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Vegetation i vattendrag påverkar i hög grad deras vattenledande förmåga, En försämring av flödeskapaciteten med upp till 80 procent på
bara några få år efter en grävrensning är

ovanligt i näringsrika

vattendrag Bom flyter fram genom områden med svag marklutning.
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svämningar. En grävmaskinsrensning innebär att det övre jordlagret skalas av. Vegetationstäckets rotfilt trasas
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en viss fördjupning av vattendraget. Risken för erosion och släntras
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i ntiringsrika vattendrag som flyter fram genom områden med svag marklutning, li;an har dä.rför konstruerat speciella slamrensningsaggregat,
I figur 2 skissas de olika maskintypernas arbetssätt och även deras
speciella krav på vattendragets utformning.
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MASKINER OCH REDSKAP FÖR SLÅTTER AV .'LÄNTVEGETATION

Traktor mad slåtteraggragat

Vid körning med

körd direkt på slänten.

på slänten får
e j överskrida 1,2.
hjulstraktorer kan

Tvåhjulstraktor körd direkt

på slänter med en

på slänten.

till 1: 1. Slänterna
jämna 9

staket etc.) och
god bärighet.
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redskap som arbetar

med slå tteraggrega tet föl-o
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TrohjulstrBktor med två hjul
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stödhjul följande slänten.
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körda"direkt~

slä1l:1&fl. I vattendrag med liten släntlutning

kan man under speciella förhållanden köra med l.r§,kl.o.r. QQb.
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lutningen får ej överstiga 1 :2. Vidare måste slänten vara fri från hinder såsom träd, buskar, staket, öfpna grendiken etc. För att maskinen
skall utnyttjas effektivt bör slänten vara jämnbred och den bör helst
vara en jämn multipel
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diameter än standard kan man sänk:a traktorns tyngdpunkt och dJirmed
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med en lång justerbar styrstång och manövreras med denna uppe från

slänt~

krönet. Några olika tvåhjulstraktorer speciellt konstruerade för släntslåtter finns beskrivna i bilagan på sidorna 1
Maskiner

arbetande~_J:tilr;L§JillJ~~o

KonvenUo!l.ella slåtteraggregat

är konstruerade för att arbeta i traktorns körplan. Då tl:,alftQrll lföl:,e.§, .1lPl2.e.,Jl! .§,llå,n.1kl:,ölle.1 ,2,ch

mellan traktor och slåt

.§,llå,n.1ell uppstår en vinkel
• På vanliga slåtteraggregat påverkas

knivens vändläge på slåtterbalken av denna vinkel. För att vegetationen
skall klippas av effektivt måste emellertid knj.ven alltid vända på rätt
ställe, dvs. mitt i
Ett sätt är att använda

• Detta kan

tadkommas på

sätt.

sk knivdrivning och förlägga

hela knivdrivningen ute
s
terbalken. En annan lösning är att
lägga
knivdrivningens vevaxel
att den sammanfaller med slåtter~
balkens ledaxel. Härigenom
ej av slåtterbalkens vinkel i fä

knivens vänd läge på slåtterbalken
till traktorn. Detta illust-

raras i figur 5.

,Figur 5: Vevaxelns lagring och slåtterbalkens ledaxel sammanfaller
(Herder ) •
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Slåtterbalken bör ej vara lagra6 tätt intill traktor. Traktorn

te

nämligen då köras mycket nära dikesslänten med stor risk för att
den skall glida ner i diket. De speciella krav man måste ställa
på ett traktormonterat slätslåtteraggregat belyses i figur 6. I
bilagan på sidan 4

finns ett slåtteraggregat speciellt framtaget

för släntslåtter beskrivet.

t
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te kunna

ti11 traktorns kö
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torn till
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vid tillbakakörningen. Ett

s a1ternativ är att

'eet 1ätt kan skiftas mot
utförf'ls

t.

s

som

tt

arb tsmoment efter

7 illustrerar de här nämnda tre alterna

med

och räfsa på samma traktor.

Fi 7- p .
-~.~- . rJ.ncipskiss över tre konstruktioner för slåtter och räf
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Genom att montera .§,l!tie.r.agg.r.egaiet~p! Q.n.21yQ.r!iul)·.~ki !ö.r.l,!"jpgb!ir_a.r.m
kan aggregatets räckvidd bli betydligt störra än slåtterbalkens arbetsbredd och vattendragets motstående slänt kan då nås om dagbredden
är mindre än slåtteraggregatets räckvidd. I vissa fall kan denna typ
av slåtteraggregat även arbeta över stakat längs vattendraget, Detta
belyses i figur 8.
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ts följsamhet mot slänteTL, En liten ojämnl'let i

körbana ger lätt upphov till våldsamma

traktorns
gateL

Då slåtteraggregatet släpar mot slänten upps

ett bromsande moment

som strävar att styra traktorn ned mot diket. Detta moment blir kraftigare ju längre från traktorn slåt

t arbetar. För att er-

hålla god stabilitet på ekipaget fordras en relativt tung

traktor.

Genom att förse traktorn med tvillinghjul ökar spårvidden och stabiliteten,
Den hydrauliskt förlängbara armen kan

front-~

miU- eller bakmonteras

på traktorn. Generellt gäller att mittmonterade redskap påverkar trak-
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front~'

torns styrförmåga mindre ogynnsamt än

eller bakmonterade ,

Bak~

monterade redskap är i regel enklast att montera på traktorn. men fö
rarens möjligheter att hålla uppsikt över redskapet under kö

är

i regel sämst beträffande denna redskapstyp.
Slåtteraggregat monterade på en hydrauliskt förlängbar arm är vanlige:n
hydrauldrivna och i regel kan slåt

t lätt skiftas mot ett

räfsaggregat. Räfsningen utföres då som ett separat arbetsmoment efter
slåttern. Vissa tillverkare har valt att montera

tet bakom

slåtteraggregatet. Slåtter och uppräfsning av slåt
ten sker då i
slåtter~

slän-

samma arbetsmoment. Figur 9 illustrerar ett kombinerat

och räfsaggregat monterat på en hydrauliskt fö

I bilagan på sidan

5 beskrivs ett slåt
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monterat

en

rauliskt förlängbar arm.

Kombinerat
liskt fö

B

tter- och

monterat

arm.

Ett alternativ till att räfsa upp

t

set

slänten är att

blåsa upp det med en kraftuttagsdriven fläkt. En tillverkare har därför monterat en hydrauldriven skruv över

terbalken. Skruven trans-

porterar slåttergodset till balkens mitt. Däri

sugs

t

set

upp genom en grov slang och blåses upp på släntkrbnet eller lastas
en vagn, Arbetsprincipen illustreras i figur 10. Maskinen finns beskriven i bilagan på sidan 6,
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t arbetande
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Genom att slagorna i slaghacken arbetar utan mothåll måste deras slaghastighet vara mycket hög. För att slå av gräs fordras en sI

st

av 30-50 m/s8k,::om jämförelse kan nämnas att knivens topphastighet på

t
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en konventionell slåtterbalk

överskrider 6 m/sek.

Slaghacksaggregat kräver betydligt högre effekt än konventionella
slåtteraggregat med slåtterbalk. Effektbehovet för en 1,8 m bred
slaghack anges till ca 30 hkr. medan en lika bred
terbalk endast fordrar ca 5 hkr. Under senare

onell
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ooh lätta hydraulmotorer.
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tunga slagor. Med dessa aggregat kan buskar ooh mindre träd med en
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Skrovets bottenform är av stor be

else för slåt

gång. En flatbottnad båt har t.ex. mindre dj
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tpontoner. Detta i11ustreras i figur 12.
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på en konventionell slåtterbalk fastnar vegetationen lätt på fingrarna. Genom att använda en slåtterbalk med

korta~

kraftiga fingrar

kan sådana driftsstörningar i viss mån undvikas.
Slåtteraggregatet kan monteras framför eller bakom båten. Då det
monteras framför båten utformas det i regel som ett upp och nervänt

T med två slåtterbalkar. en horisontell och en vertikal. Den horisontella slåtterbalken klipper av vegetationen och den vertikala
klipper itu slåttermassorna så att de ej skall fastna mot fören.
Figur 13 illustrerar ett

t

t.

Slåt

t mon

fö

horisontella sI
kl

terbalken klippa

itu slåttarmassorna

För att undvika skador
kunna
Slåt
betydligt l

sI

vegetationen och den vertikala

att de

,j skan

än vid vanl

tna mot fören.

dess arbetsdjup lätt

terbalken

att vegetationen
tets knivhasti

t. Den

t

av strax ovan bot

t kan vid undervattens
slåtter. Detta beror

i viss mån tjänstgör som mothåll för kniven.

tan

ter vara
att vattnet

har vattenvege-

tationen i regel svagare utvecklad stödjevävnad . äm landvegetationen.
Vissa slåtterbåtar arbetar därför med så

låg

l~Ålivhastighet

som

100-200 Slag/min. Som jämförelse kan nämnas att knivhastigheten på
konventionella slåtteraggregat är 1600-2000 slag/min, I bilagan
på sidorna 11 ~ 12 och 14 beskrivs olika slåtterbåtar med slåtterbalk som skärorgan.

1 )t:"

Slåtterbåtar med en skärkniv som skärorgan arbetar nere i bottenslammet enligt "skyffeljärnsprineipen". Bottenslammet

oe~h

vattnet

tjänstgör som mothåll för skärkniven som stöter fram och åter. Fiten. Det

gur 14 visar en v·"formad EJkärkniv som arbetar framför
förekommer även andra typer av
ne~.efter

sld~rknivar

som släpas fram över

båten. I bilagan på sid. 13 beskrivs en slåt

bott"~

med en

v-formad skärkniv.

:r

t med

Dld

v mon

med slåtterbalk har
bätar med skärkniv. B
de efter skärknj

än

dock bl
f

slätterbalken

skär av skott och rotstockar ända nere
terbalken kl

bottenslammet

rkas även av

ten

Genom att skära vegetationen vid
ngsorganen.

ngen.
t förhindras de i

att

skottdelar bildade assimilati

till

an.

av vegetationen strax ovan bot

B

ven.

terSOIlJ.

rt

ner

utarmas dessa och växtens fö

till ny skottbildning försämras.
Man har iakttagit att återväxten blir kraftigare vid tidig
(juni-juli) än vid sen (augusti). B

bör därför utföras

under sensommaren, helst strax innan vegetationen
massa. Flera beskärningar under vegetati
effekt än en enda.

t

t fttl1 blad-

oden ger en mer be-
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Bekämpningseffekten beror förutom av bekämpningstidpunkten och
antalet vegetationsskärningar även av vattendjupet, vattnets
strömningshastighet m.m. Generellt gäller att vegetation växande
nära vattenlinjen uppvisar en snabbare återväxt än vegetation växande på större vattendjup. Vidare gäller att vegetation växande
i långsamt strömmande vatten ofta kommer igen snabbare än vegetation i snabbt strömmande vattendrag.
bew~

Vegetationens artsammansättning är också av stor betydelse för

ki;:-J!,ningseffekten, Bladvass , smalkaveldun och grovna te växande på
ca 1 m vattendjup kan t.o.m. i stillastående vatten praktiskt taget helt utrotas med en enda beskärning under sensommaren. Säv och
näckrosor tål däremot upprepade beskärningar bättre. Allmänt satt
tationen re-

så uthärdar flytbladsvegetationen och undervat

gelbundet återkommande vegetationsskärningar bättre än den högande vegetationen och

växande övervattensvegetationen. Den
i

tli

synnerhet

genom

ttern

av

ten gynnas ofta

limi

den hö

tt konkurrensen

ras.

Le t "r vi tigt a t t den aV:JkuI'x;a ve[;e ta t1 c '~cn
Den upp
na

hel

vegetationen

att det

nl

H

r:Lsk fö

j

Himnafl

tt den

med va t tenn trö:mmen

vid flödena. Åtskilliga vattenväxter kan for
ocr.!

enbart en

av ntjälken medfb

lanta nig vegetativt
över huvud

av vinsr arter. Avskurna växtdelar
vat

~1t

ocr:. vinsa natearter kan

, dvs.

platser med

strömni

t,

t :ingen

ex. jätt

rot där
ti

lser
t.

gyn-

nas uppkomsten av s.k. slambankar.
Avskuren vegetation som blir Ii

i vattnet kan även ge upphov

till ogynnsamma förruttnelseprocesser med blea. syrgasbrist i

vatt~,

net. Risk för att syrgasbrist skall inträffa är stor dels under
sommaren då vattentemperaturen är hög och vattnets förmåga att
hålla syrgas är låg, samt dels under vintern då återluftningen
stryps i samband med isläggningen.
Då stora mängder avskuren vegetation läggs upp på en plats utefter
vattcndr&~e~

bildas en ansenlig mängd pressaft. eftersom vattenvege-

tationen i regel har hög vattenhal to Med pressaften följer förutom
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lösta salter även en viss mängd organiskt material. Det organiska
materialet bryts snabbt ned i vattnet. Med detta följer ofta en
ogynnsamt kraftig förbrukning av det i vattnet lösta syret. Uppkommen pressaft får därför e,j tillåtas rinna ner direkt i

vatten~

draget.
Upptagning av slåttergodset kan ske vid speciella upptagningsanläggningar efter vattendraget, dit den avskurna vegetationen får
flyta med vattenströmmen. De framflytande slåttermassorna stoppas
vid upptagningsanläggningen genom länsar eller galler tvärs över
vattendraget. I vattendrag med låg strömningshastighet måste man
ibland skjuta ihop slåttermassorna med slåtterbåten. Dessa hopsamlingsarbeten underlättas om båten förses med en fronträfsa.
I

stora vattendrag och särskilt i grävda kanaler kan det vara för-

delaktigt med lltl1tionä.z;:a_u]jJlag,n,;!,;pg,sanläg,gningl1r. Figur 1:5 visar
en griplastanläggning. Denna är
upp slåttermassorna framför pumps
lastaren

i

t konstrueI'ad för att lyfta
oner vid

en travers över

t och

termassorna läggs vid sidan av kana,len.

Fitr!:l:r,

.t~.

Griplastanläggning för upptagning av slåttergods •

(Maschinefabriek IV

Hubert & Co. N.V.

p

Sneek, Holland.)
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Man kan även använda elevatorer för att lyfta upp avskuren vegetation ur vattnet. Elevatorbandets undersida bör då vara dragande
part, Härigenom blir elevatorns förmåga att gripa tag i och föra
med sig slåttergods ur vattnet bättre än om bandets översida är
dragande part. En elevator med dragande undersida måste självfallet vara försedd med en botten under bandet som slåttergodset kan
glida mot. Figur 16 visar en elevatoranläggning.

Skiss över en
att

av sI

ng föupp

levato

och

torbandets und
särskild plåtränna.

I fl rtalet na

är de emel

rtid enklare

bil

ttermassorna med

gare att
t.ex. en liten

EJorn

e11er en tim.merlastare. IJovande försök

med att ta upp slåttermasEJOrlJ.a llled en snövessla som försett:::i med
en fronträfsa

c:i. e1la upp

ngsplatser bör även

ordningställas.
Försök

har också gjorts med att

upp slåt

set ur vattnet

direkt i samband med slåttern. Man har försett slåt

llled

griplastare eller elevatorband. Det pågår även försök med att rörtransportera slåttergodset. Slåtterbåtens djupgång ökar och dess
stabilitet försämras då den förses med anordningar för att lyfta
upp slåttergodset ur vattendraget i samband med slåttern. För närvarande serieUlIverkas inga slåtterbåtar med anordningar
för att ta upp slåttergodset i samband med slåttern.
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~)amtliga

dikesfräsar kan arbeta i såväl torrt som blött bottenslam@

De är däremot mer eller mindre känsliga för stenar och andra fasta
föremål. Lång och seg vegetation kan också medföra driftsstörningar.
I

bilagan på

d. 18-19 finns två dikesfräsar beskrivna. Den ena

maskinen är självgående och den grenslar vattendraget. Flertalet
dikesfräsar är emellertid konstruerade för att fästas i trepunktsupphängningen på en traktor. Traktorn måste då förses med reduktionsväxellåda för att erhålla tillräckligt låg körhastighet.
SUfQ!ludderv"erl~.•

Igenslamningen av vattendrag är i

speciell t

besvärlig där strömningshastigheten är låg. Särskilt utloppen i
sjöar brukar snabbt slamma igen. Dessa

tt är i

t-

komliga för konventionella grävmaskiner p.g.a. svag markbäri
och grävaggregat monterade

tpontoner har

ofta alltför
te nämLigen

Ii ten räckvidd för att var"a tjänliga. Rensmassorna
läggas på ett ordentligt avstånd
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konstI~erat
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P
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centrifugalpump som saknar en gavel på pumphjulet. I bilagan
sidan

20 finns ett sugrnudderverk be:3krivet

I vegetationsfritt bottenslam kan en

o

fräs användas p

medan i ett bottenslam som innehåller sega växtrötter måste en
snabbgående fräs användas. En snabbgående fräs är känsligare för
sten och andra fasta föremål än en långsamgående. Då vegetationen
är mycket tät måste man skära av och transportera bort den
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växande vegetationen före sugmuddringen.
Slammassorna innehåller ofta mer än 90 procent vatten. Vid slamrensning av åmynningar och sjövikar då stora slammassor erhålles måste
man i regel anlägga speciella sedimentationsdammar.

Sedan början av 1960-talet har en ganska omfattande kemisk bekämpning
av vattenvegetation utförts i vårt land. Den kemiska bekämpningen har
emellertid under de senaste åren pålagts omfattande restriktioner och
flera tidigare rekommenderade preparat har förbjudits. Intressei för
en mekanisk vegetationsbekämpning har därför ökat.
Utomlands har man sedan länge arbetat med att utveckla speciella maskiner och redskap för en mekanisk vegetationsbekämpning i vattendrag.
Framförallt i Holland, Väst

and och Danmark har man kommit långt

med att utveckla tjänliga maskiner och red
Man
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Bilaga 1

Beskrivning över enskilda maskiner

, Böschungsmäherbau, 29 Oldenburg,

Tillverkare: der Firma Ernst
Dragonerstr. 63, VästtyskIand

Impprtöl:: Ing.fa. Belos, Stockholmsvägen 18, 762 00

Himbo

ulstraktor med snedmonterad motor. Framdrivni

ch krdvdri vning

tterbalk med dubb-

monterade
la mo

knivar.

t kan lätt skiftas mot

aggregat. Föraren manövrerar maskinen uppe
en

mekanisk. Det sid-

terbar

försedda j

u.trV.E1

tt räfs-

släntkrönet medelst

kHn m13,sldrlen fö

s med

ul.

• 7 hkr
Drivning: 6 växlar, 3 fram och 3 back, diffrential med spärr
Motor: NSU, 4-takt,

Slåtteraggregat: Busatis dubbelkniv
Arbetsbredd: 1.2 m
Räfsaggregat: typ

sidräfsa

Vikt: ca 160 kg
Kapacitet: ca 3000 m/tim
Pris: ca 11.000 kr

'1)D
. e ,,"
ilar ang:t. vna

l )

E18rna är cl

ser för

1973.

nabb,~

2

Tillverkare:
der Firma Anton Berkenheger
,

"'~'"

8;

Co KG, 4471

Haren/Emsland~

VästtyskIand
Illll?0rtö.E: AB Hopkinson

8;

Carlstedt I/L'D., Brådstup sv. 11, 126 56

Häger~

sten.

ulstrskto
som knivdrivning

monterad ll1.otor@

tel drivaxel,

sker över en

i stålplåt och de är försedda med en spe
lönen att kaLa i fddled äveL

kra1'ti

regatet är sidmonterat och det be
dubbla motgäende knivar.

t

ulen

med sned-

mekanisk. Driv···
till verhade

11 skena som förhindrar mas-

lutan.de Blänter@ Slåt
aven Busatif1

terbalk med

tet kan lätt skiftas mot ett

räfsaggregat. Föraren manövrerar maskinen uppe frän släntkrönet medelst
en lång justerbar stäng.
Tek}li.ska d,aJ;..a:
Motor: 11,0,

2~takt,

luftkyld, 7,3 hkr

Drivning: 4 växlar, 2 fram och 2 back, stel drivaxel
Slåtteraggregat: Busatis dubbelkniv
Arbetsbredd: 1,2 m
Räfsaggregat: typ gaffelsidräfsa
Vikt: ca 148 kg
Kapacitet: 2500-5000 m/tim
Pri s: 11. 660 kr

Tillverkare: der Firma Eackers & Gilbers, 4471 Gross Hesepe, Västtyskland
Ill!~:

AB Hopl, :.YLJon

&;

Carli01ted t I,TD.

13rådstupsv. 11. 126 56

Hägersten

aven

8x1ig

u1 traktor med sned-

knivdrivnirg och liven

monterad motor. Framd

tterbalken
Den bes

tterbalk mod dubbla mo

apparaten.

as mot överbol

syetemet.
kinen har

mamJ.ellt.
kni var,

,c)kär<~<

tning genom en säkerhetsventil i

tet kan lätt skiftas mot etträf
i3

eller tril1

tor

marktrycl(, Den kan för,3es med tvill

ocb

ul. Det tillverkas även spe

ella jä

ul för kö

ng

på starkt lutande slänter.

Drivning: Hydrauli:::::k, arbetsrJ.ast

t

, c::>

tim.,

orthastighet

0··10 km/ tim

Slåtteraggregat: Busatis dubbelkniv.
Arbetsbredd: 1,0-1,8 m
lltifsaggregat: typ gaffeleidräfsa
Kapacitet: ce 4000 m/tim
Pris: 18.850 kr med 1,2 m bred

sl~tterbalk.

isk drivning och lyftning

Herder M. V., Serooskerke (J), Kerkstraat 30, Holland
ImRorti!:: AB HopkimoD

8;

Carlstedt l'rDv. I3rådstupsv. 1'1. 126 56

Häger~

sten

tet mittmonte
traktor.

raE3

saggrogatot driv

och

t med kilrep, med

tn:i.rJ,gen 3ke

t kan
med sI

t t

terbalkens ledaxel.

för traktorn. S

tteI~alken

åtterbalkons lod
är i stand

Det tillverkas ävon en spoeiel1
böjl

knivs

t

s och räf

bakmonto·-~
kraftut·~

t

o ch räf 3

:1

Elammanfal1er

J. liggor e

'M'

O 5 m utan-

utförande av konventionell

ätterbalk med

tböjd ytterände och

• Ma3kinen är försodd mod on mekanisk utlö

ning som fäller s

tterbalken b

Drivning: minst

hkr traktor med kraftut

t

den

mot

raulisk

t med uttag

för yttre hydraulik
Slåtteraggregatet: konventionell s
böjd ytterände och böjl
Arbetsbredd: 1,

tterbalk eller specialbalk med uppåt-

knivst

,2 m

Räfsaggregat: typ gaffelsidräfsa
Vikt: ca 1000 kg med räfsaggregat
Kapacitet: 1000-3000 m/tim
Pris: 36 950 kr med 3,2 m slät

3.5 m räfsaggregat.

t med

tböjd ytterände och

5

Apbaub,~

Tillverkare: der Firma Backers &. Gilbers, 4471 Gross Hesepe, VästtY:llkland
~tör:

;;;;;w>;;;~=';;;~~~;;;'~;;;;;,J;;'

: Slätteraggregatet är monterat på en

niskt överbelastnings
monteras

• Hela aggregatet kan front-, mit

en traktor,

t etc. Manövre

• Det kan

lastbil

ven monte

rEmls,rman eamt kni vd
Let b

dubbla mo

sv, 11, 126 56 Hägersten

AB Hopkinson & Carlstedt LTD.,

tj

~.lV

e:n

med F3eparata

I31J~~::,atiD

e knivar. Det kan lätt skiftas mot

en

tt

aggregatet kan även monterae efter elätteraggregatet.

ttarball<: med
saggregat. Räfster och

utföres då isamIlla arbetElIllament .

Drivning: minst 20 hkr traktor, hydrauliken fordrar ca 10 hkr
Räckvidd: 4-6 m. mekanisk säkerhetsutlö
Slåtteraggregat: Busatis dubbelkniv
Arbetsbredd: 1,0-1,8 m
Räfsaggregat: typ gaffelsidräfsa
Vikt: ca 500 kg, utan räfsaggregat
Kapacitet: 1000- 10 000 m/tim
Pris: 30 900 kr med 6 m räckvidd och 1,8 m arbetsbredd, för räfsaggregatet
tillkommer 2750 kr.

6

1'.i11 verkare.: der

l~irma

Con tinental. Commercial & l"inancing Comp"

Amsterdam. Holland

c~i

bar arm. En

tter mo:nterat

skruv över slåtterbalken
för a.tt b

upp

orterar slåttert upp genom en 4

SU.gs ~J 16 t

t till balkens mitt. DUri
gTOV

skt fö

sliinten elI r l

ta

ten iiI' kraftutt

hkr trakta

elle

la tbi

Riickvidd: 3.9 elJ.er 5.5 m i traktoMItförande, 7,6 m
Slåtte

: Busatis dubbeIkniv

Arbetsbredd : 1. 0<~1 .9 m
Vikt: ca 1900

vid monte

Kapacitet: 2500-5000 m/tim

laEltbil

tförandc

mm

7

Böschul1E:sm.äher

Ber~he~

llllverkare,: der Firma Berkenheger

&

Ca., KG, 4472 Haren/Ems,

Västtysk~

land
,Im12orteu;:: AB Hopkinson

&

Carlstedt ImJ., Brådstupsv. 11, 126 56 Häger-

sten

Masldne:tJ bes
rauldrivet

aven spe i

ulstrakto

r;at monterat

h;jul

släntkrönet

och sänl:cbart

medan

sh::t :Cörl

tt
arm. °

iskt höj

tt

slänten. Maskinen fordrar endast en 0.8m bred

körbankett ,

t kan lätt skiftas mot

tt

Motor: diesel, 12 hkr eller 20 hkr
Drivning: helhydrauliskt
Räckvidd: 5,3

med

ID

förutom slåtteraggregatets arbetsbredd

Slåtteraggre gat: Busatis dubbelleni v
Arbetsbredd: 1,5-1,8 m
Räfsaggregat: typ gaffelsidräfsa
Vikt: 850 kg
Kapacitet: 1000-5000 m/tim
Pris: 59 500 kr med 20 hkr motor

~;,,;;;;,,;:;.;;.,;~=;:;.;;;;.,:

Bomford

&

Evershed Limi ted. Eversha11, \'fares,. England

Im1'or tör: Feikef Sweepers AB, Box 6064, 700 06

Örebro

ange

till

mirl11te:r oDen

,skL feS

armer) tir fö Tf:edd med

sora Lrtid
rafi med.

funkti on v:id
trak:tornc:;

rau1:]1\. med

drilre:n
aven

mot marken reduceras

01,] eaccumulato:r :1.

tt spo

(i;Y;3tenlet. Det

elIt för

• Mod ett buskrC:5jni

t t fC:5

s sönde:c.

tet bör

vre buskar än ca 2-3 cm. S

aggregatet kan vändas

bu.skrC:5 ,j

kan buskar och träd med en diameter

upp till 15 cm fällas och
ej användas mot

av

t. ]<:raftu1;

• Kl

av

a

stet.

en traktor medelst
id

o

arm. Det monteras i regeJ.

elraulis1<t fö

buskk~i.

de blivit ovassa.

Drivning: minst 60 hkr traktor
Hydraulik: 2 pumpc::;toTlekar, flöele 66 Tesp" 98
Hydl'aulal'mens räckvidd: 4,57

versionen

160 kp/m

nJ.

Klipphuvudets arbetsbredd: grä
1 '750 nun, buskId

, t

ngsaggregat 1155 mm eller
tet tillverkas endast i elen smalare

2

9

Klippaggregatets upplagrade energi: 220 kpm för gräsklippni

t

och 1680 kpm för buskklippningsaggregatet vid ett rotorvarvtal på 2000rpm
Vikt: 970 kg, 160 l oljetank placerad som motvikt på traktorn
Kapacitet: ca 10 000 m/tim
Pris: 25 700 kr med 1750 mm gräsk1:i.ppningsaggrega t

10

Turner

H.;ldra~

'l'illve:r.:k,a~,:

~'urner

Engineering Co., Coughton LTD., Alcester, Warwicks,

England
ImBortö~:

Rune Ströman AB, Box 136, 442 01

Kungälv

mon~"

rauli 13kt fö
men tillverkas
mi tt~,

Armen med l<:ort räckvidd kan

o

räckvidd endast kan

mecL

mot

mi t tmonterac3,
utlö

nderkö

mekaniDk

gCHJom

vUl

tt
rau.larme:n
d:rivs med

ara t

!no t

9

aT!' traktornEJ

l<;raf tu t

1 eaectnnU1Ettor

• Som extra tillbehör kan en
ts

med

mi'mö

~,o:m

reducerar

nlfl:rl(e~n

Drivning: minst 60 hkr traktor
Hydrau1ik: flöde 11

1 20'~1 40

Hydraularmens räckvidd: 4,5 eller 7,0 m
Klipphuvudets arbetDbredd: 1,22 eller 1.52 m
Klipphuvudets
Vikt: 500 kg, motvikt

370

vid ett rotorvarvta1 på 2000 rpm

traktor 250

Kapacitet: ca 10 000 m/tim
Pris: 23 400 kr med 4,5

oeb. 1,52 m

11

Tillverkare: Howard and Dennis Marine Limited. Bedford Engineering
Works, Houghton Road. Bedford, England

av ett flatbottnat skrov som ar tillverkat i
st. Den framdrives med
ten. Padde

ulen har (::ltor diamete

fi)

tt

och

ten

ttet

s

aven horisontell och en vertikaltterbalk.
kn:lvar,

rar ",om :mo
l<:an lli t t

var sida om

tt

ge

av

u.l

monterat

fören. Detta b
tterbalkarna lir

fast och en rörlig. Den fasta kniven

l för den rörliga kniven. Slät
eras ned till ca 1.5 m vat

tets arbet

up

u.p.

JA'ngd: 4, 9 m
Bredd: 1,9 m
Djupgång: O,

m

Motor: ency1indrig, luftky1d, diesel
Drivning: helhydrau1isk
S1åtteraggregat: två s1åtterha1kar sittande som ett upp och nervlint T
i fören
Arbetsbredd: 2,0-3.0 m
Kapacitet: upp till 5000 m3 /tim

12

.,;:::;,,;;=;;.;;,.;;=.;;=~

T,jaerbyvej

: HiImar B.
44~

• Vaerkst i Gr$6deskaer,emaskiner rn.ID •

8900 Randers p Danmark

truktion som
tf] arbet

up kan reg

leras manuellt med
onton('lrna

mot bottnen
s

terä:ndo

tterbalkens

och

t

kniven är

I,ängd: 4 9 5 m
Bredd: 1 ~ 6

ID

Bordhöjd: 0 9 4 m
Djupgång: 0,2

ID

Motor: Volvo :Penta Marine MB 10, Ej hkr, bensin eller Volvo Penta Marine
MD 2, 16,5 hkr, diesel
Slåtteraggregat:
Arbetsbredd: 1 9

t rbalk, medko:cl;a li:raftiga
m

Kapacitet: arbetshas

mi tim

t

m/tim

tighet ca 10 000

13

yasshugga,r,e
Uppsala Svets & Byggnadssmide AB,

752 23

, 11

Uppsala

av

tt fl tbottnat skrov som

t. Den framdrives med et

tillverkat i

!J.1 i aktern, I fö ren

cdtter en v·"formad sl::ä:ckniv,

rö

genom att den
fram-

om baksidan och den

ti onen o av··',

Kni

ned. tiI1

t

ca 2 m med

åtte

V:Ld

ka:n cJkärkniven
fingrar. Som

tra tillbehö

til ve

Bredd: 1,60 m
Bordhöjd: 0,60 m
Totalhöjd: 0,90 m
Djupgång: 0.25 m
hkr

Drivning: helhydraulisk. 2
Skäraggregat : v=formad ukärlnl.iv eLLer r;
Arbetsbredd: 1 ,8 m
Vikt: ca 1150 kg
Kapacitet: ca 500 m/tim
Pris: ca 45 000 kr

bOSTl~3.:C~=

med korta 9

m.o 'l:;

~)

Längd: 5 15 m

Motor: VOlkswagen Industrimotor,

un.d

terbalk

även en

träfsa.

14
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: Gaston Gibeaux, Gerant des Ets. Mangin, Vavray - Le Grand,

Marn, Frankrike
~:

AB Hopkinson & Carlstedt VIlD., Brådstupsv. 11, 126 56
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älvrensande skruvaven horisontell
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tteraggrega

ts arbetsdjup kan

m t Il 1,

tillverkas ett tilIsatsaggregat för kl

ras

m. Som extra tillbehör

ng av sHLn

tation i och

även över vattenJ.injen.

I,ängd: 4·, 5 m
Bredd: 1,3 m
Höjd: 0,8 m
Djupgång: 0,23 m
Motor: luftkyld, encylindrig,

t diesel, 11 hkr

Drivning: mekanisk
Slåtteraggregat: två konventionella slåtterbalkar sittande som ett uppoch nerviint 'Il
Arbetsbredd: 2.0-2.5 m
Vikt: 800 leg
"t et: ca "-1000
"
_
mIt"
-1m
r\apaCl
J

Prie: 32 000 kr
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,Slå tte,;rskopor
Jhe Bradsh,aw 'i(eed-C:utting: becket
'l'ill verk~: Bradc'lhaw Contractors LTD"

New

IJane, Sti bbington, J?eter-

borough, PES, 6LW, England
Importör: Åkermans verkstads AB, 241 00 Eslöv

passar flertalet
ledad arm.

lir stumt monterad

t

aven konventionell
är smidda

ner med

terbalk@ De

Den

ford.rfu i regel

en Geparat

o

Knivens arbet

st

Häckvidd: lika med grävmaskinens räckvidd
Arbetsbredd

1.2 ,2,7

ler 3,6 m

Slå tteraggregatet: hydrauldri vet. konventionell slåtterba1:k
Kapacitet: ca 75 m/tim
Pris: 6000-10000 kr

t och

16
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AB Hopkinson & Carls

t I/ro.

sv. 11. 1
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Häckvidd:
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tterbalken
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för traktormontering är

6.5 m
Arbetsbredd: 2.5 eller 3,0 m
Slåt
Knivhasti
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t:

tterbal1( Ined korta

kraftiga

'100",600 s

t:

Hydraulik: flöde 4 0 n g s v e n t H
gränsar arbets

t

be~

~il1

Kapac:I.tet: ca 200-300
Pris: 36 500 kr med
skopan kostar 18 500 kr

'lim
ularm och 2,5 m b

enbart
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I2~~rkenheger~.QQ1

• Maschinenfabrik, 4471

Tillverkare: Anton

Wesuwe/Ems.,

Västtyskland
~~:r.:

AB Hopkinson

&

Carlstedt VrD.

9

Brådstupsv. 1 'j

9

126 56
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sten
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t, Drivningc)n
sänl<:as individll.el1\;
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hö~jaB

tt fe)

t

regat, med vilket

och
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Motor: diesel, 25 hkr. Far
Drivning: hydrauliBk

ulBdrift

Spårvidd: Btällbar mellan 2,

6,0 m

Slåtteraggregat: 2 Bt hydrauldrivna BUBatis

terbalkar med dubbel-

kniv
Grävaggregat: litet
ställbar från 40-80 cm
Vikt: ca 2400 kg
Kapacitet; 300-800 m/tim
Pris: 145 800 kr
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Ch. Schmidt Melio. Maschinenbau. 2881 Colmar 1.
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Importör: H. J.
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Bredd: 2 9 9 m
Dj

: O 94 m

Motor: 140 hkr diesel
HydrauHk: tre

5 1/min 9 I:xJOO,
';(

Kapacitet: 240-260 m)/tim.slam med ca 106
Spolrörslängd: 300 m

175 kp/

% torrsubstanshalt

Denna skriftserie, benämnd Stenciltryck, ut- ,
ges av Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
vid Institutionen fö r markvetenskap, Lantbrukshög skolan. Serien utkommer i fri följd och innehåller undersökningsresultat och annat material,
som avdelningen funnit angeläget att redovisa,
men som av olika anledningar ej befunnits möjligt att framlägga 'i tryck, exempelvis i den från
institutionen utgivna tidskriften G rundfö rbätt ring .
Sådana anledningar kan vara att ett arbete är för
omfångsrikt att trycka, är av mera preliminär
natur eller vänder sig till en för liten grupp av
läsare.
Serien finns tillgänglig vid avdelningen, och
enskilda nummer kan i mån av tillgång erhållas
därifrån.
Adress: Lantbrukshögskolan, lnst . för markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydroteknik,
750 07 Uppsala 7.
Address:
Agricultural College of Sweden,
Dept. of SoilScience, Div. of Agr . Hydrotechnies, S-750 07 Uppsala 7, Sweden .

