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Visionen

Kvalitet og fleksibilitet er Fransgårds fundament

Med udgangspunkt i dygtige medarbejdere, et moderne 

produktionsapparat, en 10.000 kvm. stor fabrik og mere 

end 40 års erfaring i branchen tilbyder Fransgård et 

bredt udvalg af niche og specialmaskiner til Mark, Skov 

og Vej.

Maskinerne bliver udviklet i tæt samarbejde med vores 

trofaste og nye kunder. Derfor er løsningerne præget af 

en særdeles praktisk og jordnær holdning til tingene: 

Stor driftssikkerhed – minimale krav til vedligeholdelse –

lang levetid og høj brugervenlighed. Den store 

eksportandel til selv de fjerneste dele af verden gør, at vi 

kender vigtigheden af at levere et gennemtestet produkt 

og holde det vi lover.

Hos os køber du ikke bare en maskine, 

men hele konceptet ”Fransgård”
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Skiveslåmaskine K-205 / K-240 / K-280 / K-320

Fransgårds liftophængte skiveslåmaskiner er produceret og udviklet 

til at arbejde i mange forskellige afgrøder, og klarer sig godt i både 

store og små mængder materiale. Skiveslåmaskinen bliver løbende 

udviklet og opdateret med baggrund i og erfaring fra de mange 

slutbrugere verden over, hvilket gør slåmaskinerne til et yderst 

effektivt og attraktivt produkt for både professionelle og hobby  

landmænd.

Skiveslåmaskinen leveres i 4 størrelser med en arbejdsbredde fra 

2,05  til 3,20 m. Den robuste knivbjælke kører i et lukket oliebad, 

hvilket giver minimal vedligeholdelse. De ovale skiver kan 

afmonteres separat og serviceres enkeltvis.  Maskinen drives af 4-6 

kileremme og kraftige fjedre i ophænget sikrer at knivbjælken følger 

terrænet.

Der er god plads over bjælken og den kraftige sikkerhedsdug er 

medvirkende til at danne et vakuum og sikrer dermed optimale 

arbejdsbetingelser for knivbjælken . Slåmaskinen arbejder perfekt 

selv ved meget høje hastigheder og ligger skåret i en bredde på ca. 

60 cm smallere end arbejdsbredden. Alle modeller er med hydraulisk 

opklap til transport. 

Model : K-205 K-240 K-280 K-320

Arbejdsbredde 205 cm 240 cm 280 cm 320 cm

Transportbredde 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Antal skiver 5 stk 6 stk 7 stk 8 stk

Antal knive 10 stk 12 stk 14 stk 16 stk

Kilerem SPB 4 stk 4 stk 4 stk 6 stk

Slæbesko 6 stk 7 stk 8 stk 9 stk

Hydraulik udtag 1 enk 1 enk 1 enk 1 enk

Højde over bjælken 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

3-punktsophæng Kat II Kat II Kat II Kat II

Skiver omdr/min 3000 3000 3000 3000

PTO udtag omdr/min 540 540 540 540

Effekt behov kW/HK 45 / 60 60 / 80 67 / 90 75 / 100

Arbejdshastighed km/t 10-20 10-20 10-20 10-20

Egenvægt 395 kg 440 kg 490 kg 545 kg

Ekstra udstyr findes på side 6
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Rotorrive SR-3600 / BF-6300

Fransgårds liftophængte rotorriver med 1 stk. eller 2 stk. rotorer er 

bygget til ekstreme forhold, hvilket gør dem yderst brugbare i mange 

forskellige afgrøder uanset mængden af materiale. SR-3600 har den 

kraftigste opbygning på markedet lige fra 3-punkt til hjulophæng. 

BF-6300 er med en arbejdsbredde på 6,30 m, et godt alternativ til en 

bugseret rive. Den lille transport længde og hurtige omstilling til 

transport øger effektiviteten og fremkommeligheden ved arbejde på  

små markarealer.

SR-3600 er opbygget på et kraftigt hjulophæng med centerophængt og 

forskudt hjulstilling, stærk lukket gearkasse med 9 arme og trinløs 

højdeindstilling. Kraftig skårskærm med 6 stk. afstivere er med til at 

forme et ensartet skår. Det drejelige punkt mellem 3-punktsophænget 

og bommen gør at maskinen følger terrænet perfekt.

BF-6300 har et drejelig og fleksibel hjulophæng under hver rotor, der 

følger alle terræner. Samme gearkasse som SR-3600 også med trinløs 

højde indstilling separat på hver rotor. 

Fast punkt mellem 3-punkt og bum.

Hydraulisk opklap til transport, med mulighed for en højde under 4 m.  

Model : SR-3600 BF-6300

Arbejdsbredde 360 cm 630 cm

Transportbredde 220 cm 300 cm

Rotor antal 1 stk 2 stk

Rotor diameter 310 cm 310 cm

Antal rivearme 9 stk 18 stk

Antal rivefjedre pr. arm 3 stk 3 stk

Antal hjul 4 stk 8 stk

Hjul størrelse 16,5x6,5-8/6ply 16,5x6,5-8/6ply

Hydraulik udtag - 1 dobb

3-punktsophæng Kat II Kat II

PTO udtag omdr/min 400/540 400/540

Effekt behov kW/HK 45 / 60 60 / 80

Arbejdshastighed km/t 8-15 8-15

Egenvægt 335 kg 1160 kg
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Front rotorrive TI-6000FL

Fransgårds frontmonterede rotorrive er en niche maskine til sammen-

rivning og presning/opsamling i en og samme arbejdsgang. Hvilket 

giver store tids og økonomiske besparelser for brugeren. 

Riven er hydraulisk justerbar i bredden og man kan tilpasse 

skårbredden til pickuppen på presseren.

En frontmonteret rive betyder også, at man ikke kører i materialet først 

og den giver optimal arbejdskomfort for traktorpiloten.

TI-6000FL er hydraulisk drevet og kræver kun 45 l/min. hvilket gør der 

også er olie i overskud til presseren. Ophænget er monteret med 

bolte, som gør det let at skifte. Riven kan monteres i frontliften eller på 

frontlæsseren. 

Ved montering på frontlæsser, anbefales det at have flydestilling på 

tilt funktionen på læsseren.

Trinløs højdejustering af hjul, samt vinkel på rotorer. Aftagelige arme 

uden brug af værktøj. Riven er forberedt til fronthjul (ekstra udstyr), 

som altid anbefales ved kuperet terræn. 

Riven pakkes manuelt sammen ved transport og kommer 3,5 m ud 

foran traktoren.  

Model : TI-6000FL

Arbejdsbredde 4,5 m – 5,6 m

Transportbredde 2,4 m

Rotor antal 2 stk

Rotor diameter 236 cm

Antal rivearme 12 stk

Antal rivefjedre pr. arm 3 stk

Antal hjul 4 stk

Hjul størrelse 18,5 x 8 / 6ply

Hydraulik udtag 2 dobb.

3-punktsophæng Kat II

Frontlæsser EURO /SMS

Kraftbehov olie 45 l/min

Arbejdshastighed km/t 8-12

Egenvægt 698 kg

Ekstra udstyr findes på side 6

Valgfri ophæng findes på side 6
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Ekstra udstyr Skiveslåmaskine 

Varenr. Tekst Model
7130 Slæbesko + 3 cm (stub total 10 cm) Alle modeller

7132 Slæbesko + 10 cm (stub total 17 cm) Alle modeller
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Ekstra udstyr Front rotorrive  

Varenr. Tekst Model
4215 Støttehjul front TI-6000FL

Valgfri ophæng til TI-6000FL

EURO-24515 EURO ophæng TI-6000FL

SMS-24520 SMS ophæng TI-6000FL

3punkt-24525 3-puntsophæng kat. II TI-6000FL

Lys er ikke standard udstyr



Skårlufter SV-250-09 / SV-250-09SE

Fransgårds populære skårlufter er siden den blev introduceret i Sverige 

i 2003, løbende blevet udviklet og tilpasset kundernes behov, samtidig 

har flere og flere markeder fået øjnene op for maskinen og dens 

kvaliteter, hvilket har gjort Fransgård til markedsledende på denne 

maskine. Skårlufteren findes i 2 modeller, hvoraf den ene er med 

hydraulisk sideelevator. Begge modeller kan med stor fordel bruges i 

både græs, hø eller halm og efterlader et højt luftigt skår uden 

urenheder som jord og sten. Kort sagt: BEDRE AFGRØDE KVALITET

SV-250-09 har en kraftig rotor med 6 rækker fjedre og lige stor afstand 

rundt i skjoldet, hvilket giver et ensartet flow. Fast 3-punktsophæng 

som kan skråstilles, drejelige hjul og de store skårskærme gør at skåret 

kan flyttes op til 80 cm. Kileremme 4 stk. eller kædetræk (ekstra udstyr) 

sikrer optimal drift uden stop.

SV-250-09SE har samme grund opbygning som SV-250-09, dog med 

drejelig 3-punkt og faste hjul. Med sideelevatoren kan man flytte skåret 

ud til siden, den kan indstilles i 3 positioner. Det bedste resultat opnås 

når materialet rammer midt på elevatoren. Ved store mængder materiale 

kan man også vælge at løfte båndet helt op og montere 

skårskærme(ekstra udstyr) 

Model : SV-250-09 SV-250-09SE

Arbejdsbredde 250 cm 250 cm

Transportbredde 300 cm 330 cm

Antal rotor 1 stk 1 stk

Rotor diameter 80 cm 80 cm

Rotor hastihed v/540 omdr 485 omdr 485 omdr

Antal rivefjedre 72 stk 72 stk

Antal hjul 4 stk 4 stk

Hjul størrelse 16,5x6,5-8/6ply 18,5 x 8 / 6ply

Hydraulik udtag - 1 dobb + 1 enk

3-punktsophæng Kat II Kat II

PTO udtag omdr/min 400-540 400-540

Effekt behov kW/HK 60 / 80 60 / 80

Arbejdshastighed km/t 8-20 8-15

Egenvægt 680 kg 850 kg

Ekstra udstyr findes på side 8

Kædedrift af maskine finde på side 8

7

Vigtigt:
Fremkørselshastighed og 

rotorhastighed er afhængige. 

Hurtigere fremkørsel = 

højere hastighed på PTO



Ekstra udstyr Skårlufter 

Varenr. Tekst Model
4236 Tandsikring Alle modeller

4612 Korte skårskærme SV-250-09SE

4613 Top skårskærm SV-250-09SE

4614 Slange til fri retur (ved for højt tryk) SV-250-09SE
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Kædedrift af Skårlufter 

Varenr. Tekst Model
SV-250-09chain-drive Kædedrift af rotor m/springbolt SV-250-09

SV-250-09SEchain-drive Kædedrift af rotor m/springbolt SV-250-09SE
(Kædedrift kan IKKE eftermonteres, men skal oplyses ved bestilling)

Fransgårds skårlufter kan 

leveres med kædedrift af rotor, 

som alternativ til kileremsdrift 

som er standard. Kædedriften 

er udstyret med drypsmøring 

og springbolt ved gearkasse.

Kædedrift som er en lidt 

dyrere løsning, kan anbefales 

ved brug i store tunge græs 
skår.



Combirive RV-300 / RV-390

Fransgårds combirive RV er den absolut kraftigste model på markedet. 

Fransgård har produceret denne type rive i mere end 30 år, hvor den 

enkelte og meget robuste konstruktion har gjort den attraktiv over hele 

verden. En rive til mange formål såsom spredning af græs og hø, 

luftning af et halm skår eller sammenrivning af materialerne.

Ved luftning af et skår, flyttes dette 60-70 cm til siden og efterlades 

samtidig i et højt luftigt jævnt skår. 

RV-riven leveres i 2 størrelser med en arbejdsbredde på 3,0 m eller 3,9 m 

og henholdsvis 2 eller 4 hjul som standard. Riverne er udrustet med 

kardantræk mellem rotorerne for at undgå driftstop. Specialhærdet 

krone/spidshjul over hver rotor, kraftigt U-jern i bunden, hvor de 

fjedrebelastede rivefjedre er påmonteret. Rivefjedrene flyttes fra rive til 

sprede position uden brug af værktøj. Centrifugalkraften trykker fjedrene 

ned i arbejdsposition og rammer de en sten eller et hul i marken, slår de 

op i stedet for at gå i jorden.

Under transport drejes riven manuelt ind bag traktoren.

Model : RV-300 RV-390

Arbejdsbredde 300 cm 390 cm

Transportbredde 250 cm 320 cm

Rotor antal 2 stk 2 stk

Rotor diameter 144 cm 180 cm

Antal rivefjedre pr. rotor 10 stk 14 stk

Antal hjul 2 stk 4 stk

Hjul størrelse 15x6,00-6/4ply 15x6,00-6/4ply

Hydraulik udtag - -

3-punktsophæng Kat II Kat II

PTO udtag omdr/min 400/540 400/540

Effekt behov kW/HK 22 / 30 30 / 40

Arbejdshastighed km/t 8-15 8-20

Egenvægt 357 kg 489 kg

Ekstra udstyr findes på side 11
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Combirive TI-4000S / TI-5000 / TI-6000

Fransgårds combirive med mange muligheder, enkelt at servicere og 

lave driftsomkostninger. Alle modeller har spredefunktion, der er dog 

vigtigt at notere sig, at denne funktion ikke lever op til en sprede/vende 

rive, men en mulighed man kan bruge, hvis spredning ikke er det 

vigtigste. Rivefunktionen er 100% i top, ved sammenrivning til midten 

kan skårbredden justeres så den passer til den pickup som skal samle 

materialet op. Jo større arbejdsbredde, jo større skår bredde. 

Sammenrivning til siden (ikke TI-4000S) gør, at man kan ligge flere skår 

sammen, samtidig kan TI-6000 også ligge 2 skår i en arbejdsgang. Den 

perfekte rive hvis man ønsker at være sin egen herre over 

sammenrivning.

TI-riverne har 2 rotorer med 6 arme på hver, nylonhjul og lukket 

kuglelejer i kurvestyret kræver ingen smøring. Armene er let aftagelige 

via det fjedre belastede håndtag, når de skal flyttes mellem de 

forskelige arbejdsfunktioner. Ved omstilling mellem rivning til midt og 

side, ændres omløbsretning på venstre rotor, her er det vigtigt at hjul i 

kurvestyr drejes 180°. Alle modeller drejer mellem ophæng og bom, 

som låses automatisk ved løft af maskinen. Ved omstilling til transport 

drejes maskinen ind bagved traktoren manuelt. 

Model : TI-4000S TI-5000 TI-6000

Arbejdsbredde 3,6 – 4,2 m 3,6 – 4,2 m 4,6 – 6,2 m

Transportbredde 2,5 m 2,5 m 2,8 m

Arbejdspositioner 2 stk 3 stk 4 stk

Rotor antal 2 stk 2 stk 2 stk

Rotor diameter 195 cm 195 cm 225 cm

Antal rivearm pr. rotor 6 stk 6 stk 6 stk

Antal rivefjedre pr. arm 2 stk 2 stk 3 stk.

Antal hjul 2 stk 2 stk 4 stk

Dæk størrelse 16.5x6.5-8/6ply 16.5x6.5-8/6ply 16.5x6.5-8/6ply

Hydraulik udtag - - 1 dobb.

3-punktsophæng Kat II Kat II Kat II

PTO udtag omdr/min 400-540 400-540 400-540

Effekt behov kW/HK 30 / 40 30 / 40 30 / 40

Arbejdshastighed km/t 8-15 8-15 8-15

Egenvægt 420 kg 450 kg 720 kg

Ekstra udstyr findes på side 11 10

Vigtigt:
Læs manualen grundigt og 

sæt dig grundigt ind i 

omstillingen af maskinen før 

brug.

Omstillingstid ca. 15 min.



Ekstra udstyr Combirive RV-model 

Varenr. Tekst Model

4220 Tvillingehjul RV-300
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Ekstra udstyr Combirive TI-model 

Varenr. Tekst Model

4210 Tvillingehjul TI-5000



Crimper Intenso I-180

Fransgårds nyeste maskine til behandling af græs er bygget med det 

formål at opnå en bedre foderkvalitet. Crimperen er medvirkende til at 

knække vokslaget på græsset, reducere tørretiden og formindske tab 

af næringsstoffer. Maskinen er særdeles velegnet til brug sammen 

med en frontskårlægger, hvilket giver en god vægtfordeling på 

traktoren, samtidig kan man opretholde en høj hastighed selv ved 

store mængder materiale. Intenso I-180 ligger et jævn luftigt skår også 

ved 2. eller 3. crimpning, hvilket gør en stor positiv forskel for den 

opsamler som skal viderebearbejde materialet.

Intenso I-180 har en kraftig lukket rotor med 6 rækker kraftige Y-fingre 

i formstøbt plast. 

Crimper plade belagt med aluminium som tåler saften fra græsset. 

Pladen har 6 indstillingsmuligheder for intensiteten af crimpningen, 

derudover har den både indvendige og udvendige skårplader, som 

sikrer et jævnt flow og den rette fordeling af materialet. 

4 stk. kileremme monteret med en kraftig strammerulle, sikrer en 

optimal drift.

Maskinen kan dreje i ophænget og er monteret med en transportlås. 

Model : Intensio I-180

Arbejdsbredde 180 cm

Transportbredde 235 cm

Rotor antal 1 stk

Rotor diameter 600 mm

Antal tænder 42 stk

Antal kileremme 4 stk

Antal hjul 2 stk

Hjul størrelse 18,5x8,5-6ply

Hydraulik udtag -

3-punktsophæng standard

PTO udtag omdr/min 540

Effekt behov kW/HK 22 / 30

Arbejdshastighed km/t 0 - 20

Egenvægt 510 kg
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Fransgård Maskinfabrik A/S er en 100% danskejet fabrik, der producerer en lang forskellige maskiner til landbrugs-,  skov-
og vejsektoren.

Firmaet er grundlagt af Thorkild B. Fransgaard i 1967, hvor han købte sin tidligere læreplads Fredbjerg smede- og 
maskinværksted. Senere udviklede smedjen sig til en landbrugsmaskinfabrik, som i dag fremstår som en topmoderne 
fabrik med ca. 50 ansatte og et produktionsareal på over 10.000 m2.
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Nyeste teknologi i produktionen

Effektivisering og kvalitet har stor fokus

Højtuddannede og motiverede medarbejdere

Alt produktion i Danmark 

Egne konstruktører og  tegnestue

Tæt samarbejde med importører og det enkelte marked

Service og eftermarked er en nøglefunktion hver dag

Professionel rådgivning ved salg både før, under og efter købet 



Planeringsskær

Skovklo Skovspil

Kæderydder



Forhandler:


