
Kultivator for effektiv 
jordbearbeiding

Kverneland CLC Evo



Kverneland CLC Evo

For stubbkultivering og generell  
jordbearbeiding 

CLC Evo:

• Ramme: 2 rads

• Tinder: lange CLC

• Utjevning: skåler

• Valser: komplett utvalg

Utviklingen av CLC Evo er basert på CLC  
som har blitt godt utprøvd i 20 år.
CLC tilbyr brukerne den rette løsningen 
for forskjellig teknologi og økt yteevne. 

CLC Evo er utstyrt med de tekniske   
funksjonene som 3 rads CLC pro. Den 
er basert på samme design på rammen
og parallellogram for enkel påmontering  
av utstyr.

CLC  kan kombineres med den tyngste valse  
og annet utstyr som gir redusert samlet  
lengde. Dette kompakte designet reduserer 
kraftbehovet på CLC Evo og optimaliserer   
forbindelsen mellom traktor og redskap.  

Tindene er festet med en enkelt bolt på
rammen og kan lett tas av eller byttes ut  
for å tilpasse seg størrelsen på traktoren 
som er tilgjengelig.   



CLC Evo: bakmontert utstyr

Med den smale tindeavstanden på  
280 mm, er bruk av skåler den beste  
kombinasjonen. Ettersom CLC tindene  
er utviklet for å arbeide i dybden, håndterer 
skålene det øverste laget med å blande  
halm og klump. 

Støttehjul
Utstyrt med 2 eller 1 rads skåler  
med stor arbeidsdybde, gir  
støttehjulene mer stabilitet til  
CLC Evo og hjelper til med  
kontrollen på arbeidsdybden.  
(støttehjul 600 x 9 for fast modell  
og 700 x 15 for sammenleggbar  
modell.)

CLC tindene er den best mulige kombinasjonen sammen
med enkel og dobbel skålseksjon. På grunn av liten 
størrelse, gir løfting og smuldring av jorda en god blanding  
av planterester med jorda sammen med skålene.  

For grunn stubbkultivering er vingeskjær på 300 mm for  
arbeid over hele arbeidsbredden på maskinen, valgfritt utstyr. 

Tinder og skjær

CLC tinde
plogspiss 

60 mm
vingeskjær 

300 mm

skålseksjon + valg av valse 2 rads skåler



CLC EVO Wings er proffmaskinen innen stubb-
kultivering. Standard rammen på CLC er utstyrt
med færre tinder og en tindeavstand på 420 mm 
på den faste utgaven og 370 mm på den  
sammenleggbare utgaven. 

Designet med stor rammeklaring virker perfekt 
selv med store mengder planterester. De brede  
vingeskjærene på 440 mm er det optimale valget 
for grunn stubbkultivering.

Denne nye serien gir mange kombinasjonsmuligheter 

CLC Evo Wings – bakmontert utstyr

CLC Evo Wings er basert på den store tindeavstanden som gir god 
utjevning av jorda. Det er kun mulig med denne kombinasjon av utstyr  
montert på CLC Evo Wings stubbkultivator.

Som på de andre CLC modellene er skålene beskyttet med 4 gummifjører. 
Montert som paralellogram, gjøres justering av arbeidsbredden på en  
sentralt plassert strekkfisk. 

Skåler 

Kverneland CLC Evo Wings

CLC Proff stubbkultivator 



Tinder og skjær

Fast   Sammenleggbar

Modell
CLC Evo 

250
CLC Evo 

300
CLC Evo 

350
CLC Evo 

400
CLC Evo 

400F
CLC Evo 

450F
CLC Evo 

500F
Antall tinder / 
Arbeidsbredde (m) CLC Evo

9 / 2.50 11 / 3.00 13 / 3.50 15 / 4.00 13 / 3.80 13 / 4.40 17 / 4.90

Antall tinder / 
Arbeidsbredde (m) CLC Evo Wings

- 7 / 3.00 9 / 3.50 11 / 4.00 11 / 4.00 - 13 / 5.00

Transportbredde (m) 2.50 3.00 3.50 4.00 2.85

Radavstand (mm) 900

Rammeseksjon (mm) 100 x 100 x 8 mm Sentral 200 x 200 - ext. 100 x 100
Kobing Cat II & III Cat III & IV
Rammehøyde (mm) 870
Tindehøyde (mm) Evo 265 265 265 265 280 340 280
Tindehøyde (mm) Evo Wings

- 420 390 360 360 - 370

Min. / Maks hk 65/210 80/240 95/270 110/300 105/300 105/300 135/350
Vekt (kg) CLC Evo AR* / Kom-
biskåler + Ring

1554 1805 1977 2283 3015 3108 3438

Vekt (kg) CLC Evo Wings AR* 
/Skåler + Ring

- 1630 1877 2135 2902 - 3237

Løftekapasitet (t) med Kombi-
skåler + Ring

4.4 4.8 5.4 6.2 7.4 7.9 8.9

Vendbar Carbide

CLC Evo - CLC Evo Wings: Tekniske spesifikasjoner

125 125

440 440CLD tinde

* AR=Auto Reset, SB=brytebolt 
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Kverneland Group
Kverneland Group er et av verdens ledende internasjonale 
selskaper innenfor utvikling, produksjon og distribusjon av 
redskaper og service til landbruket.

Sterk fokus på innovasjon gjør at Kverneland Group kan tilby en attraktiv, 
unik og bred produktportefølje av høy kvalitet innenfor jordbearbeiding, 
såing, grovfôr- og fôrballeutstyr, sprøyting og kunstgjødselspredning.

Originale reservedeler
Kverneland Groups reservedeler er designet med tanke 
på pålitelighet, sikkerhet, optimal makinytelse og 
samtidig lave driftskostnader. Vår høye kvalitetsstandard 
oppnås gjennom innovative produksjonsmetoder og 
patenterte prosesser ved alle våre produksjonssteder

Kverneland Group har det mest profesjonelle partnernettverket. Hos 
våre partnere får du teknisk kunnskap, sevice og originale deler. 
Sammen med våre partnere tilbyr vi originaldeler av høy kvalitet og en 
effektiv reservedelsdistribusjon til hele verden. 

Kverneland Group Operations Norway AS

Kverneland Group Norge 
4355 Kvernaland, Norway 
Telefon 51 42 90 00 
Telefaks 51 42 94 37
no.kvernelandgroup.com

no.kverneland.com




