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Gräsmarksluftare/-harv Zocon G6 - 8
Användningsområde:
• Luftning av jord- och gräsytor
• Utjämning av jord- och gräsytor
• Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
• Hydraulisk uppfällning
• 3 rader fingrar/tänder
• 12 olika djuplägesinställningar
• Kraftig konstruktion

Jordbearbetning Zocon

Beskrivning G6-3 G8-3 
Bredd (m) 6 8
Transportbredd (m) 2,31 2,31 
Fingrar(antal/rader) 60/3 81/3
Fingrar tjocklek ø (mm) 10 10
Släpmedar (antal) 6 6
Vikt (kg) 635 785 
Extrautrustning
Extra släpmedar   
Frontmontering 
Sålåda 
Stödhjul  

Gräsmarksluftare/-harv Zocon är 3-punktsupphängd och avsedd för luftning och utjämning av gräsytor. En 
kontinuerlig bearbetning av gräsmark och vall höjer jordkvaliten och stimulerar jordskotten och rensar bort 
oönskat gräs vilket förbättrar jordens produktivitet. Utrustas den med sålåda är den lämplig för insådd/komp-
letteringssådd av gräs och fånggrödor.
Konstruktionen består av en ram i galvaniserat vinkeljärn vars syfte är att jämna ut och bära upp konstruktionen. 
För att få en jämnare och mer följsam körning utrustas maskinen med släpmedar eller stödhjul. Långfingerharven 
är utrustad med tre rader kraftiga fingrar/tänder, ø10 mm, vilka kan justeras i 12 olika djuplägen som fördelar 
det  orga niska materialet. Harven ändras enkelt från arbetsläge till transportläge via hydraulisk upp fällning.
Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande 
cylindrar. Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering och sålåda vilken kan eftermonteras.

https://www.ystamaskiner.se/vallmaskiner/grasmarksluftare-zocon-g6-g8
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Underhåll och föryngring av vall med Zocon G6 - 8
Jordbearbetning Zocon

• River upp 95 % av allt 
dött material

• Ger 10-15 % mer avkast-
ning av gräs

• Ökar kvalitén på gräset 
med 5 %

• Ökar avkastningen på 
vall med över 2.000 kr/ha

Aggressiv luftning av vallar tillsammans med hjälpsådd ger 10% till 15% mer gräsavkastning. Kvaliteten på 
gräset ökar med 5%. För en lantbrukare med djurhållning innebär detta att varje hektar kommer att öka produk-
tionen av gräs till ett värde upp till 3500 kr. Kostnader för hjälpsådd (10 till 15 kg frö) och aggressiv luftning 
är ca 750 kr per hektar.

Resultatet blir att lantbrukaren tjänar upp till 2 750 kr per hektar vall*. 
*Enligt information från Zocon efter tester i Nederländerna.

• Galvaniserad kraftig konstruktion
• Släpmedar för följsam bearbetning
• Kraftiga fingrar/tänder ø10 mm
• Tre rader fingrar/tänder
• 12 st djupjusteringsmöjligheter

• Hydraulisk upp/nedfällning
• Kan frontmonteras 
• Kan utrustas med sålåda och stege
• Hastighetsanpassad utmatning vid sådd
• Kan utrustas med efterharv och hjul
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