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Specifikationer THYREGOD  TRV  SIMPLY 

Antal rækker 2 rk 4 rk 6 rk 8 rk 

Foldbar Nej Nej Ja Ja 

Transportbredde 3 m 4 - 4.5 m 2.95 m 2.95 m 

Rækkeafstand Fra 70 - 90cm 

Kamstyring Tilvalg 

Sektionsløft Tilvalg 

Glatte tallerkner Tilvalg 

Trafiklys - LED Tilvalg 

Standardudstyr Parallelophængte rensesektioner 
150mm brede parallelogrammer med kuglelejer 
Trinløs justerbar dybdehjul på rensesektioner 

Takkede rense- / hyppetallerkner 
Forberedelse for sektionsløft 

Fjederbelastede strigler 

 TRV Simply Video TRV Simply brochure 



Thyregod har gennem mange år udviklet rensere til  
rækkeafgrøder,  TRV renseren arbejder i dag under  
mange forskellige forhold verden over.   
Thyregod leverer markedets mest moderne radrenser,  
der blandt andet kan udstyres med automatisk rækkestyring. 

 

 

Nem indstilling 
 

Det brede gummibelagte dybdehjul 
sikrer en ensartet dybde. Dybden kan let 
justeres med spindelhåndtaget.  
På grund af den specielle profil er hjulet 
selvrensende.  
De enkelte sektioner er fastgjort til 
bommen, som løsnes let og muliggør en 
hurtig omstilling af rækkeafstanden. 

Justerbare tallerkner 
 

TRV Simply er som standard udstyret 
med takkede tallerkner til rensning 
og hypning.  
Tallerkenen justeres meget let i  
højden og vinklen, hvilket bestemmer 
hvor aggressivt renseren skal smide 
med jord og ukrudt. Styreskiver på 
de yderste sektioner giver stabilitet. 

 

Præcis rensning 
 

TRV Simply er bygget op omkring en dob-
beltramme, hvor den bageste ramme kan 
låses op, så den frit kan flytte sig +/- 15cm 
til siden.  
TRV Simply kan udstyres med hydraulisk 
sideforskydning, og stabiliseringsskiver, 
hvis der ønskes en mere fast og manuel 
justering af den bageste ramme. 

 Lang sæson 
 

Sidst i vækstsæsonen kan TRV Simply 
med fordel udstyres med glatte tallerk-
ner. De glatte tallerkner er mere skån-
somme ved kartoffelbladene, og samtidigt 
pakker de jorden mere på kammen. 
 

Uanset hvilken tallerken der køres med, 
er justering af tallerkner hurtigt og nemt. 

Kamstrigler 
 

Justerbare kamstrigler er standard på 
TRV Simply. Kamstriglen er inddelt i 
3 sektioner, hver sektion kan justeres 
individuelt i både højde og angrebs-
styrke. Hele ophænget kan justeres i 
højden, og den midterste strigle kan 
med fordel afmonteres når man kom-
mer lidt ind i sæsonen. 

Sektionsløft 
 

Alle rensesektioner er forberedt for  
hydraulisk løft fra fabrikken.  
Når der vælges sektionsløft, betjenes 
løftet med vippeknapper. Dette kan ud-
bygges til at blive styret via traktorens 
GPS. TRV renseren har suverænt marke-
dets største frihøjde, dette forhindrer 
skader på afgrøderne ved kileløft. 

Effektiv rensning 
 

Ved rensning med moderate til høje 
hastigheder vil TRV Simply monteret 
med takkede tallerkner, smide selv 
kraftigt ukrudt op i luften, dette er 
med til at sikre en effektiv udtørring af 
ukrudtet efterfølgende.  Tallerkner 
samt hastighed kan også justeres, så 
jord lægges skånsomt på kammene. 


