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Zocon Vallmaskiner & Gödselskrapor
Gräsharv   •     Gräsmarksluftare   •     Frösåmaskin    •      Gummiskrapa    •      Gödselskrapa
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Gummiskrapa RS M190-M300
• Front- eller bakmonterad
• Kraftig konstruktion
• Mekanisk vinkling 60º, 5 positioner
• Inställbara sidovingar, 0, 20º, 40º
• Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
• Robotsvetsad helgalvaniserad ram
• Tillval: Gummi utan stålförstärkning

Gummiskrapa RS H190-H300
• Front- eller bakmonterad
• Kraftig konstruktion
• Hydrauliskvinkling steglös 0-60º
• Inställbara sidovingar, 0, 20º, 40º
• Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
• Robotsvetsad helgalvaniserad ram
• Tillval: Gummi utan stålförstärkning
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Frösåmaskin PRO 300
• Sådd av utsäde/insektmedel
• Kan monteras på olika redskap
• Ej vindkänslig
• Fem olika rotorer 
• Tydlig manöverpanel

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS
• Galvaniserad kraftig konstruktion
• Hydraulisk upp/nedfällning
• Ökar gräsavkastning/kvaliten
• Öppen bakkant
• Kraftiga harvpinnar (10mm)
• Tillval: Frösåmaskin, hjul

Gräs- och planeringsharv W5-W8
• Galvaniserad kraftig konstruktion
• Hydraulisk upp/nedfällning
• Vändbar harvmatta med 4 rader rivare
• Kraftig konstruktion
• Tre olika arbetsbredder
• Tillval: Frösåmaskin, hjul

Gräsmarksluftare/-harv G6-G8
• Galvaniserad kraftig konstruktion
• Hydraulisk upp/nedfällning
• Ökar gräsavkastning/kvaliten
• Kraftiga harvpinnar (10mm)
• Två olika arbetsbredder
• Tillval: Frösåmaskin, hjul

Översikt Vallmaskiner Översikt Gummiskrapor / Gödselskrapor / Foderskrapor

Zocon Vallmaskiner
Zocon professionella vallmaskiner finns i flera utföranden. Gräsharv och gräsmarksluftare jämnar effektivt ut tuvor, 
små jordhögar, djurspillning samt luftar gräsytorna. Gräsmarksluftaren kan även utrustas med såmaskin för 
föryngring och kompletteringssådd av vall. Genom att lufta gräsmarkerna och vallen, rivs det döda materialet 
upp, vilket skapar utrymme för det nya friska gräset att växa. Genom regelbunden gräsmarksluftning och möjlig 
kompletteringssådd, kommer kvaliten och avkastningen på gräsmarkerna och vallen att öka.

Zocon Gummiskrapor / Gödselskrapor / Foderskrapor
Gummiskraporna från Zocon levereras som standard med stålförstärkt återvunnet gummi med vinklingsbara sidovingar. 
Konstruktionen är mycket stark med robotsvetsad helgalvaniserad ram. Skraporna finns i tre olika arbetsbredder med 
redskapsfästen som tillval. Gummiskraporna finns som rak modell utan vinkling, med mekanisk vinkling eller med 
hydraulisk vinkling. Gummiskraporna / Gödselskraporna är avsedd för bl.a. renhållning i stall, putsning av hårdgjorda 
markytor och snöröjning. Gummit till skraporna kan även levereras utan stålförstärkning för t.ex foderhantering.

Gummiskrapa RS S190-S300
• Front- eller bakmonterad
• Kraftig konstruktion
• Inställbara sidovingar, 0, 20º, 40º
• Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
• Robotsvetsad helgalvaniserad ram
• Tillval: Gummi utan stålförstärkning
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Gräs- och planeringsharv

Beskrivning W5-4 W6-4 W8-4
Arbetsbredd (cm) 500 600 800
Transportbredd (cm) 231 231 231
Ringtjocklek / diameter (mm) 12/145 12/145 12/145
Vikt rivare (kg) 2,15 2,15 2,15
Rivare (antal rader) 4 4 4
Släpmedar (antal) 6 6 6
Extra släpmedar (antal) - 3 5
Vikt (kg) 635 715 835

Frontmontering Tillval Tillval Tillval

Frösåmaskin Tillval Tillval Tillval

Stödhjul (4 st) Tillval Tillval Tillval
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Gräs- och planeringsharv Zocon W5-W8 är 3-punktsupphängd avsedd för jord- och gräsytor. Harvmattan är vändbar och har tandade eller 
släta rivare, som är sammanfogade med 12 mm tjocka stålringar i fyra rader, som effektivt jämnar ut tuvor, små jordhögar och 
djurspillning. Den tandade sidan används för luftning och rivning av jord- samt gräsytor för att påskynda förmultning av växtrester. 
Den släta sidan används för utjämning och planering av jord- grus- och gräsytor. Harven kan enkelt ändras från arbetsläge till 
transportläge med hjälp av  hydraulisk uppfällning. 

Harven har en mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande cylindrar. 
Alla gjutjärnsdelar är dessutom av högsta kvalitet, GGG500. Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering samt frösåmaskin 
som kan eftermonteras. Utrustas harven med Frösåmaskin PRO från Zocon, kan den användas för insådd/kompletteringssådd av gräs och 
fånggrödor. För jämnare och mer följsam körning kan maskinen extrautrustas med fler släpmedar eller stödhjul, som standard levereras 
harven med 6 släpmedar.

Gräs- och planeringsharv W5-W8

Specifikation:
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Gräs- och planeringsharv

Stark ramkonstruktion med kraftiga leder
Gräs- och planeringsharv W5-W8 är byggd med 
en stabil konstruktion, som är robotsvetsad och 

helgalvaniserad. Kraftiga leder  med 
dubbelverkande cylindrar.

Kraftig vändbar harvmatta
Harvmattan är vändbar med tandade rivare på ena 
sidan och släta rivare på den andra sidan. Mattan är 
uppbyggd med fyra rader rivare för en effektivare 
bearbetning. Harvmattan har en kraftig 
konstruktion, med rivare som har en egenvikt på 
2,1 kg styck och sammanfogade med 12 mm 
kraftiga stålringar. Öglorna till mattan är stora, 
vilket underlättar när mattan ska vändas. 

Standardutrustad med 6 st släpmedar
Gräs- och planeringsharv W5-W8 är utrustad 
standard med 6 st släpmedar. Släpmedarna 

bidrar till att harven inte sjunker ner i marken 
när luftning sker. 

Transportläge
För att effektivt kunna transportera harven mellan 
olika arbetsområden, kan den enkelt fällas ihop till 

transportläge och blir endast 231 cm bred. När harven 
fälls upp, aktiveras automatiskt transportsäkringen. 

Hydraulisk ned- och uppfällning
För att justera harven mellan arbetsläge och 

transportläges sker upp- och nedfällning 
hydrauliskt. Manövrering sker från traktorn. 
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Gräsmarksluftare

Beskrivning G6-3 G8-3 G6-3 PLUS G8-3 PLUS
Arbetsbredd (cm) 600 800 600 800
Transportbredd (cm) 272 272 272 272
Harvpinnar (antal/rader) 120/3 162/3 120/3 162/3
Fingrar tjocklek Ø (mm) 10 10 10 10
Släpmedar fram/bak(antal) 6/0 6/0 6/2 6/2
Vikt (kg) 635 785 830 940

Frontmontering Tillval Tillval - -

Frösåmaskin Tillval Tillval Tillval Tillval

Extra Släpmedar Tillval Tillval Tillval Tillval

Stödhjul (6 st) fram Tillval Tillval Tillval Tillval

Stödhjul (2 st) bak - - Tillval Tillval
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Gräsmarksluftare G6-G8 är 3-punktsupphängd och avsedd för utjämning och luftning av gräsytor. Kontinuerlig bearbetning av gräsmark 
och vall stimulerar jordskotten, vilket ökar gräsavkastningen samt höjer gräskvaliteten. Gräsmarksluftaren är byggd i en stark 
konstruktion, som är robostsvetsad och helgalvaniserad med extra kraftiga leder.  Gräsmarksluftaren har två dubbelverkande cylindrar till 
den hydrauliska upp- och nedfällningen med inbyggd transportsäkring.

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS är avsedd för att även kunna användas för jordbearbetning. PLUS-modeller har en öppen bakkant på 
harven, som ger ett bättre genomsläpp och minskar möjligheten att upprivet restmaterial eller jord dras med. Om gräsmarksluftare G6-G8 
PLUS används i svartjord, rekommenderas det att stödhjul monteras. 

För att kunna använda gräsmarksluftaren för insådd/kompletteringssådd/direktsådd av gräs och fånggrödor, kan den utrustas med 
Frösåmaskin PRO. 

Gräsmarksluftare G6-G8 / PLUS

Specifikation:
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Gräsmarksluftare

Kraftiga harvpinnar 
Gräsmarksluftaren är försedd med kraftiga 
harvpinnar Ø 10 mm, som är fördelade på tre rader. 

Flera justeringsmöjligheter
Harvpinnarnas aggressivitet kan justeras i 
12 lägen, för att kunna anpassa bearbetningen, 
beroende på underlag och syfte.

Stark ramkonstruktion med kraftiga leder
Gräsmarksluftaren är uppbyggd i en stabil 

konstruktion med en robotsvetsad helgalvaniserad 
ram med extra kraftiga leder. 

Standardutrustad med 8 st släpmedar (Plus)
Gräsmarksluftaren är utrustad med 6 st extra 

breda släpmedar fram och 2 st bak. Detta för att 
maskinen lättare ska kunna framföras. 

Hydraulisk ned- och uppfällning
När de dubbelverkande hydraulcylindrarna aktiveras 

ändras harven från transport till arbetsläge. 
Transportsäkringen aktiveras automatisk för att 
säkerställa att harven stannar i transportläge. 

Öppen bakkant
Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS har en öppen 
bakkant för att få ett bättre genomsläpp av 
restmaterial. Detta begränsar att upprivet 

restmaterial eller jord dras med. 
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Zocon Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel. Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till 10 meter beroende på 
vilken gröda, med 4-13 såmunstycken. Dessutom har frösåmaskinen en integrerad uppsamlingsbox för såprovet samt förvaringsutrymme 
för till exempel extra rotorer. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut 
beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 Ø mm plastslangar ut till spridningsplåtar, som fördelar utsädet 
med stor  precision även i blåsiga förhållanden.

Frösåmaskinen styrs enkelt från hytten via en manöverbox, som styr på- och avslag av rotor/fläkt samt inställning av sågivan. 
Zocon Frösåmaskin PRO kan med fördel monteras på vår Zocon Gräsmarksluftare/-Harv eller något annat jordbearbetningsredskap. 
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Frösåmaskin

Specifikation:

Frösåmaskin Frösåmaskin

Beskrivning PRO 300
Arbetsbredd (m) upp till 10 
Volym (l) 300
Volt / ampere 12/30
Slangdiameter Ø (mm) 30
Antal såmunstycken (st) 4-13
Plastslang (25 m) Standard
Monteringsplatta Standard
Manöverbox med kabel Standard
Rotor (valfri) Standard
Strömkabel från batteriet Standard

Sårotorer
Till Frösåmaskin PRO finns det många olika sårotorer 
att välja mellan beroende på vad som ska sås ut. 

Grön: raps, senap, klöver, lusern
Blå: Raps, senap, klöver, houngsört, lusern
Gul: Raps, senap, klöver, gräsfrö, honungsört, lusern
Röd: Gräsfrö, spannmål
Svart: Gräsfrö, spannmål

Tillval/Extrautrustning
Hjulsensor med 4 eller 6 m kabel
7-stifts signalkabel med 4,5 eller 7,5 m kabel
Såmunstycken
Extra rotor
Extra monteringsplatta
Hjul med hjulsensor
Monteringsset till Zocon Gräsharv/Gräsmarksluftare

Montering på olika jordbearbetningsredskap
Zocon Frösåmaskin PRO kan med fördel monteras

på gräsmarksluftare G6-G8 eller gräs- och 
planeringsharv W5-W8, men kan även monteras 

på andra jordbearbetningsredskap

Såmunstycken beroende på arbetsbredd
Frösåmaskinen kan anpassas beroende på vad 

som skall spridas, var det ska spridas och vilken 
arbetsbredd som önskas.

Manöverbox i hytten
Frösåmaskinen levereras med en överskådlig 

manöverbox, som enkelt monteras med hjälp av 
magneter i traktorns hytt. 

Hastighetsanpassad utmatning
Frösåmaskinen kan även extrautrustas med 

hjulsensor, som monteras på de bakre hjulen på 
jordbearbetningsredskapet. 
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Gummiskraporna från Zocon har stålförstärkt återvunnet gummi med vinklingsbara sidovingar. Konstruktionen är mycket stark med en 
robotsvetsad helgalvaniserad ram. Gummiskraporna finns i tre olika arbetsbredder med redskapsfästen som tillval och monteras i 
lastmaskinens eller traktorns 3-punktsfäste. Gummiskraporna finns i följande versioner: utan vinkling (S), mekanisk vinkling (M) eller 
med hydraulisk vinkling (H). De har ett brett användningsområde och kan användas för renhållning och foderhantering i stallmiljö, men 
även för hantering av snö och vatten på till exempel en travbana. Sidovingarna på gummiskrapan kan mekaniskt justeras i tre positioner; 
0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden och funktionen. Gummiskrapa/Gödselskrapa M190-M300 kan mekaniskt justeras 
både åt höger och vänster i fem olika positioner. Gummiskrapa/Gödselskrapa H190-H300 kan justeras hydrauliskt steglöst åt höger och 
vänster från 0°- 60°. 

Skraporna är även utrustad med stödben för att underlätta av- och påkoppling till lastmaskin och traktor. För mer skonsam körning kan 
gummiskrapan extrautrustas med nytt gummi utan stålförstärkning för användning på känsliga ytor t.ex foderhantering. 
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Gummiskrapa / Gödselskrapa / Foderskrapor RS S/M/H 190-300

Specifikation:

Gummiskrapa / Gödselskrapa / Foderskrapa Gummiskrapa / Gödselskrapa / Foderskrapor

Mekanisk vinkeljustering på M modellen

Stödben för enkel av- och tillkoppling Vinklingsbar åt höger och vänster (M/H modellerna)

Beskrivning RS-S190 RS-S270 RS-S300 RS-M190 RS-M270 RS-M300 RS-H190 RS-H270 RS-H300
Arbetsbredd (cm) 190 270 300 190 270 300 190 270 300
Arbetsbredd (cm) sidovingar vinklade 20° 185 265 295 185 265 295 185 265 295
Arbetsbredd (cm) sidovingar vinklade 40° 178 258 288 178 258 288 178 258 288
Höjd gummi (cm) 40 40 50 40 40 50 40 40 50
Längd justerbar sidovinge (cm) 25 38 53 25 38 53 25 38 53
Vikt (kg) 148 173 190 213 238 255 218 243 260
Vinklingsbar - - -  60º H/V 60º H/V 60º H/V 60º H/V 60º H/V 60º H/V
Stödben Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Gummi utan stålförstärkning     Tillval    Tillval    Tillval    Tillval    Tillval    Tillval    Tillval    Tillval    Tillval

Mekanisk vinklingsbara sidovingar

Användningsområde: Vatten på hårdgjord yta Användningsområde: Snö på hårdgjord yta

Användningsområde: Gödselhantering i stallmiljö

Användningsområde: Foderhantering i stallmiljö

Skanna QR-koden ovan för att se video om hur 
gummiskrapa från Zocon används på en travbana.
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Galvaniserad ramkonstruktion g Lång livslängd

Reducerad transportbredd på vallmaskin g Ökad trafiksäkerhet

Montering av frösåmaskin på vallmaskin gMöjlighet till föryngring av vallen

Föryngring av vallen g Högre avkastning och kvalité på gräset

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS kan utrustas med däck g för användning på svartjord

Frösåmaskin PRO 300 kan monteras på andra maskiner g Hög flexibilitet

4 rader rivare på vändbar harvmatta på gräsharveng Bättre bearbetning och bredare användningsområde

Modeller med olika sorters vinkling på gummiskrapor/gödselskrapor g Modeller för alla behov

Gummiskraporna sidovingarna kan vinklas framåt 0°/20°/40° g Fångar upp material lättare

Gummiskrapor levereras med gummi med/utan stålförstärkning g Möjlighet till olika användningsområde

10 anledningar att investera i en Zocon Vallmaskin eller Gummiskrapa 

YstaMaskiner AB grundades 1853 och marknadsför idag några av marknadens starkaste varumärke inom entreprenad, grönytor och lantbruk 
via utvalda återförsäljare i hela landet. Vill ni veta mer om YstaMaskiner som företag, vad vi erbjuder eller veta mer om några produkter, besök 
vår hemsida eller följ oss på våra sociala kanaler. 

YoutubeHemsida InstagramFacebook
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