
Het zwaddoek klapt automatisch 
naar boven; zo kan ook zonder 
verlies over dwarszwaden heen 
worden gereden.
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 JURAS 671 – EXTREEM WENDBAAR
1  Door het korte onderstel, in combinatie met het 

gepatenteerde stuursysteem steerGUARD (zie 
pag. 10), bereikt de JURAS 671 een enorme wen-
baarheid en werkt met gemak daar waar het krap 
wordt.

DE 4 KENMERKEN VAN PERFECTE 
BODEMVOLGING
2  Door het rotoronderstel met 4 wielen en de zelf-

sturende dubbele voorwielen (JURAS 671: één star 
voorwiel) en de cardanische ophanging van de ro-
toren wordt altijd schoon harkwerk zonder verlie-
zen verkregen. Bovendien kan de helling in lengte- 
en dwarsrichting bij alle rotoren variabel worden 
ingesteld. Bij het uittillen en neerlaten verhindert 
het jet-effect-systeem (zie pag. 10) dat de tanden 
in de bodem steken.

PUUR BEDIENINGSCOMFORT
3  De zonder gereedschap verstelbare werkbreedte in 

combinatie met de van buitenaf verstelbare cur-
vebaan maakt een optimale zwadvorming voor de 
erop volgende machines mogelijk. Voor de werk-
breedte kan worden gekozen uit vier verschillende 
standen. Dit biedt maximaal comfort zonder grote 
inspanning. Door de gepatenteerde techniek is er 
altijd sprake van de laagste transporthoogte, on-
afhankelijk van de voorgekozen werkbreedte.
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JURAS 8055 PRO 
Omdat de rotorzwadharken bij het bergen van stro en bij andere moei-
lijke gebruiksomstandigheden onder enorme belastingen staan, heb-
ben zij een geoptimaliseerde techniek en uitrusting nodig. De JURAS 
8055 PRO brengt alle voordelen van de beproefde JURAS 880 met zich 
mee, aangevuld met de onderhoudsarme TS5-rotorkop en een zeer sta-
biel rotoronderstel, dat speciaal werd ontwikkeld voor extreme eisen.

ACCESSOIRES
 ˴ Elektrohydraulische afzonderlijke rotorheffing
 ˴ Hydraulische verstelling van de werkbreedte/zwadaflegging
 ˴ Stroomverdeler voor synchrone rotorheffing

 ˴ werkbreedtes 7,20–8,00 m
 ˴ onderhoudsvrije lagering van de rotorarmen (TS5-rotorkop)
 ˴ star dubbel voorwiel met 18/8.50-8 banden
 ˴ verbrede tandemas
 ˴ zeer grote wielafstand van de tandemas
 ˴  werkbreedte-/zwadbreedteverstelling voor bedieningsgemak  
en de laagste transporthoogte (FELLA-octrooi)

 ˴ zwaddoek automatisch klapbaar
 ˴ transportsnelheid tot max. 40 km/uur (landspecifiek)

Middenaflegger  
met transportonderstel 
De specialist voor stro en extreme omstandigheden.

RUSTIGE EN EXACTE LOOP, OOK OP HELLINGEN
Het breedspooronderstel met zijn lage zwaartepunt en extra grote ban-
den garandeert een stabiel rijgedrag en maakt deze geschikt voor ge-
bruik op hellingen. 

TS5-ROTORKOP MET HOOG VERMOGEN
De uit één stuk gevormde lagerbuizen van hoogwaar-
dig gietaluminium met permanent gesmeerde stalen 
looprollen en aan beide zijden afgedichte en abso-
luut onderhoudsvrije precisiekogellagers zijn ont-
worpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
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ONVERZETTELIJK ROTORONDERSTEL
Het rotoronderstel is bij de JURAS 8055 PRO uitgerust met zes in 
plaats van vier wielen en 18 inch banden. Bovendien werd het dub-
bele voorwiel groter en star uitgevoerd, om ook onder moeilijke om-
standigheden een rustige loop in het stoppelveld te waarborgen.

COMFORT OP DE KOPAKKER
1  De machine is uitgerust met een automatische hoogtebeperking voor 

de kopakkerstand. Zodoende hoeven de rotoren niet meer te worden 
uitgeschakeld. Bovendien tillen de rotoren aanvankelijk parallel uit 
en bereiken zo een grote bodemvrijheid.

DE 4 KENMERKEN VAN PERFECTE BODEMVOLGING
2  Door het rotoronderstel met 6 wielen met 18 inch banden en de carda-

nische ophanging van de rotoren wordt altijd schoon harkwerk zonder 
verliezen verkregen. Bovendien kan de helling in lengte- en dwars-
richting bij alle rotoren variabel worden ingesteld. Bij het uittillen en 
neerlaten verhindert het jet-effect-systeem (zie pag. 10) dat de tan-
den in de bodem steken.

De afstand tussen tanden en voorwiel  
werd eveneens verminderd, om zwaden  

van topkwaliteit zonder vervuiling en  
stenen te waarborgen.
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Middenaflegger  
met transportonderstel 
Groter, sneller, sterker.

 ˴ variabele, hydraulisch verstelbare werkbreedte 8,80–10,00 m
 ˴ onderhoudsvrije lagering van de rotorarmen (TS6-rotorkop)
 ˴ hyper-ballonbanden bij het rotoronderstel (18/8.50-8)
 ˴ KENNFIXX®-stekker
 ˴ tandemas standaard
 ˴ standaard breedhoekcardanas

JURAS 10065 PRO
 ˴ standaard met elektrohydraulische comfortbediening
 ˴ hydraulische werkhoogteverstelling
 ˴ afzonderlijke rotorheffing
 ˴ banden transportonderstel, loopwielen 380/55-17 standaard

JURAS 10065 
De JURAS 10065 is de grootste middenaflegger met twee rotoren uit 
het FELLA-programma. De krachtige TS6-rotorkop zorgt voor een 
enorm grote capaciteit en zo in belangrijke mate voor de hoge effici-
entie voor de erop volgende oogstmachines. Om grote hoeveelheden 
voer optimaal aan te kunnen, kan de werkbreedte hydraulisch worden 
gevarieerd van 8,80 m tot 10,00 m en kan zodoende een perfect zwad 
vormen. Door het onderhoudsarme totaalconcept wordt de mate van 
onderhoud tot een minimum beperkt.

JURAS 10065 PRO 
De variant JURAS 10065 PRO is standaard uitgerust 
met elektrohydraulische comfortbediening. De werk-
hoogte van de rotoren kan afzonderlijk hydraulisch 
worden versteld. Verder is de elektrohydraulische, 
afzonderlijke rotorheffing standaard, evenals grotere 
banden. 

ACCESSOIRES
 ˴ Reservewiel met hyper-ballonbanden
 ˴ Reservewiel 16/6.50-8 10PR (super-ballonbanden) met houder

LOOPT EN LOOPT ... RUSTIG
De rotoronderstellen met 6 wielen en 18/8.50-8-banden 
en twee stuurbare voorwielen zorgen voor een rustige 
loop en een ideale bodemvolging.
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INSTELLEN ZONDER UIT TE STAPPEN
De werk- en zwadbreedte kan comfortabel met 
behulp van een hydraulisch systeem vanaf de 
tractor worden versteld. Een gemakkelijk aflees-
bare verdeelschaal betekent extra comfort. De 
PRO-variant biedt bovendien de hydraulische  
werkhoogte-instelling.

TS6-ROTORKOP MET HOOG VERMOGEN
De sterkste JURAS-rotorkop, de TS6, zorgt met zijn 
vijftien rotorarmen met elk vijf dubbele tanden en 
een rotordiameter van 4,20 m voor de hoogste slag-
kracht. De massieve lagerbuizen met een lageraf-
stand van 43 cm en onderhoudsvrije precisiekogel-
lagers zijn de sleutelcomponent voor de zwaarste 
gebruiksomstandigheden. 

 COMFORT OP DE KOPAKKER
1  De machine is uitgerust met een automatische 

hoogtebeperking voor de kopakkerstand. Zodoen-
de hoeven de rotoren niet meer te worden uitge-
schakeld. Bovendien tillen de rotoren aanvankelijk 
parallel uit en bereiken zo een grote bodemvrij-
heid.

HYDRAULISCHE TRANSPORTBEVEILIGING
2  Het omzetten van transport- naar werkstand is 

eenvoudig en zeer comfortabel opgelost. De ver-
grendeling gebeurt vanaf de tractorstoel en opent 
zonder trekkabel.

TS6 met
15 rotorarmen
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JURAS  
VIER-ROTOR- 
ZWADHARKEN
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De vierde dimensie.



2.980 mm
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Vier-rotor-middenaflegger  
met transportonderstel   
Maximale prestaties – licht verpakt en eenvoudig te bedienen.

JURAS 4000 
Presteert goed en is licht te trekken: dat onderscheidt deze vier-ro-
tor-zwadhark voor grote percelen met een werkbreedte van 12,50 m. 
Het model werd speciaal ontwikkeld om dat te presteren wat er moet 
worden gepresteerd: hoge slagkracht bij een gering gewicht en eenvou-
dige bediening. Niet meer, niet minder. Door zijn eenvoudige, maar zeer 
stabiele constructie is de JURAS 4000 zeer gemakkelijk te bedienen en 
onderhouden. Ook onervaren bestuurders kunnen de JURAS 4000 veilig 
en efficiënt gebruiken, wat de flexibiliteit vooral bij gebruik buiten het 
bedrijf verhoogt.

 ˴ werkbreedte 12,50 m
 ˴ hydraulische verstelling van de werkbreedte
 ˴ variabele zwadbreedte
 ˴ hoge wendbaarheid door disselzwenkkop
 ˴ zwaddoek automatisch klapbaar
 ˴ eenvoudige, maar stabiele opbouw
 ˴ gemakkelijke bediening
 ˴ onderhoudsvriendelijke TS4-rotorkop
 ˴ KENNFIXX®-stekker

ACCESSOIRES
 ˴ Stroomverdeler voor synchrone rotorheffing achter

INSTELLEN ZONDER UIT TE STAPPEN
De werkbreedte kan comfortabel met behulp van 
een hydraulisch systeem vanaf de tractor worden 
versteld.

PUUR BEDIENINGSCOMFORT
 De zonder gereedschap verstelbare werkbreedte in 
combinatie met de zonder gereedschap verstelbare 
curvebaan maakt een optimale zwadvorming voor 
de erop volgende machines mogelijk. Voor de zwad-
breedte kan worden gekozen uit vier verschillende 
standen. Dit biedt maximaal comfort zonder grote 
inspanning. Door de gepatenteerde techniek is er 
altijd sprake van de laagste transporthoogte, onaf-
hankelijk van de voorgekozen zwadbreedte.
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PERFECTE BODEMVOLGING, OOK OP HELLINGEN
Het breedspooronderstel zorgt voor een laag zwaartepunt en extra sta-
biliteit in elke rijsituatie, wat ook lastig werken op hellingen mogelijk 
maakt. Naast de volledig cardanische rotorophanging kan bij alle ro-
toren de helling in lengte- en dwarsrichting variabel worden ingesteld. 
Het gepatenteerde jet-effect-systeem (zie pag. 10) verhindert bij het 
uittillen en neerlaten betrouwbaar dat de tanden in de bodem steken. 
Ook oogstmateriaal in kuilen kan zonder verlies worden geborgen, de 
graszode wordt bij oneffenheden betrouwbaar beschermd.

COMPACT EN SNEL VAN VELD NAAR VELD
1  Met de grote banden van het transportonderstel is 

de TS 4000 ontworpen voor een transportsnelheid 
van tot wel 40 km/h (afhankelijk van land), wat 
het mogelijk maakt om snel naar de inzetlocatie te 
rijden. Het stabiele centrale buizenframe met on-
derstelas in het midden zorgt voor een compacte 
transportstand en een hoge stabiliteit.

BEDIENINGSCOMFORT OP DE KOPAKKER
2   De JURAS 4000 is uitgerust met een automati-

sche, hydraulische en individueel instelbare volg-
orderegeling. Dit systeem regelt het uitgesteld 
optillen of neerlaten van de achterste rotoren en 
maakt het zodoende mogelijk om perfect gevorm-
de zwaden tot aan het einde van het veld af te 
leggen. Dankzij de automatische hoogtebeperking 
voor de kopakkerstand is het dus niet meer nodig 
om de rotoren uit te schakelen. Bovendien tillen de 
rotoren aanvankelijk parallel uit en bereiken zo een 
grote bodemvrijheid.
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Middenaflegger  
met transportonderstel 
Het vlaggenschip met het hoogste bedieningscomfort en ISOBUS.

JURAS 12545 
Met de ontwikkeling van een vier-rotor-zwadhark met onderhoudsvrije 
lagering van de rotorarmen bepaalt FELLA de norm. De JURAS 12545 
biedt de perfecte uitrusting om grote hoeveelheden voer in de kortst 
mogelijke tijd te bergen en te voldoen aan de groeiende eisen van de 
landbouwers.

JURAS 12545 PRO 
met ISOBUS-besturing
Geperfectioneerde machinetechnologie in combinatie met de modern-
ste ISOBUS-apparaatbesturing: dat onderscheidt deze hark met groot 
prestatievermogen. Met de ISOBUS-apparaatbesturing heeft de be-
stuurder op elk moment via de tractorterminal een overzicht van alle 
belangrijke machineparameters. Alle functies kunnen via de terminal 
worden bediend en indien nodig op rijhendel of joystick worden gepro-
grammeerd. Dat betekent optimale ergonomie en maximale ontlasting 
van de bestuurder.

 ˴ werkbreedte 12,50 m 
 ˴ perfecte bodemvolging
 ˴ onderhoudsvrije lagering van de rotorarmen (TS5-rotorkop)
 ˴ werkbreedte-/zwadbreedteverstelling voor bedieningsgemak en de laagste transporthoogte (FELLA-octrooi)
 ˴ zwaddoek automatisch klapbaar
 ˴ KENNFIXX®-stekker

JURAS 12545 PRO
 ˴ ISOBUS en Load Sensing
 ˴ optimale ergonomie en maximale ontlasting van de bestuurder
 ˴ volledige automatisering van de werkprocessen
 ˴ exacte informatie voor loonbedrijven voor gegevensuitwisseling en bewakingsdoeleinden

ACCESSOIRES
 ˴  Stroomverdeler voor synchrone rotorheffing (JURAS 12545)
 ˴ Reservewiel met hyper-ballonbanden
 ˴ LED-werkschijnwerper voor PRO-variant
 ˴ Tractoruitbreidingsset voor ISOBUS-besturing

HOGE WENDBAARHEID
Dankzij een disselzwenkkop verrast 
de JURAS 12545 met een hoge flexi-
biliteit bij het rijden.

OVERZICHTELIJK
Verdeelschalen bij elke rotor geven de 
harkhoogte-instelling aan en maken het 
gemakkelijker om deze aan de verschil-
lende gebruiksomstandigheden aan te 
passen.

VEILIG OP DE WEG EN OP HELLINGEN
Om altijd veilig onderweg te zijn, is de machine uitgerust met een 
krachtig pneumatisch remsysteem. Bovendien zorgt het breedspoor-
onderstel voor een laag zwaartepunt en extra stabiliteit in elke rijsi-
tuatie. De PRO-variant is bovendien uitgerust met een hydraulische 
transportbeveiliging.
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HOOGSTE BEDIENINGSCOMFORT OP DE KOPAKKER
 ˴  De automatische, hydraulische en individueel aanpasbare 
volgorderegeling regelt het uitgesteld optillen of neerlaten van 
de achterste rotoren en maakt het zodoende mogelijk om perfect 
gevormde zwaden tot aan het einde van het veld af te leggen – bij de 
PRO-variant dankzij ISOBUS comfortabel vanaf de tractorstoel.

 ˴  De machines zijn uitgerust met een automatische hoogtebeperking 
voor de kopakkerstand. Zodoende hoeven de rotoren niet meer te 
worden uitgeschakeld. Bij de PRO-variant met ISOBUS-besturing 
gebeurt de regeling in vijf standen vanaf de tractorstoel.

 ˴  De doordachte constructie in combinatie met de dubbele coulisse 
maakt een aanvankelijk parallel uittillen van de rotoren mogelijk en 
zorgt zo voor een grote bodemvrijheid.

 ˴  Het zwaddoek klapt automatisch naar boven; zo kan ook zonder 
verlies over dwarszwaden heen worden gereden.

ISOBUS – OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT  
VOOR DE LANGSTE WERKDAGEN
1   Werkbreedte-, zwadbreedte- en afzonderlijke  

harkhoogteverstelling
2  Afzonderlijke rotorheffing bij alle vier rotoren
3   Uittilhoogte op kopakker in 5 standen
4  Hectare- en urenteller
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JURAS 301 DS 351 DS 301 DN 351 DN 391 DN 400 DN 426 DN 456 DN 456 T

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 3,40 3,60 3,40 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50 4,50

Rotordiameter ca. m 2,50 2,70 2,50 2,70 2,90 3,00 3,20 3,40 3,40

Transportbreedte zonder tandarm ca. m 1,70 1,70 1,42 1,55 1,55 1,68 1,83 1,99 2,10

Transportlengte ca. m 2,03 2,13 2,00 2,21 2,31 2,34 2,58 2,68 4,10

Gewicht ca. kg 330 370 360 420 440 520 580 620 600

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 17/23 25/34 17/23 20/27 20/27 20/27 30/41 30/41 30/41

Aanbouw

Driepunt, star KAT I + II KAT I + II – – – – – – –
Driepunt, naloop – – KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II –
Gatenbalk – – – – – – – – •

Rotoren, armen, tanden

Zwadaflegging rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aantal tandarmen per rotor 8 10 8 10 10 10 12 12 12

Aantal tanden per arm 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen - - - - - - - - 1 x EW*

Banden, assen, verlichting

Banden 15/6.00-6 15/6.00-6 15/6.00-6 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Tandemas – – • • • • • • •

Verlichting • • • • • • • • •

Technische uitrusting

Zwaddoek traploos instelbaar • • • • • • • • •

Instelbare dwarshelling • • • • • • • • •

Technische gegevens één-rotor-zwadharken

Op afbeeldingen is deels een speciale uitvoering te zien. Technische wijzigingen voorbehouden!
Niet alle machines in alle landen beschikbaar. Afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de laatste serie.

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* met zweefstand
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JURAS 301 DS 351 DS 301 DN 351 DN 391 DN 400 DN 426 DN 456 DN 456 T

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 3,40 3,60 3,40 3,60 3,80 3,85 4,20 4,50 4,50

Rotordiameter ca. m 2,50 2,70 2,50 2,70 2,90 3,00 3,20 3,40 3,40

Transportbreedte zonder tandarm ca. m 1,70 1,70 1,42 1,55 1,55 1,68 1,83 1,99 2,10

Transportlengte ca. m 2,03 2,13 2,00 2,21 2,31 2,34 2,58 2,68 4,10

Gewicht ca. kg 330 370 360 420 440 520 580 620 600

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 17/23 25/34 17/23 20/27 20/27 20/27 30/41 30/41 30/41

Aanbouw

Driepunt, star KAT I + II KAT I + II – – – – – – –
Driepunt, naloop – – KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II KAT I + II –
Gatenbalk – – – – – – – – •

Rotoren, armen, tanden

Zwadaflegging rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aantal tandarmen per rotor 8 10 8 10 10 10 12 12 12

Aantal tanden per arm 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen - - - - - - - - 1 x EW*

Banden, assen, verlichting

Banden 15/6.00-6 15/6.00-6 15/6.00-6 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Tandemas – – • • • • • • •

Verlichting • • • • • • • • •

Technische uitrusting

Zwaddoek traploos instelbaar • • • • • • • • •

Instelbare dwarshelling • • • • • • • • •
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JURAS 1502 1402 1452 1603 7850 7850 PRO 671 801 880 8055 PRO 10065 10065 PRO

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 7,80/8,40 7,80/8,40 5,80–6,60 6,80–7,60 7,20–8,00 7,20–8,00 8,80–10,00 8,80–10.00

Rotordiameter ca. m 2,96 2,74/2,78 2,78 3,20 3,60 3,60 2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 4,20

Transportbreedte ca. m 2,30/3,00 2,70 2,70 2,98 2,80 2,96 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87

Zwadbreedte ca. m 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 1,20-1,80 1,20-2,00 1,20-2,00 1,20-2,00 1,30–2,20 1,30–2,20

Aantal mogelijke zwaden 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Transportlengte ca. m 8,45 6,65 6,65 7,45 8,50 8,54 4,65 5,35 5,35 5,35 6,50 6,50

Transporthoogte ca. m 2,80 3,00/3,60 3,00/3,60 3,65 3,60 3,60 3,18/3,70 3,55 3,65 3,78 3,85 3,85

Gewicht ca. kg 1380 1550 1580 2100 2400 2450 1350 1875 1900 2050 2900 2950

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60 19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70

Aanhanging

Tweepunts-trekstang - CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II

Gatenbalk • - - - - - - - - - - -
Rotoren, armen, tanden

Zwadaflegging rechts rechts rechts rechts rechts rechts midden midden midden midden midden midden

Aantal rotoren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aantal tandarmen per rotor 12/12 10/12 12/12 12/12 13/13 13/13 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15

Aantal dubbele tanden per arm 4 4 4 4/5 4/5 4/5 4 4 4 4 5 5

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW, 1 x DW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x DW* 1 x DW* 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW, 1 x DW  1 x EW, 1 x DW

Banden, assen, verlichting

Banden (rotoren) 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8

Tandemas • • • • • • • • • • • •

Standaardbanden (hoofdonderstel) - 260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3 
(11.5/80-15.3) 380/55-17 260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
300/80-15.3 

(11.5/80-15.3)
300/80-15.3 

(11.5/80-15.3) 380/55-17

Elektrische verlichting • • • • • • • • • • • •

Technische uitrusting

steerGUARD - • • • • • • • • • • •

Cardanische rotorophanging • • • • • • • • • • • •

Jet-effect - • • • • • • • • • • •

Werkbreedteverstelling hydraulisch - - - - - handmatig handmatig
hydr.  •

handmatig
hydr.  •

handmatig
hydr.  • hydraulisch hydraulisch

Hoogteverstelling rotoren mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch hydraulisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch hydraulisch

KENNFIXX® • - - - • • - - - - • •

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* met zweefstand    

Op afbeeldingen is deels een speciale uitvoering te zien. Technische wijzigingen voorbehouden!
Niet alle machines in alle landen beschikbaar. Afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de laatste serie.

Technische gegevens twee-rotor-zwadharken
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JURAS 1502 1402 1452 1603 7850 7850 PRO 671 801 880 8055 PRO 10065 10065 PRO

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 6,30/7,00 5,75/6,65 5,80/6,70 6,60/7,70 7,80/8,40 7,80/8,40 5,80–6,60 6,80–7,60 7,20–8,00 7,20–8,00 8,80–10,00 8,80–10.00

Rotordiameter ca. m 2,96 2,74/2,78 2,78 3,20 3,60 3,60 2,74 3,20 3,40 3,40 4,20 4,20

Transportbreedte ca. m 2,30/3,00 2,70 2,70 2,98 2,80 2,96 2,75 2,98 2,98 2,98 2,87 2,87

Zwadbreedte ca. m 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 0,60–1,90 1,20-1,80 1,20-2,00 1,20-2,00 1,20-2,00 1,30–2,20 1,30–2,20

Aantal mogelijke zwaden 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Transportlengte ca. m 8,45 6,65 6,65 7,45 8,50 8,54 4,65 5,35 5,35 5,35 6,50 6,50

Transporthoogte ca. m 2,80 3,00/3,60 3,00/3,60 3,65 3,60 3,60 3,18/3,70 3,55 3,65 3,78 3,85 3,85

Gewicht ca. kg 1380 1550 1580 2100 2400 2450 1350 1875 1900 2050 2900 2950

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 33/45 19/26 19/26 30/41 44/60 44/60 19/26 30/41 35/48 35/48 51/70 51/70

Aanhanging

Tweepunts-trekstang - CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II CAT II

Gatenbalk • - - - - - - - - - - -
Rotoren, armen, tanden

Zwadaflegging rechts rechts rechts rechts rechts rechts midden midden midden midden midden midden

Aantal rotoren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aantal tandarmen per rotor 12/12 10/12 12/12 12/12 13/13 13/13 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15

Aantal dubbele tanden per arm 4 4 4 4/5 4/5 4/5 4 4 4 4 5 5

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW, 1 x DW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x DW* 1 x DW* 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW, 1 x DW  1 x EW, 1 x DW

Banden, assen, verlichting

Banden (rotoren) 18/8.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8 18/8.50-8

Tandemas • • • • • • • • • • • •

Standaardbanden (hoofdonderstel) - 260/70-15.3
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

260/70-15.3 
(10.0/75-15.3)

300/80-15.3 
(11.5/80-15.3) 380/55-17 260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
260/70-15.3 

(10.0/75-15.3)
300/80-15.3 

(11.5/80-15.3)
300/80-15.3 

(11.5/80-15.3) 380/55-17

Elektrische verlichting • • • • • • • • • • • •

Technische uitrusting

steerGUARD - • • • • • • • • • • •

Cardanische rotorophanging • • • • • • • • • • • •

Jet-effect - • • • • • • • • • • •

Werkbreedteverstelling hydraulisch - - - - - handmatig handmatig
hydr.  •

handmatig
hydr.  •

handmatig
hydr.  • hydraulisch hydraulisch

Hoogteverstelling rotoren mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch hydraulisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch hydraulisch

KENNFIXX® • - - - • • - - - - • •
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JURAS 4000 12545 12545 PRO

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 12,50 12,50 12,50

Rotordiameter ca. m 3,20 3,20 3,20

Transportbreedte ca. m 2,98 2,98 2,98

Zwadbreedte ca. m 1,20–2,20 1,20–2,20 1,20–2,20

Aantal mogelijke zwaden 1 1 1

Transportlengte ca. m 8,49 8,72 8,72

Transporthoogte ca. m 3,65 3,65 3,65

Gewicht ca. kg 4300 4420 4650

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 59/80 59/80 1 59/80

Aanhanging

Tweepunts-trekstang CAT II CAT II CAT II

Gatenbalk - - -
Rotoren, armen, tanden

Zwadaflegging midden midden midden

Aantal rotoren 4 4 4

Aantal tandarmen per rotor 4 x 12 4 x 12 4 x 12

Aantal dubbele tanden per arm 4 4 4

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 2 x DW** 2 x DW** 1 x Load Sensing

Banden, assen, verlichting

Banden (rotoren) 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8

Tandemas • • •

Standaardbanden (hoofdonderstel) 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Elektrische verlichting • • •

Technische uitrusting

steerGUARD - - -
Cardanische rotorophanging • • •

Jet-effect • • •

Werkbreedteverstelling hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Hoogteverstelling rotoren mechanisch mechanisch hydraulisch

KENNFIXX® • • •

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* met zweefstand    ** waarvan 1 x DW met zweefstand
1 Exacte eisen vindt u in de gebruiksaanwijzing van de machine en van de tractor.

Op afbeeldingen is deels een speciale uitvoering te zien. Technische wijzigingen voorbehouden!
Niet alle machines in alle landen beschikbaar. Afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de laatste serie.

Technische gegevens vier-rotor-zwadharken
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Volledig cardanische rotorophanging 

Jet-effect

steerGUARD (gepatenteerd stuursysteem)

CamControl (hydraulische curvebaanverstelling)

Zwadaflegging rechts en altijd in het gezichtsveld



AGCO Feucht GmbH
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