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WHEN FARMING
MEANS BUSINESS
Plné využitie skrytého potenciálu poľnohospodárstva spočíva 

v raste a rozvoji vášho podnikania, pestovaných plodinách, 
chovu hospodárskych zvierat, ale aj v zlepšení produktivity  
a ziskovosti so zameraním sa na maximalizáciu pozitívnych  

a minimalizáciu nevýhodných aspektov pomocou silného  
a špecializovaného konania.

Úspech vychádza z odhodlania, jasných cieľov, stanovenia 
vhodnej stratégie a investícií do budúcnosti. Predpokladom 
skvelých výsledkov sú správne nápady a vybavenia. Dobre 

odvedená práca vyžaduje kvalitné stroje a inteligentné 
riešenia, ktoré vám ju pomôžu zefektívniť a uľahčiť  

aj v stále náročnejších podmienkach.



SEJBA
Efektívna sejba znamená zachytiť vhodný 

okamih a ideálne pôdne podmienky pre rast 
vašich plodín. Kverneland ponúka perfektné 

sejacie stroje pre optimálnu distribúciu 
osiva a rozmanité plodiny

KOSENIE
Presne rezané plodiny, pokosené v 

správnom čase, sú nevyhnutné pre kvalitné 
krmoviny. Ak je tráva pripravená na kosenie, 

musí byť po ruke správne vybavenie  
a kapacita, aby bol zaistený efektívny 

proces.

SPRACOVANIE
Účinné spracovanie plodín zvýši kvalitu 

trávy, zaistí správny obsah sušiny  
a najlepšie nutričné hodnoty. Obracanie 

pre správne sušenie plodiny, nasledované 
riadkovaním do presne a rovnomerne 

tvarovaných riadkov, zachováva nutričné 
hodnoty vo vnútri plodiny.

ROZMETANIE
Optimálne rozmetanie hnojív znamená 

presné množstvo výživy bez prekrývania
a zvyškov. Každá plodina si zaslúži najlepšiu 
starostlivosť, nevyhnutnú pre jej zdravý rast.

LISOVANIE
Efektívny zber plodín je nevyhnutný pre 
výrobu vysoko kvalitných krmív. Precízne 
zberanie a rýchla kompresia do tesných, 
hustých balíkov zachová kvalitu krmiva 
a maximalizuje jeho nutričnú hodnotu 
s minimálnymi nákladmi na prepravu a 

skladovanie.

SPRACOVANIE PÔDY
Príprava a kultivácia pôdy za účelom 

dosiahnutia čo najvyššieho výnosu spočíva
vo výbere správneho systému spracovania 

pôdy podľa Vašich špecifických potrieb,
príprave a realizácii najvhodnejšej 
kombinácie operácií v pravý čas.

  

POSTREKOVANIE
Efektívne postrekovanie je rozhodujúcim 

faktorom pre zabezpečenie výnosu, kvality
a ochrany plodín a životného prostredia. 
Presné postrekovanie je o minimalizácii 
zvyškov a perfektnej ochrane plodiny.

DOPRAVA
Efektívna manipulácia a skladovanie sú 

zásadné pre uchovanie plodín a zvýšenie 
kvality, pri súčasnom znížení výrobných 

nákladov. Snaha o čo najvyššiu hustotu pri 
zbere a skladovaní udrží výživu vnútri plodín

a zníži manipulačné náklady.



1879
História Kverneland Group sa datuje od roku 
1879, kedy zakladateľ Ole Gabriel Kverneland 

postavil malú kováčňu v obci Kvernaland,
25 km od Stavangeri v Nórsku.
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vo všetkých pôdnych podmienkach.

Vynikajúci výkonVysoká efektivita

robustný, s hospodárnou prevádzkou

Ľahké 

nastavenie
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Robustné a ľahko nastaviteľné pluhy, 
ťažiace z jedinečného know-how

NESENÉ OTOČNÉ PLUHY

V I D E O
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Auto-reset
Jednoduchý systém vícelistových pružín. Kedykoľvek 
narazí pluh na prekážku, orné teleso sa nadvihne
a potom sa automaticky vráti do pôvodnej polohy. 
Neprekonateľný systém z pohľadu spoľahlivosti
a nárokov na údržbu v kamenistých pôdach.

Údržba
Vďaka účelnej konštrukcii pluhy Kverneland potrebujú 
len veľmi malú údržbu. Napríklad systém Variomat®  
je navrhnutý tak, aby sa ho údržba netýkala.

Tepelné spracovanie orbových telies
Telesá sú karbonizované. Touto technológiou sa  
k oceli pridáva uhlík a tak sa dosahuje mimoriadna 
odolnosť telies proti opotrebeniu a väčšia ochrana  
pred rozlomením. 
 
Variomat®

Najjednoduchšie a najpohodlnejšie riešenie  
prispôsobenia šírky orby “za chodu”.

Tepelné spracovanie ocele
Celý komplet pluhu ťaží z vlastností technológie 
tepelného spracovania Kverneland, ktorej využitím 
sa dosahuje najvyššia možná robustnosť pri najnižšej 
možnej hmotnosti. 
 
Orbové telesá
K dispozíci je široká ponuka orbových telies  
pre všetky pôdne podmienky.
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Variant
Knock-on®

Variant 
Otočné dláto
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Kverneland 150 B/S
Robustné a ľahko ovládateľné 
pluhy pre traktory do 150 koní.
Ľahké krokové nastavenie šírky 
alebo Variomat®. 3-5 radlíc.

Kverneland ES/LS
Nesený otočný pluh  
pre traktory do 230 koní  
s rámom 150 x 150 mm  
a plynulou zmenou záberu.

Kverneland EG/LB
Konštruované pre orbu  
v stredne ťažkých až ťažkých 
pôdach, pre traktory do 300 
koní s hydraulickou zmenou 
záberu Variomat®. Dostupný 
od 4 do 6 radlíc.

Kverneland 2500 B/S Variomat®

Pluh plne ovládaný systémom ISOBUS. 
Všetky nastavenia pluhu sa vykonáva 
z kabíny traktora. Dotyková obrazovka 
sa vyznačuje jednoduchým  
a intuitívnym ovládaním. Koncept 
bezpečného návesu na prepravu.
Rýchla prestavba prepravné /
pracovnej polohy. FURROWcontrol
zaisťuje rovné brázdy. Dostupný  
od 4 do 6 radlíc.

Kverneland ED/LD
Nesený otočný pluh 
konštruovaný pre veľké 
zaťaženie. Ak je pluh vybavený 
závesnou hlavou 200, má pluh 
rám 100 x 200 mm. Pluh 
vybavený závesnou hlavou 300 
má rám 120 x 200 mm.

Kverneland EO/LO
Majster vo svojej triede. Orba 
jedným pluhom v brázde alebo 
mimo brázdu (On-land). Oba 
modely sú k dispozícii s manu- 
álnou alebo hydraulickou 
zmenou záberu.

TILLAGE
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ORBA
Pri orbe, ako spôsobe prípravy pôdy, 
prichádza k zapracovaniu rastlinných 
zvyškov, zlepšeniu kapilarity, zamedzeniu 
rastu náletových rastlín, zníženiu 
potenciálu pre šírenie hubových chorôb...

Orba je nevyhnutným krokom pri väčšine postupov 
pestovania plodín. Kverneland vyvinul širokú škálu 
nesených otočných pluhov pre efektívnu prácu v 
akýchkoľvek pôdnych podmienkach a s akýmkoľvek 
traktorom. K dispozícii je orba v brázde aj mimo 
brázdy. Pluhy sú ľahko nastaviteľné a ľahko 
ovládateľné, s automatickým nastavením ťažnej línie.
Každý model pluhu je k dispozícii buď s ochranou 
stĺpice strižnou skrutkou, alebo s ochranou
Auto-reset, vhodnou do kamenistých pôd.



Technológia tepelného spracovania ocele je využitá pre celý 
pluh. Doteraz bezkonkurenčná technológia umožňuje použiť 
menšie množstvo ocele (a teda nižšiu hmotnosť), pritom však 
dosiahnuť výnimočnú robustnosť a odolnosť voči opotrebeniu.

Systém Variomat® je jednou
z mnohých inovácií, vyvinutých 
spoločnosťou Kverneland.
Umožňuje meniť pracovný
záber «za chodu». Ťažná línia je 
nastavená automaticky. Prínosom 
je optimálny súlad pôdnych 
podmienok, pluhu a traktora, ľahké 
prekonávanie prekážok
a malé opotrebenie, zaisťujúce 
maximálny pracovný výkon.

KVERNELAND 
SYSTÉM VARIOMAT®

JEDINEČNÉ 
KNOW-HOW

Kverneland systém Variomat®

Knock-on® - rýchla a ľahká výmena 
dielov. Šetrí čas pri výmene 

opotrebiteľných dielov Kverneland.

Modely
Závesná 

hlava Počet radlíc

Svetlosť

Špecifikácie
pod 

rámom
medzi 

telesami

Ochrana stĺpic strižnými skrutkami
2500 B 
i-Plough® 280 4 -5 – 6 80 85 - 100 Variomat® 12-24” / ISOBUS / Bezpečná preprava / 

FURROWcontrol®

150B 150 3 - 4 - 5 72 - 77 85 - 100 Krokové nastavenie alebo Variomat 12-20” 
LD/LD-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Krokové nastavenie alebo Variomat 12-20”
LS 200 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”
LB/LB-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”
LO 300 5 - 6 - 7 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”/ v brázde a mimo brázdy

Ochrana Auto-reset
2500 S 
i-Plough® 280 4 -5 – 6 80 85 - 100 Variomat® 12-24” / ISOBUS / Bezpečná preprava / 

FURROWcontrol®

150S 150 3 - 4 - 5 72 - 77 85 - 100 Krokové nastavenie alebo Variomat 12-20” 
ED/ED-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Krokové nastavenie 12-20”
ES 200 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”
EG/EG-HD 200 - 300 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”
EO 300 5 - 6 - 7 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”/ v brázde a mimo brázdy

Ecomat - plytká orba
Ecomat 200 6-8, Auto-reset 72 65 Variomat® 10-18” 
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2 činnosti pri 1 prejazde

Maximalizácia produktivity

Ľahké nastavenie pluhu  
a otáčanie na úvrati

Investícia do dlhej životnosti
Robustné materiály 

KATALÓG STROJOV8

Pluhy pre hospodárenie vo veľkom
POLONESENÉ OTOČNÉ PLUHY



ATS (Automatická sekvencia otočenia)
Ľahké automatické otočenie pluhu (a Packomatu)  
len 3 stlačeniami tlačítka na monitori ATS. Menej  
ako 2 metre na zahĺbenie a vyhĺbenie pluhu.

Údržba
Vďaka účelnej konštrukcii pluhy Kverneland potrebujú 
len veľmi malú údržbu. Napríklad systém Variomat®  
je navrhnutý tak, aby sa ho údržba netýkala.

Univerzálne využiteľný pluh
Pluh PW / RW, vyvinutý spoločnosťou Kverneland, 
poskytuje výkon a flexibilitu. Je možné použiť 
samostatne prednej alebo zadnej pluh, a tým ho 
prispôsobiť rôznym pôdnym a poveternostným 
podmienkam.

Dvojité pneumatiky
Silné traktory bývajú často vybavené širokými, príp. 
dvojitými pneumatikami alebo gumovými pásmi. Aby 
bolo minimalizované utláčanie.

Tepelné spracovanie ocele
Rovnako ako u iných pluhov Kverneland,  
aj u polonesených otočných pluhov ťaží každý diel  
z prínosov technológie tepelného spracovania ocele 
Kverneland. Technológie sa líšia podľa konkrétneho účelu 
použitia jednotlivých dielov. Napríklad orbové telesá sú 
spracovávané s cieľom zabezpečiť odolnosť voči 
opotrebovaniu a rozlomeniu.
 
Packomat
Integrované drobiace a utužovacie zariadenie, vynález 
Kvernelandu, umožňujúci orbu a prípravu osivového 
lôžka pri jednom prejazde.  Efektívny. Nekladie žiadne 
dodatočné nároky na ťažnú silu.
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Kverneland PB
Polonesený otočný pluh s okolo umiestneným 
za posledné radlicou s hydraulickou zmenou 
záberu, dlhú ojom, ktorá umožňuje bezpečné 
otáčanie a vynikajúce doťaženie zadnej 
nápravy traktora. Pluh je k dispozícii
od 4 do 8radličného prevedení.

Kverneland PW/RW
Efektívny a flexibilný: 3 pluhy v jednom 
nápravovom pluhu. Jednoduché ovládanie 
pomocou ISOBUS, ATS alebo manuálne riadenie. 
FURROWcontrol zaisťujúci rovné brázdy.
Krokové nastavenie alebo Variomat®.
Orba v brázde a / alebo mimo brázdy.
7-12 radlíc.

Kverneland PG/RG
Polonesený otočný pluh s predsadeným kolom, 
hydraulickou zmenou záberu Variomat®, 
nastaviteľný od 35 do 50 cm. Pri zábere 45 cm 
posledné radlice doorává za kolo pluhu. Tepelne 
spracovaný rám 150 x 150 x 10,3 mm. K dispozícii 
v 5 až 8radličném prevedení.

Kverneland PN/RN
Polonesený otočný pluh s predsadeným kolom  
a s krokovou zmenou záberu od 30 do 45 cm, 
dodávaný od 5 do 9radličného prevedení.  
Rám pluhu 200 x 200 mm.

KATALÓG STROJOV10

POLONESENÉ OTOČNÉ PLUHY

Pluhy pre veľké výkony 

Pre dosiahnutie maximálneho výkonu skonštruoval 
Kverneland niekoľko polonesených otočných pluhov,
vo verzii s jedným kolesom, alebo ako nápravový 
pluh, s ochranou stĺpice buď strižnou skrutkou,
alebo pomocou systému Auto-reset, pre orbu
v brázde aj mimo brázdy.

ORBA



Automatická sekvencia otáčanie pluhu na úvrati umožňujúca 
rýchle, ľahké a hladké vykonanie manévru otočenia. 3x stlačíte 
tlačidlo a dôjde k otočeniu pluhu (a Packomatu). Zaoranie  
a vyoranie pluhu je skrátené na menej ako 2 metre.

Nápravové pluhy PW/RW sa vyznačujú ľahkým ovládaním 
pomocou terminálu ISOBUS. Pre terminály IsoMatch Tellus 
je voliteľne k dispozícii licencia funkcie FURROWcontrol®, 
zaisťujúca orbu rovných brázd v stanovenej línii A-B.

Modely

Typ  
a umiestnenie 

kolesa Počet brázd

Svetlosť

ŠpecifikáciePod rámom
Medzi 

telesami

Ochrana stĺpice strižnou skrutkou

RN predsadené koleso 5 - 6 - 7 - 8 72 - 77 100 - 115 Krokové nastavenie 14-18’’

RG predsadené koleso 6 - 7 - 8 72 - 77 100 Variomat® 14-20’’

RW nápravový 7 - 8 - 9 - 10 - 12 72 - 77 100
Variomat® alebo krokové 
nastavenie 14-20’’
ISOBUS / FURROWcontrol®

Ochrana Auto-reset

PB  s kolesom vzadu 5 - 6 - 7 - 8 72 - 77 100 - 115 Variomat® 12-20’’ / 14-22’’

PN predsadené koleso 5 - 6 - 7 - 8 72 - 77 100 - 115 Krokové nastavenie 14-18’’

PG predsadené koleso 6 - 7 - 8 72 - 77 100 - 115 Variomat® 14-20’’

PW nápravový 7 - 8 - 9 - 10 - 12 72 - 77 100 Variomat® alebo krok. 14-20’’
ISOBUS / FURROWcontrol®

ATS: AUTOMATICKÁ SEKVENCIA 
OTOČENIA

Voliteľne ISOBUS 
FURROWcontrol®

Orbové teleso č. 28
Konštruované pre veľké pneumatiky do 750 mm, 
zlepšuje orbu vytváraním plochejšieho profilu.
Ako všetky telesá Kverneland ponúka aj toto 

teleso nízky odpor a malé opotrebenie
 zaisťujúce vysokú výkonnosť. Ideálne  

pre ziskovú orbu.

KATALÓG STROJOV
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Kverneland Flatliner
Flatliner umožňuje maximálne kyprenie 
hlboko uložených zhutnených vrstiev (do 
hĺbky 500 mm) s minimálnym narušením 
povrchu. Je vybavený zadným utužovacím 
valcom DD. Je k dispozícii s pracovným 
záberom 3,0 m alebo 3,5 m, vo verzii istení 
so strižnou skrutkou.

Kverneland DTX
Nesený podryvák DTX je mimoriadne univerzálny, možno  
ho použiť pre zapravenie strniska a kyprenie pôdy počas 
jedného prejazdu. Pre traktory od 200 do 360 koní. DTX 
možno využiť ako stroj pre prvú operáciu pri spracovaní 
pôdy bez obracania zeminy, alebo zapravenie zvyškov do 
profilu, pri nakyprení  pôdy do hĺbky 40 cm. Je vhodný aj na 
zakladanie porastov repky olejnej do podmietky. Vďaka 
tanierovému modulu Qualidisc Farmer vytvára znamenite 
vyrovnané a utužené osivové lôžko. Je k dispozícii vo verzii 
so strižnou skrutkou alebo hydraulickým istením  
Auto-Reset, s pracovným záberom 3,0 m.

Kverneland CLGII
Konštruovaný tak, aby uvoľňoval pôdne podložie, a tým 
zlepšoval pôdnu štruktúru, odvod vody a príjem živín. 
Stĺpice s funkciou Auto-reset umožňujú účinnú prácu  
aj v tých najtvrdších pôdnych podmienkach. Flexibilné 
uchytenie pomocou strmeňov, umožnuje nastaviť 
rozostup stĺpic alebo zvýšiť veľkosť náradia. Chytrá 
modulárna konštrukcia. K dispozícii vo verziách  
od 2 do 13 stĺpic.

Kverneland CLI 
Koncept jedného nosníka. Podryvák CLI 
poskytuje svetlosť pod rámom 1 175 mm pri 
pracovných hĺbkach od 15 do 40 cm. K dispozícii 
sú verzie s pracovným záberom 3,0 a 4,0 m. 
Stroj je možné kombinovať so sejačkou aj s 
tanierovým kypričom Qualidisc.

PODRYVÁKY

Prekonávaním prekážok k zvýšeniu 
výnosov
 
Zhutnenie pôdy môže predstavovať problém pri 
koľajových riadkoch ťažkých strojov ako sú kombajny a 
ťahače, ale tiež v prípade použitia tanierových brán a 
pluhov v mokrých a lepivých pôdnych podmienkach. 
Preto je žiadúce nakyprenie pôdy, ktoré zaistí dobrý 
prienik pôdou a vynikajúci vývin koreňov. Podrývanie 
zlepšuje prevzdušnenie pôdy a vývoj baktérií, súčasne 
zvyšuje aj vlhkosť. To napomáha celkovej aktivite pôdy 
a zlepšuje dostupnosť živín pre rastliny. Kverneland 
ponúka úplný rad strojov pre kyprenie pôdy, s valcami 
alebo bez valcov a voliteľné tiež s kotúčovými modulmi, 
na mieru konkrétnym požiadavkám rôznych farmárov.

PODRÝVANIE
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Otočný spoj umiestnený
v prednej časti stroja zaisťuje 
kompaktnú dráhu uvoľnenia 
stĺpice.

Pri rozlomení strižnej skrutky 
nehrozí žiadne riziko 
poškodenia podryváku  
ani zadného náradia.

Stĺpica Pro-Lift exceluje v ťažších pôdach a tam, kde je 
žiaduce kyprenie pôdy do väčšej hĺbky. Stĺpica Pro-Lift 
ponúka tri rôzne šípové radličky, možno tak zvoliť vhodný 
variant podľa požadovaného stupňa nadvihnutia
a rozdrobenia.

Modely Pracovný záber (m) Počet stĺpic Špecifikácie

Podryvák

CLI 3,0 - 4,0 4 nebo 6 - 6 nebo 8 Strižná skrutka - zadný záves alebo prútový valec ako príslušenstvo

CLG-II 2,2 - 5,6 2 až 13 Listová pružina Auto-reset; oporné kolesá, tepelne spracované dláta

Flatliner 3,0 - 3,5 3 - 5 Strižná skrutka - valec DD ø 600 mm

DTX 3,0 3,0 Strižná skrutka alebo hydraulické istenie Auto-reset - valec DD ø 600 mm

CLI 
KOMPAKTNÁ 
DRÁHA 
UVOĽNENIA

Kverneland Flatliner a DTX

Oblé stĺpice CLI
Oblé stĺpice nadvihujú objem pôdy bez toho, 

aby pritom došlo k narušeniu povrchu. 
Zaoblený tvar pôsobí vertikálny a stály tlak, 
pri zachovaní dobrej vibračnej kapacity na 

zintenzívnenie kyprenia pôdy.

Dobre preverený zadný valec 
DD s priemerom 600 mm 
poskytuje pozitívne riadenie 
hĺbky a vytvára veľmi kvalitný 
zvlnený povrch, odolný voči 
poveternostným vplyvom. 
Valec je vybavený škrabkami 
vhodnými do ťažkých pôd. 
Jeho veľká hmotnosť výrazne 
napomáha pri uzatváraní brázd 
vytváraných stĺpicou a bráni 
invázii myší.

KYPRIACA STĹPICA PRO-LIFT 
VEĽKÝ VÝBER DLÁT

VALEC DD 
Ø 600 MM

PODRYVÁKY
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Vysoká svetlosť pod rámom 
umožňuje prácu bez upchávania aj 

pri práci vo väčších hĺbkách

725 mm

Najlepšia trakcia, umožnená 
prenosom hmotnosti  
až 1 800 kg na traktor.

≥ 1 800 kg

Turbo spracováva pôdu 
pomocou stĺpic, ktoré majú 
rozostup iba 19 cm, 
dosahuje tak vynikajúce 
premiešanie a drobenie.

19 cm

Actipack spracováva pôdu 
kotúčmi a nožmi vo 
vzdialenosti každých 6 cm.

< 6 cm

KATALÓG STROJOV    14

Univerzálna výbava  
pre všetky druhy pôd

PODMIETAČE

V I D E O



Veľký výber valcov
Na výber je 5 valcov (od prútového valca, cez Actiflex 
až po Actipack), podmietač je tak možné prispôsobiť 
vašim požiadavkám a pôdnym podmienkam. Je tu aj 
Actiring, ľahšia verzia ⌀ 540 mm; 160 kg/m.

Stĺpica CLC
Hlavnou výhodou technológie stĺpic s dutým profilom 
je možnosť vychýlenia stĺpice na bok až o 14 cm, čo 
pomáha obchádzaniu prekážok a prispieva
k ochrane rámu. Hmotnosť jednej stĺpice činí len 35 
kg, stroj možno vďaka tomu ľahko zdvihnúť.

Velký výber radličiek Knock-on® umožňuje  
rýchlu a ľahkú výmenu radličiek, od plytkej  
až po hlbokú kultiváciu.

Minimálna údržba
Podmietače CLC potrebujú len obmedzenú údržbu. 
Všetky stĺpice sú bezúdržbové.

Listová pružina
Systém listovej pružiny Auto-reset s prítlakom 640 kg 
zaisťuje perfektné dodržiavanie pracovnej hĺbky.

a-drill
Sejací zásobník s objemom 200 alebo 500 litrov pre 
sejbu medziplodín počas jedného prejazdu pri 
spracovaní strniska. Elektrický, alebo hydraulický 
pohon ventilátora.

3
5

5

4 61

2

6

1
4

3

2

Prútový 
⌀ 550 mm; 

90 kg/m

Actiflex 
⌀ 580 mm;  
160 kg/m

Actipack 
⌀ 560 mm;  
220 kg/m

Dvojitý 
prútový 

⌀ 400 mm;  
160 kg/m

1

PODMIETAČE

KATALÓG STROJOV 15
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CLC Evo
CLC Evo s 2-radovým rámom môže 
pracovať s vysoko výkonnými 
traktormi s výkonom až 350 koní. 
Je ponúkaný s úplným radom 
výbav, zapravenie a urovnanie 
možno optimalizovať podľa 
potrieb. K dispozícii s pracovným 
záberom od 2,5 do 5,0 m, v pevnej 
aj sklopnej verzii.

Turbo
Kyprič použiteľný od jari do jesene, 
na spracovanie strniska až po 
prípravu pôdy do 3 do 20 cm.  
K dispozícii s vysokou svetlosťou 
pod rámom 725 mm, nesené 
modely so záberom 3,0 a 3,5 m, 
nesené sklopné 4,0, 5,0, a 6,0 m,  
a tiež ťahané modely o zábere 6,5 
alebo 8,0 m.

CTC
Univerzálny CTC s 3 alebo 4 radmi 
stĺpic je k dispozícii s pracovným 
záberom 4,0 m, 5,0 m a 6,0 m.
K dispozícii je 9 rôznych radličiek, 
pre všetky podmienky tak možno 
vybrať vhodnú možnosť. Šípovými 
radlicami je nakyprený celý 
pracovný záber stroja aj pri plytkej 
práci.

CLC Pro
Produktový rad CLC Pro je 
konštruovaný pre traktory
do 350 koní a ponúka veľký 
výber vymeniteľného 
pracovného náradia (vrátane 
Actipack) s pracovným záberom 
od 3,0 do 5,0 m. Vysoká svetlosť
pod rámom - 870 mm.

CLC Pro Cut
CLC Pre Cut je kombináciou kotúčov
a stĺpic, je konštruovaný pre prácu
na poliach so strniskom po pestovaní 
kukurice, slnečnice, cukrovej repy, 
alebo repky olejnej. Kotúče s priemer-
om 450 mm najprv narežú rastlinné 
zvyšky, nasledujú 2 rady stĺpic, ktoré 
zabezpečia ich premiešanie
a zapravenie.
K dispozícii sú rôzne následné náradia.

CLC Pro Classic
Podmietač s 3-radovým rámom, určený pre 
menšie traktory (od 80 koní). Verzia Classic 
vychádza z modelu CLC Pro a je vybavená 
ľahko použiteľným a kompaktným 
modulom pre zadnú výbavu. Pevné modely 
sú k dispozícii s pracovnými zábermi od 3,0 
do 3,5 m, sklopné modely so zábermi 4,0 
m, 4,5 m a 5,0 m.

PODMIETAČE

KULTIVÁCIA
Kultivátory na efektívne spracovanie 
strniska

Od plytkej podmietky po hlboké nakyprenie pôdy.
Vysoko univerzálne. Dva rady stĺpic (nesené) alebo tri 
rady stĺpic (nesené alebo ťahané), veľký výber náradia
a valcov, to všetko robí z podmietačov TERRADISC radu 
CLC vysoko všestranné stroje, ktoré vyhovejú všetkým 
potrebám vašej farmy v hĺbkach od 5 do 30 cm.  
S vibrujúcimi stĺpicami Reflex, alebo C stĺpicami, Turbo 
je tá správna voľba pre podmietku v hĺbkach od 3 do 
20 cm a prípravu osivového lôžka alebo zapravenie 
hnoja pri prvom alebo druhom prejazde pre všetky 
druhy plodín (pšenica, ovos, repka olejná, slnečnica, 
kukurica).



KATALÓG STROJOV

80 mm 150 mm 250 mm 320 mm Quantum 
345 mm + KO 80

Modely Počet stĺpic
Pracovný 
záber (m) Rám

Rozostup stĺpic 
(mm) Výbava

CLC EVO: 2 rady stĺpic

EVO 9 - 17 2,5 - 5,0 Pevný alebo sklopný 280 Dvojitá disková sekcia, Combi discs

CLC Pro: 3 rady stĺpic

Pro 10 - 17 3,0 - 5,0 Pevný alebo sklopný 280 - 290 Dvojitá disková sekcia, Combi discs, vyrovnávacie disky

Pro Classic 10 - 17 3,0 - 5,0 Pevný alebo sklopný 280 - 290 Vyrovnávacie prúty

CLC Pro Cut: 1 rad kotúčov a 2 rady stĺpic

Pro Cut 7 - 13 3,0 - 4,5 Pevný alebo sklopný 350 - 420 Dvojitá disková sekcia, Combi discs, vyrovnávacie prúty

CTC: 3 a 4 rady stĺpic

CTC (3 rady / 4 rady) 15 - 21 / 19 - 29 4,0 - 6,0 Ťahaný 270 / 200 Combi disc, vyrovnávacie disky, vyrovnávacie prúty

Turbo: 4 a 5 radov stĺpic

Turbo nesený pevný 15 - 17 3,0 a 3,5 Pevný 190 Vyrovnávacie prúty, vyrovnávacie disky

Turbo nesený sklopný 21 - 31 4,0 - 6,0 Sklopný 190 Vyrovnávacie prúty, vyrovnávacie disky

Turbo T 33 - 41 6,5 a 8,0 Ťahaný 190 Vyrovnávacie prúty, vyrovnávacie disky

Stĺpica CLC s dutým profilom zaručuje 
nízku hmotnosť nesených strojov
(35 kg / stĺpicu) s vynikajúcou výkon-
nosťou (vstup do pôdy, tlak dláta, 
výška uvoľnenia, 3D bezpečnosť). 
Veľká svetlosť pod rámom (870 mm) 
zaručuje vynikajúcu prácu aj pri 
rastlinných zvyškoch.

Knock-on® je patentovaný systém, predstavujúci najjednoduchší 
spôsob výmeny dielov podmietača, či už z dôvodu prispôsobenia 
stroja vykonávanej práci, alebo z dôvodu výmeny opotrebo-
vaných dielov.
Rad dielov Knock-on® je plný možností, ponúka 5 rezných šírok
s radlicami 80, 150, 250, 320 mm a 345 mm radličku Quantum, 
tak je možné vyhovieť požiadavkám na rôzny rozostup a hĺbku.

CLC: VEĽMI 
STABILNÉ STĹPICE

TURBO: STĹPICE REFLEX 
ALEBO C-STĹPICE

KNOCK-ON®

OPTIMÁLNY DROBIACI ÚČINOK
Stĺpica Reflex ťaží z účinku veľkých vibrácií: veľké stočenie  
a veľká svetlosť stĺpice s výškou 725 mm poskytujú stĺpici 
veľkú flexibilitu. Hrudy sú počas premiešavania lámané 
veľkými vibráciami.
Stĺpica C má úzku konštrukciu, ktorej prínosom je zníženie 
nároku na ťažnú silu. Bodový tlak 270 kg; svetlosť
pod rámom 725 mm. Pri práci je veľmi stabilná.

Stĺpica CLCStĺpica C

72
5 

m
m

Stĺpica Reflex

72
5 

m
m

PODMIETAČE
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Tepelne spracované 
Qualidisc Farmer T ⌀ 520 mm 

Qualidisc Pro T ⌀ 600 mm

Vysoko trvanlivé taniere

pre rôzne pôdne podmienky

5 typov valcov

pomocou otočných podložiek

Jednoduché nastavenie hĺbky

Po novom je možné stroja 
Qualidisc dovybaviť pružným 

šmykom a využiť stroj  
na prípravu pôdy po orbe

Pružný šmyk Clod Board

KATALÓG STROJOV18

Perfektná kombinácia sily a účinnosti
KRÁTKE TANIEROVÉ BRÁNY

V I D E O



a-drill
a-drill s objemom 200 alebo 500 litrov pre sejbu 
medziplodín pri jednom prejazde behom spracovania 
strniska. S elektrickým, alebo hydraulickým pohonom 
ventilátora.

Veľký výber valcov
Vybrať si možno z 5 valcov (od prútového valca, cez 
Actiflex až po Actipack), podmietač je tak možné 
prispôsobiť vašim požiadavkám a pôdnym 
podmienkam. 

Ľahké nastavenie hĺbky
Pracovnú hĺbku možno ľahko nastaviť pomocou 
otočných podložiek.

Silný rám - záruka 2 roky
Rám optimalizovaný modernými softwarovými 
výpočtami, zaisťujúcimi jeho maximálnu silu. Na celý 
stroj, vrátane bezúdržbových ložisiek, je poskytovaná 
záruka 2 roky.

Veľké kónické taniere
S priemerom 520 mm (Farmer) alebo 600 mm (Pro) 
zaisťujú kónické taniere vynikajúcu kvalitu podrezania. 
Taniere prechádzajú špeciálnym tepelným 
spracovaním, ktorým je docielená dlhá trvanlivosť a 
pevnosť. Tak sa dosiahnne dlhšia životnosť stroja a 
zníženie nákladov na údržbu.

Záhonové kolesá
Pre dosiahnutie lepšej stability stroja pri práci, 
záhonové kolesá pred taniermi zaisťujú presné 
nastavenie hĺbky.

4

53

6

1

2

2

16

3

4

5
TANIEROVÉ BRÁNY
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Qualidisc Farmer nesený a ťahaný
Ľahšie prevedenie brán Qualidisc Pro. Je určené pre prácu v plytších hĺbkach do 10 cm. K dispozícii je so záberom od 2,0 m 
do 6,0 m v nesenej verzii a od 4 do 6 m v ťahanej verzii. Nesená verzia stroja je ľahšia o 15%, ťahaná verzia
o 7%, čo umožňuje ľahšie zdvihnutie stroja. Stroj je tak ideálny pre zníženie zhutnenia pôdy. Ľahšie sa ťahá, čo prispieva
k úsporám za energiu. Rámy sú konštruované tak, aby boli schopné niesť aj tie najťažšie valce, ako je napr. Actipack. 
Použité je nové rameno tanierov s tepelne spracovanými taniermi s rozmermi 520x5 mm (s tvrdosťou 215 kg / mm²). 
Náboj taniera je bezúdržbový. Pracovnú hĺbku možno ľahko nastavovať pomocou otočných podložiek. Medzi náradie možno 
pridať prútové brány, ktoré ešte zlepšia zapravenie rastlinných zvyškov. Všetky modely Qualidisc Farmer možno 
kombinovať so sejačkou a-drill 200 alebo 500 a súbežne tak zakladať porasty krycích plodín alebo trávy.

Qualidisc Pro nesený a ťahaný
K dispozícii je v pevnej verzii od 2,5 do 4 m, v sklopnej verzii od 4,0 do 6,0 m a v ťahanej verzii od 4,0 do 7,0 m. Je pripravený 
tak pre prácu v plytkých hĺbkach, ako aj pre hlbšie kyprenie. Vďaka 600mm tanierom ukazuje Qualidisc Pro vynikajúcu 
výkonnosť pri práci s veľkými objemami rastlinných zvyškov (slama, zelené medziplodiny atď.). Qualidisc Pro presviedča 
dobrým prienikom, hlbším kyprením a skvelou kvalitou podrezania, vysokým pracovným výkonom, jednoduchým nastavením
a minimálnymi nákladmi na údržbu. Qualidisc Pro s vystuženou závesnou hlavou a rámom s rozmermi 100 × 100 × 8 mm je 
veľmi robustným strojom. Možno ho vybaviť aj tými najťažšími valcami. Nosníky valca sú upevnené na prednom profile rámu, 
čím je zabezpečené lepšie rozloženie hmotnosti aj pri vyšších pojazdových rýchlostiach. Predné oporné kolesá u ťahaného 
modelu poskytujú vysokú stabilitu a kopírovanie profilu pôdy. Aj pri vzdialenosti medzi sekciami tanierov 900 mm vyžaduje 
Qualidisc Pro len malú zdvíhaciu silu. Rám môže byť osadený všetkými valcami Kverneland a tiež integrovanou sejačkou 
a-drill.

Produktový rad Qualidisc ponúka 
exkluzívne výkonnosť v kombinácii
s vysokou rýchlosťou.

Úplné narezanie s plochým spodným profilom, kvalitné 
intenzívne premiešanie aj tých najväčších objemov 
rastlinných zvyškov. Jedinečné uhly rezu poskytujú
tie najlepšie výsledky vo všetkých podmienkach.
Kompletný rad náradia Qualidisc zahŕňa nesené, 
nesené sklopné a ťahané modely s pracovnými 
zábermi od 2,0 do 7,0 m. Pre splnenie rôznych 
požiadaviek boli vyvinuté dve verzie rámu. Qualidisc 
Pro a o 15% ľahší Qualidisc Farmer. Oba stroje ponúkajú 
mnoho flexibilných, užívateľsky prívetivých možností 
použitia, sú vhodné pre všetky druhy 
poľnohospodárskej výroby a všetky pôdne podmienky. 
Kverneland poskytuje na rad Qualidisc záruku 2 roky.

QUALIDISC

TANIEROVÉ BRÁNY
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Taniere s hrúbkou 6 mm (Ø 600 mm), resp. 5 mm (Ø 520 mm) 
prechádzajú špeciálnym procesom tepelného spracovania, 
ktorým sa dosahuje ich veľká trvanlivosť a pevnosť (215 kg / 
mm²). Novinka! Taniere s veľkým vykrojením sa vyznačujú 
lepšou rotáciou v prašných pôdach a samočistiacim účinkom. 
Malé ozubenie je zachované kvôli udržaniu veľmi dobrej kvality 
rezu.

Na udržanie optimálnej kvality narezania až do maximálneho 
možného opotrebenia tanierov je Qualidisc Pro vybavený
bočným nastavením, ktoré umožňuje nastavovať správnu 
pozíciu sekcií podľa zužujúceho sa priemeru tanierov. Tak je 
kvalita podrezania zachovaná bez ohľadu na priemer tanierov.

Modely Priemer taniera (mm) Počet tanierov Pracovný záber (m)

Qualidisc Farmer

Nesený pevný 520 16 - 32 2,0 - 4,0

Nesený sklopný 520 32 - 48 4,0 - 6,0

Ťahaný 520 32 - 48 4,0 - 6,0

Qualidisc Pro

Nesený pevný 600 20 - 32 2,5 - 4,0

Nesený sklopný 600 32 - 48 4,0 - 6,0

Ťahaný 600 32 - 56 4,0 - 7,0

TANIERE, KTORÉ DLHO 
VYDRŽIA

BOČNÉ NASTAVENIE 
ZAISŤUJÚCE VYNIKAJÚCU 
KVALITU REZU (QUALIDISC PRO)

Bočné nastavenieBezchybné narezanieBezúdržbové ložiská
Z boku ramena je ložisko chránené špeciálnym tesnením
s 5 tesniacimi manžetami a ochranným spojom ložiska. 

Každé zahnuté rameno je osadené veľkým bezúdržbovým 
dvojitým guličkovým ložiskom a osou / priemer hriadeľa  
35 mm. Toto vysoko kvalitné ložisko je schopné odolávať 

veľkým radiálnym i axiálnym zaťaženiam.

TANIEROVÉ BRÁNY
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Štyri alebo päť radov stĺpic pre 
efektívnu prípravu osivového lôžka, 
podľa modelu stroja.

4 alebo 5 radov

K dispozícii je veľký výber zadného 
náradia. Tu je dvojitý drobiaci valček v 
kombinácii s kotúčmi Krosskilete 
310/280.

Aktívne rozdrobenie

Brány pre prípravu pôdy Kverneland 
ponúkajú predné urovnávacie 

náradie, ako je
napr. urovnávacie lišta alebo

aktívna smyková doska Clodboard.

Predné urovnanie

KATALÓG STROJOV22
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Nastaviteľný tlak na pôdu
Tlak aplikovaný na drobiaci valec možno ľahko 
nastaviť manuálne do 4 rôznych pozícií.

Veľká škála ďalšieho príslušenstva
Kultivátory osivového lôžka Kverneland možno 
vybaviť kompletnou škálou príslušenstva: drobiacim 
valcom, prstovými bránami atď.

Smyková lišta Clod board
Urovnávacia lišta pre vynikajúce rozdrobenie
a vyrovnanie, zaistené vibrujúcimi stĺpicami.
K dispozícii tiež rovná urovnávacia lišta.

4 alebo 5 radov stĺpic
Pre prípravu dobrého osivového lôžka.

Široká škála stĺpic
4 rôzne stĺpice pre všetky druhy pôd
a pre všetky obdobia.

Záhonové kolesá
3 kolesá pri strojoch do 6,1 m, 5 kolies na väčších 
strojoch, zaisťujú maximálnu stabilitu stroja pri 
prevádzke.
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PRÍPRAVA OSIVOVÉHO LÔŽKA
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Kverneland TLD
TLD ponúka 5 radov stĺpic 
zabezpečujúcich voľný tok pôdy 
medzi stĺpice, čo umožňuje prácu vo 
väčšej hĺbke, alebo v zlých 
podmienkach bez rizika upchatia 
stroja. TLD (100 x 100 x 8 mm) je k 
dispozícii s pracovným záberom od 5,1 
do 8,1 m.

Kverneland TLG
Kultivátor konštruovaný pre ťažké 
podmienky. Je určený pre optimálnu 
prípravu osivového lôžka pre 
cukrovú repu, zemiaky a zeleninu. 
Hĺbka je riadená predným prútovým 
valcom, zaisťujúcim tiež jemné 
rozdrobenie. Pracovné zábery: 4, 5 a 
6 m.

Kverneland Actiroll HD
Valce pre ťažké podmienky Actiroll HD a HDC využívajú výhody systému 
hydraulického prenášania hmotnosti CONTOUR. Váha stredného rámu je 
prenášaná na bočné sekcie. Zaťaženie aplikované na jednotlivé diely je tak 
rovnomerne rozložené po celom pracovnom zábere. K dispozícii sú pracovné 
zábery od 10,3 do 24,3 m, ktoré možno ľahko prestavať na prepravnú šírku 3,0 
m.
.

Kverneland Access+
Intenzívna príprava osivového 
lôžka pre ľahké až stredne 
ťažké pôdy. K dispozícii vo 
variantoch 3,0 m, 3,5 m a 4,0m. 
S modelom Access + je možné 
kombinovať všetky typy 
sejačiek.

Kverneland Actiroll  
a Actiroll Classic
Ťahaný valec Actiroll pre účinné 
utuženie pôdy a jej vyrovnanie
po sejbe, alebo zimných 
mrazoch. Valec Actiroll je 
vybavený systémom pre 
rozloženie hmotnosti Contoura.

Kompletný produktový rad pre prípravu
osivových lôžok.

Na prípravu osivového lôžka pre osivo malých 
rozmerov, ktoré vyžaduje jemné osivové lôžko, sa 
ponúka použitie modelu Access +, so 4 alebo 5 radmi, 
ako samostatného stroja, alebo v kombinácii so 
sejačkou a bránami. Kverneland ponúka vhodnú 
možnosť pre všetky požiadavky a podmienky.
Súčasťou tejto skupiny produktov je tiež
veľký výber valcov.

PRÍPRAVA 
OSIVOVÉHO LÔŽKA

PRÍPRAVA OSIVOVÉHO LÔŽKA
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Modely Pracovný záber (m) Prepravná šírka (m) Voliteľné možnosti a výbava

Kultivátory pre prípravu osivového lôžka

Access + 3,0 - 3,5 - 4,0 3,0 - 3,5 - 4,0 Prútový valec, Actipack, Flexline
Urovnávacia lišta, prstové brány, drobiace valce

TLD 5,1 - 8,1 2,5 Urovnávacia lišta, prstové brány, drobiace valce

TLG 4,0 - 6,0 2,5 Urovnávacia lišta, prstové brány, drobiace valce, Crosskill

Valec

Actiroll Classic 4,5 - 9,5 2,5 Cambridge, Crosskill,  Cracker / Clod board

Actiroll 6,3 - 8,3 2,5 - 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Actiroll HD 10,3 - 24,3 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker 

Actiroll HDC 10,3 - 12,3 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Cambridge modely nazývané kotúče Stone sa 
vyznačujú jedinečnou patentovanou konštrukciou, 
vďaka ktorej sú maximálne spoľahlivé a veľmi 
trvanlivé. Kotúče Cracker zaisťujú vynikajúci kontakt 
semien s pôdou, ideálne pri príprave sejbového 
lôžka. Na kotúče sa vzťahuje záruka 3 roky.

ACTIROLL
KOTÚČE STONE  
SO ZÁRUKOU 6 LET

4 typy stĺpic
1. 32 x 10 mm čiastočně zaoblené
2. 45 x 10 mm čiastočně zaoblené
3. 45 x 10 mm rovné
4. stĺpice DK

Prepravná šírka je pre všetky modely 
menej než 2,5 m. Zaistenie v pracovnej  
a v prepravnej pozicii je zabezpečené 
spätnými ventilmi.

TLD
ŠIROKÁ ŠKÁLA STĹPIC
PRE VŠETKY PODMIENKY

KVERNELAND  
TLD a TLG

1 2 3 4

Systém prenášania hmotnosti Contoura:
Hmotnosť stredového rámu je dvomi 

hydraulickými valcami (Actiroll HD) alebo 
mechanicky (Actiroll) prenášaná na bočné sekcie.

Zaťaženie aplikované na jednotlivé diely je tak 
rovnomerne rozložené po celom pracovnom 

zábere.

Kotúče Stone Kotúče Cracker

PRÍPRAVA OSIVOVÉHO LÔŽKA
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10x45 mm alebo 11 x 45 mm
s 8 mm silným otočným dlátom 
majú veľkú pevnosť a pružnosť. 
Tvar a uchytenie zabezpečuje 
rovnomerné spracovanie pôdy

Radličky Kverneland

Magnum je vybavený kolesami  
s rozmerom 340/55-16 (priemer 780 mm). 

Kolesá 250/65-14,5 sú štandardné  
pri type Master a Tiger

Veľké kolesá

Prútové brány, drobiaci valček a zadný pružný 
smyk Clod board, ktorý je ovládaný hydraulicky 
nezávisle na prednom pružnom smyku

Pracovná hĺbka je nastaviteľná z miesta  
vodiča hydraulicky, vďaka prehľadnej 

stupnici je nastavenie hĺbky  
ľahké a presné

Field Control

Predný pružný smyk 
hydraulicky ovládaný

Clod board

KATALÓG STROJOV26

Výkonné, stabilné a efektívne 
kultivátory pre každú farmu

ŤAHANÉ KULTIVÁTORY



ŤAHANÉ KULTIVÁTORY 

KATALÓG STROJOV

Tiger
Excelentné kultivátory pre rôzne typy pôdnych 
podmienok ponúkajú najekonomickejšie riešenie pre 
veľkú časť poľnohospodárskych podnikov. Robustný rám 
s dĺžkou 2,95 m je vyrobený zo štvorcového profilu 60x60 
mm, veľké kolesá 250 / 65-14,5, radličky rozmiestnené v 
šiestich radoch s rozostupom 8 cm. Štandardne s 
predným smykom, zadným radom vyrovnávacích brán 
alebo špirálovým valčekom.

Master
Výborný a univerzálny kultivátor pre rôzne typy
pôd. Vďaka veľkému počtu radličiek a ich rozmiestneniu 
na ráme zaručuje výborné spracovanie pôdy i pri vyššom 
pomere rastlinných zvyškov. Radličky sú rozmiestnené
v siedmich radoch pri rozostupe 8 cm. Robustné 
prevedenie a veľké kolesá zaručujú stabilitu pri práci aj 
pri preprave.

Magnum
Kultivátory pre veľké výkony v ťažkých pôdnych 
podmienkach. Vďaka počtu a následnosti pracovných 
sekcií je dostatočná predsejbová príprava často hotová už 
po prvom prejazde. Silné radličky Kverneland 11 x 45 mm 
sú rozmiestnené v deviatich radoch pri rozostupe 6,5 cm. 
Táto konštrukcia zaisťuje maximálnu priechodnosť 
prípadného väčšieho množstva pozberových zvyškov v 
jednotlivých radoch radličiek.

Modely Pracovný záber (m)
Rozostup radličiek 

(cm) Počet radličiek Dĺžka rámu (m) Prepravná šírka (m)

Ťahané kultivátory

Tiger 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 8 63 - 75 - 87 - 97 2,95 2,9 - 2,9 - 2,9 - 3,4

Master 8,0 8 (7 na želanie) 97 3,27 3,0

Magnum 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 6,5 107 - 123 - 138 - 153 - 169 3,75 3,4 - 3,4 - 3,4 - 4,0 - 4,0

Všetky modely disponujú hydraulickým nastavením pracovnej 
hĺbky a predného smyku Clod board vrátane prehľadných 
ukazovateľov. Urovnávací efekt možno zvýšiť voliteľne zadným 
smykom Clod board. Oba smyky je možné ovládať hydraulicky z 
kabíny počas prevádzky.

Urovnávacia schopnosť stroja môže byť ešte zvýšená použitím 
deleného smyku vzadu. Uhol nastavenia zadného smyku môže 
byť ovládaný nezávisle na prednom smyku alebo súčasne
oba smyky naraz. Za zadným smykom môžu nasledovať sekcie 
prútových brán alebo prútový drobiaci valec.

HYDRAULICKÉ NASTAVENIE
PRACOVNÝCH SEKCIÍ

DRUHÝ ZADNÝ PRUŽNÝ 
DELENÝ SMYK CLOD BOARD
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Až 70 % pôdneho povrchu ostáva 
nedotknutých.

70 %

Hmotnosť vlastnej jednotky 250 kg. 
Extrémne krátka konštrukcia však 

umožňuje znížiť požiadavku
na zdvíhaciu silu.

250 kg

3 rôzne typy prítlačných kolies
a 3 tvary stĺpic ponúkajú vhodnú možnosť 

pre všetky pôdne podmienky.

3 typy

Ochrana stĺpic hydraulickým 
systémom Auto-reset do 710 kg
v mieste stĺpice.
.

710 kg

KATALÓG STROJOV28

Kultistrip, riešenie Kverneland
pre pásové spracovanie pôdy

STRIP-TILL

V I D E O



3 typy prítlačných kolies
K dispozícii je veľký výber prítlačných kolies,
Kultistrip tak možno prispôsobiť pre rôzne podmienky.

Údržba
Rad Kultistrip je úplne bezúdržbový,  
nie je potrebné žiadne mazanie.

Ľahké nastavenie
Kverneland Kultistrip je mimoriadne užívateľsky 
prívetivý: všetky nastavenia je možné vykonávať bez 
použitia náradia.

Nezávislé nastavenie
Nastavenie kypriacich stĺpic a hadíc dávkovača 
hnojiva možno vykonávať nezávisle na sebe. To 
znamená, že pri zachovaní stálej hĺbky pre aplikáciu 
hnojiva možno meniť pracovnú hĺbku náradia - a 
naopak.

Kultistrip
Jednotka Kultistrip je srdcom celého stroja. Vzhľadom 
na masívnu konštrukciu je mŕtva hmotnosť jednotky 
250 kg, stroj tak poskytuje ľahký prienik do pôdy. 
Extrémne krátka konštrukcia umožňuje zníženie 
požiadavky na zdvíhaciu silu.

Hydraulická ochrana proti preťaženiu
Stĺpice sú chránené hydraulickým systémom Auto-
-reset s prítlakom až 710 kg v mieste uchytenia 
stĺpice.
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Kultistrip pevný model
Pevný model Kultistrip, s pracovnými zábermi
od 3,0 do 6,0 m, ponúka ľahký začiatok využívania 
technológie pásového spracovania pôdy.

Kultistrip sklopný model
S pracovnými zábermi 4,5 m
a 6,0 m dosahuje veľký pracovný 
výkon. Prepravnou šírkou
3,0 m a výškou 4,0 m spĺňa 
regulačné predpisy pre cestnú 
dopravu.

Koleso Farmflex
• Dobré utuženie
• Utuženie vrchných vrstiev pôdy
• Efektívne rozdrobenie hornej 

vrstvy
• Použitie v mokrých aj suchých 

podmienkach
• Použitie injektáže hnojovice 

závisí na pôdnych podmienkach

Prútové koleso
• Stredné utuženie
• Rozdrobenie pôdneho povrchu
• Pre ľahké a stredne ťažké pôdy
• Vynikajúci pre injektáž 

hnojovice

Prítlačné koleso V
• Dobré utuženie aj v hĺbke 30 cm
• Efektívne rozdrobenie hornej 

vrstvy
• Použitie pre ťažké pôdy
• Obmedzené použitie pre 

injektáž hnojovice

STRIP-TILL
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Kultistrip je odpoveďou spoločnosti 
Kverneland na požiadavku pásového 
spracovania pôdy,

ktoré je inovatívnym spôsobom spracovania pôdy pre 
riadkové kultúry ako je kukurica, cukrová repa alebo 
repka olejná. Pri použití tejto technológie je 
spracovávaná iba pôda, v ktorej budú plodiny rásť. V 
závislosti na plánovanej šírke riadku zostáva až 70% 
pôdneho povrchu nespracovaného. Tým je nielen 
chránená pôda pred eróziou a vysušením, ale sú tiež 
znížené náklady na spracovanie pôdy.

STRIP-TILL



Modely Rám (m) Počet riadkov Rozostup stĺpic (cm)*

Kultistrip

Kultistrip pevný 3,0 - 4,5 - 6,0 4 - 13 45 až 80

Kultistrip sklopný 4,5 a 6,0 6 - 12 45 až 80

* Podľa pracovného záberu sú možné rôzne rozostupy stĺpic.

PÄŤ KROKOV K ČISTÉMU A ROVNOMERNÉMU OSIVOVÉMU LÔŽKU

Predné rezacie kotúče 
otvárajú pôdu
a narezávajú dlhé 
rastlinné zvyšky tak, 
aby mohli byť ľahko 
odstránené nasled-
nými prstovými 
kolesami.

Prstové kolesá 
presúvajú veľké 
objemy
rastlinných zvyškov
preč z pásu
a pripravujú tak čisté 
osivové lôžko.

Špeciálne radličky 
rozrušujú pôdu až do 
hĺbky 30 cm. Podľa 
pôdnych podmienok 
možno používať tri 
rôzne tvary stĺpic - tým 
je možné dosiahnuť 
rýchlosť jazdy
až 12 km / h.

Bočné nože udržujú 
rozrušenú pôdu  
v páse, zároveň určujú 
šírku pásu a pás 
formujú.

Prítlačné kolesá pôdu 
utužujú.

3 RÔZNE STĹPICE

Zahnutá stĺpica
Pre ľahké až stredne ťažké 
pôdy. Dobrý miešací a 
drobiaci účinok. Vynikajúca 
pre meniace sa pôdne 
podmienky. K dispozícii v 
karbidovej verzii.

Zapravenie hnojiva v priebehu tvorby pásov je 
jedným z charakteristických znakov pásového 

spracovania pôdy. Špeciálnou vlastnosťou 
stroja je, že nastavenie kypriacej stĺpice  
a hadice dávkovača hnojiva môže byť 

vykonávané nezávisle. To znamená, že pri 
zachovaní stálej hĺbky aplikácie hnojiva 
možno meniť pracovnú hĺbku náradia  

a naopak. Hnojivo je tak možné zapraviť 
presne do konkrétnej požadovanej hĺbky.

Rovná stĺpica
Pre ľahké pôdy. Malý 
miešací účinok. 
Minimálne rozrušenie 
pôdy na povrchu. 
Vynikajúca pre 
zachovanie vlhkosti.
K dispozícii v karbidovej 
verzii.

Oblá stĺpica
Pre ťažké pôdy. Intenzívny 
miešací a drobiaci účinok. 
Agresívnejší uhol dláta. 
Vynikajúci pre pôdy
s vysokým obsahom ílu.
K dispozícii v karbidovej 
verzii.

STRIP-TILL 
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Vynikajúcu prípravu pôdy zabezpečí 
použitie štyroch rotorov na jeden meter 

záberu pri všetkých modeloch a špirálovité 
usporiadanie rotorov.

Štyri rotory na meter záberu

Všetky modely rotačných brán 
Kverneland môžu byť vybavené 
aktívnymi alebo pasívnymi klincami,
ktoré sa dajú pri použití systému 
uchytenia Quick-fit ľahko vymeniť.

Aktívne / Pasívne

Možnosť výberu z piatich typov drobiacich 
valcov umožňuje prispôsobiť rotačné brány 
všetkým typom pôd.

Päť  typov drobiacich valcov

KATALÓG STROJOV32

Pevné a sklopné výkonné brány  
do ťažkých podmienok

ROTAČNÉ BRÁNY



ROTAČNÉ BRÁNY

Nastavenie pracovnej hĺbky
Rotačné brány môžu byť vybavené jednoduchými 
ramenami nosníka valca, alebo môžu byť vybavené 
paralelogramovým zavesením s jednoduchým 
nastavením pracovnej hĺbky so všetkými typmi 
utužovacích valcov Kverneland.

5 typov valcov
K dispozícii je široký rad drobiaciach a utužovacích
valcov pre všetky pôdne podmienky a požiadavky.

4 rotory/m v špirálovom usporiadaní
Rotory sú usporiadané v pozíciách s meniacim sa 
uhlom, tým je zamedzené ich poškodeniu, alebo 
zablokovaniu kameňom a zároveň je zabezpečené 
rovnomerné urovnanie povrchu. Toto usporiadanie 
tiež zaisťuje rovnomerné zaťaženie pohonného 
ústrojenstva s výsledným hladším chodom a nižšou 
spotrebou paliva.

Klince Quick-Fit
Klince sú v rotoroch zaistené čapom a závlačkou. 
Možno ich ľahko vymeniť bez použitia náradia.

Konštrukcia skrine
Pevnosť stroja je u modelov H series a NG-H F30 
posilnená použitím dvojitého dna skrine. Tým je 
dosiahnutá jej samonosnosť bez zvýšenia hmotnosti,
s uchovaním úhľadného a čistého dizajnu.

Kužeľové ložiská pre ťažké podmienky
Robustný hriadeľ a dve kužeľové ložiská
s veľkým rozostupom pre ťažké podmienky,
zaisťujú bezproblémový chod a dlhú životnosť. 4
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Pevný model rotačných brán NG-M
Rotačné brány strednej veľkosti 
určené pre traktory do 140 k.
Samonosná konštrukcia skrine, 
rovnako ako voliteľné rotory so 
systémom uchytenia klincov 
Quick-Fit a kužeľové ložiská 
ponúkajú optimálnu výkonnosť a 
dlhú životnosť.

Pevný model H series
Skvelá voľba pre stredne veľké 
hospodárstvo a prácu v službách 
pre prípravu osivových lôžok
v kombinácii so sejačkou. Vhodné 
pre traktory do 190 k,
s pracovnými zábermi
3,0, 3,5 a 4,0 m.

Pevný model NG-S
Do ťažkých podmienok (kamenistých 
oblastí). Svetlosť rotora 125 mm umožňuje 
prácu za všetkých okolností bez rizika 
upchávania stroja pri použití aktívnych 
klincov, uľahčuje výmenu klincov a zaisťuje 
vysokú tuhosť uloženia rotorov. Pre traktory 
do 250 k, s pracovnými zábermi 3,0, 3,5, 4,0 
a 4,5 m.

Sklopné rotačné brány F35
Sklopné rotačné brány NG-S F35 pre 
efektívnu prípravu osivových lôžok
a zakladanie porastov vo veľkom,
v možnej kombinácii so sejacou 
lištou a čelným zásobníkom. 
Moderné robustné rotačné brány 
určené pre traktory do 350 k (400 k s 
voliteľnou prevodovkou) ponúkajúce 
vysokú výkonnosť. Pracovný záber 
od 4,0 do 6,0 m.

Sklopné rotačné brány F20  
Sklopné rotačné brány NG-M F20 
sú vhodné pre traktory strednej 
triedy do 200 k. NG-M F20 sú 
symbolom spoľahlivosti, 
výkonnosti, silnej konštrukcie 
skrine a nízkej hmotnosti. 
Pracovný záber 4,0 m a 5,0 m.

Sklopné rotačné brány F30
Brány NG-H 101 F30 sú vybavené 
konštrukciou skrine s dvojitým 
dnom. Tým sa šetrí hmotnosť a 
zabezpečí vysoká pevnosť aj v 
kombinácii so sejacou lištou s 
čelným zásobníkom. Optimálna 
výkonnosť je zaistená vysokou 
svetlosťou medzi rotormi
a dnom skrine - 95 mm.
Pracovný záber od 4,0 do 6,0 m. 
Vhodné pre traktory do 300 k.

Pre uspokojenie stále sa zvyšujúcich
požiadaviek moderných farmárov
 
ponúka Kverneland rad pevných a sklopných rotačných 
brán vhodných do ťažkých podmienok s pracovnými 
zábermi od 2,5 do 6,0 m. Rotačné brány Kverneland sú 
konštruované pre veľké zaťaženie a sú určené
pre traktory do 400 koní. Osobitný dôraz sa kládol
na spoľahlivosť a pevnosť konštrukcie skrine. To bolo 
dosiahnuté veľkou vzdialenosti medzi kužeľovými 
ložiskami, tvrdenými ozubenými kolesami a pevnou 
konštrukciou skrine vhodnou do ťažkých podmienok.

ROTAČNÉ 
BRÁNY

ROTAČNÉ BRÁNY
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Rotačné brány Kverneland sú konštruované pre ťažké podmienky 
a sú určené pre traktory do 400 k. Osobitný dôraz bol kladený na 
spoľahlivosť a pevnosť konštrukcie skrine. To bolo dosiahnuté 
veľkou vzdialenosťou medzi kužeľovými ložiskami, kalenými 
zubami ozubených kolies v skrini a pevnou konštrukciou skrine 
vhodnou do ťažkých podmienok.

Klince sú usporiadané v pozíciách s meniacim sa uhlom, to
zamedzuje ich poškodeniu kameňmi a zároveň je zabezpečené 
rovnomerné urovnanie povrchu poľa, ako aj rovnomerné 
zaťaženie pohonu s výsledným hladším chodom a nižšou 
spotrebou paliva.

Modely Pracovný záber (m)
Max. 
koní Rám

Počet 
rotorov Výbava - valce

Rotačné brány

NG-M 2,5 - 3,0 140 Pevný 10-12 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

H-Serie 3,0 - 3,5 - 4,0 180 Pevný 12-14-16 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

NG-S 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 250 Pevný 12-14-17 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

NG-M 101 F20 4,0 - 5,0 200 Sklopný 16-20 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

NG-H 101 F30 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 300 Sklopný 16-18-20-24 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

NG-S 101 F35 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 350 Sklopný 16-18-20-25 Prútový valec, Packer, Cracker, Actipack a Flexline

KONŠTRUKCIA DO ŤAŽKÝCH 
PODMIENOK

ŠPIRÁLOVITÉ 
USPORIADANIE ROTOROV

Systém Quick-Fit umožňuje 
jednoduchú výmenu klincov 

bez použitia náradia.

ŠIROKÁ ŠKÁLA DROBIACICH A UTUŽOVACÍCH VALCOV PRE VŠETKY PODMIENKY A POŽIADAVKY

Prútový valec Ozubený valec (Packer) Cracker Flexline Actipack

ROTAČNÉ BRÁNY 
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Dávkovač ELDOS s výsevkom 
až do 400 kg / ha v závislosti 

na zábere a pracovnej 
rýchlosti.

400 kg/ha

Zásobník osiva  
s objemom až 2 000 l  

pre vysoký výkon.

2 000 litrov

Rezný uhol pätky CX-II je iba 5,4°, 
čo umožňuje vynikajúce vnikanie 
do pôdy, ľahkosť v ťahu a presné 
dodržanie nastavenej hĺbky 
sejby.

5,4°

Sejaciu lištu možno ľahko odpojiť
pre samostatné použitie  

rotačných brán.

EURO pripojenie

KATALÓG STROJOV36

Presná sejba, ľahká obsluha
NÁSTAVBOVÉ SEJACIE STROJE



KATALÓG STROJOV

NÁSTAVBOVÉ SEJACIE STROJE

5

6

4

3

2

1

Jednoduché nastavenie zavlačovača
Uhol a prítlak zavlačovača jsou nastaviteľné centrálne.

Zatláčacie / hĺbkové koleso
Zatláčacie / hĺbkové koleso Farmflex šírky 42 mm  má 
tri možné polohy: Pevnú, kedy pomáha udržiavať 
nastavenú hĺbku sejby, plávajúcu, kedy iba zatláča osivo 
v osivovom lôžku a zlepšuje tak vzlínavosť vody k osivu, 
a poslednou polohou je jeho úplné  
vyradenie pri použití za vlhkých pôdnych podmienok.

Paralelogramové zavesenie
Dva paralelogramy zaisťujú jednoduché a úplne 
nezávislé nastavenie hĺbky práce rotačných brán a 
hĺbky sejby. Nastavenie hĺbky spracovania pôdy 
neovplyvňuje postavenie výsevných pätiek vďaka tomu, 
že sejacia lišta je pomocou paralelogramu zavesená 
priamo na nosníku valca. Nastavenie hĺbky sejby je 
centrálne.

Euro pripojenie
Sejacia lišta môže byť ľahko namontovaná a 
odmontovaná vďaka EURO zaveseniu, ktorého princíp 
poznáme z čelných nakladačov.

Ťažisko blízko traktora
Zásobník osiva je namontovaný priamo na záves 
rotačných brán, čo najbližšie k traktoru, čo znižuje 
nároky na zdvíhaciu silu traktora.

Dávkovač osiva ELDOS
Nový dávkovač osiva ELDOS  je poháňaný elektricky. 
V štandardnej výbave je vybavený štyrmi dávkovacími 
valčekmi pre rôzne plodiny. Správnosť namontovaného 
valčeka sa kontroluje pomocou optického senzora, 
zámena je vylúčená. Výhodou je jednoduchá výmena 
dávkovacích valčekov a možnosť zmeny výsevku počas 
jazdy.
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Pneumatický sejací stroj DL
Model DL (stroj pre samostatné použitie) 
je ideálny stroj pre malé podniky.
Je dostupný s pracovným záberom 3, 4
a 4,5 m so zásobníkom až 1 000 l, ako 
ťažný prostriedok postačujú traktory
od 55 koní. Na prepravu je stroj ručne 
sklopný na 3 m.

Pneumatický sejací stroj DA
Klasický nadstavbový sejací 
stroj. Vďaka jednoduchému 
ovládaniu, nízkej váhe a svojej 
odolnosti ide o jeden z 
nejpredávanejších modelov. 
Dostupný so záberom 2,5 a 3 m
so zásobníkom 750 l.

Pneumatický sejací stroj s-drill
S-dril je dostupný so záberom 3, 
3,5 a 4 m a objemom zásobníka 
1050 l. Ide o výkonný sejací stroj 
do sejacej kombinácie pre 
stredné a väčšie podniky.

Mechanický sejací stroj mc-drill 
PRO
Mc-drill PRO je nadstavbový sejací 
stroj s mechanickým dávkovacím 
ústrojenstvom s mikrodávkovaním, 
ktorý možno namontovať na 
rotačné brány Kverneland. 
Dostupný je so záberom 3 a 4 m  
s dvojkotúčovou pätkou CX,  
alebo s nožovou pätkou.

Pneumatický sejací stroj e-drill compact a e-drill maxi
Obidva modely sejacieho stroja e-drill majú jednoduché ovládanie. E-drill 
compact je vyrábaný so zásobníkom objemu 1 100 l (1 400 l s navýšením), 
e-drill maxi so zásobníkom 1 600 l (2 000 l s navýšením). Zavesenie sejacej 
lišty pomocou paralelogramu umožňuje jednoduché a nezávislé nastavenie 
sejacej lišty a rotačných brán. Dôležité je, že nastavenie rotačných brán nemá 
vplyv na postavenie sejacej lišty (hĺbku sejby). Elektricky poháňaný dávkovač 
ELDOS zaisťuje presné dávkovanie osiva.

Rôzne riešenia pre všetky podmienky

Kverneland ponúka mechanické a pneumatické sejacie 
kombinácie. V kombinácii s rotačnými bránami 
Kverneland so štyrmi rotormi na meter pracovného 
záberu sa dosahuje nízka požiadavka na výkon 
traktora. Sejacie kombinácie Kverneland sú vhodné
ako pre sejbu po orbe, tak pre sejbu v 
minimalizačných postupoch spracovania pôdy.

SEJBA 

NÁSTAVBOVÉ SEJACIE STROJE
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Vďaka malému reznému uhlu oceľového kotúča je potrebný 
minimálny prítlak a tak je možné siať až do konštantnej hĺbky
6 cm aj v meniacich sa pôdnych podmienkach. Vďaka plochému 
profilu kotúča (rezný uhol len 5,4 °) je pätka CX-II veľmi ľahká
v ťahu. Vďaka rozstupu radov pätiek 445 mm je zabezpečená 
dostatočná priechodnosť.

Modely Pracovný záber (m) Počet pätiek

Objem zásobníka (l)

základný s navýšením

Nástavbové sejacie stroje

DL 3,0 / 4,0 / 4,5 24 / 32 / 36 750 1 000

DA 2,5 / 3,0 20 / 24 750 -

s-drill 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1 050 -

e-drill compact 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1 100 1 400

e-drill maxi 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32  1 600 2 000

mc-drill PRO 3,0 / 4,0 24 / 32 600 / 800 1 100 / 1490

DÁVKOVAČ OSIVA ELDOS DVOJKOTÚČOVÁ  
PÄTKA CX-II

IsoMatch Tellus PRO
Univerzálny ISOBUS terminál s dvoma 

obrazovkami pre zobrazenie a ovládanie 
dvoch ISOBUS strojov súčasne, s ergono-

mickým dizajnom a ISOBUS tlačidlom 
(ICB).

Dávkovač osiva ELDOS na sejacom stroji e-drill je elektricky 
poháňaný a plne ISOBUS kompatibilný. V spojení s IsoMatch 
GEOCONTROL, SEEDERCONTROL a GPS signálom je možné využiť 
automatické vypínanie dávkovača a predchádzať tak 
preosievaniu na úvrati a na nepravidelných pozemkoch. Funkcia 
dávkovača je monitorovaná pomocou senzorov a aktuálny stav 
je zobrazovaný obsluhe na ISOBUS terminále. Kalibrácia je 
jednoduchá vďaka ľahkému prístupu a možnosti ovládania 
kalibrácie tlačidlom priamo na dávkovači.

IsoMatch Tellus GO
Moderný ISOBUS terminál  

s jednou obrazovkou. 

NÁSTAVBOVÉ SEJACIE STROJE

39



Objem zásobníka
až 2 200 l pri DF 2.

AŽ 2 200 l

Modulárna konštrukcia s čelne
neseným zásobníkom DF1 a DF2 

zaisťuje výborné vyváženie
a rozloženie tlaku na pôdu.

Vyváženie

V kombinácii s ISOBUS elektronikou 
je možné automatické ovládanie 
dávkovačov podľa GPS.

SEEDERCONTROL

Čelný zásobník možno kombinovať so sejacou 
lištou, alebo môže byť použitý pre dávkovanie 

hnojiva v kombinácii s presnou sejačkou.

KATALÓG STROJOV40

Maximálna flexibilita a vyváženosť

SEJACIE STROJE S ČELNE NESENÝM 
ZÁSOBNÍKOM



DF-C
Zásobník s dvoma komorami DF-C umožňuje siatie 
zároveň s prihnojovaním, alebo siatie dvoch rôznych 
plodín behom jedného prejazdu. 

Pneumatikový utužovač
Čelné zásobníky môžu byť vybavené pneumatikovým 
valcom so štyrmi kolesami, čo znižuje tlak na pôdu
od prednej nápravy traktora.

Voliteľné automatické zapínanie dávkovača podľa 
GPS
Modul SEEDERCONTROL  automaticky zapína pohon 
dávkovača podľa signálu GPS a znižuje tak náklady  
na osivo.

Zmena výsevku podľa GPS
SEEDERCONTROL umožňuje zmenu výsevku za jazdy 
manuálne alebo pomocou GPS súradníc a výnosovej 
mapy.

Dávkovač osiva je umiestnený na spodku zásobníka  
s ľahkým prístupom
Veľká výsypná klapka nad dávkovačom umožňuje 
rýchle vyprázdnenie prebytočného osiva.
Voliteľne možno zásobník vybaviť hydropohonom 
ventilátora pre traktory bez čelného náhonu.

ISOBUS
DF1 aj DF2 môžu byť vybavené plne kompatibilným 
ISOBUS ovládaním vrátane elektropohonu dávkovača.
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Sejacie stroje s čelným zásobníkom DF1 / DF2
Pracovný záber 3 až 6 m. DF1 má objem 1 150 l
s možnosťou navýšenia až na 1 700 l. DF2 je vybavený 
dvoma dávkovačmi a objemom 1 650 l s navýšením
až na 2 200 l.

Sejací stroj s čelným zásobníkom DF-C
Čelný zásobník DF-C je rozdelený na dve komory so 
samostatnými dávkovačmi pre súčasnú aplikáciu hnojiva 
pri sejbe, alebo pre súčasné siatie dvoch plodín. 
Dostupný je v pracovných záberoch 3, 3,5 a 4 m.

Zásobník DF1 / DF2 pre aplikáciu hnojiva
Čelné zásobníky možno využiť

pre dávkovanie hnojiva v kombinácii
s presnou sejačkou

až do 16 riadkov.

SEJACIE STROJE S ČELNE NESENÝM ZÁSOBNÍKOM

KATALÓG STROJOV42

Sejacie stroje Kverneland s čelne 
neseným zásobníkom ponúkajú ľahkú 
manévrovateľnosť a vyváženosť 

 
Lepšie vyváženie prispieva k lepšej ovládateľnosti
a bezpečnosti pri preprave. Sejacie stroje Kverneland 
DF1 a DF2 sú pri porovnateľnom zábere obratnejšie 
než ťahané sejačky. Čelný zásobník možno
použiť v kombinácii s rotačnými bránami a sejacou 
lištou pre siatie úzkoriadkových plodín, alebo ako 
zásobník hnojiva v kombinácii s presnou sejačkou.

SEJBA



Vďaka rozdeleniu zásobníka a dvom 
dávkovačom možno DF-C použiť
pre súčasné siatie a prihnojovanie,
alebo pre výsev dvoch plodín súčasne.

Pätka CX-II môže byť 
vybavená  druhým výpadom 
pre aplikáciu hnojiva, alebo 
súčasnú sejbu dvoch plodín 
(napr. repka s podsevom). 

Modely Pracovný záber (m) Počet riadkov

Objem zásobníka (l)

štandard s navýšením

Sejacie stroje s čelne neseným zásobníkom

DF1 pevný 3,0 / 3,5 / 4,0 24 to 32 1 150 1 700

DF1 sklopný 4,0 / 4,5 32 / 36 1 150 1 700

DF2 sklopný 5,0 / 6,0 40 / 48 1 650 2 200

DF-C pevný 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1 650  
(60 % / 40 %)

2 200  
(60 % / 40 %)

ČELNÝ ZÁSOBNÍK DF-C  
S DVOMI KOMORAMI

CX-II S DRUHÝM VÝPADOM

Jednoduché ovládanie  
v kombinácii s GPS. 

SEJACIE STROJE S ČELNE NESENÝM ZÁSOBNÍKOM
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40 : 60

400 kg/ha

Rozdelenie zásobníka pri u-drill plus 
osivo :  hnojivo - 40 : 60

Veľká kapacita a pracovná rýchlosť, 
výsevok až 400 kg / ha v závislosti 

na plodine a zábere.

Až o 25 % nižšia potreba 
prítlaku vďaka reznému uhlu 
iba 8°.

≤25 %

KATALÓG STROJOV44

Ľahké ovládanie, vysoký výkon, 
jednoduchá údržba. 

UNIVERZÁLNE SEJACIE STROJE

V I D E O



u-drill plus - model s prihnojovaním
Hnojivo môže byť aplikované dvoma rôznymi spôsobmi:
Prvá možnosť je aplikácia do druhého radu diskovej sekcie,
do riadkov s rozostupom 25 cm. Druhou možnosťou je 
aplikácia hnojiva druhými výpadmi v CD pätke priamo k 
osivu. Stroj je možné vybaviť výpadmi do diskovej sekcie 
aj druhými výpadmi do CD pätiek zároveň.

Vysoká presnosť vďaka dávkovaču ELDOS   
Kalibrácia dávkovača ELDOS s elektropohonom je 
jednoduchá vďaka možnosti ovládať samotnú kalibráciu 
tlačidlom na dávkovači. Žiadne nastavovanie otáčok, alebo 
pracovnej šírky dávkovacích valčekov. Obsluha jednoducho 
spustí kalibráciu tlačidlom na dávkovači, zadá hmotnosť 
osiva do terminálu a hotovo. Elektronika si sama nastaví 
správne otáčky valčeka v závislosti na rýchlosti jazdy.

Utuženie zadným pneumatikovým valcom
Nakyprená pôda je utužená zadným pneumatikovým 
valcom tak, aby bola zaručená rovnomerná hĺbka sejby 
a zaistená dobrá kapilárna vzlínavosť vody k osivu. 
Veľký priemer pneumatík (900 mm) podstatne znižuje 
nárok na ťahovú silu. 

CD pätka pro sejbu do mulču
Vďaka extrémne úzkemu profilu pätky je znížená potreba 
prítlaku a ťažnej sily. Integrované zatlačovacie a hĺbkové 
koleso spolu s prítlakom (až 100 kg) zabezpečuje presnú 
hĺbku ukladania osiva aj pri vysokých pracovných 
rýchlostiach.

Užívateľský komfort
Ovládanie sejacieho stroja u-dril plne zodpovedá ISOBUS 
11783 rozhraniu, všetky funkcie možno ovládať z kabíny 
traktora terminálom IsoMatch Tellus, alebo iným ISOBUS 
kompatibilným terminálom. Modul IsoMatch GEOCONTROL 
ponúka možnosť automatického vypínania dávkovačov
a variabilné dávkovanie osiva .
Automatický úvraťový management zjednodušuje ovládanie 
stroja na úvrati jedným hydraulickým okruhom.

Disky Ø 480 mm
Dva rady kónických diskov s priemerom 460 mm
s individuálnym odpružením zaisťujú dobre pripravené 
osivové lôžko v celom zábere. Diskovú sekciu možno 
vyradiť z prevádzky iba pre samotnú sejbu bez prípravy 
pôdy.
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FlexCart
FlexCart je univerzálny zásobník na 
osivo v prípade kombinácie so 
sejacou lištou, alebo na hnojivo v 
prípade kombinácie s presnou 
sejačkou. Zásobník s objemom 
4 300 l umožňuje vysoký pracovný 
výkon a predlžuje intervaly medzi 
plneniami. Sejacia lišta, alebo 
presný sejací stroj sa pripája 
pomocou zadného závesu kat. II.

u-drill plus
Umožňuje ukladanie hnojiva medzi riadkami osiva 
aplikáciou do diskovej sekcie, alebo priamo do riadkov 
druhými výpadmi v CD pätkách. Dávka hnojiva sa môže 
pohybovať až na úrovni 400 kg / ha pri rýchlosti 15 km / h. 
Pri verzii so záberom šesť metrov je zásobník pretlakový 
kvôli zaisteniu dostatočného priechodu osiva a hnojiva 
dávkovačmi. 

ts-drill
Radličkový sejací stroj ts-drill je 
dostupný s objemom zásobníka
1 350 l (1 700 l s navýšením) a 
s piatimi pracovnými zábermi od 
4 do 6 m s medziriadkovou 
vzdialenosťou 12,5 a 15 cm. 
Kvality ts-drill vyniknú 
predovšetkým pri sejbe
v extrémnych podmienkach ako
je vlhko, sucho, alebo veľké 
množstvo pozberových zvyškov.

u-drill
Všetky nastavenia je možné ovládať cez ISOBUS terminál
z kabíny traktora vrátane hĺbky sejby, hĺbky práce diskovej 
sekcie a kalibrácie. O ľahké ovládanie na úvrati sa stará 
automatický úvraťový management. Celý sejací stroj sa 
ovláda jedným dvojčinným hydraulickým okruhom.

UNIVERZÁLNE SEJACIE STROJE

Univerzálne sejacie stroje, ktoré splnia 
Vaše očakávania aj v náročných 
podmienkach.

FlexCart je univerzálny ťahaný zásobník, ktorý môže
v kombinácii so sejaciou lištou slúžiť ako zásobník osiva 
a v kombinácii s presnou sejačkou ako zásobník 
hnojiva.  

Ts-drill, radličkový sejací stroj - výhodná alternatíva
k ťahaným sejacím strojom - umožňuje sejbu
aj v extrémnych podmienkach (sucho, mokro).

U-drill je sejací stroj s pasívnou prípravou pôdy 
pomocou diskovej sekcie, veľkým zásobníkom osiva  
a vysokou pracovnou rýchlosťou.

DG II je inovovaný model širokozáberového sejacieho 
stroja s denným výkonom až 140 ha.

SEJBA 

Nový pneumatický sejací stroj   
DG II
DG II je vlajkovou loďou sejacích 
strojov Kverneland s denným 
výkonom až 140 ha. Zásobník  
s objemom 6 000 l a pracovný 
záber 9 a 12 m predurčujú stroj pre 
veľké podniky. Active on systém 
zaisťuje individuálne prítlak na 
pätky až 80 kg. Prednosťou je 
vysoký výkon a jednoduché 
nastavenie.
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Sejacie radličky stroja ts-drill sú vyrobené z pružinovej ocele  
s auto-reset istením listovou pružinou. Špeciálny tvar radličiek 
znižuje nároky na ťažný prostriedok  
a zabezpečuje dodržanie presnej 
hĺbky sejby.

Kalibrácia dávkovača ELDOS je jednoduchá vďaka možnosti ovládať 
samotnú kalibráciu tlačidlom na dávkovači. Žiadne nastavovanie 
otáčok, alebo pracovnej šírky 
dávkovacích valčekov. Obsluha 
jednoducho spustí kalibráciu
tlačidlom na dávkovači, zadá 
hmotnosť osiva do terminálu
a je to. Elektronika si sama nastaví 
správne otáčky valčeka.

Modely Nesený/tažený Pracovní záběr (m) Objem zásobníku (l) Popis

Univerzální sejacie stroje

ts-drill Nesený 4 / 4,8 / 5 / 5,6 / 6 1 300 až 1 700 Radličkový sejací stroj

u-drill Ťahaný 3 / 4 (pevné) 6 
(sklopné) 3 000 až 4 350 Univerzálny  sejací stroj

u-drill plus Ťahaný 3 / 4 (pevné) 6 
(sklopné) 3 000 až 4 350 Univerzálny sejací stroj  

s prihnojovaním

FlexCart Ťahaný 6 / 8 4 300 Ťahaný zásobník osiva/hnojiva

DG II Ťahaný 9 / 12 6 000 Širokozáberový sejací stroj

TS-DRILL RADLIČKY -  
DLHODOBO PREVERENÉ

JEDNODUCHÁ KALIBRÁCIA 
DÁVKOVAČA ELDOS

Dávkovač ELDOS
Elektricky poháňaný dávkovač ELDOS s ISOBUS 

ovládaním je vybavený piatimi výmennými 
dávkovacími valčekmi na rôzne plodiny. 
Jednoduchá a presná kalibrácia s ľahkým 
prístupom k dávkovaču a vyprázdňovacou 

klapkou.

ISOBUS
Všetky sejacie stroje s elektropohonom dávkovača možno ovládať 
terminálom Tellus GO a Tellus PRO.

IsoMatch Tellus GO IsoMatch Tellus PRO

UNIVERZÁLNE SEJACIE STROJE
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Presné uloženie osiva je docielené
tým, že obvodová rýchlosť otáčania

výsevných kotúčov sa blíži 
pojazdovej rýchlosti.

Nulová výpadová rýchlosť

Výsevné srdce je uložené hlboko
vo výsevnej pätke, vďaka čomu je 
dosiahnutá minimálna výpadová výška
a nedochádza tak k odskakovaniu semien. 

≤ 5 cm

6 až 24 riadkov

Pevné a hydraulicky sklopné 
rámy so zábermi 3-12 m.

KATALÓG STROJOV48

Monopill – najpresnejšie ukladanie osiva
MECHANICKÝ PRESNÝ SEJACÍ STROJ



MECHANICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE

Aplikátor mikrogranulátu
Väčšina modelov Monopill môže byť vybavená 
aplikátorom mikrogranulátu. Zásobníky s objemom
35 l sú vyrobené zo špeciálneho, odolného plastu. 
Jeden zásobník zásobuje mikrogranulátom zvyčajne
tri jednotky.

Zatláčacie kolesá
Výsevné jednotky Monopill možno vybaviť zatláčacím 
kolesom Monoflex alebo prstovým zatláčacím 
kolesom.

Elektropohon e-drive II
Elektropohon výsevných jednotiek e-drive II 
umožňuje jednoduché ovládanie z kabíny traktora cez 
ISOBUS terminál. Monopill s 
elektropohonom e-drive II je 
vhodný pre malé i veľké podniky. 

GEOSEED®

GEOSEED® umožňuje presné ukladanie osiva
do obdĺžnikového, alebo trojuholníkového sponu
pre maximálne využitie živín a svetla.

Malá výpadová výška
Výška výpadu osiva je iba tri centimetre
a obvodová rýchlosť výsevného kotúča je približne 
rovnaká, ako rýchlosť pojazdu, čo obmedzuje 
odskakovanie semien a zaisťuje ich presné uloženie
do osivového lôžka.

Ľahké plnenie a  vyprázdňovanie zásobníka
Zásobník osiva s objemom 9 l možno naplniť po 
vysunutí veľkého prachotesného veka zásobníka. 
Jednoduché a kompletné vyprázdnenie zásobníka 
umožňuje ľahko prístupná výsypná klapka na boku 
výsevnej jednotky. 
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Monopill - pevný rám
Sejací stroj Monopill s pevným 
rámom je dostupný s pracovným 
záberom 3, 6, 9 a 12 m, vybavený 
6, 12, 18 a 24 jednotkami.
Na prepravu je stroj vybavený 
podvozkom pre pozdĺžny transport.

Monopill - paralelne hydraulicky sklopný rám
Paralelne hydraulicky sklopný rám bol vyvinutý špeciálne pre európske 
podmienky. Sejací stroj je rozložený, alebo zložený pre bezpečnú prepravu  
v priebehu niekoľkých sekúnd bez opustenia kabíny traktora. Hydraulicky 
sklopný rám je dostupný so záberom 6 (12 jednotiek) a 9 m (18 jednotiek).

Výsevná jednotka pre sejbu  
do mulču
U výsevnej jednotky pre sejbu  
do mulču je predné hĺbkové 
koleso FarmFlex nahradené 
dvoma prerezávacími taniermi 
a postrannými hĺbkovými 
kolesami. Výsevná jednotka  
do mulču výborne založí porast 
pri všetkých postupoch 
spracovania pôdy.

Nožová výsevná jednotka
Jednotka pre sejbu po orbe.
Široké hĺbkové koleso
a zavesenie jednotky 
pomocou paralelogramu 
zaisťuje presné dodržanie 
hĺbky sejby.

Tandemová výsevná 
jednotka
Zaistí presnú hĺbku sejby aj 
na nerovných a ľahkých 
pôdach. Vďaka kombinácii 
predného a zadného 
hĺbkového kolesa.  

Perfektné jednotenie a ukladanie osiva

Monopil S s mechanickým a Monopill e-drive II
s elektropohonom sú konštruované pre presnú
a profesionálnu sejbu repy, repky a čakanky.
Monopill e-drive II v kombinácii s terminálom IsoMatch 
Tellus ponúka jednoduché ovládanie a zaisťuje presnú 
sejbu v obdĺžnikovom, alebo trojuholníkovom spone.

MECHANICKÉ 
PRESNÉ SEJACIE 

STROJE 

MECHANICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE
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Hlavné výhody elektropohonu e-drive II
• Plynulé nastavenie výsevnej vzdialenosti 12,5 - 25 cm
• Široké možnosti nastavenia vypínania koľajových riadkov
• a značenie pomocou preemergentných značkovačov
• Možnosť zmenšenia výsevnej vzdialenosti v riadkoch 

susediacich s koľajovými riadkami
• Jednotlivé výsevné jednotky môžu byť nezávisle vypínané 

napr. v klinoch
• Optoelektronická kontrola výsevu ako štandardná výbava

Hlavné výhody systému GEOSEED®

• Najlepšie možné využitie živín, vody a svetla
• Obmedzenie vodnej a veternej erózie
• Plynulejší zber úrody
S GEOSEED® Level 2 je synchronizovaný spon zaistený naprieč 
celým poľom, čím je umožnená medziriadková kultivácia  
aj naprieč riadkami.

Modely Rám Počet jednotiek
Medziriadková 

vzdialenosť (cm)

Monopill

Monopill nožová jednotka
Pevný 3 až 12 m 6 - 24

45 - 50
Sklopný PH 6 a 9 m 12 - 18

Monopill tandemová jednotka
Pevný 3 až 12 m 6 - 24

45 - 50
Sklopný PH 6 a 9 m 12 - 18

Monopill jednotka pro sejbu do mulču
Pevný 3 až 12 m 6 - 24

45 - 50
Sklopný PH 6 a 9 m 12 - 18

ELEKTRICKY POHÁŇANÉ 
VÝSEVNÉ JEDNOTKY: 
MONOPILL E-DRIVE II

GEOSEED® - OPTIMÁLNE 
VYUŽITIE SVETLA A ŽIVÍN 

IsoMatch GEOCONTROL:
Individuálne vypínanie jednotlivých 

jednotiek podľa GPS signálu zabraňuje 
prekrývaniu. Výhodné predovšetkým

v klinoch, na úvrati
a nepravidelných poliach.

GEOSEED®

MECHANICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE
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Zníženie prestojov vďaka veľkému 
zásobníku hnojiva

2 000 litrov

Ventilátor je namontovaný priamo 
na rozporke závesu, čo umožňuje 

jednoduché otáčanie na úvrati bez 
namáhania kĺbového hriadeľa.

90°

Presné dodržanie hĺbky sejby vďaka 
vlastnej hmotnosti výsevnej 
jednotky 130 kg a možnosti 
doťaženia pomocou pružín až 100 kg

Prítlak až 230 kg

Každý zásobník výsevnej 
jednotky HD/ HD-II  

má objem 55 l

55 litrov

KATALÓG STROJOV52

Jednoduchá obsluha, výkonnosť  
a spoľahlivosť

PNEUMATICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE

V I D E O



PNEUMATICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE

5

6

4

3

2

1

Aplikátor mikrogranulátu
Väčšina modelov stroja Optima môže byť vybavená 
aplikátorom mikrogranulátu. Zásobníky sú
vyrobené zo špeciálneho, odolného plastu a majú 
objem 35 l. Každý zásobník zásobuje 
mikrogranulátom 2-3 výsevné jednotky. 

GEOSEED®

Umožňuje sejbu do presného obdĺžnikového,
alebo trojuholníkového sponu
pre lepšie využitie svetla a živín rastlinami
pri úzkoriadkovom výseve.

Hydraulické doťaženie sejacieho 
stroja 
Umožňuje využitie maximálneho 
prítlaku výsevných jednotiek pri sejbe v ťažkých 
podmienkach.
Prítlak až 230 kg na výsevnú jednotku
Popri samotnej hmotnosti výsevnej jednotky 130 kg
je možné sejací stroj vybaviť doťažením až 100 kg na 
jednotku s možnosťou nastavenia v štyroch stupňoch. 

Elektropohon e-drive & e-drive II
Hlavné výhody elektropohonu: 
• Jednotlivé zapínanie a vypínanie jednotiek
• Možnosť jednoduchej zmeny výsevnej 

vzdialenosti počas sejby
• Možnosť sejby do synchronizovaného sponu
• Optoelektronická kontrola výsevu ako štandard

Výsevné srdce s rotujúcou podtlakovou komorou
Patentované výsevné srdce Kverneland má 
podtlakovú komoru rotujúcu spolu s výsevným 
kotúčom, takže medzi nimi nedochádza k treniu
Výsledkom sú nižšie nároky na údržbu a odpadá 
potreba inštalovať generátor elektrickej energie.
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Optima V
Stroj s variabilnou medziriadkovou 
vzdialenosťou (33-80 cm) s 6, 6 + 1
a 8 výsevnými jednotkami, veľkým 
zásobníkom hnojiva (1 000 l) a novou 
výsevnou jednotkou HD-II. Sejací 
stroj s malými nárokmi na ťažný 
prostriedok (80 k) pre rôzne plodiny.

Optima TFmaxi
S pracovným záberom 12 m, 
zásobníkom na hnojivo 4 000 l
a voliteľným centrálnym 
zásobníkom osiva predstavuje 
SFmax ideálny stroj pre veľké 
výmery. Možná medziriadková 
vzdialenosť je 70 - 80 cm. 
Požadovaný ťažný prostriedok
min. 150 k.

Optima hydraulicky sklopný rám
Sklopné rámy so zábermi
6 a 9 m boli vyvinuté pre 
farmárov, ktorí potrebujú vysoký 
výkon a zároveň rýchle zloženie 
do prepravnej polohy kvôli 
častým prejazdom. 
Medziriadková vzdialenosť sa  
pri sklopných rámoch pohybuje 
medzi 37,5 a 80 cm.  

Optima TFprofi
TFprofi je ťahaný sejací stroj so 
zásobníkom hnojiva 2 000 l, 
ôsmimi výsevnými jednotkami
a nízkymi nárokmi na ťažný 
prostriedok. TFprofi je osadená 
novými jednotkami HD-II pre 
sejbu do mulču, ale aj 
spracovanej pôdy. Ide o ideálny 
stroj pre väčšie podniky a 
podniky služieb. 

Miniair Nova
Miniair Nova dokáže zasiať všetky 
druhy zeleniny a bylín. Dostupný s 
pevným, alebo hydraulicky sklopným 
rámom s pracovným záberom 2 - 6,5 
m. Výsevné srdce je vyrobené z hliníka
a zaisťuje vysokú presnosť sejby.
 

Optima pevný rám
Jednoduchá, ľahká a cenovo výhodná 
alternatíva pre všetky výmery. 
• Pracovný záber 3 – 9,3  m
• Medziriadková vzdialenosť  

37,5 – 80 cm.

PNEUMATICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE
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PNEUMATICKÉ
PRESNÉ SEJACIE 

STROJE

Presné jednotenie a ukladanie osiva 

Kverneland ponúka preverenú technológiu presnej 
sejby pre všetky postupy spracovania pôdy, spĺňajúce 
všetky nároky na presnú sejbu. Systémy presného 
poľnohospodárstva neustále nadobúdajú na význame. 
Presné uloženie osiva zaisťuje rovnomerné 
vzchádzanie, vyrovnanosť porastu a vyšší výnos. So 
systémami IsoMatch GEOCONTROL
a GEOSEED® ponúka Kverneland riešenie, ktoré zvýši 
výkon sejacieho stroja a obmedzí presahy. Aj pri sejbe 
v noci dosiahnete vynikajúce výsledky sejby. 



S elektropohonom e-drive / e-drive II je každá jednotka 
poháňaná samostatne
Pohon e-drive / e-drive II zahŕňa kompletné elektronické 
monitorovanie a ovládanie celého stroja, vrátane 
optoelektronickej kontroly výsevu, ovládanie hydraulických 
funkcií (značkovač, preemergentný značkovač)
a skladania stroja.

Osvedčené výsevné srdce
Výsevné srdce má podtlakovú 
komoru rotujúcu spolu
s kotúčom, čo obmedzuje 
trenie a znižuje nároky na 
údržbu. Vďaka dvom škrabkám 
je zabezpečené výborné 
jednotenie i nepravidelných 
semien, ktoré je kontrolované 
integrovaným 
optoelektronickým snímačom
. 

VÝSEVNÉ 
SRDCE 

ELEKTROPOHON  
VÝSEVNÝCH JEDNOTIEK

IsoMatch GEOCONTROL 
V kombinácii s GPS signálom a systémom 

IsoMatch GEOCONTROL je každá
jednotka zapínaná a vypínaná

na správnom mieste. Výsledkom
je porast bez zbytočných prekryvov.

GEOSEED® ovláda ukladanie 
semien v presnej obdĺžnikovej,
alebo trojuholníkovej schéme.

Modely Typ
Typ  

jednotky

Počet 
riadk-

ov Špecifikácie

Pneumatické presné sejacie stroje

Pneumatický presný sejací stroj Optima  HD 4 až 16 Pevný / hydraulicky sklopný rám

Pneumatický presný sejací stroj Optima V  HD-II 6 až 8 Teleskopický rám s var. medziriadkovou 
vzdialenosťou 

Pneumatický presný sejací stroj Optima TFprofi  HD-II 8 Ťahaný (6 m), zásobník 2 000 l

Pneumatický presný sejací stroj Optima TFmaxi  HD 16 Ťahaný (12 m), zásobník 4 000 l

Pneumatický presný sejací stroj  
na zeleninu Miniair Nova 2 až 36 Jednoduchá / dvojitá / Twin jednotka

NOVÁ 
VÝSEVNÁ 
JEDNOTKA 
HD-II

PNEUMATICKÉ PRESNÉ SEJACIE STROJE 

Pre všetky pôdy
a podmienky
Nový liatinový paralelogram
a rám jednotky zaisťuje 
výborný prístup k výsevnému 
srdcu pre jednoduchú údržbu. 
Otvorené lúčové kolesá 
zaisťujú presné dodržanie 
pracovnej hĺbky pri sejbe do 
mulču i po orbe. Dostupné
pre modely Optima TFprofi  
a Optima V.
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Rýchlosť

Presnosť

Nízké nároky na údržbu

Jednoduché 
ovládanie

KATALÓG STROJOV56

Pretlaková výsevná jednotka

OPTIMA SX



Pojazdová rýchlosť až 18 km/h pre vysoké výkony
Pretlaková výsevná jednotka Optima SX umožňuje vysokú 
pracovnú rýchlosť pri zachovaní presnosti sejby vďaka 
precíznemu jednoteniu, doprave a ukladaniu osiva. Optima SX 
umožňuje až o 50% vyšší denný výkon v porovnaní s 
podtlakovou výsevnou jednotkou. Výsevnou jednotkou SX 
môžu byť vybavené modely presných sejacích strojov Optima 
TFprofi a Optima V s variabilnou medziriadkovou vzdialenosťou.

Presnosť pri každej rýchlosti
Pri použití pretlakového výsevného srdca sú semená 
«vystreľované» pomocou prúdu vzduchu rýchlosťou až 70 km / 
h do osivového lôžka, kde sú zachytené a zatlačené mäkkým 
zatlačovacím medzikolesom.

Vysoká rýchlosť osiva zvyšuje presnosť sejby, ktorá je
pri podtlakových jednotkách pri vyšších rýchlostiach 
narušovaná vibráciami a otrasmi výsevných jednotiek. Každá 
výsevná jednotka má vlastný integrovaný elektromotor s 
ISOBUS ovládaním.
Pre pohon jednotiek nie je potrebný dodatočný generátor 
vďaka nízkemu treniu vnútri výsevných sŕdc.

VÝSEVNÉ SRDCE VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

OPTIMA SX

• Presné dodržanie nastavenej hĺbky sejby a jednoduché 
vnikanie do pôdy vďaka hmotnosti výsevnej jednotky 130 
kg.

• Možnosťou dodatočného doťaženia až o 100 kg je 
zabezpečený dostatočný prítlak pre siatie za všetkých 
podmienok.

• Výborné kopírovanie povrchu vďaka dvom širokým (120 
mm) výkyvne uloženým vodiacim kolesám.

• Precízne ukladanie osiva - osivové lôžko je tvarované 
pomocou radličky medzi prerezávacími kotúčmi. Osivo v 
osivovom lôžku je následne zatlačené mäkkým 
medzikolesom a zahrnuté nastaviteľnými V-kolesami.

Mäkké zatláčacie medzikoleso pre zachytenie osiva  
a zaistenia jeho kontaktu s pôdou.

Infračervený senzor pre kontrolu výsevu.

Semenovod, semená sú dopravované rýchlosťou  
až 70 km/h do osivového lôžka, čo eliminuje vplyv 
otrasov na presnosť sejby

Pretlakové výsevné srdce Optima SX bez 
opotrebiteľného tesnenia pod výsevným kotúčom

Paralelogramový záves a rám jednotky sú vyrobené  
z liatinovej ocele pre zaistenie vysokej pevnosti  
a dlhej životnosti

Pretlakový zásobník s objemom 60 l
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PRODUCT RANGE58 KATALÓG STROJOV58

Presná sejba, jednoduchá obsluha
SEJACIE STROJE100% ISOBUS kompatibilné

Šetrí náklady na hnojiváRiadkové prihnojovanie
Riadkové kvapalné prihnojovanie  
s nádržou iXtra Life

Lepšie využitie živín



Elektricky ovládané tryskyElektronický hladinoznak

KATALÓG STROJOV

Čelná nádrž iXtra LiFe je určená na kvapalné prihnojovanie
v kombinácii s presnou sejačkou Optima. Čelná nádrž je 
vybavená podobne ako postrekovač vlastným čerpadlom, 
reguláciou a ISOBUS ovládaním. Štandardnou výbavou je 
systém miešania a výplachu nádrže ENFO. Ide o technológiu, 
ktorá zlepšuje plnenie a umožňuje čistenie hadíc  
aj v prípade, že je čelná nádrž naplnená.

Modely
Objem  

zásobníka (l) Možná kombinácia s Počet sekcií Ovládanie

iXtra LiFe

iXtra LiFe  1 100 Presné sejacie stroje, vysadzovače, stroje na medziriadkovú 
kultiváciu. 4,6,8,12,16,18 iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO

IXTRA LIFE
KOMBINÁCIE S PRESNÝM 
SEJACÍM STROJOM

Riadkové prihnojovanie
Riadkové prihnojovanie je cesta k zvýšeniu 

využiteľnosti živín a úspore nákladov na hnojivá 
vďaka lepšiemu ukladaniu hnojiva do tesnej 

blízkosti semien. Výsledkom je rýchlejšia 
vzchádzavosť a zapojenie porastu, čo potom znižuje 

zaburinenie porastu. Vďaka vypínaniu sekcií  
s IsoMatch GEOCONTROL sa dá zabrániť prekrývaniu  

a docieliť úspory osiva aj hnojiva.

Kombinácia čelnej nádrže iXtra LiFe a presného sejacieho 
stroja Optima s ISOBUS ovládaním môže byť použitá napr. 
pre výsev kukurice, slnečnice a repy. Vďaka ISOBUS 
ovládaniu v kombinácii s GPS a GEOCONTROL umožňuje 
zapínanie a vypínanie výsevných jednotiek a prihnojovanie 
v správnom okamihu. Výsledkom je pole bez zbytočných 
prekryvov. 

SEJACIE STROJE
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V I D E O

100% ISOBUS kompatibilné

Až 15% úspora hnojiva
s aplikáciou GEOSPREAD®

Vysoká presnosť
a to i v svahovitých podmienkach  

a pri vysokých pracovných 
rýchlostiach

Minimalizácia prekrytia aplikácie
Redukcia záberu po 2 m v klinoch, 
úvratiach a členitých okrajoch polí.

Optimálna distribúcia hnojiva
s koeficientom VC < 10 %
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Inteligentné rozmetanie

ROZMETADLÁ  
PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV



GEOPOINT®

Rozmetanie sa automaticky spúšťa a vypína tak,
aby aplikácia na úvrati bola vykonaná bez prekrytia 
alebo vynechania. Tým sa zabraňuje nadmernému 
predávkovaniu alebo nepokrytiu na okrajoch polí.

Rozmetacie tabuľky
Priamy prístup k najnovším testom a rozmetacím 
tabuľkám na: www.kvernelandspreadingcharts.com 
alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu rozmetacích 
tabuliek z App Store alebo na Google Play. Je možné 
využiť tabuľky priamo v termináli IsoMatch Tellus PRO 
a GO.

Akceleračný systém rozmetávania CentreFlow
Rozmetanému materiálu je udelená akceleračná 
rýchlosť, kým sa dostane na rozmetacie lopatky. Toto 
počiatočné hladké zrýchlenie hnojiva zabraňuje 
poškodeniu granúl a udržiava tak charakteristiku 
rozmetaného materiálu bez poškodenia granulácie.

Systém váženia
Váhové rozmetadlá Kverneland sú vybavené štyrmi 
váhovými senzormi a spoločne s jedným referenčným 
senzorom umožňujú kontinuálne váženie
s maximálnou presnosťou v akýkoľvek podmienkach.

GEOSPREAD® ovládanie sekcií a variabilná aplikácia
Automatické zapínanie a vypínanie sekcií na úvrati  
a na už pokrytých oblastiach pre minimalizáciu 
prekryvov. Pracovný záber je rozdelený na 2 m sekcie 
s možnosťou vypínania z oboch strán. Variabilné 
dávkovanie podľa zadaných mapových podkladov.

Presný rozmetací obrazec
Veľké 8 lopatkové rozmetacie disky umožňujú šírku 
rozmetania od 9 do 54 m. Dvojité prekrytie obrazca 
poskytuje bezkonkurenčnú presnosť. Osem lopatiek
na rozmetacom kotúči zabezpečuje nepretržitý tok 
aplikovaného hnojiva. Optimálna distribúcia hnojiva
s variačným koeficientom (CV) pod 10%.
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Exacta EL
Exacta EL je kompaktné 
rozmetadlo, ktoré sa hodí
za každý traktor. Vďaka 
systému rozmetania 
CentreFlow so 4 lopatkami 
na kotúči je hnojivo 
rozmetané šetrným 
spôsobom.

Exacta CL
Exacta CL je rozmetadlo 
strednej veľkosti a objemu 
s možnosťou pracovného 
záberu až 28 m.
Je štandardne dodávané 
so systémom CentreFlow  
a 8 lopatkami na kotúči.
.

Exacta HL
Exacta HL s objemom až
3 900 litrov a maximálnou 
šírkou rozmetania do 54 
metrov je ideálne 
rozmetadlo pre veľké 
výkony. K dispozícii je tiež 
ako ťahané na podvozku.

Exacta CL-EW
Rozmetanie jednoduchým 
spôsobom. CL-EW má jeden 
10-tonový váhový senzor
a spoločne s jedným 
referenčným senzorom 
automaticky kalibruje
a eliminuje nepresnosti
na svahoch a pri rázoch
pri práci.

Exacta TL GEOSPREAD®

Exacta TL GEOSPREAD má štyri 
váhové senzory, referenčný 
senzor a funkciu 
GEOSPREAD®. Pracovný záber 
je rozdelený na sekcie po 2 m 
cez celý pracovný záber. Až 
3 900 l a záber až 54 m spája 
presnosť s vysokým
výkonom.

Exacta TLX GEOSPREAD®

Dodávané s novo 
navrhnutým systémom 
CentreFlow s vysokým 
prietokom hnojiva  
a s 8 vysokokapacitnými 
lopatkami na každom 
kotúči pre dokonalé 
pokrytie. Rýchlosť, výkon  
a presnosť sú ideálnou 
kombináciou vlasností.

Exacta TL
Štyri 5-tonové váhové
senzory umiestnené po 
obvode rámu rozmetadla 
zaručujú najpresnejšie  
váženie. Negatívne vplyvy  
sú automaticky korigované  
a eliminované referenčným 
senzorom.

Exacta CL GEOSPREAD®

CL GEOSPREAD môže 
rozmetať až do 
pracovného záberu 33 m. 
Vďaka nízko otáčkovému 
miešaču je ešte šetrnejší 
ku granulácii. Štyri 
váhové senzory a funkcia
GEOSPREAD® - vypínanie 
sekcií po 2 m.
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Rozmetadlá pre poľnohospodárov, ktorí hnoja 
svoje plodiny presným a kvalitným spôsobom.

Pre moderných poľnohospodárov znamená optimálne 
rozmetanie hnojív aplikáciu presného množstva živín a 
zabránenie prekrývaniu. Rozmetadlá hnojív Kverneland 
zaručujú presnú aplikáciu, sú ľahko ovládateľné a 
poskytujú mnoho rokov používania bez porúch. To pre 
poľnohospodárov znamená vyšší výnos a kvalitu, nižšie 
náklady a žiadne plytvanie.

ROZMETADLÁ 
PRIEMYSELNÝCH 

HNOJÍV

ROZMETADLÁ PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV



Aplikácia AutosetAPP prepája terminál IsoMatch 
Tellus PRO a GO priamo s váhovým rozmetadlom 
Kverneland a automaticky nastaví rozmetadlo 
podľa zvolených parametrov, určených v 
integrovaných rozmetacích tabuľkách,
ktoré ľahko udržíte stále aktuálne.

• Žiadny náraz, žiadne poškodenie granulácie
• Žiadny prach
• Presný rozmetací obrazec
• Minimálny vplyv vetra, minimálna odchýlka
• Zaistenie presnosti na svahoch
• Optimálne aplikácie v akýchkoľvek podmienkach

Modely Pracovný záber (m) Objem zásobníka (l) Ovládanie

Rozmetadla průmyslových hnojiv

Exacta EL   9 - 21*  700 - 1 400 Manuálne - Hydraulické

Exacta CL 10 - 28* 1 100 - 2 000 Hydraulické - Elektrické

Exacta CL EW 10 - 28* 1 100 - 2 000 Váhový systém

Exacta CL GEOSPREAD® 10 - 33* 1 100 - 2 450 / 1 300 - 2 800 GEOSPREAD® systém

Exacta HL 12 - 54* 1 500 - 3 450 / 1 875 - 3 900 Hydraulické - Elektrické

Exacta TL 12 - 54* 1 500 - 3 450 / 1 875 - 3 900 Váhový systém

Exacta TL GEOSPREAD® 12 - 54* 1 500 - 3 450 / 1 875 - 3 900 GEOSPREAD® systém

Exacta TLX GEOSPREAD® 24 - 40* 1 875 - 3 900 GEOSPREAD® systém

* V závislosti na druhu hnojiva a type lopatiek

AUTOSETAPP
CENTREFLOW 
SYSTÉM

Redukcia pracovného záberu  
z oboch strán

Vypínanie sekcií  
zo stredu k okrajom

Akceleračný systém      
rozmetania CentreFlow

IM Tellus GO IM Tellus PRO

8 lopatiek na kotúči =  
vysoká rovnomernosť  

v smere jazdy

 Unikátny váhový systém Kverneland  
so štyrmi senzormi na ráme, vážiaci iba násypku

spolu s referenčným senzorom pre snímanie 
náklonu a rázov pri práci

Technologická špička
Všetky váhové rozmetadlá Kverneland

sú už celé desaťročie ISOBUS kompatibilné 

Terminály ISOBUS
Všetky váhové rozmetadlá GEOSPREAD sa ovládajú 

pomocou ISOBUS terminálov IM Tellus GO alebo 
Tellus PRO. To zaisťuje nielen samotné ovládanie
a nastavenie, ale aj kontrolu funkcií, automatické 
ovládanie sekcií, variabilné dávkovanie a ďalšie 
funkcie, uľahčujúce pracovnú činnosť obsluhy.

KATALÓG STROJOV
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100% ISOBUS kompatibilný
Intuitívne a ľahké ovládanie 
všetkých funkcií stroja

50%-50% rozloženie hmotnosti
v každej situácii.

5-10 % úspora nákladov
Na postrekovačoch s funkciou 
IsoMatch GEOCONTROL.

iXclean Pro
AUTO režim čistenia po ukončení 

aplikácie. Rýchlo a bez chyby.
Menej než 1 % obsahu rezíduí  

po výplachu postrekovača

KATALÓG STROJOV64

Pro poľnohospodárov, ošetrujúcich svoje 
plodiny s využitím menšieho množstva 
pesticídov

POĽNÉ POSTREKOVAČE

V I D E O



Cirkulácia kvapaliny iXflow
iXflow je tlaková cirkulácia kvapaliny s pneumatickým 
alebo elektrickým ovládaním trysiek a vytvára tak 
stabilný a rýchlo reagujúci cirkulačný systém, vhodný 
pre vyššie pracovné rýchlosti a automatické funkcie 
sekcií s GPS. Postreková kvapalina neustále cirkuluje, 
čím sa zabraňuje sedimentácii v rozvodoch.

Systém ovládacích ventilov iXclean Comfort and 
PRO
iXclean Comfort a Pro sú systémy automatického 
plnenia a vyplachovania pre väčší komfort obsluhy  
a automatizáciu čistiacich cyklov bez chýb.

Vyrovnávanie ramien Boom Guide Comfort a PRO
s ultrazvukovými senzormi na ramenách udržujú 
nastavenú výšku ramien nad cieľom postreku.  
Comfort - náklon a výška celého záberu ramien.  
PRO – udržiavanie celkovej výšky a nezávislé 
nastavenie výšky každého ramena nezávisle.

100% ISOBUS kompatibilný
ISOBUS kompatibilita je zabezpečená od traktora do 
postrekovača a naopak, čo znamená, že všetky dáta z 
vášho stroja sú spracované a dajú sa ľahko prenášať 
do ovládacieho terminálu v kabíne. Logika
a intuitívnosť ovládania je kľúčom k ľahkému 
ovládaniu.

ENFO systém
Systém plnenia a výplachu rozvodov ENFO je 
štandardom všetkých našich ovládacích monitorov. Táto 
inteligentná technológia optimalizuje plnenie a čistenie 
rozvodov postrekovej kvapaliny. Presná aplikácia, žiadna 
chémia navyše a úspora vody sú prínosom pre vaše 
vrecko aj naše životné prostredie.

Ovládací panel Easy Set
Easy Set je ovládací panel, ktorý vďaka intuitívnemu 
ovládaniu zjednodušuje život. Ovládacie ventily sú 
rozdelené na tlakovú a saciu stranu. Ventily sú chránené
pod odklápacím krytom: to udržiava ovládací priestor 
čistý a bez kontaminácie chemikáliami.
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iXter A
Kompaktný nesený 
postrekovač, ktorého 
hlavnou vlastnosťou je 
nízka hmotnosť a ťažisko
čo najbližšie traktora. 
Výhodný pomer
ceny a výkonu.

iXter B
iXter B je najvyspelejším 
neseným postrekovačom
na trhu so špičkovými 
vlastnosťami, ako je 
iXclean, IsoMatch 
GEOCONTROL a 
BoomGuide pre presnú a 
komfortnú obsluhu.

iXtra
Čelná nádrž iXtra zvyšuje 
stabilitu vášho traktora!
Kombináciou s neseným 
postrekovačom iXter B je 
možné docieliť celkovú 
kapacitu až 3 000 l a tým 
vytvoríme alternatívu k 
samohybným postrekovačom.

Ikarus S
Všestranný Ikarus S je 
kompaktný a výkonný ťahaný 
postrekovač. Je nositeľom 
užitočných vlastností: ISOBUS 
kompatibilita, systém riadenia 
ťažného oja a ultrazvukové 
udržiavanie výšky ramien.

iXdrive 4240-5240-6240
iXdrive je navrhnutý s veľkým 
dôrazom na komfort obsluhy
a ochranu životného 
prostredia. Postrekovač je 
štandardne vybavený 
terminálom IsoMatch Tellus  
a funkciami iXclean PRO, 
IsoMatch GEOCONTROL, iXflow
a ultrazvukovým 
vyrovnávaním ramien 
BoomGuide.

iXdrive 4180
Kverneland iXdrive 4180 je 
stredný model samochodných 
postrekovačov. iXdrive 4180 je 
štandardne vybavený 
terminálom IsoMatch Tellus
a technicky vyspelými 
funkciami iXclean PRO, 
IsoMatch GEOCONTROL, iXflow
a BoomGuide.

iXtrack T3
Nový ťahaný kompaktný 
postrekovač s najvyspelejšími 
technológiami a funkciami 
spĺňa dnešné aj budúce 
požiadavky poľnohospodárov. 
Nový hardvér a softvér 
iXspray s intuitívnym 
dotykovým rozhraním. 
Joystick IsoMatch Grip 
umožňuje jednoduché 
ovládanie postrekovača.

iXtrack C
iXtrack C je náš najväčší 
ťahaný postrekovač s 
funkciami ako je iXflow, 
BoomGuide, iXclean PRO, 
ErgoDrive a sledovaním stôp 
traktora. ISOBUS kompatibilita 
a SPRAYERCONTROL = presné 
poľnohospodárstvo.
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Pre moderných poľnohospodárov sa optimálnou 
aplikáciou myslí ochrana plodín proti burinám, škodcom 
a chorobám a to s čo najmenším množstvom chémie. 
Potrebujeme dostatok potravín pre rastúcu svetovú 
populáciu a pri tom čo najmenej poškodiť životné 
prostredie, ktoré je naším výrobným prostriedkom

Poľné postrekovače Kverneland umožňujú presné 
poľnohospodárstvo a aplikáciu chemických prípravkov
v správnom množstve, v správny čas a na správne 
miesto.

S aplikáciou IsoMatch GEOCONTROL sú prestreky vecou 
minulosti, čo vedie nielen k úspore vlastného 
chemického prípravku, ale tiež zabezpečí 
rovnomernejší porast s vyšším výnosom a lepšou 
kvalitou produkcie.

POĽNÉ  
POSTREKOVAČE

POĽNÉ POSTREKOVAČE



IsoMatch GEOCONTROL je ďalšia softvérová aplikácia na termináloch 
ISOBUS. Táto inteligentná a moderná technológia zabraňuje plytvaniu 
drahými chemickými prípravkami a zaisťuje presnú aplikáciu v 
klinoch a na úvrati. Prekrývanie je vecou minulosti. Aplikácia nielen 
šetrí prípravky na ochranu rastlín, ale tiež zabezpečí vyšší výnos a 
kvalitu produkcie. Súčasťou je aj možnosť variabilných aplikácií.

Modely
Objem  

zásobníka (l) Ramená Ovládanie

Poľné postrekovače Kverneland

iXter A   800 - 1 200 HOSA 12 – 15 m / HC    18 – 21 m EC - FMC

iXter B 1 000 - 1 800 HOSA 15 m / HC  18 – 24 m EC - FMC 
IsoMatch Tellus GO a PRO

iXtra 1 100 - FMC 
IsoMatch Tellus GO a PRO

Ikarus 2 800 - 3 800 HSS 18 – 30 m / HC    18 – 30 m FMC 
IsoMatch Tellus GO a PRO

iXtrack C 3 000 - 5 000 HSS 18 – 40 m / HSA  24 – 33 m FMC 
IsoMatch Tellus GO a PRO

iXtrack T3 2 600 – 3 200 HSS 18 – 30/ HSA 21 -24 IsoMatch Tellus GO a PRO, IsoMatch GRIP

iXdrive 4 000 - 6 000 HSS 27 – 40 m / HSA  24 – 30 m IsoMatch Tellus PRO

iXdrive 4180 3 800 HSS 24 – 36 m / HSA  24 – 30 m IsoMatch Tellus PRO

ISOMATCH GEOCONTROL IXCLEAN PRO

Vyrovnávanie ramien Boom Guide
Boom Guide je systém riadenia výšky postrekových 
ramien s integrovaným úvraťovým manažmentom 
ErgoDrive! Ultrazvukové senzory riadia hydrauliku 
postrekovača tak, aby ramená neustále kopírovali 

výšku od porastu alebo povrchu pôdy.

Postrekové ramená
Osvedčené oceľové HSS alebo hliníkové HSA ramená 
s priestorovou konštrukciou. Ramená z hliníkových 

zliatin so zárukou 5 rokov.

Boom Guide Pro

iXclean Pro je plne automatické riadenie 
elektrických ventilov na ISOBUS postrekovačoch.
To znamená, že všetky funkcie majú možnosť 
ovládania z kabíny. Prepínanie medzi plnením, 
miešaním, postrekom, primiešavaním
a oplachom je veľmi jednoduché: stačí stlačiť 
tlačidlo a automatika vykoná nastavený cyklus.

Boom Guide Comfort

POĽNÉ POSTREKOVAČE
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Kompletný rad pre všetky vaše potreby 
a pracovné podmienky

MULČOVAČE

Priemer valca rotora je 245 mm
a hrúbka steny 10 mm.
Pri mulčovačoch Kverneland môže 
byť rovnaký rotor osadený ako 
univerzálnymi «Y» nožmi, tak 
kladivami.

Pracovné zábery radu FRH sú 560 až 640 cm, 
konštrukcia trojbodového závesu je prevzatá

z rotačných brán. V štandarde hydraulický stranový 
posuv 52 cm a otvárateľný zadný kryt.Otáčky rotora dosahujú 1 830 ot/min

a rýchlosť nožov / kladív je 50 m/s,
výsledkom je výborná kvalita drvenia.
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Centrálna prevodovka
Prevodovka je dimenzovaná v súvislosti
s modelovým radom, pre traktory od 50 koní (rad FML)  
až do 260 koní (rady FXZ a FXF).

Hydraulický stranový posuv
Mulčovače radov FRO, FRH a FRD (FXE a FHS na želanie) 
sú štandardne vybavené hydraulickým bočným 
posuvom, ktorý dovolí bočný pohyb stroja o 54 cm.

Kopírovanie
Mulčovače Kverneland sú štandardne ponúkané  
s prítlačným valcom alebo s kopírovacími kolesami. 
Obe zariadenia spoľahlivo udržujú nastavenú  
pracovnú výšku.

Prenos točivého momentu
Jedno alebo obojstranný pohon podľa modelu stroja
a automatické napínanie remeňov pomocou pružiny
a kladky.

Rotor
Môže byť osadený univerzálnymi nožmi na drvenie 
pozberových zvyškov, alebo kladivami na údržbu 
pasienkov a likvidáciu náletových drevín. 

Protiostrie a výstelka
Montáž druhého protiostria a vnútornej výstelky zaistí 
lepšu kvalitu rozdrvenia a ochráni hlavný rám pred 
poškodením odletujúcimi kameňmi a opotrebením.
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Kompaktný mulčovač pre 
zelené plochy, sady, chmeľnice 
a vinice FML - FHS v záberoch 
od 1,20 do 2,50m.  
S hydraulickým bočným 
posuvom 50 cm u rady FHS.

Mulčovače s bočným ramenom 
a otočným uložením FHP a FHP + 
v záberoch od 1,55 do 2,50 m 
pracovnej šírky sú určené pre 
nasadenie v poľnohospodárstve
i komunálnych službách.

Mulčovače FRO a FRD sú 
vybavené dvojitým závesom
pre čelné i pre zadné pripojenie
k traktoru vždy s hydraulickým 
bočným posuvom 52 cm

Vďaka bohato dimenzovanej 
konštrukcii rámu, prevodovke 
pre výkon 260 koní  
a obojstrannému pohonu 
rotora predstavuje FXZ 
vrcholný stroj v ponuke  
so záberom až 4,00 m.

S bočným hydraulickým 
posuvom 52 cm v štandarde 
sú mulčovače FRH perfektnou 
voľbou pro čistú prácu  
na okrajoch polí. V záberoch 
od 2,35 do 3,20 m.

Mulčovač FXN je univerzálny 
stroj pre široké využitie ako  
na farmách, tak i v službách. 
V záberoch od 1, 95 do 3,20 m. 
Kopírovanie pomocou valca 
alebo kolies.
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Mulčovače pre všetky pracovné 
podmienky.

Mulčovače Kverneland fungujú vo všetkých 
podmienkach od lúk, cez strnisko, po kroviny, podľa 
odlišných požiadaviek poľnohospodárov. Všetky 
modelové rady ponúkajú robustnú prevodovku  
a spoľahlivý jedno alebo obojstranný bočný pohon 
bezúdržbovými klinovými remeňmi.

Spoločným rysom všetkých modelov je zosilnený 
hlavný rám, tak aby efektívne fungoval aj v najťažších 
podmienkach. Mulčovače Kverneland sú vyrábané  
s vysokou presnosťou a malými toleranciami  
so zameraním na spoľahlivosť a výkonnosť.

MULČOVAČE



Ideálna voľba pre údržbu zelene okolo ciest, mulčovanie 
priekop, medzí a okrajov polí. Maximálna všestrannosť a 
spoľahlivosť vo všetkých podmienkach. 

V kombinácii s čelnými mulčovačmi radov FRO alebo FRD 
sa zvýši kapacita mulčovania a variabilita použitia.
.

Mulčovače FHP sú kombináciou kompaktného rámu
a zosilneného paraleogramového ramena, dovoľujúce široké 
nastavenia pre rôzne pracovné pozície; od + 90 ° pre 
zastrihávanie zelene, až po - 65 ° pre údržbu priekop. Model 
FHP plus 250 ponúka bočný dosah 3,755 m a FHP 200 2,050 m.

Typ Modely
Pracovný 
záber (m)

Max. výkon na 
kardane Prevedenie

Pevné, sklopné a univerzálne mulčovače

Mulčovače pre sady a vinice FM - FHS 0,90 - 2.30 50 - 80 Univerzálne nože nebo kladivá  
+ valec (FML iba nože)

Mulčovače univerzálne FRO - FRH - 
FRD 2,30 - 3,20 140 - 160 Univ. nože / nože s ventilačným 

efektom nebo kladivá + valec

Mulčovače pevné FXN - FXZ 1,95 - 4,00 160 - 260
Univ. nože / nože s ventilačným 
efektom alebo kladivá + valec (FXN) 
alebo otočné kolesá (FXZ)

Mulčovače sklopné FXF 5,60 - 6,40 130 - 260
Univ. nože / nože s vent. efektom 
alebo kladivá + valec, alebo otoč. 
kolesá

Mulčovače s bočným 
otočným uložením FHP/FHP plus 1,55 - 2,30 100 - 150 Univ. nože / nože s vent. efektom 

alebo kladivá + valec

KVERNELAND FHP a FHP PLUS

Pracovná poloha + 90° Vodorovná pracovná poloha  Pracovná poloha - 65°Kladivá sú určené pre použitie v najťažších podmienkach:
čistenie okrajov polí, drvenie náletových drevín a rastlinných 
zvyškov po prerezávaní v sadoch a viniciach.

Kladivá sú tvarované tak aby pri rotácii vznikal čo najväčší 
podtlak a aj poľahnutý materiál bol nasávaný do mulčovacieho 
ústrojenstva.

Univerzálne «Y» nože sú vhodné pre drvenie slamy a 
rastlinných zvyškov napr. po kukurici a slnečnici na poliach.

 «Y» nože znásobia mulčovací účinok tým, že jednotlivé steblá
a kostrnky rozštiepia aj v pozdĺžnom smere a zaistia precízne 
rozdrvenie všetkých rastlinných zvyškov na drobné kúsky
pre ich lepší a rýchlejší prirodzený rozklad.
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1,6 - 10,2 m
Široká škála modelov 
pokryje všetky požiadavky 
poľnohospodárov

Štvorramenné uloženie 
Unikátne zavesenie Quattrolink 
poskytuje mimoriadnu kopírovaciu 
schopnosť, dovoľujúcu vyššiu 
pojazdovú rýchlosť a tým vyššiu 
produktivitu.

Okrúhle disky
Skutočný punc Kvernelandu - 

okrúhle disky s dvoma nožmi, 
navrhnuté do najťažších 

podmienok. Veľmi odolné voči 
úderom kameňov.

Žiadne prestoje
So žacími strojmi Kvermeland 
netreba zastavovať. NonStop 

nárazová poistka ochráni žaciu 
lištu pred prekážkami.
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Odolná konštrukcia  
a vysoká žacia kapacita
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Rozhadzovanie FlipOver
Zmena nastavenia z riadkovania na rozhodenie je 
práca na jednu minútu. Odhadzovacie plechy sa 
jednoducho otvoria na boky a FlipOver rozdeľovací 
plech sa otočí o 180 °.

Nosné rameno Vario
Hydraulický bočný posun integrovaný do nosného 
ramena umožňuje každej žacej jednotke posun  
o 400 mm. Nastavenie prekrytia záberov je tak rýchlo 
hotové z kabíny traktora počas jazdy.

Intenzita rezania
Nový strop kondicionéru môže byť nastavený 
nezávisle v prednej aj v zadnej časti, a tým možno 
prispôsobiť rezanie krmiva jeho objemu a druhu. Na 
nastavenie požadovanej intenzity rezania sa 
používajú dve páky.

Pretekárske zavesenie QuattroLink
Nový systém zavesenia prevzatý z pretekárskych áut 
pre presné kopírovanie. Štvorramenné zavesenie 
poskytuje žacej jednotke výnimočnú flexibilitu 
v prispôsobovaní sa náročnému profilu pôdy 
v najkratšom možnom čase.

Žacia lišta
Žacia lišta bola konštruovaná ako bezúdržbová.   
Má veľký objem oleja a preto je pracovná teplota vo 
vnútri nízka. Chladenie a mazanie celej žacej lišty je 
tak dostatočne dimenzované.

Kondicionér
Je možný výber mezi SemiSwing s oceľovými prstami, 
pevnými nylonovými prstami a gumovými valcami 
kondicionéru.
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2300M a 2600M
Séria bočne nesených 
žacích strojov s bezúdrž-
bovou žacou skriňou  
a pracovnou  šírkou  
od 1,65 do 3,20 m.

2500MH a 2800M
Séria centrálne nesených 
žacích strojov
s pracovným záberom od 
2,80 do 4,00 m. Pri type 
2800M so zvislou 
prepravnou polohou.

2800F a 2800FS
Séria čelne nesených žacích 
strojov s pracovnou šírkou 
2,80 a 3,20 m. Pri type 2832 
FS s aktívnou tvorbou 
úzkeho riadku.

5000 M a 5087 MN
5000 M – ľahké 8,70 m  
a 9,50 m trojkombinácie 
"MOTÝĽ".  Pri type
5000 MN – 8,75 m Motýľ 
s nylonovými prstami 
kondicionéra.

3200 MN/MR a 3300 MT
Séria bočne nesených žacích 
strojov s pracovným 
záberom od 2,80 do 3,60 m. 
Pri type 3300 záves 
QuattroLink  
a bočný posuv ramena 
Vario.

5090 MT a 53100 MT/MR
9,0 a 10,2 m trojkombinácie  
MOTÝĽ. 53100 MT/MR so 
závesom QuattroLink  
a (voliteľne) s GEOMOW 
ovládaním pro automa-
tizáciu operácií.

4100 a 4300 LR/LT/CT/CR
Séria 4100 ťahané žacie 
stroje bez kondicionéra – 3,2 
m a 4,0 m pracovný záber. 
Séria 4300 ťahané žacie 
stroje s kondicionérom – 
pracovný záber od 2,40 do 
4,00 m, s ľavostranným 
alebo centrálne uloženým 
ojom.

3600 FT/FR/FN
Séria čelne nesených 
žacích strojov s kondici-
onérom s pracovnými 
zábermi 2,8 m, 3,2 m  
a 3,6 m. V prevedení 
oceľové prsty / nylonové 
prsty alebo valce 
kondicionéra.
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Kompletný rad
Predstavením najnovších modelov žacích strojov
bez a s kondicionérom ponúka Kverneland kompletný 
rad vysoko profesionálnych strojov, celkovo 
modernizovaný počas posledných rokov.

Vývoj a inovácie
Značný dôraz, kladený na vývoj a inovácie vysoko 
kvalitných produktov, založený na rozsiahlych 
znalostiach požiadaviek zákazníkov, nám dovoľuje 
ponúkať stroje vhodné pre akúkoľvek žaciu operáciu.

Unikátne rysy
Vynaliezavosť Kvernelandu umožnila zaviesť do praxe 
niekoľko unikátnych technických riešení, ktoré boli 
vyvinuté preto, aby urobili používanie strojov takým 
jednoduchým a efektívnym, ako je to len možné.

DISKOVÉ ŽACIE 
STROJE



Žacia lišta Kverneland

Prevedenie Modely Pracovný záber (m)
Počet 
diskov

Diskový žací stroj bez kondicionéru

Diskový žací stroj s bočným uložením 2624M - 2628M - 2632M 2,40 - 2,80 - 3,20 6 - 7 - 8
Diskový žací stroj s centrálnym uložením 2828M - 2832M - 2636M - 2840M 2,80 - 3,20 - 3,60 - 4,00 7 - 8 - 9 - 10
Diskový žací stroj čelne nesený 2828F - 2832F - 2832FS 2,80 - 3,20 7 - 8
Diskový žací stroj trojkombinácia MOTÝĽ 5087M - 5095M 8,75 - 9,50 2 - 8 - 2x9

Diskový žací stroj s kondicionérom

Diskový žací stroj bočne nesený 3224MN - 3228MN/MR - 3232MN - 3132MT - 
3332MT/MR - 3336MT/MTVario 2,40 - 2,80 - 3,20 - 3,60 6 - 7 - 8 - 9

Diskový žací stroj čelne nesený 3628FT - 3632FT/FR - 3636FT/FR 2,80 - 3,20 - 3,60 7 - 8 - 9

Diskový žací stroj trojkombinácia MOTÝĽ 5087MN - 5090MT - 5090MTBX - 53100MT/
MR 8,75 - 9,00 - 10,30 2x8 - 2x9

Diskový žací stroj ťahaný s ľavostranným 
uložením oja 4328LT - 4332LT/LR - 4324LR - 4336LT/LR 2,40 - 2,80 - 3,20 - 3,60 7 - 8 - 9

Diskový žací stroj ťahaný s centrálnym 
uložením oja 4332CT/CR-4336CT/CR/4340CT 3,20 - 3,60 - 4,00 8 - 9 - 10

Žacie stroje Kverneland sú vybavené NonStop nárazovou  
poistkou na ochranu žacej lišty. Tento systém chráni žaciu lištu 
pri náraze do prekážky tým, že sa žacia jednotka rozkýva 
smerom dozadu a nahor. Po prekonaní prekážky sa kosačka 
sama vráti do pôvodnej polohy. Netreba zastavovať a strácať
čas a žacej lište tak poskytujeme maximálnu ochranu.

Žacia lišta je konštruovaná ako bezúdržbová. Veľký objem oleja 
zaisťuje nízku prevádzkovú teplotu a dostatočné mazanie
a chladenie celej žacej lišty. Nízka prevádzková teplota oleja 
umožní predĺžiť interval jeho výmeny až na 200 motohodín.
Okrúhle disky nie sú náchylné na zaklinenie cudzieho 
predmetu a prenosu následného nárazu do súkolesia. Okrúhle 
disky lepšie odolávajú nárazom kamenia ktoré cez ne prejde na 
prvýkrát a nie je opätovne odrážané pred lištu.

OCHRANA  
ŽACEJ LIŠTY

ŽACIA LIŠTA  
S OKRÚHLYMI DISKAMI

Plne zvarená skriňa: dva «U» profily s presahom - tuhá a pevná 
konštrukcia, oproti skrutkovanej skrini nulové riziko priesaku
a úniku oleja.

Špeciálne ozubenie: hladší a tichý chod celého súkolesia, nižšie 
trenie a nižšie zahrievanie. Neustále 3 zuby v zábere. O 1/3 
nižšie nároky na príkon v porovnaní s konkurenciou.
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10mm priemer drôtu prsta
Prsty SUPER-C obracačov 
Kverneland sú vyrobené z 
pružinovej ocele s priemerom 
drôtu 10 mm. Ich vinutie má 
priemer 80 mm, čím im dodáva 
neobvyklú pružnosť a odolnosť.

Nulová údržba 
U obracačov unikátna ProLine 
prevodovka nevyžaduje servis, alebo 
údržbu, pretože je úplne uzavretá so 
stálou olejovou náplňou.

Odkladanie 180°
Systém prstových spojok 

HexaLink umožňuje odkladanie 
do veľmi kompaktného tvaru 

výhodného pre prepravu.
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Správný obracač pre každú farmu
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Záves - oje
Je konštruovaný ako úplne uzavretý V-profil.
Takýto návrh stredového oja zaisťuje lepšiu stabilitu
pri obracaní na lúkach a dovoľuje vyššiu prepravnú 
rýchlosť na ceste.

Tlmiče vibrácií
Zaisťujú výborné, hladké kopírovanie profilu pôdy  
a pokojný pojazd obracača. Výsledkom použitia 
tlmičov vibrácií je hladšie a rovnomernejšie 
rozhodenie krmiva, vďaka konštantnej pracovnej 
rýchlosti obracača.

Prsty
Sú vyrobené z 10mm pružinovej ocele s vinutím
so štyrmi závitmi a priemerom 80 mm, Super-C prsty 
sú výnimočne pružné a odolné.

Kompaktné skladanie
Kverneland HexaLink prstové spojky sú jednoduché a 
predsa účinné. Takto vybavený pohonný systém 
rotorov umožňuje otáčanie až do 180 ° pri skladaní do 
prepravnej polohy. (Kverneland 8480, 8576 a 8590).

Hlavný rám
Základ obracačov Kverneland tvorí robustný rám 
novej konštrukcie, vyrábaný ohýbaním z jedného 
kusu ocele s iba jedným zvarom. Tým je zaistená 
maximálna tuhosť. Rám je konštruovaný ako plne 
uzavretý s vnútornými výstužami v miestach 
uchytenia prevodoviek, táto konštrukcia je  
nezvyčajne pevná a obracače sú tak schopné odolať 
aj nadmernému zaťaženiu.

Prevodovky
Prevodovky obracačov Kverneland sú úplne uzavreté. 
ProLine prevodovky nevyžadujú údržbu, súkolesie je 
uložené v stálej olejovej náplni, tým je zaistené 
neustále mazanie.
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8446-8452-8452 T CompactLine
Kverneland ponúka 3 verzie 
štvorrotorových obracačov 
CompactLine s minimálnymi 
nárokmi na údržbu. Pracovný 
záber od 4,60 do 5,20 m. Vhodné 
pre menšie farmy.

8460-8480 CompactLine
Sú to kompaktné stroje s 6 nebo 8 
rotormi s pracovným záberom od 6,05
do 8,05 m. Štandardne sú vybavené 
tlmičmi nárazov a centrálnym rámom
tvaru «V». 

8555-8568-8576-8590-85112 
ProLine
Profesionálne obracače so 4 až 10 
rotormi a pracovným záberom
od 5,50 do 11,20 m. Tieto ProLine 
obracače sú osadené uzavretými 
prevodovkami rotorov so 
súkolesím ponoreným v stálej 
olejovej náplni.

85140 C ProLine
Obracače novej konštrukcie
s 10 rotormi a 7 ramenami 
prstov. Pracovný záber 13,30 m. 
Môžu čisto rozhodiť štyri riadky
po trojmetrovom žacom stroji.
Pevná konštrukcia zaistí dlhú 
životnosť aj v ťažkých pracovných 
podmienkach.

8076 CD - 8090 CD - 8590 C ProLine
Obracače s 8 rotormi, vybavené 
transportným podvozkom, olejovou 
prevodovkou a tlmičmi nárazov. 
Spoľahlivé a trvanlivé stroje. 
Pracovný záber 7,60 a 9,00 m.

80110 C Proline
Osemrotorový obracač so
7 ramenami prstov na rotore 
a s transportným podvozkom,
pracovným záberom 11,00 m, 
plne hydraulicky ovládaný
z kabíny traktora.
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Obracače  vyhovujúce všetkým požiadavkám

Rad obracačov Kverneland je vhodný pre všetky 
veľkosti pozemkov. S pracovným záberom začínajúcim
na 4,6 m a končiacom na 13,3 m pri nesenej, alebo 
ťahanej verzii, séria 8000 ponúka obracače vyhovujúce 
všetkým potrebám poľnohospodárov.

Silná stránka obracačov Kverneland

Prevodovky Kverneland CompactLine sú bezúdržbové, s 
tukovou náplňou a iba s  jednou maznicou.
Prevodovky ProLine obracačov Kverneland sú úplne 
uzatvorené, nevyžadujú žiadnu údržbu, súkolesie je 
uložené v stálej olejovej náplni, čím je zaisťené 
neustále mazanie.
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Jednoduché trojstupňové nastavenie sklonu koliesok ovplyvní 
optimálny uhol rozhodu, a tým rovnomerné rozhodenie 
krmovín. Tie budú presychať aj pri nepriaznivom počasí s 
minimálnou potrebou následného obracania. Nastavenie 
rotorov do správneho sklonu rozhodu výrazne skráti proces 
schnutia. Môžete nastaviť «ostrý» uhol pre agresívny rozhod 
čerstvo pokosenej krmoviny, alebo zvoliť «plochý» uhol pre 
jemné zaobchádzanie s preschnutým, alebo krehkým krmivom.

Novým riešením na obracačoch Kverneland je prstová 
spojka HexaLink na vonkajších rotoroch (okrem 8568). 
Umožní zložiť obracač do veľmi kompaktného tvaru, 
vhodného pre prepravu a pre skladovanie. Lacné a 
jednoduché riešenie skladania vonkajších rotorov až do 
uhla 180 °.

ODOLNÁ KONŠTRUKCIA  
A MINIMÁLNA ÚDRŽBA

ROVNOMERNÉ ROZHODENIE  
A ČISTÁ PRÁCA

Prevedenie Model Pracovný záber (m)
Počet 

rotorov

Obracače nesené

CompactLine 8446 - 8452 - 8452 T - 8460 - 8480 4,60 - 5,20 - 6,00 - 8,00 4 - 6 - 8
ProLine 8555 - 8568 - 8576 - 8590 - 85112 5,50 - 6,80 - 7,60 - 9,00 - 11,2 4 - 6 - 8 - 10
Obracače ťahané s prepravným podvoz-
kom
ProLine 8076 C - 8090 CD - 8590 C - 80110 C - 85140 C 7,60 - 9,00 - 11,00 - 13,30 6 - 8 - 10

Prevodovka COMPACT LINE
Kompaktná, na údržbu nenáročná, plne uzatvorená prevodovka 
s ozubeným súkolesím v tukovej náplni, iba s jednou maznicou.
Súkolesie je uložené v tuhej skrini z jedného kusa.
Dvojité ložiská pre uloženie pastorka aj tanierového kolesa 
(tým aj celého rotora).
Prevodovka nie je nosnou časťou rámu, neprenáša sa na ňu 
žiadne zaťaženie rámu.

Prevodovka PRO LINE
Úplne uzavretá prevodovka s ozubeným súkolesím ponoreným 
v oleji, hermeticky utesnené, žiadny prienik nečistôt alebo 
vlhkosti. Prevodovka ProLine je úplne bezúdržbová.
Dvojité ložiská pre uloženie ozubených kolies v jednej spoločnej 
skrini, odliatej ako jeden blok.
Prevodovka nie je nosnou časťou rámu, neprenáša sa na ňu 
žiadne zaťaženie rámu.
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Tvorba riadku
Prsty Kverneland DUO Tines,
z pružinovej ocele a priemerom 
drôtu 9 alebo 10 mm, sú tvarované 
tak, aby zhrnuli čisto
a formovali optimálne riadok.

400 mm  
Pri modeloch radu ProLine má 
nastaviteľná vačková dráha veľký 
priemer 400 mm. Tým je zaistené 
presné vedenie ramien prstov
a pokojné a tiché otáčanie rotorov.

3-D kopírovanie
Systém TerraLink Quattro

sa stal legendárnym vďaka 
presnému kopírovaniu nerovností 

terénu. Je plne bezúdržbový
a nepodlieha opotrebeniu.

24 modelov
Široký rad ponúkaných riadkovačov 
obsahuje 24 modelov v pracovných 

záberoch od 3,2 do 15,0 m.
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Majstrovská produktivita  
a čistota riadkovania

RIADKOVAČE
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Excelentná obratnosť
Rám zadného podvozku je vybavený zariadením pre 
natáčanie kolies. Vďaka riaditeľným kolesám 
riadkovač presne sleduje stopu traktora, a umožňuje 
otáčanie až 80 ° na úvrati pri nepretržitom riadkovaní, 
dokonca aj na zložito tvarovaných pozemkoch.

Otáčanie na úvrati
Vysoký zdvih rotorov zaručí veľkorysú svetlosť prstov 
nad hotovým riadkom pri otáčaní na úvrati.

Zahnuté ramená prstov
Zahnuté ramená prstov sú pre Kverneland typické.  
Zahnutie zabezpečí, že prsty opustia riadok v pravú 
chvíľu a ten je správne tvarovaný. To je nevyhnutné, 
ak má následná mechanizácia naplno využiť svoju 
kapacitu.

Duo prsty
Špeciálne prsty Kverneland Duo Tines
s charakteristickým dvojradovým riadkovaním šetrne 
premiestnia krmivo na riadok. Oceľový drôt s priemerom 
10 mm neuhne ani pri manipulácii s veľkým objemom 
hmoty a zhrabaná plocha je dokonale čistá.

Dva rady prevodoviek
Uzatvorená konštrukcia ProLine prevodoviek zaistí 
permanentné mazanie tanierového kolesa a pastorka 
olejom, prevodovka je absolútne bezúdržbová. Pri 
rade CompactLine je v oleji ponorená vačková dráha a 
kladky, ktoré natáčajú ramená. To zmierňuje ich 
opotrebenie a predlžuje životnosť.

Systém TerraLink Quattro
Systém TerraLink Quattro je u riadkovačov Kverneland 
legendárny. Dokonale sa prispôsobuje nerovnostiam 
terénu v troch rovinách. Nie je citlivý na nečistoty. Je 
veľmi jednoduchý, bezúdržbový a pri prevádzke sa 
neopotrebováva.
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9577 S ProLine
Dvojrotorový riadkovač s tvorbou 
bočného riadku s pracovným záberom 
7,70 m. Systém TerraLink Quattro
a 3-D kopírovanie je pri type 9577 S
v štandardnej ponuke, rovnako ako 
riaditeľné kolesá hlavného podvozku
a otočný trojbodový záves s rozsahom
80º na obidve strany.

9580 C – 9584 C - 9590 C Hydro -    
9590 C Pro- 95110 C  ProLine
Tieto modely tvoria najvyšší rad 
dvojrotorových riadkovačov Kverneland 
so stredovou tvorbou riadku a s 
pracovným záberom 8,00, 8,40 a 9,00 m. 
Hydraulicky nastaviteľná šírka riadku  
a pracovného záberu od 9,20 do 11,00 m 
patria k výhodám modelu 95110C.

9542-9546 ProLine
Kverneland 9542 and 9546 sú 
profesionálne riadkovače. Modely 9542
a 9546 sú vybavené štandardne 
hydraulickým nastavením výšky 
«Hydrolift» . Z kabíny traktora môžete 
rýchlo nastaviť výšku podľa dĺžky 
strniska, alebo profilu krajiny. Zabránite 
tak nahrabovaniu nečistôt do riadku.

9032-9035-9439-9442T-9443-9447T 
CompactLine
Kverneland ponúka niekoľko 
jednorotorových riadkovačov  
s pracovným záberom od 3,20 do 4,70 
m. Na želanie s pevným alebo 
otočným trojbodovým závesom  
v ťahanej i nesenej verzii. Všetky 
riadkovače okrem 9442T majú  
v základnom vyhotovení mechanické 
nastavenie výšky kľukou.

9464 - 9472 - 9472 Hydro - 9476 
CompactLine
Kverneland ponúka štyri ekonomicky 
priaznivé dvojrotorové riadkovače
s tvorbou stredového riadku
s pracovnými zábermi od 6,20 do 7,80 
m. Aktívne riadenie kolies hlavného 
podvozku, TerraLink Quattro systém 
kopírovania a hydraulicky zdvíhané 
rotory sú v štandarde (okrem modelu 
9464).

94125 C - 95130 C CompactLine/
ProLine
Kverneland 94125 a 95130 sú 
štvorrotorové riadkovače s tvorbou 
stredového riadku s pracovným 
záberom 12,50. Hydraulicky 
nastaviteľná šírka riadku a pracovného 
záberu je samozrejmosťou.  
Oba modely vynikajú výkonom  
a produktivitou.
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Pripravený na výkony

Presné nastavenie a prispôsobenie riadkovača 
aktuálnym podmienkam na lúke je to, čo zlepší kvalitu 
vami zberaných krmovín, zabezpečí, že sa nečistoty 
nedostanú do riadku a tiež zabráni, aby za vami 
zostávali ležať nezhrabané zvyšky úrody. Nastavenie 
výšky rotorov, nastavenie šírky riadku a natočenie 
vačkovej dráhy (pri rade ProLine) je jednoduché  
a rýchle u všetkých riadkovačov Kverneland.

RIADKOVAČE



Prevedenie Modely Pracovný záber (m) Ramená / rotor

Riadkovače CompactLine

Jednorotorové 9032-9035-9439-9442T-9443-9447T 3,2 - 3,5 - 3,9 - 4,2 - 4,3 - 4,7 9 - 10 - 11 - 12

Dvojrotorové s bočným riadkom
9471S Evo - 9471S Vario 6,6 - 7,1 11 - 12
9469S Evo - 9469S Vario 6,9 - 6,9 - 7,7 11 - 12

Dvojrotorové s centrálnym riadkom
9464 C - 9472C - 9472C Hydro 6,2 - 7,3 2 x 11
9476C 7,0 - 7,8 2 x 11

Štvorrotorové s centrálnym riadkom 94125C 10,0 - 12,5 4 x 12

Riadkovače ProLine

Jednorotorové 9542 - 9546 4,2 - 4,6 12 - 13
Dvojrotorové s bočným riadkom 9577S Evo 7,7 2 x 12

Dvojrotorové s centrálnym riadkom

9580C 7,0 - 8,0 2 x 11
9584C 7,6 - 8,4 2 x 12
9590C Hydro/Pro 8,0 - 9,0 2 x 14
95110C 9,6 - 11,0 2 x 15

Štvorrotorové s centrálnym riadkom 95130C 10,0 - 12,5 4 x 12
97150C 9,8 - 15,0 2 x 13 / 2 x 15

Trojuholníkový podvozok
Každé koliesko trojuholníkového 
podvozka je čo najbližšie k 
zhrňovacím prstom, čo umožní rýchlu 
reakciu na zmeny profilu terénu. Prsty 
sú tak chránené aj pri vyššej 
pracovnej rýchlosti a ich opotrebenie 
sa minimalizuje.

Otvorená konštrukcia rámu 
absorbuje chvenie od 
rotorov, je pružná voči 
skrúteniu, a tým dodáva 
flexibilitu a stabilitu celému 
stroju. Každý rotor je 
výkyvný v 3 rovinách pre 
excelentné kopírovanie 
nerovností povrchu.

DRŽANIE STOPY  
S TERRALINK 
QUATTRO

DOKONALÁ 
STABILITA

Prevodovka ProLine

Prevodovka CompactLine

Do kopca Po rovine Z kopca

97150 C - ProLine
Model 97150 C s pracovným záberom 
15,00 m je štvorrotorový riadkovač
pre veľké výkony a efektivitu.
Šírka pracovného záberu a šírka riadku 
môže byť jednoducho menená
v priebehu riadkovania. Štyri rotory
s pätnástimi ramenami odvádzajú 
dokonale čistú prácu. Na želanie môže 
byť stroj vybavený GEORAKE ovládaním, 
ktoré riadi samočinné zdvíhanie  
a položenie jednotlivých rotorov.

9469 S Evo - 9469 S Varo - 9471 S Evo - 9471 S 
Vario CompactLine
Sú kompaktné, svižné riadkovače s robustným 
rámom a osvedčeným 3-D kopírovacím 
systémom TerraLink Quattro. S tvorbou 
jedného alebo dvoch bočných riadkov  
a pracovným záberom 6,90 m pri modeli 9469. 
Pri spätnom prejazde zhrniete na jeden riadok 
úrodu zo šírky 13,20 m. Model 9471 S Vario  
s pracovným záberom 7,10 m je veľmi flexibilný 
vďaka konceptu bočného posuvu predného 
rotora.
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2,1 m široký zberač
Aktívna šírka zberacieho 
ústrojenstva je 2,10 m
s usporiadaním prstov do tvaru 
písmena «V» pre plynulé plnenie 
vozidla krmivom.

XXL pneumatiky
Rozmerné XXL pneumatiky
a stabilná tandemová náprava 
zaistia hladký pojazd vozidla
bez poškodenia mačiny.
Kverneland 10055 a 10055 R je v 
štandarde vybavený aktívne 
riadenými kolesami.

Rýchle vyprázdňovanie
Automatická funkcia pre rýchle

a efektívne vyprázdnenie celého 
vozidla. Na želanie je možné 

vozidlá vybaviť vyskladňovacími 
valcami pre rovnomerné 

rozvrstvenie krmoviny do 
senážnej jamy.

Dĺžka rezanky 40 mm
Vysokokapacitný rezací rotor V-Max 
pre maximálnu kapacitu plnenia. 35 
rezacích nožov s teoretickou dĺžkou 

rezanky 40 mm.
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Veľký objem  
a kvalitná rezanka
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Rotor V-Max
Séria 10000 je vybavená vysokokapacitným rezacím 
rotorom s pretlačovacími segmentmi zoradenými
do «V». To zaistí maximálnu kapacitu plnenia vozidla
pri relatívne nízkom a kontinuálnom príkone.

Rýchle vykladanie
Vďaka automatickej vykladacej funkcii je 
vyprázdňovanie vozidla veľmi jednoduché. Rýchlosť 
posuvu dvoch reťazových priečkových dopravníkov
je plynule regulovateľná.
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Ovládanie ISOBUS
Séria 10000 je úplne ISOBUS kompatibilná, to 
znamená že vozy môžete pripojit priamo k ISOBUS  
kompatibilnému traktoru a nepotrebujete ďalší 
terminál.

Otočné kolesá zberača
Zberač je vybavený voľne otočnými kopírovacími 
kolieskami. Vlastná konštrukcia zberača je 
«bezvačková», čo celé zberacie ústrojenstvo výrazne 
zjednodušilo a znížilo náročnosť na údržbu.

1
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Priečny dopravník pre bočné vykladánie
Séria 10000 je dostupná i s bočným vykladacím 
dopravníkom pre priame kŕmenie čerstvým krmivom  
priamo do žľabu.

Otvorená konštrukcia
Otvorená konštrukcia korby umožňuje voz
využívať nielen na zber krmovín, ale aj na transport
poľnohospodárskych produktov.
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10040
Rad 10040 je určený pre traktory 
nižšej a strednej triedy.  
Je osadený V-Max rezacím 
rotorom a ISOBUS ovládaním. 
Objem korby je 40 m³.

10045 
Rad 10045 má objem korby 45 m³  
a nosnosť 17 ton. Je štandardne 
vybavený tandemovou nápravou
a v prevedení RD má vzadu dva 
vyprázdňovacie valce. Je určený
pre traktory strednej triedy.

10055
Rad má objem korby 55 m³  
a nosnosť 22 ton, je vybavený
V-Max rezacím rotorom, 
tandemovou riaditeľnou 
nápravou a ISOBUS ovládaním. 
Môže byť vybavený aj 
rozprestieracími valcami alebo 
priečnym pásovým dopravníkom.

SiloDisk EVO a VARIO
EVO a VARIO sú rozprestierače 
senáže. Sú to jednoduché
a nenáročné stroje, ktoré rýchlo 
zvládnu rozprestrieť aj enormný 
prísun krmiva pri minimálnych 
príkonových požiadavkách.

ZBER  
A PREPRAVA

Efektívny zber krmovín je základom
pre kvalitné kŕmenie.

Používaním vozov Kverneland je ľahké zachovať kvalitu 
krmovín tak, aby výsledné krmivo malo maximálnu 
nutričnú hodnotu. Zároveň s vozmi Kverneland šetríte 
prepravné náklady. Rad zberacích vozov Kverneland 
obsahuje ako menšie kompaktné vozy, tak i 
profesionálne vozy pre nasadenie
do najťažších podmienok.
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Zberacie vozy Kverneland sú vybavené tandemovými 
nápravami s kolesami osadenými pneumatikami 500 / 50-17 
pre (13 / 14t), 550 / 60-22.5 pre (16 / 17t) a 600 / 55-22.5 pre 
(20 / 21t). Podľa typu voza je možné zvoliť pevnú nápravu, 
alebo voľne ťahanú, ale aj hydraulicky aktívne riadenú nápravu.

Všetky modely zberacích vozov majú na pohon rezacieho 
ústrojenstva použité robustné, hermeticky uzavreté prevodovky 
so silne dimenzovaným súkolesím, ponoreným v stálej olejovej 
náplni.

Modely Objem podľa DIN (m³)
Objem pri priemernom 

stlačení (m³) Hmotnosť (kg)

Zberacie vozy

10040-10045-10055 20 / 32 / 46 40 / 48 / 55 1 400 / 1 700 / 2 000

Rozprestierače

Modely Pracovný záber (m) Hmotnosť (kg) Otáčky  kardanu (ot/min)

SiloDisk Evo 3,15 - 4,25 660 1 000

SiloDisk Vario 3,30 - 6,00 1 280 1 000

TANDEMOVÁ RIADITEĽNÁ 
NÁPRAVA

HLAVNÁ PREVODOVKA

V-Max Rotor pre maximálnu kapacitu plnenia 
Všetky vozidlá Kverneland sú vybavené 
vysokokapacitným vkladacím rotorom 

s priemerom 800mm, zloženým zo 36 segmentových 
medzikruží s pretlačovacími segmentmi 
usporiadanými v deviatich radoch do tvaru «V». Rotor 
je dimenzovaný pre obrovské zaťaženie pri rezaní a 
plnení vozidla. Jeho výkon je enormný a aj voz s 
objemom 55 m³ je naplnený za niekoľko minút.

Zberač šírky 2,10 m so šiestimi radmi prstov  
a rozostupom prstov 55mm. Vďaka bezdráhovej 

konštrukcii vedenia zberacích prstov je tu podstatne 
menej pohyblivých častí, vyžadujúcich mazanie a 

údržbu. Zberač je nielen menej náročný na údržbu, 
má aj nižšie opotrebovanie pohyblivých častí a tým 

dlhšiu životnosť. Rovnako je menej náročný na príkon 
a má oveľa nižšiu hlučnosť.

SENÁŽNE VOZY
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Špičková kvalita balíkov
LISY NA OKRÚHLE BALÍKY

Nepretržitým lisováním a balením ušetríte 
na každom balíku 15 až 18 sekúnd.
To je pri výrobe 500 balíkov za deň 
časová úspora 2,5 hodiny denne.

Non-stop proces lisovania a balenia  

je efektívny, zvyšuje produktivitu 
práce a šetrí náklady.

Dôležitá je aj kvalita krmiva
v takto vyrobenom balíku.

Jednoduchý systém pre presun balíka
a vysokorýchlostná dvojramenná vertikálna 
balička s krátkym baliacim časom  
a jemným odložením balíka na zem.

Plne automatizované riadenie
s kamerami, prenášajúcimi obraz 

na displej v reálnom čase, 
umožní obsluhe sústrediť sa  

na podstatné bez zbytočného 

rozptyľovania.

V I D E O



Pod kontrolou
V normálnom režime FastBale pracuje úplne 
automaticky. Dokonca aj odloženie hotového balíka  
je úplne automatické. Kamery poskytujú obsluhe 
stroja kontrolu nad procesom balenia a bezpečného  
vyklopenia hotového balíka.

Non-Stop lisovanie a balenie
FastBale úplne eliminuje časy potrebné na rozjazd
a zastavenie, ako je to u obyčajných lisov. Konštrukcia 
FastBale je dvojkomorová, plne zložená z lisovacích 
valcov.

Integrovaná balička
FastBale dvojsatelitná balička so zvislou osou rotácie
a dvoma obežnými ramenami. Balík je uložený na 
dvoch poháňaných valcoch.
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Fantastický výkon vkladacieho rotora
Obrovský priemer vkladacieho rotora 800 mm 
vybaveného päťdesiatimi Hardox pretlačovacími 
prstami dáva lisom bezkonkurenčnú kapacitu na 
vstupe. Zberač FastBale je vybavený piatimi 
priečkami so zbieracími perami. Každé je vedené v 
dvoch vačkových dráhach po oboch stranách zberača. 
Zaťaženie sa tým rozloží na 50% a životnosť zberača 
sa predĺži.

Hladké preklopenie balíka
Hotový balík je preklopený z FastBale lisovacej 
komory priamo na nosné valce baličky. Baliaci stôl sa 
potom zdvihne a dvojité ramená začnú balík ovíjať.

2
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1
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6250
Lisovacia komora RotaMax je 
tvorená 6 valcami v prednej  
a reťazovým priečkovým 
dopravníkom v zadnej časti. 
Vhodný pre lisovanie suchého  
i zavädnutého krmiva. Nehrozí 
nebezpečenstvo zastavenia 
balíka pri lisovaní extra 
preschnutých krmovín.

6350
Špecialista na lisovanie senáže, 
dosahuje vysokú hustotu stlačenia 
krmovín v perfektne tvarovaných 
balíkoch. Vysokokapacitný zberač 
plní lisovaciu komoru tvorenú
17 valcami rýchlo a rovnomerne.

6716
Menší typ z profesionálneho 
radu 6700. Kverneland typ 6716 
má šírku lisovacej komory, 
tvorenej 5 pásmi, 1,2m a priemer 
balíka je možné nastaviť od 0,6 
do 1,6 m. Ostatné parametre má 
zhodné s väčším typom 
Kverneland 6720.

FlexiWrap
Typ FlexiWrap kombinuje vysokú 
hustotu stlačenia, presné 
preklopenie balíka a jeho rýchle 
ovinutie baličkou s dvoma 
satelitnými ramenami. Základom 
môže byť ako typ 6350 s pevnou 
komorou, tak typy 6716 a 6720
s variabilnou komorou.

6720
Profesionálny rad 6720 je vybavený 
rezacím ústrojenstvom SuperCut so 
14 alebo 25 nožmi. Päťpásová 
variabilná lisovacia komora so 
systémom Inteligent Density 3-D 
umožní prednastavenie troch 
rôznych hustôt zlisovania v troch 
rôznych priemeroch pre jadro, 
medzivrstvu a obvodovú vrstvu 
balíka.

6350 FastBale 
Lis pre nonstop kontinuálne 
lisovnie a balenie. Lisovacia 
komora je rovnaká ako pri type 
6350 + . Dvojsatelitná balička  
s horizontálnou osou rotácie  
a šetrným odložením balíka. 
Možnosť viazať balík ako do  
siete, tak priamo do fólie.

LISY  
NA OKRÚHLE 

BALÍKY
Desaťročia skúseností vo vývoji lisov sú 
zúročené v každom lise Kverneland.

Posledná generácia lisov Kverneland s pevnou
aj variabilnou komorou vám dáva istotu 
bezkonkurenčného výkonu a schopnosti
zlisovať v najvyššej kvalite rozmanité druhy krmovín.
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Všetky lisy Kverneland prichádzajú s patentovaným 
systémom viazania do siete PowerBind. Ten bol 
maximálne zjednodušený v porovnaní s tradičnými 
systémami s podávacími valčekmi, ktoré boli úplne 
vynechané. Naviac je PowerBind najrýchlejší systém 
pri výmene role siete. To znamená minimálne prestoje 
a maximum času pre lisovanie. Možno použiť role siete 
šírky 130 cm a s návinom až 4 000 m.

Lisy s pevnou komorou

Modely
Priemer  

balíka (m) Prevedenie

RotaMax: valce a priečkový dopravník

6250F 1,20 x 1,25 Zberač 2 m, vkladacie vidly,  
povrázok / sieť, alebo oboje

6250R 1,20 x 1,25 Zberač 2 m, PowerFeed rotor,  
povrázok / sieť, alebo oboje

6250SC 1,20 x 1,25 
Zberač  2,20 m, SuperCut-14  
nožov, sieť, alebo sieť a 
povrázok

PowerMax: valce

6350R 1,20 x 1,25
Zberač 2,20 m, PowerFeed 
rotor, povrázok / sieť, alebo 
oboje

6350SC 1,20 x 1,25 Zberač 2,20 m, SuperCut-14, 
alebo 25 nožov

6350FW 1,20 x 1,25 Kombinácia lisu a baličky

Systém 3D Intelligent Density

6716 1,20 x 0,60 
– 1,65/2,00 m

Zberač 2,20 m, rotor,  
so 14 a 25 nožmi

6720 1,20 x 0,60 
– 1,65/2,00 m

Zberač 2,20 m, rotor,  
so 14 a 25 nožmi

    6716FW 1,20 x 0,60 
– 1,65/2,00 m Kombinácia lisu a baličky

    6720FW 1,20 x 0,60 
– 1,65/2,00 m Kombinácia lisu a baličky

POWERBINDSUPERCUT 14  
A SUPERCUT 25 

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO 
PLNENIA KOMORY

SYSTÉM MERANIA VLHKOSTI

3D INTELLIGENT DENSITY

SYSTÉM VÁŽENIA BALÍKA

Lisy Kverneland 6250/6350 a 6716/6720 môžu byť vybavené 
SuperCut 14 alebo SuperCut 25 nožovým rezacím ústrojenstvom  
s výslednou dĺžkou rezanky 70 alebo 40 mm. To je ideálne 
riešenie pre balíky zlisované na väčšiu hustotu. Pri použití 
rezania sa do balíka s rovnakým priemerom vojde až o 20% 
viac hmoty. Šetrí sa tak sieť, fólia aj transportné náklady.

Jednoduchá konštrukcia: dve 
teleskopické ramená oja. 
Vnútri jedného je hydraulický 
piest. Rozvádzač s cievkou sú 
umiestnené vpravo na oji. 
Systém je doplnený uhlovým 
senzorom pre presné 
snímanie aktuálnej pozície 
oja + čidlom vnútri lisovacej 
komory snímajúcim tvar a 
veľkosť balíka na pravej a 
ľavej strane. Systém podľa 
narastania balíka v komore 

Snímač merania obsahu vody 
v krmive je umiestnený 
priamo v lisovacej komore, v 
priebehu lisovania a viazania 
meria vlhkosť balíka.

Váhové senzory sú 
namontované vnútri nápravy 
priamo v nábojoch kolies 
a priebežne vážia hmotnosť 
balíka v lisovacej komore.

skracuje alebo predlžuje 
pomocou piestu teleskopické 
ramená oja a lis sa sám 
navádza na riadok, tak aby 
plnenie komory bolo 
rovnomerné.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

3 prednastavené lisovacie 
tlaky v troch priemeroch 
majú za výsledok balík
správnej hustoty pri rôzne 
preschnutom krmive.

LISY NA OKRÚHLE BALÍKY
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Pre maximálnu kvalitu senáže
BALIČKY OKRÚHLYCH BALÍKOV 

DuoWrap (dva napináky fólie) 

66% prekrytie pre hermetické zabalenie  
a o 33 % nižší čas potrebný na ovíjanie fóliou.

Úzka na prepravu 
po komunikáciách 

vďaka otočeniu pravého kolesa  
dovnútra podvozku

Dva poháňané valce veľkého 
priemeru a štyri pásy  
zabezpečia pravidelné otáčanie 
balíka aj vo svahovitom teréne.

Schopná manipulovať s balíkmi  
až do hmotnosti 1 200 kg



Nízka konštrukcia stroja
Nízka konštrukcia podvozku baličky je zárukou 
šetrného vyklopenia hotového balíka z malej výšky,
a tak aj bez použitia dodatočného tlmiča pádu 
nedôjde k poškodeniu obalu.

Kverneland 7740 - voľba profesionálov
Zosilnená konštrukcia rámu a nakladacieho ramena 
dovoľuje jeden balík prevážať na nakladacom 
ramene, zatiaľ čo druhý je balený na baliacom stole. 
Na ľavom boku je umiestnené protizávažie na 
zaistenie stability pri nakladaní ťažkých balíkov.

Baliaci stôl
Dva valce veľkého priemeru, oba poháňané, zaistia 
pravidelnú rotáciu balíka bez preklzu alebo 
zastavovania, aj keď pracujete na svahu. 4 nekonečné 
pásy so zdrsneným povrchom stabilne podopierajú 
balík pri rotácii stola. Tak je možné pracovať s vyššími 
otáčkami.

Hydraulické odrezanie fólie
Baličky Kverneland používajú hydraulicky ovládaný 
nôž a pridržiavač fólie. Proces odrezania fólie
po dokončení balenia a jej uchytenie pre balenie
ďalšieho balíka je plnoautomatický.
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Novinka: DuoWrap
DuoWrap urýchli o 50% balenie a v porovnaní
s baličkou s jedným napínačom fólie taktiež znižuje 
nebezpečenstvo pretrhnutia fólie pri balení. 
S využitím 66% prekrytia dvoch fólií aplikovaných na 
balík súčasne zaistí rovnomerné a vzduchotesné 
prekrytie fóliou.

Ovládanie funkcií
Balička Kverneland 7740 sa dodáva s poloautomatic-
kým joystickovým ovládaním (J) alebo s plnoautoma-
tickým ovládaním cez pilotbox (C). Poloautomatické 
ovládanie umožňuje ovládať všetky funkcie ľahko 
pohybom joysticku a na pilotboxe si zasa môžete 
nastaviť plnoautomatický cyklus balenia
a uľahčiť si prácu.
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Kverneland 7710
Typ 7710, nesená balička
s rotačným stolom, je ideálna 
pre balenie balíkov vozených 
na farmu. K baličke je možné 
dodať diaľkové ovládanie.

Kverneland 7730
Typ 7730 je ťahaná balička
s rotačným stolom a pevným 
držiakom fólie. Automatické 
odrezanie a uchytenie fólie
má v štandarde.

Preklápač balíkov
Typ 7730 môže byť doplnený
o preklápač balíkov, ktorý 
jemne postaví vysúvaný 
balík na jeho podstavu.

Kverneland 7740
Typ 7740 je vybavený 
protizávažím pre ťažké balíky 
a výsuvne nastaviteľným 
nakladacím ramenom.

Kverneland 7820
Typ 7820 umožňuje súčasnú 
prepravu a balenie balíka. 
Zabalený balík je jemne 
odložený na skladovaciu 
plochu. Model 7820 je možné 
niesť aj na teleskopickom 
ramene nakladača
-manipulátora a hotové 
balíky rovno stohovať.

Kverneland 7850
Typ 7850 je ťahaná balička
s pevným baliacim stolom
a dvojicou obežných ramien
so zvislou osou rotácie. Táto 
stabilná konštrukcia dovoľuje 
rýchle balenie pri súčasnom 
prejazde k ďalšiemu balíku.

KATALOG STROJŮ94
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Baličky Kverneland rýchlo a nepriedušne 
zabalia krmoviny a uchovajú ich výživové 
hodnoty.

Investícia do baličky Kverneland je vašou istotou 
kvalitného krmiva. Z modelového radu si vyberie každý 
- baličky nesené, ťahané, s nakladacím ramenom
alebo samonakladacie, baličky s rotačným stolom 
alebo so satelitnými ramenami. Každý model má dva 
poháňané valce a nízku konštrukciu pre ľahké 
nakladanie a šetrné vykladanie balíka.

BALIČKY 
OKRÚHLYCH 

BALÍKOV



Systém HSP je kombináciou dvoch novovyvinutých systémov. 
Prvý, DuoWrap, dovoľuje baliť dvoma fóliami naraz a dosiahnuť 
prekrytie 66%. Čas potrebný pre zabalenie balíka sa zníži
o tretinu. S dvojitým držiakom fólie DuoWrap modely 7740 balia
o 50% rýchlejšie ako modely s jedným držiakom fólie. Riziko 
pretrhnutia fólie je tiež nižšie. DuoWrap je možné agregovať so 
všetkými baličkami Kverneland s rotačným stolom. Systém je 
možné spätne domontovať na už vyrobené baličky.

Nový systém OptiSpeed dovoľuje baliť pri vyšších otáčkach 
rotácie baliaceho stola tým, že monitoruje kývanie balíka na 
baliacom stole pomocou akcelerometra namontovaného na 
prednej časti rámu baličky. Rýchlosť rotácie balíka sa 
automaticky zvýši, keď je balík stabilný. Ak akcelerometer 
indikuje silnejšie signály, ak balík začína byť nestabilný, systém 
automaticky zníži rýchlosť otáčania na bezpečnú hodnotu, kým 
sa balík stabilne neusadí na pásoch. To sa využije hlavne pri 
balení v kopcovitom teréne alebo pri balení balíka 
nedokonalého tvaru, kedy systém rýchlosť zníži. Ak balíme na 
rovine, alebo perfektne tvarované balíky, systém rýchlosť opäť 
zvýši bez rizika vyklopenia balíka.

Modely Ovládanie Typ Nakladanie

Rotačný stôl

7710 Pilotbox (C) Nesený Externé

7730 Manuálne - bovdeny (M) 
Elektrické - joystick ( J) Ťahaný Bočné nakladacie rameno

7740 Elektrické - joystick ( J),   
nebo pilotbox (C) Ťahaný Bočné nastaviteľné nakladacie 

rameno

Obežné ramená

7820 Elektrické - joystick ( J) Nesený Samonakladanie

7850 Pilotbox (C) Ťahaný Čelné nakladacie rameno

VYSOKORÝCHLOSTNÝ SYSTÉM (HSP)  
NA OPTIMALIZÁCIU OTÁČOK

OptiSpeedDuoWrap

Jednoduchá výmena fólie 
Baliť možno do fólie šírky 500 alebo 750 mm. Nastavením 

odporu odvíjania fólie určíte jej predpätie a pomerné 
natiahnutie. To má vplyv na zlepenie jednotlivých vrstiev a na 

ich následnú vzduchovú nepriepustnosť.

Ocenenie SIMA 2017

U ťahaných baličiek Kverneland je možné pri práci na poli zvýšiť 
stabilitu stroja otočením pravého kolesa podvozku na vonkajšiu 
stranu nápravy, bez použita náradia. Pri jazde po úzkych 
cestách koleso opäť ľahko vrátite na vnútornú stranu nápravy.
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Do priemeru balíka 1,9 m
Kverneland ponúka rozdružovače
o objemoch korby 2, 3, 4,2 a 6 m³, 
pričom vonkajšie rozmery sú čo 
možno najmenšie. Dokážu rozobrať 
okrúhle balíky do priemeru 1,9 m.

2-rýchlostná prevodovka  
Štandardne pri modeloch Kverneland 
853 a 856. Pre redukciu otáčok 
metacieho kolesa pri zakladaní do 
žľabu alebo pre navýšenie otáčok pri 
nastielaní až do vzdialenosti 25 m *. 
Pružinové vracanie radiacej rukoväte, 
vyvedené na ľavý bok rozdružovača, 
vám uľahčí zmenu prevodového 
stupňa v prevodovke.

Nastielanie až do vzdialenosti 25 m*
Rozdružovací bubon a vrhacie koleso

⌀ 1 600 mm spoľahlivo rozoberú
aj balíky s vysokou hustotou stlačenia

a vďaka mohutnej kapacite prúdu 
vzduchu je pôsobivý aj dosah 

nastielania až do 25 m*

Protiblokovací systém DFCS
Systém DFCS zaistí hladkú prevádzku 
stroja bez nebezpečenstva upchatia 

vrhacej koncovky. Systém obmedzuje 
množstvo materiálu prúdiaceho k 

vrhaciemu kolesu počas štartu stroja, 
a tak zabráni zahlteniu vrhacieho 

kolesa skôr, než dosiahne pracovné 
otáčky

Vysoká úroveň už v štandarde
ROZDRUŽOVAČE BALÍKOV

V I D E O
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Otočná alebo pevná bočná koncovka
Rozdružovače Kverneland môžu byť osadené oboma 
typmi metacích koncoviek ako otočnou, tak pevnou. 
Pevná je vhodná hlavne pre kŕmenie, otočná 
koncovka umožní obsluhe presné nastielanie hlavne 
v ťažko prístupných priestoroch maštalí.

Úplne pod kontrolou
Okrem ovládacieho pilotboxu, umiestneného v kabíne 
traktora, je Kverneland 853 PRO a 856 PRO vybavený 
prídavným páčkovým ovládaním umiestneným na 
boku stroja. Ovláda sa s ním reťazový dopravník dna
a výklopné zadné vráta. Možnosť ovládať posun 
balíka a zatváranie vrát priamo od stroja uľahčí 
obsluhe prácu pri nakladaní balíka.

Unikátna konštrukcia rozdružovacieho bubna
Rozdružovací valec a vrhacie koleso sú konštruované 
tak, aby priechodnosť bola čo najväčšia. Rozdružovací 
valec je osadený zubami a hrebeňmi pre agresívne 
rozoberanie balíka a účinnú dopravu materiálu
k vrhaciemu kolesu. Kverneland používa na všetkých 
modeloch rozdružovačov zvláštne postavené nože, 
ktoré sú montované na medzikruží valca vyklonené
pod uhlom striedavo vľavo a vpravo a pri rotácii 
vytvoria súvislý odber materiálu.

Dvojrýchlostná prevodovka
Pre voľbu správnej rýchlosti vhodnej na kŕmenie 
alebo pre nastielanie je Kverneland 853 a 856 
vybavený dvojrýchlostnou prevodovkou. Nízka 
rýchlosť vrhacieho kolesa zaistí presné uloženie 
senáže do žľabu a vysoká rýchlosť zaistí silný prúd 
materiálu pre nastielanie až do vzdialenosti 25 m.

Samonakladacie zadné vráta
Tvar zadných vrát je konštruovaný tak, aby pre 
naloženie balíka nebolo nutné použiť ďalšiu techniku. 
Zároveň sú zadné vráta dostatočne dimenzované na 
to, aby ste na nich mohli viezť ďalší balík určený na 
rozobratie. Napriek malým vonkajším rozmerom 
pojmú rozdružovače Kverneland úctyhodný objem 
materiálu, tri okrúhle balíky za sebou alebo dva 
hranaté na sebe.

Podlahový dopravník
Podlahový dopravník je zložený z dvoch reťazí
a priečok uzavretého profilu. Je hydraulicky poháňaný, 
s premenlivou rýchlosťou a spätným chodom. Väzba 
medzi podlahovým dopravníkom a rozdružovacím 
valcom bola konštruovaná tak, aby tok materiálu
bol čo najhladší.

3

4
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852
Nesený rozdružovač s objemom 2 m³ je určený hlavne 
pre prácu so slamou na účely nastielania. Aj tento 
najmenší stroj dokáže jeden balík rozdružovať a druhý 
viezť pripravený na nakladacích vrátach, čím 
zdvojnásobí svoju kapacitu. Veľká výhoda neseného 
prevedenia sa ukáže pri vycúvávaní z neprejazdných 
maštalí.

853 Pro - 856 Pro
Séria Pro, profesionálne stroje s objemom 3 m³ a 6 m³, 
vybavené dvojrýchlostnou prevodovkou pre kŕmenie
i nastielanie. Prídavné ovládanie posuvu dna, 
zatváranie dverí na boku stroja a vrhacia koncovka 
zložená z troch segmentov.

Kverneland 853
Kverneland 853 s objemom 3 m3. Vďaka konštrukcii ako 
ťahaný stroj s podvozkom nekladie tento rozdružovač 
veľké nároky na traktor, preto ho možno agregovať
aj s traktormi nižších tried. Rovnako ako všetky ostatné 
rozdružovače Kverneland aj tento model umožňuje 
vezenie ďalšieho balíka na nakladacích vrátach.

Kverneland 853 PRO DFCS
Má zosilnenú korbu novej konštrukcie s objemom 3 m³
a umožní rozdružovať okrúhle balíky až do priemeru 1,9 
m. Rozdružovač je vybavený systémom DFCS, ktorý 
zabraňuje zahlteniu vrhacieho ústrojenstva pri rozbehu 
stroja. Vďaka rozdružovaciemu bubnu a vrhaciemu kolesu, 
novo navrhnutému pre tento model, je priechodnosť 
materiálu významne vyššia s dosahom pri nastielaní až 
25 m*.KATALÓG STROJOV98

Vyberie si každý.

Výrobný rad rozdružovačov Kverneland bol zostavený 
tak, aby si každý farmár mohol vybrať stroj presne pre 
svoje maštale a maximálne šetril prácu a náklady pri 
kŕmení a nastielaní. Nesený rozdružovač 852 a ťahané 
rozdružovače 853, 856 a 864 sú používané pre 
nastielanie aj pre kŕmenie. Ich konštrukcia umožňuje 
pracovať so všetkými druhmi materiálov: seno, slama, 
senáž aj siláž. Objem korby je 2, 3, 4,2 a 6 m³. Sú 
vybavené buď pevnou bočnou koncovkou alebo 
otočnou koncovkou. Ovládanie stroja je buď 
mechanické, pomocou bovdenov, alebo elektrické, 
pričom do kabíny traktora vedie iba jeden kábel.

ROZDRUŽOVAČE 
BALÍKOV

ROZDRUŽOVAČE BALÍKOV



Modely Objem (m3) Nastielací dosah (m) Vrhacia koncovka

Rozdružovače balíkov

Kverneland 852 2 18* Pevná alebo otočná

Kverneland 853 3 18* Pevná alebo otočná

Kverneland 853 Pro 3 25* Pevná alebo otočná

Kverneland 856 Pro 6 25* Pevná alebo otočná

Ovládací box je prehľadný a ovládanie 
všetkých funkcií stroja priamo z kabíny 
traktora je jednoduché. Modely PRO  
sú štandardne vybavené diaľkovým 
ovládaním vrát a dopravníka.

Počas nakladania rozdružovača je DFCS v zapnutej polohe, to znamená, že hrebeň 
DFCS je v spodnej polohe. To zaistí, že sa vrhacie koleso nezablokuje materiálom 
pri rozbehu stroja. Až keď sa vrhacie koleso roztočí do optimálnych otáčok, 
stlačíte gombík a hrebeň DFCS sa postupne presunie do hornej polohy a otvorí 
plný priechod materiálu k rozdružovaciemu bubnu a vrhaciemu kolesu. Takto je 
zabezpečený plynulý rozbeh stroja pri štarte a mimimalizované riziko 
zablokovania stroja. Bez problémov tak využijete celú kapacitu korby 
rozdružovača pri nakladaní voľného materiálu. Ide o spoľahlivý, jednoduchý 
sytém s minimálnou údržbou.

OVLÁDACÍ 
PILOTBOX

Vrhacie koleso rozdružovačov Kverneland  
o priemere 1 600 mm a so 6 rozmernými 
lopatkami vytvorí dostatočný ventilačný 
efekt pre transport veľkého objemu 
materiálu.

Tichý pohon rozdružovacieho bubna 
štvornásobným klinovým remeňom
s možnosťou preklzu pri blokácii bubna. Pre 
istenie nie je potrebná trecia spojka. 
Jednoduchý skrutkový napinák s pravo / 
ľavým závitom a zaistením maticami 
udržuje remene optimálne napnuté.

3-vzájomne prepojené klapky tvoria plynulo 
nadväzujúce ohyby otočnej koncovky pre 
presné nasmerovanie toku materiálu i do 
problematických miest pri nastielaní slamou 
až na vzdialenosť 25 m.*

* Záleží na druhu zastielacieho materiálu a na poveternostných podmienkach pri použití vo voľnom priestore.

SYSTÉM DFCS  
BRÁNIACI UPCHANIU STROJA

Systém DFCS vypnutý Systém DFCS zapnutý Jednoduché a jasné
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Naša ponuka riešenia pre presné 
poľnohospodárstvo
je zásadná pre úspešné riadenie vášho 
podnikania. Použitie elektroniky, softvéru, 
satelitných technológií a on-line nástrojov vám 
umožní efektívnejšie využívať vaše nástroje a 
dosiahnuť vyššiu ziskovosť pri pestovaní plodín.
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MAXIMÁLNA
RENTABILITA

SKVELÝ PREHĽAD

NAJVYŠŠIA ÚČINNOSŤ



SORTIMENT PRODUKTŮ ISOMATCH 103

VÍZIA

KĽÚČ K VYŠŠEJ RENTABILITE
   PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Presné poľnohospodárstvo sa stáva štandardom a jeho 
význam a vplyv sa bude v budúcnosti aj naďalej zvyšovať. 
Súčasná ponuka od dodávateľov dáva poľnohospodárom 
veľa možností a riešení, ako “vyrábať viac za menej”, 
využívať efektívnejšie vstupy, a tým zvýšiť ziskovosť a 
konkurencieschopnosť.
V rámci vízie a stratégie firmy Kverneland je vývoj
a riešenie presného poľnohospodárstva prioritou. Vidíme to 
ako pokračujúci proces vzrušujúceho vývoja v presnom 
poľnohospodárstve a integráciu digitálnej technológie do 
našich strojov. Veríme, že presné poľnohospodárstvo je o 
tom, ako rastú vaše plodiny rovnako, ako zisky. Kľúčom je 
prevádzkovať vašu farmu ako úspešnú firmu. Naše 
technológie zlepšujú výkonnosť existujúcich 

poľnohospodárskych zariadení a pomáhajú vám pri 
vytváraní stratégie a realizácii vašich cieľov pri vytváraní 
ziskových operácií. S ponukou Kverneland IsoMatch 
produktov budete mať kompletný prehľad
o vašom poľnohospodárskom podniku. Vaša investícia
do IsoMatch produktov prispieva k čo možno najvyššej 
efektivite, produktivite a zamedzeniu plytvania na 
dosiahnutie maximálnej ziskovosti.

iM FARMING - inteligentné riešenia, ktoré uľahčujú stále 
náročnejšie a zložitejšie podmienky a pomáhajú pri 
vytváraní zisku.

Vaša investícia do produktov presného 
poľnohospodárstva Kverneland prispieva

k efektivite, presnosti, a tým k rentabilite.



NOVINKA

104 SORTIMENT PRODUKTŮ ISOMATCH

UNIVERZÁLNE TERMINÁLY

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Vďaka pokročilým hardvérovým a 
softvérovým funkciám poskytuje tento 
terminál s 12 palcovou obrazovkou optimálne 
riešenie pre riadiaci systém všetko v jednom 
z kabíny traktora, vrátane automatického 
riadenia. Je centrom pre pripojenie všetkých 
strojov ISOBUS, prevádzkovanie presných 
poľnohospodárskych aplikácií a systémov 
riadenia poľnohospodárskych podnikov. 
Ponúka všetko, čo potrebujete na to, aby ste 
získali maximum zo svojich strojov a plodín, 
rovnako ako úsporu nákladov na hnojivá, 
pesticídy a osivá pomocou automatického 
ovládania sekcií a variabilného dávkovania. 
S jedinečnou funkciou zobrazenia dvoch 
obrazoviek vám ponúka možnosť prezerať a 
ovládať dva stroje alebo procesy súčasne.

Ako moderný farmár potrebujete efektívne a ľahko ovládateľné stroje, aby ste dosiahli 
najlepší výkon a najvyššiu produktivitu. Chcete získať maximum z vašich strojov
a plodín, rovnako ako úsporu nákladov na hnojivá, pesticídy a osivá. Pre splnenie 
týchto požiadaviek vyvinula spoločnosť Kverneland univerzálny terminál IsoMatch 
Tellus PRO. 

Všetko čo potrebujete na získanie maxima
z vašich strojov a plodín 

S ISOMATCH TELLUS PRO

Pripravený na budúcnosť
Čas sú peniaze a získanie vyššej produktivity nám 
nedovoľuje strácať čas. To je dôvod, prečo krátke kľúčové 
slovo pre tento nový terminál v produktoch IsoMatch. 
S moderným hardvérom vyskúšate rýchlu reakciu 
terminálu, ktorý dokáže ovládať aj náročnejšie aplikácie. 
Pomocou terminálu IsoMatch Tellus PRO ste pripravení 
pracovať s inovatívnymi funkciami a budúcimi aplikáciami. 
Dôležitou výhodou je možnosť pripojenia tohto terminálu k 
IsoMatch FarmCentre, novému telematickému riešeniu a 
inteligentnej webovej aplikácii. Aby bolo možné ešte viac 
sa sústrediť na poľné práce, je k dispozícii plnoautomatické 
riadenie IsoMatch AutoDrive-E v aplikácii IsoMatch 
GEOCONTROL *. Maximálny pracovný rozsah pre “task 
controller” sa zvýšil na 10 km od počiatočného bodu, kvôli 
profesionálnej práci aj na extrémne veľkých pozemkoch. 
Vďaka novej obrazovke s vysokým jasom získate ešte väčší 
komfort obsluhy. Viditeľnosť sa počas dňa zvyšuje a 
zmenšuje pri zotmení.

* s licenčným kľúčom IsoMatch GEODRIVE®
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JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

IsoMatch Tellus GO je cenovo výhodný terminál so sedem 
palcovou obrazovkou špeciálne vyvinutý pre jednoduché 
ovládanie poľnohospodárskych strojov. Jednoduché 
nastavenie stroja pomocou dotykovej obrazovky a 
optimálne ovládanie pri jazde pevnými tlačidlami a 
otočným ovládačom.

Tento terminál uľahčuje ovládanie akéhokoľvek ISOBUS 
stroja z kabíny traktora a môže byť vaším prvým krokom 
do presného poľnohospodárstva. IsoMatch GEOCONTROL 
umožňuje dosahovať vyššie výnosy, znižovať náklady
a robiť prácu jednoduchšie. Pre vaše pohodlie sú k 
dispozícii samostatné licencie na IsoMatch Shope pre 
jednotlivé funkcie. Umožňuje vám prispôsobiť investíciu 
vašim potrebám a kúpiť funkcie, ktoré potrebujete.

Pri rozhodovaní, aké zariadenie kúpiť, nie je vždy ľahké nájsť optimálne riešenie v 
dnešnej širokej ponuke na trhu. Technológia sa vyvíja rýchlo a traktory a stroje sú 
stále viac vybavené špičkovou elektronikou. Chápeme túto zložitosť a zaviazali sme 
sa, že vám poskytneme jednoduché a napriek tomu pokročilé poľnohospodárske 
riešenia. 

S ISOMATCH TELLUS GO

Špeciálne vyvinutý pre riadenie strojov
jednoduchým spôsobom
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UNIVERZÁLNE TERMINÁLY ISOMATCH

Ako profesionálny poľnohospodár chcete mať  pri práci na poli vždy vysoko kvalitné 
stroje a elektronické riešenia. Ako líder v oblasti ISOBUS technológií, garantuje 
Kverneland úspech tým, že ponúka ľahké poľnohospodárske riešenie. Poskytnutím 
certifikácie na všetky naše zariadenia od AEF organizácie, zabezpečujeme kompatibilitu 
terminálov IsoMatch Tellus PRO a IsoMatch Tellus GO so všetkými zariadeniami ISOBUS. 
Jednoducho vstúpte do traktora, otočte kľúčom a choďte. Žiadne ťažké konfigurácie, 
terminál automaticky zobrazuje zariadenie na obrazovke.

INTELIGENTNÉ PRODUKTÍVNE RIEŠENIE

“Som veľmi spokojný s postrekovačom Kverneland 
iXtrack, zvlášť s programom automatického čistenia, 
vďaka ktorému je môj postrek oveľa jednoduchší. Tiež 
som kúpil IsoMatch Tellus GO. Tento terminál robí 
ovládanie postrekovača menej komplikovaným vďaka 
dotykovej obrazovke, pevným tlačidlám a otočnému 
ovládaču. A som si vždy istý, že tento ISOBUS terminál 
funguje, pretože je od rovnakého výrobcu ako môj 
iXtrack. “

Simon de Koning - Holandsko  
100 ha zemiaky, cibuľa, mrkva,  
pšenica a čakanka
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UNIVERZÁLNE TERMINÁLY

Zlepšite sa pomocou online cvičení
IsoMatch Simulátor je virtuálny tréningový program na 
stiahnutie zadarmo. Simuluje všetky funkcie univerzálnych 
ISOBUS terminálov IsoMatch a ISOBUS strojov Kverneland. 
Trénujte a zoznámte sa s vaším zariadením, aby ste predišli 
chybám a zlepšili výkon stroja.
 

Univerzálna obrazovka IsoMatch Tellus PRO IsoMatch Tellus GO

Hardwarové funkcie

Veľkosť obrazovky 12" 7"

Dve obrazovky s ISOBUS rozhraním •  -

Dotyková obrazovka •  •  
Otočný ovládač - •  
Pevné tlačidlá - •  
USB porty 4 2

Softwarové funkcie

Univerzálny ISOBUS terminál •  •  

Traktor ECU •  •  

Dokumentácia •  •  
Automatické vypínanie sekcií - licencia* •  •  
Automatické variabilné dávkovanie - 
licencia* •  •  

IsoMatch GEODRIVE® - licencia* •  -

Manuálne navádzanie •  •  
Kalkulačka •  •  
Integrované návody k obsluhe •  •  
AutoSetApp pre nastavenie rozmetadla •  •  
Príslušenstvo

IsoMatch Mobile (IsoMatch FarmCentre) - 
aplikácia •  •  

IsoMatch AutoDrive-E automatické riadenie •  -

IsoMatch Global PRO GPS anténa •  •  

IsoMatch Grip joystick •  •  

IsoMatch InLine svetelná lišta •  •  
IsoMatch (Multi)Eye kamera •  •  
IsoMatch Wireless (Wifi) pripojenie •  •  

* Predáva sa zvlášť
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ISOMATCH GEOCONTROL

APLIKÁCIE PRESNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Využitie plného potenciálu poľnohospodárstva znamená rast a rozvoj vášho 
podnikania. Keď je potrebné pracovať, potrebujete optimálne nastavenie a riešenie, 
aby ste mohli pracovať čo najefektívnejšie. IsoMatch GEOCONTROL je pokročilá 
aplikácia pre presné  poľnohospodárstvo. V rámci terminálov IsoMatch Tellus PRO a 
IsoMatch Tellus GO vám pomôže ovládať všetky stroje ISOBUS kompatibilné. V 
kombinácii s GPS signálom spĺňa budúce požiadavky na jednoduchý a ziskový spôsob 
práce.

JEDNODUCHÝ A RENTABILNÝ SPÔSOB PRÁCE 

IsoMatch GEOCONTROL - ovládanie sekcií (SC)
“Section Control” licencia zabezpečí, že sa sekcie automaticky 
vypínajú a zapínajú. Tým sa zabraňuje nežiaducemu prekrývaniu a 
aplikácii mimo okraj polí.
• vypínanie sekcií na už pokrytých oblastiach poľa.
• vypínanie sekcií pri jazde mimo hraníc poľa.
• vypínanie sekcií pri jazde vzad.
• zapínanie a vypínanie pri otáčaní na úvrati.
• možnosť manuálneho vypnutia.

IsoMatch GEOCONTROL - variabilné dávkovanie (VR) 
“Variable Rate” licencia automaticky upravuje dávku vášho stroja na 
základe vstupných dát z premenlivých dávkovacích máp. Umožňuje 
meniť dávku hnojív, pesticídov a osív.
• presun špecifickej dávky z úlohy na stroj.
• zaznamenanie použitej dávky zo stroja do úlohy.

Znížte nežiaduce presahy
a ušetrite až 15% nákladov

s IsoMatch GEOCONTROL
Bezplatné funkcie
• Dokumentácia: uloženie všetkých prevádzkových dát a poľných máp pomocou USB rozhrania do 
informačných systémov podniku alebo pomocou nového IsoMatch FarmCenter riešenia.
• Manuálne navádzanie: odporúčaný smer jazdy pomocou vodiacich liniek v teréne a na úvrati
v kombinácii IsoMatch InLine.
• Inteligentné zaznamenávanie poľných hraníc: nezávisle od pracovnej šírky aj bez korekcie 
náradím.
• Ohraničenie úvrate: vytváranie nových koncových bodov na úvrati
• Navádzacie linky: možnosť až 20 navádzacích liniek na pozemok
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Hardware AutoDrive v kombinácii s licenciou IsoMatch 
GEODRIVE pridá funkcie automatického navádzania do 
IsoMatch GEOCONTROL. Kým riadenie je ovládané 
automaticky, môžete ovládať zariadenia a svoju prácu ľahšie 
a môžete sa sústrediť na 100% výsledok na poli. Práca je 
efektívnejšia a presnejšia (DGPS: presnosť 30-50 cm, RTK: 
presnosť 2-3 cm) a zabraňuje prekrývaniam, čo vedie k 
úspore nákladov na hnojivo, pesticídy a osivá o 5-10%.

 

Ľahké integrované nastavenie
Nastavenie a plná prevádzka sú pohodlne riadené jedinou 
aplikáciou: IsoMatch GEOCONTROL. Presné ovládanie  
a riadenie traktora na jednej obrazovke. Nahrávanie vopred 
nahraných priamych alebo zakrivených navádzacích línií 
možno vykonať súčasne s hranicou pozemku. Pre každý 
pozemok možno uložiť viac línií. Konkrétne konfigurácie  
a nastavenia pre kombináciu traktora a náradia možno uložiť 
do profilov traktora, ktoré možno kedykoľvek vyvolať. 
Systém IsoMatch AutoDrive sa skladá z balíka dodatočného 
hardvéru a funkcie IsoMatch GEODRIVE integrovanej do 
nového terminálu IsoMatch Tellus PRO od spoločnosti 
Kverneland Group.

ISOMATCH AUTODRIVE-E

Ako farmár trávite veľa času za volantom traktora. Sústrediť sa na pole
pred vami, sledovať závesné zariadenie a ovládací terminál a robiť všetko čo je 
potrebné pre riadenie traktora vyžaduje veľa energie a spôsobuje únavu  
a  nedostatok koncentrácie. IsoMatch AutoDrive-E * poskytuje automatické riadenie 
traktora, čo prináša novú úroveň komfortu.

100% SÚSTREDENIE, MAXIMÁLNY VÝKON
S AUTOMATICKÝM RIADENÍM TRAKTORA

Robte prácu jednoducho a sústreďte
sa 100% na výsledok práce na poli

*Dostupné iba na vybraných trhoch

NOVINKA

APLIKÁCIE PRESNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
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ISOMATCH ACCESSORIES TESTIMONIAL

less traction needed

“Chcem byť pripravený na budúcnosť. Preto som sa 
rozhodol zakúpiť iXtrack s GPS a terminálom 
IsoMatch Tellus PRO. Pretože sa sekcie automaticky 
vypínajú a zapínajú a tým zabraňujú prelínaniam, 
šetrím náklady na pesticídy. A s dvojitou dotykovou 
obrazovkou je prepínanie medzi jednotlivými 
obrazovkami históriou. Teraz mám prehľad o celej 
práci jediným pohľadom.

Arno Meijer - Holandsko
50 ha zemiaky, cibuľa, mrkva, pšenica, 
cukrová repa a tulipány
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IsoMatch Grip 
Toto pomocné zariadenie bolo vyvinuté kvôli 
lepšiemu komfortu obsluhy a efektívnemu riadeniu 
stroja. Jeho ergonomický tvar a úplná sloboda voľby, 
až 44 implementovaných funkcií na jednotlivé 
tlačidlá v jednom zariadení sú dnes na trhu 
jedinečné. Vo vašich prstoch máte nekonečné 
možnosti, ako prevádzkovať všetky funkcie stroja 
podľa potreby. Voľba je ukladaná na konkrétny stroj, 
takže ešte vhodnejšie pre vaše potreby.

PRÍSLUŠENSTVO ISOMATCH
 RENTABILNÉ RIEŠENIE

IsoMatch Global PRO*
Popri anténe IsoMatch Global ponúkame nový typ 
IsoMatch Global PRO. GPS anténa s príjmom signálu 
RTK s presnosťou 2-3 cm pre čo najlepšiu presnosť.
Poskytuje manuálne navádzanie, automatické 
vypínanie sekcií, variabilné dávkovanie  
a automatické riadenie v kombinácii s IsoMatch 
GEOCONTROL.

IsoMatch (Multi)Eye
K univerzálnym terminálom IsoMatch pripojíte
až 4 kamery. Môžete jednoducho prepínať medzi 
kamerami bez potreby ďalšej obrazovky v kabíne. 
Poskytuje vám plnú kontrolu a prehľad o celej 
prevádzke stroja počas dňa aj v noci, vďaka 
nočnému videniu integrovanými LED diódami. To 
zvyšuje bezpečnosť pri cúvaní so strojom alebo pri 
manévrovaní okolo prekážok.

IsoMatch InLine
IsoMatch InLine je svetelná navigačná lišta na 
navádzanie a pre informáciu o stave sekcií. Pri 
pohľade do zorného poľa môžete ľahko vidieť 
vzdialenosť od línie a smer, ktorým by ste mali 
riadiť ideálnu polohu (presnosť: DGPS 30-50 cm, 
RTK 2 cm).

PRÍSLUŠENSTVO ISOMATCH

* Zatiaľ nie je k dispozícii ako samostatný produkt, len v kombinácii s IsoMatch AutoDrive systémom.

NOVINKA

NOVINKA

Traktory a náradie sú stále zložitejšie, pretože technológia sa rýchlo rozvíja. Stále viac funkcií 
strojov a terminálov je k dispozícii na trhu a sú nevyhnutné pre zvýšenie produktivity  
a minimalizáciu nevýhodných aspektov. Potrebujete optimálne nastavenie a jednoduché 
ovládanie stroja, ktoré sťažujú stále náročnejšie podmienky. Preto vám ponúkame inteligentné 
príslušenstvo IsoMatch, ktoré je vyrobené na jednoduché riadenie stroja, maximálnu presnosť
a poskytuje dokonalý prehľad.
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SERVIS A PODPORA

Dnešné poľnohospodárstvo sa vyvinulo z individuálneho remeselného spracovania až po presné poľnohospodárstvo. 
Vedené pokročilými technológiami, presné poľnohospodárstvo bude mať obrovský dopad na tradičné 
poľnohospodárske prístupy po celom svete. Aby podniky získali lepší prehľad o správe poľnohospodárskych podnikov, 
vyvinula spoločnosť Kverneland aplikáciu IsoMatch FarmCentre, prvý z radu telematických riešení. IsoMatch 
FarmCentre je použiteľný pre všetky ISOBUS kompatibilné stroje Kverneland v kombinácii s IsoMatch Tellus GO alebo 
IsoMatch Tellus PRO. Či už chcete ovládať svoju flotilu, spravovať úlohy na diaľku alebo analyzovať dáta o výkone 
stroja, IsoMatch FarmCentre to poskytuje v efektívnej webovej aplikácii, ktorá prepája náradie, traktory a terminály v 
jednom nepretržitom toku dát a konektivite.

UNIKÁTNE TELEMATICKÉ RIEŠENIE PRE STROJE 
S ISOMATCH FARMCENTRE

Sledujte svoje stroje
Či ste už farmár, alebo dodávateľ strojov, IsoMatch 
FarmCentre umožňuje sledovať pohyb vášho vozového 
parku v reálnom čase. Je možné overiť, kde fungujú vaše 
stroje na mape, alebo dokonca, ako boli spracovávané 
polia, čo vám poskytuje úplnú kontrolu a prehľad o vašej 
firme. Sledovanie viacerých strojov, rozložených na 
obrovských plochách, nebolo nikdy také jednoduché. 
Navyše, ak by sa na zariadeniach mali vyskytnúť chyby 
alebo poruchy, výstrahy budú odosielané priamo do 
webovej aplikácie IsoMatch FarmCentre, takže rýchle 
akcie možno vykonať na diaľku. Umožniť predajcovi čítať 
servisné dáta pre vzdialenú podporu, skráti čas a zvýši 
produktivitu.

Analýza dát na diaľku
S IsoMatch FarmCentre môžu byť sledované a 
analyzované parametre výkonu stroja pre dosiahnutie 
optimálneho výkonu. Aktuálne informácie o množstve 
lisovaných balíkov, spotrebe hnojív a ďalšie údaje sú 
v aplikácii uvedené tiež. To všetko možno vzdialene 
sledovať cez počítač, alebo dokonca cez tablet a mobilný 
telefón.

Vzdialená správa
Pre ďalšie zvýšenie efektivity a úsporu času môže 
dodávateľ alebo konzultant napríklad vzdialene poslať 
úlohy operátorovi a po dokončení práce môže byť rovnaká 
úloha vrátená späť dodávateľovi z poľa. Po obdržaní úloh 
sa dajú aplikáciou IsoMatch FarmCentre stiahnuť, 
exportovať, analyzovať a používať na účely podávania 
správ a fakturáciu, čo znižuje administrátorský čas.

Analýza dát  
o výkone stroja

NOVINKA
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SERVIS A PODPORA

KVALITNÁ PODPORA
SO SERVISNÝMI NÁSTROJMI ISOMATCH
S nárastom technológie v oblasti presného poľnohospodárstva a elektronických riešení 
potrebujete rýchly a efektívny servis a podporu. Ak budete čeliť problému v odbore, 
očakávate čo najrýchlejšie riešenie od predajcu alebo výrobcu. V niektorých prípadoch 
môže byť odozva oneskorená kvôli času cestovania a komunikácii medzi rôznymi 
zúčastnenými stranami, čo vám spôsobí stratu času a peňazí. S jedinečnou pozíciou 
spoločnosti Kverneland, ktorá má vlastné elektronické riešenia ako pre svoje stroje, tak 
pre univerzálne terminály, bolo možné vyvinúť servisné riešenie pre celý rad ISOBUS 
produktov, aby bolo možné vyriešiť váš problém účinne a rýchlo.

Kompletná podpora s IsoMatch TopService

Kompletná podpora s IsoMatch TopService

IsoMatch TopService je profesionálny servisný nástroj pre 
elektronické produkty spoločnosti Kverneland, ktorý okrem 
mnohých ďalších pokročilých funkcií poskytuje diagnostické 
funkcie a možnosti aktualizácie softvéru. Pomáha 
predajcovi diagnostikovať a nájsť riešenie na mieste, 
rýchlejšie a jednoduchšie. Nástroj obsahuje jasný  
a užívateľsky prívetivý dizajn, viacjazyčnú podporu, 
automatické sťahovanie softvéru, poznámky k vydaniu, 
dokumentácii a mnoho ďalších funkcií.

Spočítajte si úspory.
S iM Calculator aplikáciou 
môžete vypočítať možné 
úspory pre vaše 
poľnohospodárske 
podnikanie. Táto aplikácia 
môže vykonať skutočný 
odhad možných úspor na 
základe veľkosti farmy, 
tvarov polí, pracovného 
záberu a skutočných 
nákladov na hnojivá, 
pesticídy a osiva.



Vedeli ste, že naše súčiastky sú vyrábané podľa rovnako vysokých štandardov
a prísnych špecifikácií ako stroje Kverneland? Originálne diely budú vždy fungovať
a sedieť tak, ako bolo zamýšľané, a zaistia maximálny výkon stroja.

Kverneland je symbolom kvality od roku 1879. Skúsenosti, ktoré máme, v kombinácii
s neustálym úsilím o zdokonaľovanie našich produktov, sú zárukou najkvalitnejších 
dielov, ktoré sú k dispozícii pre váš stroj Kverneland. Originálne diely a servis obklopí 
váš stroj bezpečnostnou sieťou. Kvalita Kverneland zaisťuje optimálne využitie stroja, 
kvalita dielov znamená nízke náklady na prevádzku a dlhší čas opotrebenia.

Náš dlhodobý vzťah začína pri nákupe vášho stroja Kverneland, ale budeme pri vás 
stáť s podporou a pomocou aj naďalej. Budeme vaším sprievodcom na ceste k 
maximálnemu výkonu, produktivite a zisku.

Nevymieňajte kvalitu za lacné riešenie. Nezabudnite, že iba originálne diely 
Kverneland sú zárukou riešenia a výkonov, ktoré očakávate od stroja Kverneland.

ORIGINÁLNE OPOTREBITEĽNÉ DIELY A SERVIS
IBA S ORIGINÁLNYMI DIELMI OSTANE VÁŠ STROJ KVERNELANDOM

ORIGINÁLNE DIELY A SERVIS

KATALOG STROJOV114



ORIGINÁLNE DIELY A SERVIS

100% zaměření na výsledek 
na poli s IsoMatch AutoDrive-E

NOVINKA

VÁŠ ŠPECIALISTA
Prostredníctvom našej predajnej siete nájdete svojho 
miestneho predajcu, ktorý vám vždy pomôže. Predajca 
Kverneland pozná každý centimeter vášho stroja a rád 
vám poskytne odborné poradenstvo, potrebné k využitiu 
jeho maximálneho výkonu.

Váš odborník na diely má tiež všetky potrebné diely
a zariadenia pre servis vášho stroja. Vaša pravidelná 
návšteva predajcu Kverneland zaručí, aby ste boli 
informovaní o propagačných akciách a novinkách
a o produktoch, ktoré inde nenájdete.

VŽDY DOSTUPNÉ
Čas sú peniaze a my vieme, ako je dôležité doručiť 
správne diely v správny čas. Vášho predajcu Kverneland  
podporuje rozsiahla distribučná sieť, ktorá vám poskytne 
presne to, čo potrebujete, keď to potrebujete.

Centrum náhradných dielov v Českej republike nájdete
v Beroune a naše hlavné distribučné centrum dielov sa 
nachádza v meste Metz vo Francúzsku. Toto je strategické 
umiestnenie pre distribúciu dielov do všetkých kútov 
sveta.

S viac ako 70 000 položkami na sklade a 24/7 servisom 
sme pripravení spoľahlivo dodávať náhradné diely - 
kedykoľvek.  

ĽAHKÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Hľadáte kompletný prehľad originálnych dielov pre váš 
stroj? Alebo ďalšie technické informácie? Naša online 
databáza Quest poskytuje všetky informácie dostupné pre 
vaše zariadenie - návody na obsluhu, prehľad 
originálnych dielov, aktualizáciu softvéru i často kladené 
otázky. To všetko je Quest - všetko, čo potrebujete vedieť, 
na jednom mieste.

KATALÓG STROJOV
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JOZEF BACHO
predaj náhradných dielov
 
+421 911 107 347
jozef.bacho@kverneland.sk

Ing. MICHAL WEIS
obchodný riaditeľ

+420 606 788 451
ichal.weis@kverneland.sk

Ing. JIŘÍ ZIKMUND
konateľ

jiri.zikmund@kvernelandgroup.com

JAROSLAV DEMO
predaj strojov

+421 903 795 038
jaroslav.demo@kverneland.sk



KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Komárňanská cesta 41/10112 ∙940 01 Nové Zámky

IČO: 36527238
IČ DPH: SK2020143741

(+421) 356 492 892
info@kverneland.sk

www.kverneland.sk

AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA KVERNELAND
EURIS PRO-AGRO, Rožňava | LIFEX, Veľké Ripňany | TEAM AGRO, Nové Zámky   

MIRAL, Snina | AGRINET, Zvolenská Slatina | PR UNI, Zvolen | FARMTECHNIK, Hronské Kosihy 
AGRA, Martin | AGROPARK LIPTOV, Liptovský Mikuláš | AGROVOK - SERVIS, Galanta 

BISO SCHRATTENECKER, Banská Bystrica | VPP, Jelenec
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WHEN FARMING MEANS BUSINESS
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