rollen. De werkbreedte van de starre Qualidisc Farmer is
3, 3,5 of 4 meter. De opklapbare versie is er in varianten
van 4, 5 en 6 meter. De opklapbare variant is in de transportstand niet breder dan 2,55 meter. De starre Qualidisc
Farmer is tijdens transport zo breed als de werkbreedte.
Een getrokken 7 meter brede Farmer is er niet.
De starre varianten hebben een compleet nieuw frame.
De opklapbare varianten hebben hetzelfde centrale
frame als de zwaardere Qualidiscs, maar hebben lichtere
vleugels. De starre en opklapbare Qualidiscs zijn,
ondanks het lagere gewicht, wel zo gebouwd dat ze alle
rollen kunnen dragen, zoals de nieuwe Actiflex, maar
ook de zware Actipack. De ophanging van de rol biedt
minder verstelmogelijkheden dan die van de zware Qualidisc. De Actiflex is een rol die bestaat uit meerdere ringen.
De rol moet het effect hebben van een kooirol, maar dan
met meer oppervlak.
Met de Farmer kun je tot een diepte van 8 cm werken.
De werkdiepte stel je in met de rol die je optioneel
hydraulisch verstelt. De optioneel hydraulische diepteinstelling beperk je met ‘chimps’ die je over de zuigers
van de cilinders plaatst.

1 2

Deze nieuwe telg in de Qualidisc-familie is er in starre en
opklapbare uitvoeringen en bovendien met verschillende

Uitvoering

De Qualidisc Farmer heeft minder zware schijven en het
frame is lichter dan dat van zijn grote broer. Bij het grote
exemplaar hangen de kokerbalken met schijven min of
meer aan het frame. Bij de Farmer zijn frame en balken
geïntegreerd. Kverneland laat weten dat de machine met
een gewicht van 1.462 kilo 15 procent lichter is dan de
bestaande Qualidisc.

Meest opvallend

Kvernelands Qualidisc is inmiddels een bekende. Het is
een luxe uitgevoerde schijveneg met twee rijen schijven
en tanden voor de rol om de losgewerkte grond te egaliseren. De nieuwe Farmer-versie van de Qualidisc is lichter
gebouwd en minder luxe. Dat maakt van de Farmer een
betaalbare schijveneg en daardoor is de machine een
optie voor boeren die de stoppel er tegen niet al te hoge
kosten onder willen werken.

Profiel

Qualidisc Farmer

Farmer 3000
3m
3m
1.462 kg
Tot 8 cm
520 x 5 mm
24
Categorie II en III
100 x 100 x 8 mm
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Type
Werkbreedte
Transportbreedte
Gewicht
Werkdiepte
Afmetingen schijven
Aantal schijven
Hefinrichting
Kokerbalken frame

Technische gegevens

Licht uitgevoerde schijveneg voor ondiep gebruik
op niet al te zware grond. Een bescheiden trekker
kan ermee uit de voeten.

Kort en krachtig

[2] De schijven hebben een doorsnee van 520 mm en zijn
5 mm dik. De schijven van de zware Qualidiscs hebben
een diameter van 573 mm.

[1] Met ‘chimps’, soort metalen bladen die je over de
zuigervan de cilinder legt, beperk je de werkdiepte
van de schijveneg.

Bij de foto’s

De Qualidisc Farmer is een schijveneg voor niet al te
zware grond en een relatief lichte trekker kan met de
Farmer uit de voeten.

Wat levert het op?

Wie voor een betaalbare machine gaat, moet inleveren
op luxe. De hoogteverstelling van de rol is standaard
mechanisch en optioneel hydraulisch. Door het lagere
gewicht is de Farmer minder geschikt voor zware gronden. Een schijveneg heeft immers gewicht nodig om in
de grond komen.

Wat tegenvalt

Boerenschijveneg

overdwars

