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Hvordan arbejder en stenstrenglægger 
bedst
Stenstrenglæggeren virker bedst ved at den 
hele tiden er belastet med jord. Dette ses ved 
at der kommer jord med ud af stenbåndet.

Følgende forudsætninger skal være i orden for 
at få et godt arbejde.
•  Bedploven skal lave et bed, der er ens i højde 

og bredde. 
•  Der må ikke være store mængder af græsser 

og majsstubbe i jorden, det påvirker stenstr-
englæggerens kapacitet meget negativt.

•  Stenstrenglæggeren skal være fyldt med jord i 
bredden, der må ikke være jord i siderne som 
ikke bevæger sig ”opad”. 

Hvad kan du justere?
•  Dybdestyringen på strenglæggeren skal ar-

bejde roligt.  Ved for kraftige bevægelser 
skabes et ujævnt bed, hvor kartoffellæggeren 
ikke kan arbejde ordentligt. 

•  Fremkørselshastighed: maskinen må ikke 
løbe tør for jord, og man må ikke kunne høre 
stenene på jordkæden. 

•  Omdrejninger på PTO: Det optimale er omkring 
500 omdrejninger, alt efter jordtype. Ved lave 
omdrejninger er der øget risiko for spild af sten. 

•  Højden på stenstrenglæggeren: Jo højere 
bagenden hæves, jo større risiko er der for at 
spilde sten.  

•  Stjernerne skal som minimum overlappe hin-
anden med 1 cm

•  Hvis der ikke er behov for medløberkæden, 
skal den hæves op for ikke at presse sten ned 
igennem jordkæden. 

Kvalitetstjek? Hvordan?
Det kan være svært at tjekke om stenstreng-

læggeren arbejder rigtigt, da arbejdet jo bliver 
”begravet”. Derfor kræver det meget selvkontrol 
at køre med stenstrenglæggeren.

For at kontrollere arbejdet, skal du grave bedet 
igennem med en kartoffelgreb, for at se om der 
findes sten i en størrelse, som ikke er accep-
table.

•  Ligger der sten i hele bedets højde, spilder 
maskinen igennem stjernerne og evt. jordkæ-
den. Det kan skyldes at der er for stor afstand 
på stjernerne, bagenden af maskinen er hæ-
vet for meget eller at maskinen ikke bliver be-
lastet hård nok. 

•  Ligger der løse sten øverst på bedet, skyl-
des det at stenstrenglæggeren ikke har nok 
jord at arbejde med og stenene derfor falder 
igennem jordkæden. Det kan også skyldes, at 
jordkæden kører for langsomt og ikke kommer 
af med stenene, som skal lande midt på sten-
båndet.  

•  Kører du lige? Kontrollere at stenene ligger 
midt i stenrenden, og bedet ikke har flyttet sig 
ind over stenrenden. Stenstrenglæggeren kan 
nemt flytte bedet 5-10 cm, hvis hjulene kører 
en lille smule skævt.  
Hvis stenene ligger skævt i stenrenden, vil 
traktoren køre skævt, med risiko for at flytte 
stenstrenglæggeren en lille smule. 

Og hvad med kartoffellæggeren?
Selvom din stenstrenglægger laver et godt styk-
ke arbejde, med et bed der er fri for sten, kan 
kartoffellæggeren godt ødelægge det for dig:
•  Kører du lige? Kartoffellæggeren skal køre 

helt lige over bedet, for ikke at få sten med i 
kartoffelkammene. 

•  Mål dine dækketallerkener og kamformer op. 
De skal holde sig inden for bedets bredde, og 
må ikke køre i stenrenden.
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•  Husk at komme ud og kontrollere om 
dæktallerkner og kamformer trækker 
sten med ind i kartoffelkammen. 

Ved at betjene stenstrenglæggeren optimalt, kommer der ikke sten med i kartoflerne.

Undgå spild af sten ved 
stenstrenglægning


