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Thyregod har igennem 
mange år udviklet og pro-
duceret radrensere til rens-
ning i rækkeafgrøder.

TRV radrenseren arbejder i 
dag under mange forskel-
lige forhold verden over. I 
rækkeafstande fra 12,5cm 
og op til 90 cm. Om det er 
korn, raps, roer, majs eller 
noget helt andet så klarer 

TRV radrenseren, at renhol-
de rækkerne, ikke blot med 
en stor nøjagtighed men 
også med høj hastighed.

Gennem vores super nøj-
agtige camerastyringer er 
Thyregod TRV radrenseren 
i stand til at gå ned på 3 
cm afstand ind til rækkerne, 
også ved hastigheder over 
10 km/t.

Sektions kontrol er i dag ef-
terspurgt i mange afgrøder. 
Og med markedets højeste 
ramme på 85 cm samt den 
højeste løftehøjde på sekti-
onsløft ved hele 75 cm, sik-
rer vi at ingen planter bliver 
skadet i kiler samt på for-
land.

Præcision samt høj effektivi-
tet er nøgleordene.

Specifikationer TRV 3M TRV 4M TRV 6M TRV 9M

Foldbar - - Ja Ja/Dobbelt

Transport bredde 3 m 4 m 2,9 m 2,9 m

No. rækker Max. 24 Max. 32 Max. 48 Max. 72

Rækkeafstand Fra 15 cm Fra 15 cm Fra 15 cm Fra 15 cm

Så udstyr Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Kamera styring Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Sektions kontrol Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Mekanisk sidestyr Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Vægt - - - 2.350 kg

Anbefalet HK 8 hk 80 hk 120 hk 150 hk

Standard • Parallel ophængte rense sektioner
• 150 mm brede parallelogrammer med kuglelejer
• Justerbart dybdehjul på rense sektioner
• Vinkelskær, Gåsefod eller en kombination af begge
• 2 stk. stabiliseringsskiver
• Efterharver

TRV SIMPLY / TRV STANDARD / TRV FARMER / TRV 2.0 HD

TRV 
LIFT MOUNT

rækkerenser



  SIMPLY 

Ramme

TRV er bygget omkring en dobbelt-ramme. TRV 
Simply kan bevæge sig frit med sektioner fra side 
til side (+/- 20cm). Der medfølger en låsestang for 
låsning af forbommen ved f.eks. kørsel på vejen. 

TRV Simply er opbygget på den velkendte ram-
me fra vores gennemtestede og masseprodu-
cerede TRV Standard.

TRV Renseren har markedets suverænt største 
frihøjde på hele 80cm, dette forhindre skader 
på afgrøderne ved kileløft.

Sektioner

Sektionerne kan tilpasses og justeres så de 
passer til netop dine ønsker. 
Vi tilbyder et væld af forskellige bulle og 
skær opsætninger. 

Vi tilbyder blandt andet sektioner til 
kørsel i kartofler. Kartoffel-sektionerne er 
som standard udstyret med rulleskær 
der er med til at smide lidt jord op 
omkring kartoffelplanterne, samtidig 
kan de justeres så de er med til at 
bygge kammene op.

Mest moderne radrenser

TRV radrenseren er bygget med det foremål, at 
kunne rense alverdens afgrøder i mange forskel-
lige forhold.

Vi har endda gjort mulighederne for tilpasning til 
netop dine ønsker nemt!

3 meter 
4 meter



  STANDARD 

Auto-styring

TRV radrenserne til at blive monteret med 
et auto-styrings-system. Dette hjælper til 
en meget præcis og effektiv rensning af 
dine afgrøder.
Vælg mellem Thyregod Optical Lane 
Assistant og/eller Mekanisk sidestyr.

Ramme

TRV er bygget omkring en dobbel-ramme hvor 
cylindre som er styret af et auto-styrings-system 
kan flytte bommen med sektioner fra side til side 
(+/- 20cm).

TRV er endvidere udstyret med to stabiliserings-
skiver som er med til at holde renseren stabil.

Sektionsløft

Alle rensesektionerne er forberedt for 
hydraulisk løft fra fabrikken. Når der vælges 
sektionsløft betjenes løftet el hydraulisk med 
vippeknapper. 
Dette kan udbygges til at blive styret af 
traktorens GPS.
TRV Renseren har markedets suverænt 
største frihøjde på hele 80cm, dette 
forhindre skader på afgrøderne ved 
kileløft.

Mest moderne radrenser

TRV radrenseren er bygget med det foremål, at 
kunne rense alverdens afgrøder i mange forskel-
lige forhold.
Vi har endda gjort mulighederne for tilpasning til 
netop dine ønsker nemt!

3 meter 
4 meter
6 meter
9 meter



  FARMER 

Fremtidssikret
TRV Farmeren kan på et senere tidspunkt 
blive monteret med hydrauliske styre-
skiver og et auto-styrings-system. Auto-
styringssystemet hjælper til en meget 
præcis og effektiv rensning af dine af-
grøder. Ved valg af autostyringssystem 
skal der byttes rundt på forrammen 
som nemt afmonteres med 2 bolte. 

Ramme
TRV Farmer er som standard monteret med en fast 
dobbeltramme som på senere tidspunkt kan ud-
vides med en sideforskydelig ramme hvis du har 
behov for at komme ekstra tæt på planterne ved 
hjælp af kamera. Bommen er på 6 meter ud-
gaven udstyret med 2 cylindre for opklap ved 
vejkørsel. 9 meter er udstyret med 4 cylindre.

Stor hastighed for rensning
TRV Farmer serien er til dig der vil lade 
traktoren køre efter dine GPS kordinater fra 
såbedet eller hvor du ikke har behovet for at 
komme helt tæt på planterne ved rensning. 
Dette betyder at du kan køre hurtigere ved 
rensning, samtidig kan du tillade at smide 
lidt mere mere jordet.
TRV Renseren har markedets suverænt 
største frihøjde på hele 80cm.

Mest moderne  FARMER radrenser
TRV radrenseren er bygget med det foremål, at 
kunne rense alverdens afgrøder i mange forskel-
lige forhold.
TRV Farmer repræsenterer det mest nødvendige 
af en maskine, for at komme i gang med at rense 
dine afgrøder. TRV FARMER renseren er opbygget 
på den velkendte velkendte og gennemtestede 
ramme fra TRV ALM

6 meter
9 meter



  2.0 HD 

Auto-styring
TRV radrenserne til at blive monteret med 
et auto-styrings-system. Dette hjælper til 
en meget præcis og effektiv rensning 
af dine afgrøder.
Vælg mellem Thyregod Optical Lane 
Assistant og/eller Mekanisk sidestyr.

Ramme
TRV er bygget omkring en dobbel-ramme hvor en 
stor cylinder, som er styret af et auto-styrings-sy-
stem, kan flytte bommen med sektioner fra side 
til side (+/- 20cm). 
Med det indbyggede rækkeskift (rowshift)  
kan renseren sideforskydes yderligere 37,5cm.
TRV er endvidere udstyret med to ekstra  
kraftige stabiliseringsskiver som er med til  
at holde renseren stabil under rensning. Sta-
biliseringskiverne kan leveres med alm fjedret 
fjedder eller hyaraulisk fjedring.

Sektionsløft
Alle rensesektionerne er forberedt for 
hydraulisk løft fra fabrikken. Når der vælges 
sektionsløft betjenes løftet el hydraulisk 
med vippeknapper. 
Dette kan udbygges til at blive styret af 
traktorens GPS.
TRV Renseren har markedets suverænt 
største frihøjde på hele 80cm, dette 
forhindre skader på afgrøderne ved 
kileløft.

Mest moderne radrenser
TRV radrenseren er bygget med det foremål,  
at kunne rense alverdens afgrøder i mange  
forskellige forhold. Vores 2.0 HD er en videreud-
vikling af TRV STAMDARD med forøget træk og 
vridningsstyrke som giver en 43% stærkere ma-
skine.
På TRV 2.0 HD har vi endda gjort mulighederne 
for tilpasning til netop dine ønsker nemt!

6 meter
9 meter



Specifikationer 3x3,5M 2x5M 3x5M 2x6M 1x12M

Foldbar Ja Ja Ja Ja Ja

Transport bredde 2,98 m 2,98 m 2,98 m 2,98 m 2,98 m

No. rækker - - - Max. 72 Max. 96

Rækkeafstand Fra 15 cm Fra 15 cm Fra 15 cm Fra 15 cm Fra 15 cm

Så udstyr Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Kamera styring Tilvalg Tilvalg Tilvalg Standard Standard

Sektions kontrol Tilvalg Tilvalg Tilvalg Standard Standard

Mekanisk sidestyr Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Vægt - - - 5.900 kg 5.900 kg

Anbefalet HK 160 hk 160 hk 160 hk 160 hk 160 hk

Standard • Parallel ophængte rense sektioner
• 150 mm brede parallelogrammer med kuglelejer
• Justerbart dybdehjul på rense sektioner
• Vinkelskær, Gåsefod eller en kombination af begge
• 2 stk. stabiliseringsskiver
• Efterharver

TRV SWINGKING

TRV
TRAILED

rækkerenser

Thyregod har igennem 
mange år udviklet og pro-
duceret radrensere til rens-
ning i rækkeafgrøder.

TRV radrenseren arbejder i 
dag under mange forskel-
lige forhold verden over. I 
rækkeafstande fra 12,5cm 
og op til 90 cm. Om det er 
korn, raps, roer, majs eller 
noget helt andet så klarer 

TRV radrenseren, at renhol-
de rækkerne, ikke blot med 
en stor nøjagtighed men 
også med høj hastighed.

Gennem vores super nøj-
agtige camerastyringer er 
Thyregod TRV radrenseren 
i stand til at gå ned på 3 
cm afstand ind til rækkerne, 
også ved hastigheder over 
10 km/t.

Sektions kontrol er i dag ef-
terspurgt i mange afgrøder. 
Og med markedets højeste 
ramme på 85 cm samt den 
højeste løftehøjde på sekti-
onsløft ved hele 75 cm, sik-
rer vi at ingen planter bliver 
skadet i kiler samt på for-
land.

Præcision samt høj effektivi-
tet er nøgleordene.



  SWINGKING 
Mest moderne radrenser - endnu større!
Vi har gjort mulighederne for effektivitet og fleksi-
bilitet endnu større! Vores TRV Swingking er vores 
største radrenser i sortimentet med en rensebred-
de på op til  18 meter! Rens f.eks. efter to uafhæn-
gige såbed af hver 9 meters bredde.

Ramme
Vi har bygget TRV Swingking efter at opfylde de 
mange muligheder for tilpasning som vores liftop-
hængte radrensere. 
TRV Swingking er opbygget af 2 hovedbomme 
som kan køre uafhængige af hinanden.  

Såudstyr og båndsprøjte
Har du et ønske om at kunne udså græsfrø? 
Hvorfor ikke gøre det, når du er ude at rense 
sidste gang i marken? 
Udbyg din TRV Swingking med såudstyr! 
TRV Swingking kan også udstyres med 
båndsprøjte system.

Styring
TRV radrenserne til at blive monteret med et auto-sty-
rings-system. 
Dette hjælper til en meget præcis og effektiv rensning af 
dine afgrøder.

TRV Swingking er udstyret med hjulstyring som bl.a. sik-
re at du følger traktorens kørespor men også at du be-
holder retningen i dine kørespor når du køre på små 
hældninger.



ACCESSORIES
rækkerenser

Sektionsløft |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING

Som ekstra udstyr kan der tilkøbes vores patenterede system af sektionsløft til TRV 
Radrenser. Sektionsløftet løfter hele sektionen op fra rækken så du ikke beskadiger 
planterne når du f.eks. vender i forageret.
Sektionsløft er forberedt for kørsel via GPS (Kræver ISO-BUS boks og lille tilretning i trakto-
ren). Det vil sige, at når du rammer en kile i marken kan traktorens GPS styre automatisk 
løft af sektionerne. 
Sektionsløftet kan alternativt til GPS leveres med betjening af elboks med vippeknapper 
eller direkte via traktorens hydraulik udtag.

Optical Lane Assistant |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING

TRV radrenseren er konstrueret for anvendelse af Optical Lane Assistant styring. Dette er med 
til at sikrer en nøjagtig styring ved hjælp af kameraer. Til Vision controll systemet er der tilknyt-
tet et specielt fremstillet kamera. Kameraet indeholder et avanceret software med algorit-
mer  der sammen med linsenfarvekameraer danner et 3D miljøaf planterækkerne. Kameraet 
kigger normalt efter 2 rækker, men denne funktion kan ændres i terminalen, alt efter ønske. 
Informationerne kameraet opfanger sendes til Terminalen i traktoren, hvor de herefter bliver 
omdannet til bevægelser på renseren. Samtidigt holder terminalen dig informeret. TRV radren-
ser kan udstyres med op til ialt 2 kameraer.

Mekanisk auto-styring |STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING

Det mekaniske rækkestyringssystem taster på siden af afgrøderne i 2 forskellige rækker. Det me-
kaniske sidestyr kan bruges når stokkene har en lillefinger tykkelse. Det eneste der forhindre sæso-
nens længde for ukrudtsbekæmpning er bommens højde, som er hele 60-80cm!

Så udstyr og båndsprøjte| STANDARD / 2.0 HD / SWINGKING

Du kan udbygge din Radrenser med udsåningsudstyr enten via spredeplade eller 3 rækkede ræk-
keudsåningsudstyr. Udsåning af f.eks. græsfrø er en god ide at gøre samtidig med den sidste rens-
ning. Båndsprøjte kan ligeledes monteres som en del af TRV renseren. Båndsprøjte udstyret leveres 
med slange og dyser ude på renseren, hvor dyserne er monteret med en lille stænkskærm for større 
præcision.

Thyregod har igennem 
mange år udviklet og pro-
duceret radrensere til rens-
ning i rækkeafgrøder.

Thyregod’s mange år i bran-
chen med moderne række-
rensning har gjort at vi har 
opbygget en tilbehørsliste 
så kunden kan tilpasse sin 
renser efter behov. 

Renserne kan blandt an-
det udstyres med Lovplig-
tigt trafiklys, Støtteben til når 
du skal stille renseren fra 
traktoren, avanceret men 
brugervenligt 3D rækkesty-
ringssystem, et mekanisk 
rækkestyringsstystem, sekti-
onsløft som kan forberedes 
til at kunne snakke sammen 
med traktorens GPS system 
og støttehjul som desuden 

altid anbefales hvis der 
monteres sektionsløft.

Sektionerne på TRV række-
renseren er opbygget på 
et parallelogram hvor der 
er monteres lejer. Sektioner-
nes opbygning kan tilpas-
ses med et væld af forskel-
lige bulle’r, stokke og skær. 
Du bestemmer helt selv.



SKÆRMPLADER M/LÅS STENAFVISER
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EFTERHARVER BULLE SKÆR HOLDERE

SKÆR DYBDEHJUL STOK

  SEKTIONER 
15 - 32cm rækkeafstande

Her foreslåes        S-tænder u/skærmplader  
      eller      Vinkelskær u/skærmplader

35 - 57cm rækkeafstande

Her foreslåes       S-tænder og skærmplader                                                                                                                                      
              eller    Vinkelskær og skærmplader

57 - 90cm rækkeafstande

Her foreslåes      S-tænder og skærmplader

Kartoffelsektioner

Her foreslåes    S-tand og hypperskiver
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