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HE-VA
Produktöversikt

Frontredskap      

Grubber   För djupare kultivering erbjuder vi ett brett sortiment av redskap, som kan användas 
separat eller i kombination med andra maskiner. 

HE-VA är helt klart den största leverantören av ett stort urval av Frontredskap - upp till 
6,0 m arbetsbredd.

 

Combi-Tiller MKII Combi-Tiller M

- HE-VA ApS startades 1977 av Elly och Villy Christiansen. 

- I år 2002 blev sonen Heine Christiansen utnämd till teknisk direktör och delägare (se bilden). 

- I dag har HE-VA ApS ca 40.000 kvm produktions yta och 145 anställda. 

- 87% av HE-VAs produktion exporteras till 38 olika länder.  

Combi-Tiller MKII

Front-Lyft 36.01 Front-Lyft 55.01 med PTO

Front-Tiller Front-Roller Front-Packare

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com Ørding fabrikenNykøbing fabriken

Front-lyftar       
Vi erbjuder 800 olika front-lyfts modeller 
till nästan alla traktormärken. Vi erbjuder 
också PTO till merparten av front-lyftarna.

 

Front-Board

Front-Ogräsharv



Ringvälter     

Stubbredskap    

Disc-Roller

Grubber       
Våran största produktgrupp är ringvältar. Förra året producerade vi 1.275 enheter i 
storlekarna från små 2,60 m lyftburna ringvältar och upp till vårt flaggskepp HE-VA 
King- Roller med 20,3 m arbetsbredd. Gennomsnittsbredden är ca. 7,0 m. HE-VA Tip-
Roller (4,5 m - 10,2 m) är för många kunder "the Rolls-Royce" på ringvältsmarknaden. 

Såmaskiner    

Vi började med att producera Disc-Roller i år 2002 och har producerat 1.627 enheter 
tills nu. Vi kan erbjuda ett stort urval av Disc-Rollers från 2,5 och upp till 8,0 m 
arbetsbredd. 

I årsvis har vi producerat Mega-Dan med två pinnaxlar - för att tillmötesgå efterfrågan 
på marknaden har vi nu bråttom med att producera ett stort urval av stubbredskap 
med 3 och 4 pinnaxlar, från 3,0 m och upp till 5,0 m. 

I många år var Doublet-Record (köpt av HE-VA år 2002) en av huvudleverantören av 
olika såkombinationer - huvudsakligen lyftburna såmaskiner. I dag har vi en ny serie 
med upp till 6 m hydrauliska modeller. 

I år 2005 startade vi med vårt stora urval av 
alvluckrare från 2,5 m/2 pinnar och upp till 5,0 
m/9 pinnar. Tills i dag har vi sålt 767 enheter. 
Huvuddelen av maskinerna är sålda för rapssådd i 
samband med alvluckring "Till-Seeding".

Såbäddsharvar       

Grass-Roller       

En livslång produkterfarenhet har resulterat i en utveckling av olika S-pinnsharvar - från 
2,2 m lyftburna och upp till 10 m bogserade modeller.

För några år sedan startade vi med att tillverka Gräs-Vältar, som är speciella vältar till 
gräsreparering och nyetablering.

Ogräsharvar
Ogräsharvar ifrån 3,0 m och upp till 12,0 m med eller utan Multi-Seeder.

Tip-Roller King-Roller

Disc-RollerDisc-RollerDisc-Roller

Master-TillerTriple-TillerMega-Dan

Kulti-Seeder Terra-Seeder Combi-Seeder

Euro-Tiller Terra-Dan MKIIKulti-Dan

Grass-Roller Grass-Roller Grass-Roller

Weeder Weeder Rondo-Dan

Sub-Tiller Sub-Tiller

Lift-Roller

Vip-Roller

Sub-Tiller

Rondo-Dan      
Lyftburen rundbalsupprullare f/halm hö 
och ensilage.


