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Vážení priaznivci Kvernelandu,

v svojej ruke držíte tohtoročné druhé vydanie časopisu ZAPRIAHNI 
Kverneland a jeho prvé stránky patria 18. Dňu Kverneland, ktorý prebe-
hol za slnečného počasia už tradične v Bečvároch pri Kolíne v polovici 
mája a takmer dvetisíc priaznivcov poľnohospodárskej techniky a značky 
Kverneland, ktorí prišli zo všetkých kútov Českej republiky, sa v poľnej 
aréne malo na čo dívať. 

Podrobnejšie sa venujeme rozdružovačom a produktový manažér strojov 
na zber krmovín Vladimír Průcha vám prezradí, prečo by ste si práve tieto 
stroje mali obľúbiť.

Spolu s česko-slovenským tímom sme sa vydali na výpravu do Nórska, aby 
sme vám priblížili miesto, kde sa vyrábajú slávne pluhy so šípkou v znaku.

Pozrieme sa bližšie nielen do rodiny postrekovačov, ale aj na rodinný 
statok Zapletalových s históriou dlhou viac ako 250 rokov.

Predstavíme Vám narážacie dlála Knock-on®, ktoré patria k symbo-
lom neustávajúcich technických inovácii spoločnosti Kverneland a nové 
tanierové  brány na spracovanie strniska.

Príjemné čítanie plné inšpirácie Vám praje

Tím KVERNELAND GROUP SLOVAKIA

Vydáva: 
KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o. 

Komárňanská cesta 41/10112 
940 01 Nové Zámky

info@kverneland.sk 
(+421) 903 795 038

www.kverneland.sk
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Naši kolegovia z Českej republiky usporiadali 17. mája v poradí už 18. 
ročník Dňa Kvernelandu, ktorý sa konal v návštevníkom dobre známych 
Bečvároch - Chotouchově, v deň štátneho sviatku Nórskeho kráľovstva, 
ktoré je materskou krajinou spoločnosti Kverneland Group. Chladné dni na 
začiatku mája nahradilo jarné slnko, ktoré priťahovalo priaznivcov poľno-
hospodárskej techniky a značky Kverneland z kútov blízkych i vzdialených 
do Kverneland arény, ktorá privítala 1 854 návštevníkov.

Slnečný deň, ktorý k oslavám priamo  povzbudzoval, zahájil riaditeľ spoločno-
sti KVERNELAND GROUP CZECH Ing. Jiří Zikmund a Ing. Alois Nouzák, riaditeľ 
Poľnohospodárskej  akciovej spoločnosti ZAS Bečváry, na ktorého pozemkoch 
sa poľný deň už  tradične konal.

Pripravených bolo 70 agregácií, z ktorých viac ako polovica bola prezento-
vaná v aréne pred tribúnou a 24  ich bolo predvedených pri práci. Návštevníci 
mohli vidieť ako technológiu zberu krmiva, tak stroje na spracovanie pôdy 
a sejacie stroje. Zo širokej ponuky rôznych modelov si mohli vybrať menší 
farmári i  veľké poľnohospodárske podniky. Pred vlastnou praktickou ukážkou 
bola vo vyhradenom priestore predstavená rada technických noviniek, ktoré 

18. Deň Kvernelandu orlím okom

KVERNELAND SA V POĽNE J  ARÉNE V BEČVÁROCH – CHOTOUCHOVĚ PREDVIEDOL V PLNE J  S ILE

Teraz sa vráťme späť k strojom, ktoré sa  návštevníkom a priaznivcom značky 
Kverneland predviedli v poľnej aréne.

ZBER KRMOVÍN 

Praktické ukážky zahájila technika na zber krmiva. Ako prvá vošla do porastu 
lucerny mulčovacia súprava s čelným (FRO 280) a vzadu pripojeným (FHP 
plus 250) mulčovačom. Po nej medzi  radmi   návštevníkov prešli trikrát žacie 
stroje, takže všetci mohli posúdiť kvalitu odvedenej práce. Pre žacie stroje  
Kverneland je príznačná z dvoch C profilov zvarená žacia lišta s objemnou 
olejovou náplňou a patentované guľaté disky zamedzujúce vniknutiu cudzích 
predmetov do žacej lišty a tým jej poškodeniu. Medzi žacími diskami sú 
vložené ozubené kolá s veľkým priemerom, v záberer sú vždy tri mulčovacie 
kladivá, čo zabezpečuje stopercentný prenos hnacej sily a zabraňuje poško-
deniu ozubených kolies. 

S traktorom Zetor Forterra s výkonom 80 k vošiel do porastu ako prvý najmenší 
žací stroj 2624 so záberom 2,4 m.  Ide o nesený model so šiestimi vedľa 
seba uloženými žacími diskami bez kondicionéra. Za ním vyrazila vlajková 
loď spoločnosti Kverneland Group Czech, tvorená čelným žacím strojom 3632 
FT a vzadu nesenou žacou lištou 5090 MT s celkovým pracovným záberom 
9 m. Toto “lietadlo” už bolo vybavené kondicionérom s oceľovými prstami, 
na prianie je možné dodať i plastové V prsty alebo  gumové valce. Užívatelia 
ocenia patentované odpruženie Super Float, kde jednoduché mechanické 
odpruženie prostredníctvom silných pružín a reťazí, ktoré zaručujú okamžitú 
reakciu bez oneskorenia, dopĺňa rýchle a jednoduché hydraulické nastavenie 
prítlaku z kabíny traktora. Prvotný prítlak sa nastavuje počtom očiek reťaze, 
jemné hydraulické odpruženie sa reguluje  pomocou vonkajšieho hydrau-
lického systému traktora a hydraulického piestu na žacom stroji podľa konk-
rétnych podmienok zberu. Obsluha tak môže aktuálne reagovať na nerov-
nosti pozemku či výšku strniska. Veľmi vysokým štandardom u tohoto stroja 
je plne ISOBUS kompatibilná elektronická výbava.

DVA ROTOROVÉ OBRACAČE

Pokosený porast obrátili dva obracače. V ponuke spoločnosti Kverneland 
Group Czech sú rotačné obracače so záberom od 4,6 do 14 m (až 12 rotorov)  
a to nesené v trojbodovom závese, alebo ťahané. Všetky obracače Kverneland 
sú štandardne vybavené plne hermeticky uzavretou prevodovkou rotorov  
s olejovou náplňou, takže znesú trvalé zaťaženie. Užívatelia u nich oceňujú 
vysokú využiteľnú hodnotu, tichý chod a dlhú životnosť. K dlhej životnosti 
prispievajú robustný rám, veľmi pružné a odolné prsty Optiset s priemerom 
10 mm a kĺbové spojenie Hexalink. Ku všetkým modelom sa štandardne 
dodáva stranové odhadzovanie (vhodné na prácu na okraji pozemku) cen-
trálne ovládané z kabíny traktora.

Okolo návštevníkov prešiel dva krát jeden z najpredávanejších obracačov 
Kverneland – šesťrotorový stroj 8068 so záberom 6,8 m, ktorého ťažisko je 
v maximálnej miere  posunuté k traktoru, takže sa dajú využiť typy nižších 
výkonových tried. Druhým predvedeným strojom  bol 8576 s pracovným 
záberom 7,60 m, malou prepravnou šírkou 2,95 m a  zníženou preprav-
nou výškou 3,45 m. Ide o jediný obracač na trhu, ktorý je stopercentne 
bezúdržbový, až na kĺbový hriadeľ nemá žiadny mazací bod. Tento obracač 
s masívnym rámom, šiestimi rotormi a siedmymi ramenami na každom 
rotore, spĺňa požiadavky profesionálnych poľnohospodárov na výkonný  
a efektíny stroj s minimálnymi prestojmi. Oba obracače predviedli vynika-
júcu prácu, výrazný vír dokonale rozprestrel pokosenú krmovinu, ktorá tak 
mohla rýchle preschnúť.

DVOJICA ROTAČNÝCH ZHRŇOVAČOV

Na záverečný zber pripravili riadky dva zhrňovače, jeden s tvorbou bočného 
riadku a jeden s tvorbou stredového riadku. Spoločnosť Kverneland Group 
Czech má v ponuke kompletnú radu zhrňovačov od jednorotorového so 
záberom 3,20 m až po profesionálny štvorrotorový so záberom 15 metrov. 
Tak ako obracače, majú aj všetky zhrňovače Kverneland hermeticky uza-
vretú prevodovkou rotorov  v olejovej nádrži. Tieto stroje vyrába spoločnosť 
Kverneland v spolupráci s Agrostrojom Pelhřimov, čo má vplyv na ich lacne-
jšiu prepravu k zákazníkovi, a tým aj nižšiu konečnú cenu a rýchlu dodávku 
náhradných dielov.

Predvedený zhrňovač  9471 S Vario s bočnou tvorbou riadku dokáže pri jednej 
jazde vytvoriť riadok až so záberom 7,1 m, pri jazde tam a späť potom z dvo-
jnásobného záberu. Jednoduchým prestavením tohto stroja je možné vyt-
várať i dva menšie riadky, ktoré je možné napríklad pri tvorbe sena druhý 
deň opäť rozprestrieť a nechať riadne preschnúť. Druhý predvedený zhrňovač 
9472C vytvára stredový riadok vďaka hydraulicky posuvným dvom rotorom  
z pracovného záberu od 6,2 do 7,2m.

DVA ISOBUS KOMPATIBILNÉ LISY

Na prácu zhrňovačov naviazali dva lisy, a to model s pevnou lisovacou 
komorou 6250 a typ 6716 s variabilnou lisovacou komorou. Obidva majú 
rovnakú prednú časť: zberacie ústrojenstvo so záberom 2,3 m, vkladací rotor 
či rezacie ústrojenstvo (systém SuperCut) so 14 jednotlivo istenými nožmi. 
Majú tiež identické unikátne viazanie do siete PowerBind, ktoré vďaka veľmi 
krátkemu založeniu siete do lisovacej komory  šetrí až desať percent oba-
lového materiálu.

Komora prvého lisu je tvorená vpredu šiestimi oceľovými valcami a v 
zadnej časti reťazovým dopravníkov. Táto kombinácia je veľmi účinná → 

Deň Kvernelandu zahájili Ing. Jiří Zikmund (vpravo) a Ing. Alois Nouzák

DEN
KVERNELANDU

BEČVÁRY - CHOTOUCHOV
 17. 5. 2017

od posledného ročníka v roku 2015 prišli na český trh. Medzi modernou poľno-
hospodárskou technikou Kverneland, ktorá bola agregovaná s vyspelými trak-
tormi viacerých značiek, nechýbali ani  horúce novinky. Prichystané bolo aj 
tradične  dobré občerstvenie a súťaže. Tento rok prvý krát získali návštevníci 
za registráciu Kvernelandy, ktoré mohli minuť nielen stánkoch s občerst-
vením Kverneland u-grill, ale aj za  reklamné predmety s logom značky. 
Vydarený 18. Deň Kvernelandu na záver podtrhlo dramatické súperenie  
v kotúľaní balíka slamy.

Čelný žací stroj 3632 FT a vzadu nesená žacia lišta 5090 MT

BEČVÁRY V PLNEJ POĽNEJ: 
DEŇ KVERNELANDU
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i pri lisovaní veľmi suchého materiálu, kde nehrozí riziko “zastavenia balíka 
v komore”. Výsledným produktom sú pevne utužené balíky s rozmermi 120 
x 125 cm viazané do siete alebo povrázku. Tento model je plne kompati-
bilný s ISOBUS, všetky funkcie sa ovládajú z kabíny traktora. Pri lise s vari-
abilnou lisovacou komorou je základom päť nekonečných pásov, ktoré sú 
trojvrstvové a zaručujú bezproblémové utuženie balíka s priemerom od 
60 do 160 cm. K ďalším charakteristickým znakom patrí nastavenie inten-
zity utuženia balíka v troch stupňoch a priemeroch (mäkké jadro – systém 
Intelligent 3D), automatické mazanie reťazí s možnosťou nastavenia množstva 
oleja na jednotlivých reťaziach, centrálne vyvedené plnenie mazníc, hnací 
hriadeľ Walterscheid s homokinetickými kĺbmi, výklopné dno ovládané  
z kabíny vodiča a ISOBUS elektronika, ktorá je už u lisov Kverneland bežným 
štandardom.

AUTOMATICKÁ BALIČKA

Vytvorený balík zabalila ťahaná balička 7740 C, u ktorej poľnohospodári ocenia 
vysokú výkonnosť a efektivitu i jednoduché ovládanie pomocou joysticku. 
V kombinácii so štandardne dodávaným počítadlom je možné použiť auto-
matickú alebo poloautomatickú prevádzku. V Bečvároch si balička bez prob-
lémov naložila balík s hmotnosťou približne 800 kg na baliaci stôl vybavený 
pre maximálnu stabilitu s dvoma opornými kužeľmi a štyrmi roztáčacími 
pásmi, a behom krátkej chvíle ho zabalila.

Balička má dvojité vedenie fólie DuoWrap, ktoré skracuje čas potrebný na 
zabalenie balíka. K tomuto cieľu výrazne prispieva i vyššia rýchlosť rotujúceho 
stola s inteligentným systémom OptiSpeed, ktorý optimalizuje rýchlosť oví-
jania. Balička 7740 C má nízko uložený  baliaci stôl a samonakladací mech-
anizmus, ktoré zaručujú rýchlu nakládku a šetrnú vykládku balíka na jeho 
základňu.

INÁ ALTERNATÍVA ZBERU

Druhou alternatívou zberu krmovín z poľa predstavuje senážny voz 11080 CD 
s objemom 80 m3. Táto vlajková loď spoločnosti Kverneland Group Czech je 
vybavená zberacím ústrojenstvom so záberom 2,10 m, 40 jednotlivo istenými 
nožmi zaručujúcimi teoretickú dĺžu rezanky 30 mm a bezúdržbovým neri-
adeným zberačom. Okrem reťazového pohonu zberača sa všetky ostatné 
pohony nachádzajú v uzavretých prevodovkách s olejom, čo zaručuje min-
imálnu poruchovosť a dlhú životnosť vozu. Vďaka  ISO elektronike je možné 
vybrať automatickú alebo poloautomatickú prevádzku plnenia a vyskladňo-
vania. Na konci ložnej plochy sa nachádzajú dva rozprestieracie valce, ktoré 
zaručujú rovnomerné vyskladňovanie rezanky v silážnej jame a tým i správny 
proces fermentácie, ale aj rovnomerné plnenie lisu pri uskladnení senáže vo 
vakoch. Všetky funkcie ISOBUS kompatibilného vozu sa ovládajú prostred-
níctvom monitora z kabíny traktora.

Voz CD 11080 je možné využiť i na prepravu rezanky od samochodnej rezačky, 
po jednoduchom utesnení vstupného otvoru, i k transportu obiľovín či iných 
sypkých materiálov.

SPRACOVANIE PÔDY A SEJBA

Na zber krmovín naviazali technológie spracovania  pôdy a sejba. Ako prvé 
boli predvedené tri pluhy Kverneland : päťradličný EG 100, sedemradličný PB 
100 a najnovší prírastok z rodiny pluhov Kverneland 2500 S i-plough. Tento 
inteligentný pluh s desiatimi patentmi sa jednoducho ovláda iba končekmi 
prstov z kabíny traktora prostredníctvom monitoru ISOBUS. Ako jediný pluh 
na svete má delenú závesnú hlavu, ktorá umožňuje výborné manévrovacie 

schopnosti pri preprave bez nutnosti odpojenia mechanického alebo hydrau-
lického tretieho bodu závesu.

Na prácu tanierového kypriča Kverneland Qualidisc N 3000 s valcom Actiflex 
naviazal nový tanierový kyprič Kverneland Qualidisc T 5000 s valcom Actipack 
vybavený sejacím strojom na siatie medziplodín  Kverneland a-drill. K prvej 
podmietke je určený predvedený radličkový kyprič Kverneland Turbo 3000, je 
možné ho použiť i po orbe pred siatím alebo k “otvoreniu” pôdy po zimnom 
období. Návštevníkov určite zaujal i radličkový kyprič Kverneland Tiger 6000 
určený k predsejbovej príprave pôdy, pretože presne dodržuje nastavenú pra-
covnú hĺbku, ornica je v celom profile dokonale nakyprená a povrch pozemku 
perfektne urovnaný pružným smykom. Vzhľadom k tomu, že nemá žiadne 
prutové či iné valce, je možné s ním začať jarnú prípravu i za vlhších podmie-
nok. Naopak k  veľmi agresívnemu náradiu patria valce Actiroll s pružným 
smykom, ktorých liatinové krúžky dokonale drtia hrudy a drobia ornicu  
a smyk urovnáva povrch pozemku.

Do aktívnych ukážok sa potom zapojili sejacie stroje. Ako prvý bol pred-
vedený sejací stroj DF-2 s čelným zásobníkom a rotačnými bránami NG, za 
ním potom vyšla zbrusu nová sejacia kombinácia e-drill compact s novými 
rotačnými bránami série H, ktoré sú v porovnaní s pôvodnými bránami NG-H 
s pracovným záberom 3 m o šesťdesiat kilogramov ľahšie. Oba sejacie stroje 
boli  vybavené výsevnými bodkami CX II. Svoju precíznu prácu predviedli aj 
dva sejacie stroje Kverneland u-drill 3000 a 6000. Praktickú ukážku zakončil 
osemriadkový Kverneland kultistrip na technológiu strip till – páskové spra-
covanie pôdy.

Predstavené boli i elektronické systémy dôležité pre presné poľnohos-
podárstvo, ktorému Kverneland venuje veľkú pozornosť.

Presný sejací stroj Optima TF Profi

→ POKRAČOVANIE: DEN KVERNELANDU

V BEČVÁROCH ZAVOŇALA ORNÁ PÔDA

Po prezentácii strojov na zber krmovín zavoňala orná pôda, do ktorej sa ako 
prvé zahryzli tri pluhy Kverneland, ktoré išli dvakrát tam a dvakrát späť, takže 
ich orbu mohli návštevníci dokonale zhodnotiť.

Poľnohospodári si môžu vybrať z troch stoviek  rôznych typov a modifikácií 
pluhov: s dvoma až dvanástimi radlicami, nesené, polonesené, s nápravou, 
s rôzne umiestneným kolesom, s krokovou alebo plynulou zmenou záberu 
radlíc, odlišne istené. Ku všetkým pluhom je možné si zvoliť odhrňovacie 
dosky číslo 28, ktoré sú vhodné pre traktory so širokými pneumatikami pre 
orbu do hĺbky 30 cm. Pluhy s týmito radlicami majú malý ťahový odpor, dobre 
drobia ornicu a zaklápajú organické zvyšky. Všetky odhrňovacie dosky sa vyrá-
bajú z ocele s mäkkým jadrom a diamantovo tvrdým povrchom.

TROJICA ČERVENÝCH PLUHOV

Ako prvý vošiel do brázdy päťradličný nesený pluh Kverneland EG 100 so 
závesnou hlavou 300 určený za traktory s výkonom do 300 koní. Tento typ, 
ktorý sa vyrába so štyrmi až šiestimi radlicami, má nielen plne hydraulickú 
zmenu záberu variomat od 35 do 55 cm na každú radlicu, ale i hydraulické 
nastavenie zadného kolesa, ktoré poľnohospodári požadujú stále častejšie. 
Pomocou tohto systému sa dá z kabíny vodiča plynule meniť hĺbka orby od 
0 do 30 cm. Pluh s hydraulickým navádzaním prvej radlice z miesta vodiča 
je vybavený predradličkami, kotúčovým krojidlom a istením Auto-Reset. Pre 
mechanické istenie listovou pružinou s jednou maznicou je typická hlavne 
veľmi jednoduchá údržba a nastavenie. Pri tomto pluhu bolo vidieť takzvanú 
„ochranu splazov“, ktorá predlžuje životnosť otočného splazu na dvojnásobok.

Druhým predvedeným pluhom bol polonesený  Kverneland PB 100 so sied-
mymi pármi orebných telies, s hydraulickou zmenou záberu radlíc od 35 
do 55 cm a s kolesom vzadu, takže celá hmotnosť pluhu doťažuje zadnú 
nápravu traktora. Ide o model s tzv. dlhým ojom, preto pri otáčaní na úvrati 
nemôže nikdy prísť k prerazeniu pneumatiky traktora. Veľmi dobre sa s ním 
manévruje, pretože sa otáča okolo zadného kolesa ktoré sa natáča hydrau-
licky. Hydraulicky sa navádza aj prvá radlica. Pluh bol opäť vybavený odhrňo-
vacími doskami č. 28, ktoré veľmi dobre zaklápajú odvaly, kotúčovými  kro-
jidlami  a zahrňovacími límcami.

Novinkou bol päťradličný nesený pluh Kverneland 2500 S i-plough vybavený 
špičkovými technológiami, ktoré sa  budú postupne zavádzať aj do ostatných 
pluhov Kverneland. Ide o ISOBUS kompatibilný stroj s radou automatických 
funkcií, ktorý sa plne ovláda z kabíny traktora dotykom na monitore IsoMatch 
Tellus alebo IsoMatch GO. Ako jediný pluh na svete má delenú závesnú hlavu, 
ktorá umožňuje výborné manévrovacie schopnosti pri preprave bez toho, aby 
sa musel odpojiť mechanický alebo hydraulický tretí bod závesu. Všetko je 

riadené elektronikou a hydraulikou. Na pluhu boli i nové stĺpice Aero profile 
s veľkou priechodnosťou (výška 80 cm pod rámom), ktorými sa budú pos-
tupne vybavovať i ostatné pluhy Kverneland. K ďalším charakteristikám patrí 
hydraulické vario od 30 do 60 cm, centrálne ovládané predraličky, istenie lis-
tovou pružinou alebo strižnou skrutkou a závesná hlava 280. Tieto pluhy so 
štyrmi až šiestimi radlicami sú už u nás k dispozícii, je možné k nim dodať  
i poloskrutkovité, kultúrne, prutové či plastové odhrňovačky.

DVOJICA TANIEROVÝCH KYPRIČOV

V Bečvároch boli predvedené aj dva tanierové kypriče Kverneland Qualidisc 
Pro, ku ktorým je možné dodať mechanické či hydraulické nastavenie pra-
covnej hĺbky. Kypriče Qualidisc Pro so záberom 3,0; 3,5 a 4,0 m v pevnom pre-
vedení, nesené hydraulicky sklopné modely so záberom 4,0; 5,0; 6,0 alebo 
ťahané modely od 4,0 m až 7,0 m sú určené na plytké spracovanie pôdy do 
hĺbky 15 cm. Dva rady tanierov s priemerom 600 mm (s hrúbkou 6 mm)  
s pevným  rezným uhlom 40 stupňov je možné proti sebe bočne posúvať  
a udržať tak vysokú kvalitu práce i pri väčšom opotrebení. Vzhľadom k ich 
nastaveniu a tvaru dokonale spracovávajú pôdu pri vysokej kvalite miešania 
rastlinných zvyškov, je možné ich použiť i na predsejbovú prípravu. Taniere 
sú odpružené v gumových silentblokoch.

Do improvizovaného strniska vošiel ako prvý nesený model Qualidisc N 
3000 so záberom 3 m so zadným utužovacím valcom Actiflex, je možné  
k nemu dodať i valce Actipack, Actiring či dvojitý prutový valec. Pracovná 
hĺbka sa nastavuje na zadnom valci. Hneď za ním predviedol svoju prácu nový 
ťahaný model Qualidisc T 5000 so záberom 5 m s utužovacím valcom Actipack  
a sejacím strojom na medziplodiny či repku  a-drill. Pracovná hĺbka sa nas-
tavuje vpredu na kolesách a vzadu na valci. Sejací stroj je možné osadiť plasto-
vou násypkou s objemom 200 l, alebo oceľovým zásobníkom na 500 litrov. →

Kverneland Qualidisc Pro 3 m v agregácii s traktorom Zetor Crystal 150

Samochodný postrekovač iXdrive ( hore ) a Kultistrip ( dole ) na páskové spracovanie pôdy
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RADLIČKOVÉ KYPRIČE A VALCE ACTIROLL

Záver spracovania pôdy patril radličkovým kypričom. Novinkou tohto roka je 
nesený kultivátor Kverneland Turbo 3000, so záberom 3m, predstavený na 
veľtrhu Sima v Paríži. Jeho základom sú štyri rady pružných stĺpic s dlátami, 
ktoré nepodrezávajú ornicu v celej šírke záberu. Za nimi sa nachádza urovnáva-
cia zóna s radličkami v tvare písmena L a ťažký utužovací valec  Actipack, ktorý 
sa dá nahradiť valcami Actiflex alebo Actiring. Na zadnom valci sa nastavuje 
pracovná hĺbka v rozsahu od 3 do 15 cm. Výška pod rámom 700 mm umožňuje 
veľmi dobrú priechodnosť pozberových zvyškov a zabraňuje upchatiu stroja 
vo väčšine podmienok. S novou radou kultivátorov sa dá veľmi dobre prip-
raviť pozemok po orbe, ak by sa Turbo osadilo širšími radličkami, je možné 
ho využiť pri prvej plytkej podmietke, alebo na prípravu pôdy v rámci min-
imalizačnej technológie.

Za ním vyrazil ľahký radličkový kultivátor Kverneland Tiger 600 so záberom  
6 m. Na robustnom ráme sú v šiestich radoch rozmiestnené radličky s rozostu-
pom 8 centimetrov (na prianie 7 cm). Štandardne sa Tiger dodáva s predným 
pružným smykom, zadným pružným smykom alebo zadným špirálovým 
valcom a radou urovnávacích brán. Stroj je možné vybaviť stabilizátorom 
na predný i zadný smyk, kypričom stôp traktora, závesom na agregáciu  
s cambridgskými valcami a tiež rezervným kolesom. Tiger má, tak ako všetky 
ostatné kypriče, hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky na jednom mieste 
a hydraulicky nastaviteľný predný smyk. Urovnávací efekt môže byť zvýšený 
voliteľne zadným smykom, oba smyky je možné ovládať hydraulicky z kabíny 
behom pevádzky. Vzhľadom k tomu že Tiger nemá utužovací valec, je vhodný 
do všetkých pôdnych podmienok na predsejbovú prípravu skoro na jar.

Posledným predvedeným strojom v  kategórii “Príprava pôdy” boli cambridge 
valce Kverneland Actiroll so záberom 6,3 m s pružným smykom, ktorý sa 
dá hydraulicky nastaviť z traktora, alebo i vyradiť z “pracovného procesu”. 
Toto agresívne náradie je určené k jesennému spracovaniu pôdy, kedy liati-
nové krúžky dokonale drtia hrudu a drobia ornicu a smyk urovnáva povrch 
pozemku. Spoločnosť Kvernealnd Group Czech má v ponuke typy Actiroll 
classicc s pracovným záberom 6,3 a 8,3 m bez pružného smyku, Actiroll so 
záberom 6,3 až 9,3 metra a Actiroll HD s pracovným záberom  od 9,5 do 18,3 
metra. Ide o viacúčelové stroje, ktoré sa osvedčili ako pri príprave pôdy pred 
sejbou, tak i k jej utuženiu po zasiatí.

SEJACIE STROJE V BEČVÁROCH NECHÝBALI

Praktickú ukážku zakončili štyri sejacie stroje a Kultistrip na technológiu 
páskového spracovania pôdy. Opäť ide o techniku, pre ktorú je typická vysoká 
technická vyspelosť, ľahké ovládanie, vysoká presnosť a veľké výkony pri 
nízkých prevádzkových nákladoch.

KOMBINÁCIA S ČELNÝM ZÁSOBNÍKOM

Ako prvá z tejto skupiny strojov vyšla sejacia kombinácia Kverneland zložená 
z rotačných brán Kverneland NG SF 35 a sejacieho stroja Kverneland DF 2 so 
záberom 6 m s čelným zásobníkom na osivo s objemom 2 000 litrov. Vpredu 
umiestnený zásobník veľmi dobre vyvažuje traktor, takže je možné použiť  
i šesťmetrové sklopné rotačné brány. Tento plne ISOBUS kompatibilný sejací 
stroj je vybavený elektrickým pohonom výsevného ústrojenstva, čo umožňuje 
výsev počas jazdy. Je možné s ním pracovať i podľa satelitnej navigácie GPS.

U predvedenej sejacej kombinácie s aktívnou prípravou pôdy ocenia poľno-
hospodári i to, že sa dá hydraulicky sklopiť do prepravnej polohy, ktorej šírka 
neprekročí tri metre.

SEJACÍ STROJ ZA SLABŠIE TRAKTORY

V Bečvároch mala verejnú premiéru zbrusu nová, plne ISOBUS kompatibilná 
sejacia kombinácia e-drill compact s elektropohonom a s rotačnými bránami 
série H. Nové sejacie kombinácie sú k dispozícii v dvoch variantách: kratšej 
e-drill compact s násypkou s objemom 1100 l, s nástavbou 1400 l, alebo dlhšej 
e-drill maxi s násypkou s objemom 1600 l, s nástavbou až 2000 l.

V oboch prípadoch ide o modifikáciu sejacieho stroja i-drill s novým výsevným 
ústrojenstvom Eldos poháňaným elektricky. Pre jednotlivé druhy plodín sú 
rôzne výsevné valčeky, pritom pojazdová rýchlosť sa sníma z radaru umi-
estnenom na zavlačovacej rampe. Kverneland Group vyvinul nové výsevné 
ústrojenstvo preto, že sa zväčšuje pracovná rýchlosť a sejú sa stále väčšie 
výsevky. Tak ako u sejacieho stroja i-drill je zásobník posadený na závese 
rotačných brán čo najbližšie k traktoru. Medzi rotačnými bránami a valcom sa 
ale nachádza dvojitý paralelogram, ktorý je prepojený s výsevnými bodkami 
CX II s oceľovým a plastovým kotúčom, za ktorým sa nachádzajú zatlačo-
vacie koliečka. Hĺbka výsevu, takisto ako prítlak, sa nastavujú hydraulicky. 
Znížená je i výška rozdeľovacej hlavy. Šetrilo sa tiež na hmotnosti, rotačné 
brány série H sú o 60 kilogramov ľahšie ako typ NG H. S ohľadom na menšiu 
hmotnosť celej sejacej kombinácie a posunuté ťažisko čo najbližšie k traktou si  
s týmto strojom so záberom tri metre hravo poradí i slabší traktor s výkonom 
okolo 150 koní.

DVOJICA DO ZORANÉHO I DO PODMIETKY

Za predošlou novinkou sa vydali do zoraného pozemku dva sejacie stroje 
Kverneland u-drill na prípravu pôdy a sejbu v jednej operácii, ktoré na spi-
atočnej ceste siali do podmietky. Kverneland u-drill 3000 so záberom 3 m 
má modulárnu konštrukciu, ktorá zaručuje univerzálne použitie v rozličných 
podmienkach. K prednostiam patrí veľký zásobník na osivo s objemom 3 000 
l, dva úplne nové dávkovače osiva s integrovaným elektromotorom, nové 
sejacie bodky CD s dvoma oceľovými diskami, samostatne ovládané pracovné 
sekcie či kompletná automatika na úvrati – všetko sa ovláda z kabíny traktora. 

Súťaž v gúľaní balíkov bola dramatickou bodkou za 18. Dňom Kvernelandu

→ POKRAČOVANIE: DEN KVERNELANDU

U – dril 3000 je plne ISOBUS kompatibilný a umožňuje využitie systému GEO 
control na precíznu sejbu.

Aj sejací stroj Kverneland u-drill 6000 môže byť agregovaný so slabším trak-
torom, v lepších pôdnych podmienkach ho zvládne traktor s výkonom do 
210 koní. K jeho prednostiam patrí veľký zásobník na osivo s objemom 4350 
l, dva úplne nové dávkovače osiva s integrovaným elektromotorom, nové 
sejacie bodky CD s dvoma oceľovými diskami a veľkým prítlakom, samo-
statne ovládané pracovné sekcie či kompletná automatika na úvrati. Nový 
sejací stroj Kverneland u-drill je plne ISOBUS kompatibilný, všetky funkcie sa 
nastavujú z kabíny traktora, a to ako hĺbka diskovej sekcie, tak hĺbka výsevu 
či prítlak sejacích bodiek. Netradičné je i to, že sa všetky sekcie dajú ovládať 
samostatne. Naviac je možné využiť i systém GEO control na precízny výsev. 
Stroj sa hydraulicky skladá do transportnej polohy, kedy prepravná šírka 
neprekročí 3 m a výška 4 m.

PÁSKOVÉ SPRACOVANIE PÔDY

K základným cieľom poľnohospodárov patrí správna poľnohospodárska 
prax, znižovanie výrobných nákladov a zvýšenie príjmov. Na dosiahnutie 
týchto cieľov v rôznych klimatických a agronomických podmienkach vyvinula 
spoločnosť Kverneland Group koncept StripTill – spracovanie pôdy v pásoch, do 
ktorých sa potom seje osivo riadkových kultúr, ako sú kukurica, repa, repka 
či slnečnica. Týmto spôsobom sa spracováva len asi 30 až 40% plochy poľa, 
na ostatnej  časti pozemku ostávajú rastlinné zvyšky, ktoré výrazne obmed-
zujú eróziu a prispievajú k lepšiemu hospodáreniu s vodou (úspora až 50 l 
na m2). Predností je ale viac, predovšetkým optimálne  spracovanie pôdy na 
správny vývoj koreňov i celej rastliny. Spracovanie pôdy je doplnené aplikáciou 
granulovaného alebo kvapalného hnojiva zo zásobníka (P, K a stabilizované 
N na jeseň, N na jar), ale i hnojovice alebo digestátu, ktoré následne rast-
liny lepšie využijú a burina mimo riadku odumiera. Zanedbateľná nie je ani 
značná úspora paliva a rovnaká, alebo dokonca vyššia úrodnosť.

V Bečvároch bol predstavený Kultistrip so záberom  6 metrov so sklopným 

rámom a ôsmymi pracovnými jednotkami. V prednej časti stroja sa nachádza 
predrezávací disk s výškovo nastaviteľnými opornými kolesami, pomocou 
ktorých sa nastavuje pozícia pracovnej jednotky a hĺbka prerezávania, ktorá 
má veľký vplyv na kvalitu spracovania pásu. Nasledujú výškovo nastaviteľné 
a odpružené hviezdicové rozhrňovače pozberových zbytkov  a uhlovo nas-
taviteľné hraničné kotúče ktoré buď prihrňujú, alebo rozhrňujú ornicu. Na 
ne naväzuje hĺbkovo nastaviteľná (až do 35 cm) úzka radlička (buď priama, 
polozahnutá alebo zahnutá), kde uhol voči pôde zaisťuje vnikanie do pôdy bez 
potreby dodatočného prítlaku. Táto radlička je hydraulicky istená. Za ňou sa 
nachádza aplikátor hnojiva, u ktorého sa dá hĺbka aplikácie meniť nezávisle 
na hĺbke spracovania.

Posledné v zostave sú rôzne zatlačovacie kolesá, ktoré sa dajú ľahko meniť 
podľa požadovaného výsledku, hlavne vo vzťahu k pôdnym podmienkam a 
či túto činnosť robíme na jeseň, alebo tesne pred sejbou na jar. Kultistrip je 
koncipovaný tak, aby bol čo najkratší a najkompaktnejší, takmer všetky prvky 
je možné nastaviť bez použitia náradia. Vyrába sa so záberom 3 až 6 metrov.

Doteraz mal Kverneland Group v ponuke pevné rámy s pracovnou šírkou 
3,4,5 a 6 m na konfiguráciu od 4 do 12 riadkov s rozostupom 45 až 80 cm. 
Aby bolo možné kombinovať veľkú pracovnú šírku s rýchlou a bezpečnou 
prepravou po cestách, prichádza Kverneland s novou generáciou skladacích 
strojov Kultistrip 4500F a 6000F so záberom 4,5 a 6 m so všetkými možnými 
počtami riadkov a rôznymi rozostupmi. Je možné napríklad kombinovať šesť 
alebo osem riadkov kukurice s deviatimi alebo 12 riadkami u cukrovej repy. 
Prepravná šírka u najširšieho stroja  nepresahuje 3 m. ✓

Päťradličný nesený pluh Kverneland 2500 S i-plough prvý krát okúsil českú pôdu práve v Bečvároch

POZRITE SI VIDEO  

Z 18. DŇA KVERNELANDU
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Rozdružovače Kverneland sú už mnohým tuzemským poľnohospodárom 
dostatočne známe. Veď v nedávnej dobe presiahol okruh spokojných uží-
vateľov tejto značky rozdružovačov v Čechách už celé tri stovky. Poďme 
sa však trochu podrobnejšie zoznámiť s týmito robustnými “strojmi, do 
nepohody.“ 

Základom stroja je celokovový zásobník - vaňa zvarená z hrubostenných pro-
filov s hydraulicky sklopným zadným nakladacím čelom. Podľa jednotlivých 
typov je možné vybrať z nesenej, alebo ťahanej verzie s objemom zásob-
níka 2, 3 a 6 kubických metrov. Dno zásobníka tvorí latkový dopravník upe-
vnený na dvoch hydromotorom poháňaných reťaziach. Rýchlosť dopravníka 
je možné voliť podľa požadovanej dávky rozdružovanej hmoty. Čelo zásob-
níka tvorí podľa zvoleného typu jeden,alebo dva valce s aktívnym hrebeňom, 
ktorý zabraňuje zahlteniu stroja. Po obvode odmetacieho bubna je osadené 
dostatočné množstvo rezacích nožov pre ideálne natrhanie/narezanie“ 
materiálu a jeho dopravu na metacie kolo s lopatkami. Koleso má dostatočne 
veľký priemer na vytvorenie ventilačného efektu a bezproblémovú dopravu 

hmoty až do vzdialenosti 18 m. Kto naopak potrebuje dopraviť napríklad 
senáž do žľabu, alebo nastielať do „postielok“ ocení možnosť dvojrýchlost-
nej prevodovky na nižšie otáčky metacieho kolesa, a tým i znížený objem 
vzduchu, kedy eliminujeme nebezpečenstvo vyfúkavania materiálu okolo 
požadovaného cieľa. Týmto spôsobom je možná súčasne regulácia prašno-
sti pri suchom materiále – čo sa prejaví v dobrej zdravotnej kondícii zvierat.

Všetky vyššie popisované prvky je možné ovládať z kabíny traktora lankovým 
ovládačom, alebo elektricky - prípadne kombináciou týchto systémov.

Vďaka veľmi robustnej konštrukcii je možné tieto stroje použiť i na  zakrmo-
vanie siláže, rozdružovanie zlisovaných hranatých alebo okrúhlych balíkov 
obilných či repkovej slamy, sena, konope, skorocelu, ľanu a senáže.

V roku 2015 prišiel výrobca s úplne novým typom, ktorý je vhodný na max-
imálne nasadenie a jeho prednosti ho posúvajú o ďalší krok ďalej. Ide o pre-
vedenie s označením 853 PRO DFCS. A čo nové ponúka tento “Mercedes” 

Rozdružovače Kverneland si poradia ako s guľatými, tak i s hranatými balíkmi

J EDNODUCHÉ A RÝCHLE PODSTIELANIE V KAŽDE J  STA JNI

medzi rozdružovačmi ? V prvom rade je tento stroj vybavený revolučným sys-
témom aktívneho hrebeňa, ktorý je umiestnený nad odmetacím bubnom a 
zabraňuje (zvlášť pri rozbehu stroja) vniknutia materiálu na metacie koleso, 
a tým k možnému upchatiu metacej koncovky pred dosiahnutím optimálnych 
otáčok metacieho kolesa. Tento systém je ovládaný z kabíny traktora a je ho 
možné využiť aj počas práce, akonáhle obsluha spozná, že dochádza k “uduse-
niu” traktora. Stroj je štandardne dodávaný s kardanom s homokinetickými 
kĺbom a klznou spojkou. Rovnako v štandardnej výbave je plne elektronické 
ovládanie všetkých funkcií stroja s prídavným ovládačom na posuv dna a 
otváranie zadných dverí na boku stroja. Pre maximálny výkon sú zosilnené 
podlahové reťaze, ktorých kladky sú z vysokopevnostného materiálu. O tom, 
že sa jedná o veľmi podarený stroj, svedčí, že sa tohto typu len v ČR predalo 
za dva roky jeho produkcie takmer 70 kusov.

Ovšem v ponuke zostávajú samozrejme aj doteraz dodávané a osvedčené 
jednoduchšie mechanické typy, pretože - ruku na srdce - nie do každých pod-
mienok ťažkej poľnohospodárskej prvovýroby v Čechách (u živočíšnej výroby 
to platí dvojnásobne) sa hodí zložitý stroj nabitý elektronickými systémami.

Rozdružovače Kverneland sú spoľahlivé za každých podmienok  

Otočná a sklopná hubica na nastieľanie i kŕmenie s dosahom až 25 m

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Kľúčové vlastnosti rozdružovačov Kverneland →

R O Z D R U Ž O V A Č E 
K V E R N E L A N D 
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PREDSTAVUJEME ROZDRUŽOVAČE KVERNELAND

METACIE KOLESO

Na optimálne vytvorenie ventilačného efektu a zaručenie bezproblémového 
odberu odfrézovanej hmoty od rozmetacieho bubna sú rozdružovače štan-
dardne osadené metacím kolesom s priemerom 1,55 m.

Šesť skrutkovaných lopatiek je možné pri opotrebení / poškodení bez prob-
lémov vymeniť. Pri zaklinení nežiadúceho predmetu je možné vybrať 2 kusy 
“kontrolných okienok”, ktoré sú umiestnené po obvode a z bočnej strany 
ventilačnej komory.

Metacie koleso s priemerom 1,55 m zaistí dopravu materiálu až do vzdialenosti 25 m

OBEHOVÉ KOLIESKO

Rýchlosť a smer pohybu podlahového dopravníka je pre maximálny komfort 
a kontrolu snímaný obehovým kolieskom, ktoré je umiestnené v prednej 
časti stroja. Tento jednoduchý doplnok vždy informuje obsluhu o požado-
vanej rýchlosti podlahového dopravníka, a tým aj vlastnej dávke rozdružo-
vaného materiálu.

Obehové koliesko informuje obsluhu o rýchlosti podlahového dopravníka

NOŽE

Každý odmetací bubon (pri prevedeniach 2 a 3 m je jeden bubon, pri pre-
vedení 6 m sú bubny dva) je po obvode osadený nožmi z kvalitnej ocele na 
maximálnu agresivitu pri odfrézovaní hmoty z guľatých, alebo hranatých 
balíkov - prípadne na odber voľnej hmoty (napríklad kukuričnej siláže alebo 
voľného sena / slamy). Aby nedochádzalo k prefrézovaniu “chodbičky” a 
zastaveniu odberu materiálu,  sú tieto vymeniteľné nože vždy vyklonené 
na striedačku vpravo / vľavo. Zároveň je každý bubon osadený pevne nava-
renými zubovými plôškami na plynulý odber odfrézovaného materiálu a jeho 
dopravu na ventilačné koleso.

Vyklonené vymeniteľné nože

ELEKTRICKÉ KOMFORTNÉ OVLÁDANIE

Štandardne dodávané pri všetkých rozdružovačoch rady PRO. Na ovládacom 
boxe je možné ovládanie všetkých funkcií stroja - vrátane potenciometra 
na jemné ovládanie rýchlosti podlahového dopravníka. Ako doplnenie na 
maximálny komfort pri nakladaní balíkov je takisto v štandardnej výbave 
ovládanie zadných dverí a posuvu dopravníka na boku stroja.

Ovládanie rozdružovača v kabíne a na bočnej strane stroja

NÁHONOVÝ KARDAN

U všetkých typov rozdružovačov je vo výbave náhonový kardan s preťažo-
vacou spojkou a homokinetickými kĺbom.

Náhonový kardan s preťažovacou spojkou a homokinetickými kĺbom

AKTÍVNY HREBEŇ – ZÁBRANA PROTI UPCHATIU

Revolučný systém elektricky ovládaného aktívneho hrebeňa umožňuje uzat-
vorenie vkladacieho kanálu, a tým eliminuje nebezpečenstvo upchatia meta-
cieho komína pri znížení otáčok metacieho kolesa. Zároveň umožňuje bez-
problémový rozbeh stroja pri agregácii so slabším traktorom. Tento systém 
je patentovaný firmou Kverneland.

Dvojrýchlostná prevodovka umožňuje plošné aj presné nastielanie

Aktívny hrebeň s uzavretým vkladacím kanálom

Aktívny hrebeň s otvoreným vkladacím kanálom

Pohodlné nastielanie s dosahom až 25 metrov

V I D E O

DVOJRÝCHLOSTNÁ PREVODOVKA

Mechanicky radená dvojrýchlostná prevodovka je ideálna na možnosť ako 
plošného nastielania s maximálnym dosahom až 25 m, tak možnosťou nas-
tielania napríklad do postieľok pre teľatá. Zníženie otáčok ventilačného kola 
je tiež vhodné na kŕmenie, kedy nedochádza k vyhadzovaniu materiálu.

K Ľ Ú Č O V É  V L A S T N O S T I 
ROZDRUŽOVAČOV KVERNELAND 
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Za 23 rokov predaja krmovinárskych strojov značky Kverneland som sa 
stretol s mnohými rôznymi typmi a modelmi strojov, z ktorých niektoré mi 
prirástli k srdcu viac a iné som zase až tak rád nemal. Jednoznačne najradšej 
som sa vždy zaoberal predajom, predvádzaním, a uvádzaním do prevádzky 
pri dvoch typoch strojov - lisoch na okrúhle balíky a rozdružovačoch.

Iste to bude aj tým, že u oboch týchto segmentoch strojov má KVERNELAND 
veľmi dobrý zvuk a bol vždy - keď nie o krôčik napred - minimálne na rovnakej 
úrovni, ako jeho hlavný konkurenti. Nezanedbateľným faktorom je tiež fakt, 
že v čase 90. rokov, kedy sa tieto stroje začali prvýkrát presadzovať na poliach 
farmárov v Česku a na Slovensku, som “bol pri tom” a všetko zažil sám na 
vlastnej koži a začínal od piky.

Tiež sa mi veľmi páči, že človek pri práci s touto technikou hneď vidí, čo 
je výsledkom jeho snaženia: u lisov je to samozrejme kvalitne “utužený” 
balík, u rozdružovačov zase ten zvláštny pocit napätia, či aj takto zlisovaný 
balík, napríklad zmrznutej senáže, rozdružovač zvládne “rozobrať”. Je to určite 
iné, než napríklad pri diskovej kosačke, obracači alebo zhrňovači - tam nie 
je výsledná kvalita práce na prvý pohľad úplne zrejmá. Až náročná prax  

a dlhodobejšie nasadenie ukáže, ako je na tom ktorý stroj s kvalitou.

Ale poďme späť k rozdružovačom. Môj názor je - a aj roky praxe mi to potvrd-
zujú, že tieto stroje sa veľmi ťažko predávajú takpovediac od stola. Papier, či 
dnes e-mail znesú veľa a na prvý pohľad vyzerajú všetky stroje veľmi pekne. 
Ale až vlastné nasadenie v konkrétnych podmienkach daného podniku ukážu, 
či je ten ktorý stroj vôbec schopný splniť požadované kritériá a či vôbec vydrží 
dennodenné nasadenie v neľahkých podmienkach živočíšnej výroby.

Aj preto máme neustále k dispozícii minimálne jeden predvádzací stroj, ktorý 
sme schopní zapožičať do aktívneho nasadenia priamo u zákazníka, s jeho 
traktorom a v jeho stajni. Nastať môžu prípady, keď sa rozdružovač so štan-
dardným obutím a šírkou len niečo málo cez 2 metre, do “maštale” nezmestí. 
I tu sa ponúka riešenie a neraz sme museli u “pána domáceho” riešiť rozšíre-
nie vstupných dverí, pretože rozhodnutie bolo jasné - “ten Kverneland už tu 
skrátka zostane, už som sa rukami narobil dosť!”

Pri mnohých praktických ukážkach priamo u zákazníka nebolo samozrejme 
vždy všetko bez problémov. Hlavný problém často nastal hneď na začiatku 

- staručký Zetorček mal iné rýchlospojky na hydraulickom systéme, nemal 
trojkolíkovou zásuvku na pripojenie elektriny a podobne. Všetko sa vždy 
podarilo rýchlo vyriešiť a hurá do akcie.

Takmer vždy sa snažím, aby sa obsluha dozvedela najskôr niečo málo  
z teórie a potom  ešte len “spustíme kolotoč”. Dnes sú už naše rozdružovače 
u prevedení PRO (najluxusnejšie a najpredávanejšie) štandardne vybav-
ené aktívnymi protihrablami, ktoré zamedzia možnosti upchatia metacieho 
kanálu. Ale nie vždy tomu tak v nedávnej histórii bolo a rozdružovač sme hneď 
na prvý pokus zadusili. Aj v týchto prípadoch to ale bolo formou “že najlepšia 
je praktická ukážka”. A tak sme pekne otvorili niektorý z dvoch kontrolných 
otvorov v metacomi kanály, aby sme ho pohodlne uvoľnili. Nasledovala 
ukážka číslo 2. To sme si už dali väčší pozor a posuvným dopravníkom sme 
začali posúvať balík smerom k odmetaciemu bubnu pekne pomaly, aby sa 
zamedzilo opätovnému nebezpečenstvu zahltenia. Ale ako som už spomenul, 
to je už história a všetko za nás obstará Kverneland patentovaný systém 
aktívneho hrebeňa.

Keď je potreba hmotu plošne rozprestierať pre nastielanie, prepne sa mechan-
icky hlavná prevodovka “na zajaca” a tým docielime u o 280 ° otočného 
komína rovnomerné rozprestieranie až v dĺžke do 25 metrov. Naopak – ak  
chceme zakrmovať, či minimalizovať prašnosť v stajni, prepneme prevodovku 
“na korytnačku” a materiál je bezpečne dopravený do cieleného miesta. Toto 
zariadenie je dnes montované už na všetky stroje.

Veľkou zmenou bol tiež vyskladňovací komín, ktorý je dnes 4x zalomený, 
a jeho jednotlivé diely sú lomené v minimálnych uhloch, aby sa zamedzilo 
nebezpečenstvu upchatia komína, zvlášť pri potrebe čo najrýchlejšieho 
rozmetania balíka, a tým aj maximálnej dávky. Podlahový dopravník je 
tvorený robustnou reťazou s priečkami na dopravu aj veľmi ťažkých balíkov. 
Určitou slabinou boli v minulosti jeho vodiace kladky. Trvalo nejaký čas, než 
výrobca pochopil, že nasadenie v česko-slovenských podmienkach je naozaj 
enormné a nahradil jednoduché silónové kladky reťazí za kladky so zvýšenou 
odolnosťou. Tým najväčšiu slabinu týchto strojov navždy vyriešil.Produktový manažér Vladimír Průcha pri svojom najobľúbenejšom stroji - rozdružovači Kverneland

Ani elektrické ovládanie nebývalo bežnou vecou. Skôr, ale v niektorých pod-
nikoch i teraz, je veľmi obľúbené jednoduchšie ovládanie pomocou bovde-
nových laniek. Výhoda Kvernelandu je, že stále ponúka obidva systémy,  
a tak si stačí správne vybrať. Elektrické ovládanie je dnes už bežne doplnené 
aj prínosným doplnkovým ovládaním namontovaným priamo na boku stroja. 
Aké je jednoduché potom nakladanie balíkov, keď si môžete pekne zvonku 
otvárať zadné nakladacie vráta, vám potvrdí každý, kto s týmto mal niekedy 
čo do činenia. A keď k tomuto ovládaču ešte pribudlo ovládanie posuvu pod-
lahového dopravníka, stalo sa nakladanie balíkov do rozdružovača hračkou.

Zadné nakladacie vráta majú niekoľko otvorov, kam je možné po prerezaní 
povrázky alebo siete priviazať a potom sa pri zatváraní týchto vrát a násled-
nom posune dna balík pekne sám “vyzlečie”. Stretol som sa ale aj s takými 
“hospodármi”, ktorí bez mihnutia oka nechali balík zaviazaný a s materiá-
lom rozdružovali i materiál viazací. To bolo aj na mňa trochu silné kafe, 
ale náš zákazník, náš pán. Kto takto “hospodári” sa poznalo veľmi rýchlo 
- po odpracovaní niekoľkých balíkov, boli povrázky  alebo sieť namotané 
úplne všade. Treba podotknúť, že aj také zaobchádzanie rozdružovače od 
Kvernelandu zvládnu.

Aj keď rozdružovače nie sú nijako zložité stroje, aj u nich je potreba pravidelná 
údržba. Minimálne mazanie kĺbov homokinetického kardanového náhonu 
by malo prebehnúť každý deň. Občas dotiahnuť napínacie kladky podla-
hového dopravníka a napínací systém klinových remeňov pohonu odmeta-
cieho bubna, ktorý slúži zároveň ako posledná poistka pri náhlom “nájdení” 
napríklad betónového stĺpika vo frézovanom balíku. Iste je lepšie vymeniť 
spálené klinové remene, než si obstarávať celý nový stroj.

Za dobu, kedy sa tieto prvé stroje nesmelo začali hlásiť o svoje miesto na trhu 
s profesionálnou poľnohospodárskou technikou, sa podarilo v Českej republike 
vhodne umiestniť už viac ako 300 rozdružovačov Kverneland, ktoré pomáhajú 
v neľahkej práci najmä tam, kde ešte úplne nezanevreli na živočíšnu výrobu. 
A to je, myslím si, dobre. ✓   

Rozdružovače Kverneland fungujú spoľahlivo za každým traktorom

OPÝTAL I  SME SA PRODUKTOVÉHO MANAŽÉRA VLADIMÍRA PRŮCHU

MÔJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ 
STROJ KVERNELAND 
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“Poľnohospodárske stroje sú pre nás alfou omegou, a preto sme do nich 
v posledných rokoch výrazne investovali,” povedal týždenníku Roľník Ing. 
Miloslav Zapletal z Novej Vsi pri Kolíne. “Pokiaľ ide o značky, som veľký 
patriot, keď si overím, že je nejaká dobrá, tak ju nemením. Či už ide  
o osobné automobily, traktory či závesnú techniku. Za veľmi kvalitnú 
považujem aj značku Kverneland, červené stroje u nás dobre a spoľahlivo 
pracujú už takmer pätnásť rokov. “

Rodinný statok Zapletalových s históriou dlhou viac ako 250 rokov bol od zači-
atku zameraný na rastlinnú a živočíšnu výrobu. A že to bola správne zvolená, 
aj keď neľahká cesta, dokazujú nielen dosahované výsledky či starostlivo 
upravená moderná farma, ale i získané ceny - Poľnohospodársky hospodár 
stredočeského kraja z roku 2009 alebo Farma roka 2014.

Už desať rokov poskytuje statok služby v oblasti starostlivosti o krajinu  
a prevádzkuje penzión zameraný na agroturistiku. Navyše v roku 2010 vybu-
doval pneuservis pre osobné i nákladné automobily a stavebné či poľnohos-
podárske stroje. A aby toho azda nebolo málo, Miloslav Zapletal pôsobí už 
dvadsať rokov v zastupiteľstve obce a v tomto volebnom období je dokonca 
starostom. “Obe činnosti sa snažím skĺbiť, cez týždeň lietam z poľa na úrad 

a odtiaľ zasa na pole a v sobotu či v nedeľu robím účtovníctvo a papiere. Aj 
keď mi niekedy pripadá, že idem na doraz, vždy ešte u seba objavím nejaké 
rezervy, “hovorí farmár a starosta v jednej osobe.

DVAJA ĽUDIA TO ZVLÁDNU

Farma obrába necelých 290 ha v oblasti úrodného Polabia a na zhruba 
rovnakej výmere strieda štyri trhové plodiny: potravinársku pšenicu, 
sladovnícky jačmeň, kukuricu na zrno a repku. “Tento osevný postup sa za 
tie roky ustálil, vyhovuje nám aj z hľadiska pracovných technológií,” pokračuje 
Miloslav Zapletal. “Mali sme tiež rozsiahlu živočíšnu výrobu, chovali sme viac 
ako sto kusov dobytka, ale asi pred ôsmymi rokmi sme ju zrušili. Na Kolínsku 
je veľa výhodných pracovných príležitostí, pritom od nás je dobré spojenie 
do Kolína aj do Prahy a zohnať kvalitných zamestnancov, najmä do živočíšnej 
výroby, bol veľký problém. Keď sa tieto ťažkosti spojili s ekonomickými strat-
ami, ktoré živočíšna produkcia priťahovala ako magnet, sústredili sme sa 
len na pestovanie poľných plodín. Dnes chováme len jednu kravu s jalovi-
cou, a to len preto, aby detskí návštevníci penziónu videli, ako vôbec krava 
vyzerá. Máme jedného zamestnanca v poľnej výrobe a druhého v pneuser-
vise. Poľnohospodárstvo teda robíme dvaja, samozrejme k tomu potrebujeme 

Sejací kombinácia Kverneland

RODINNÝ STATOK ZAPLETALOVÝCH S H ISTÓRIOU DLHOU V IAC AKO 250 ROKOV 

kvalitné, výkonné a spoľahlivé stroje. “

Medzi závesnou technikou prevládajú na farme stroje Kverneland. A prečo 
práve táto nórska značka? “Bol som na nejakom poľnom dni, už neviem 
presne kde, a videl som tam orať pluh Kverneland,” spomína farmár. “A bolo 
to presne náradie, po ktorom som túžil. O ďalších nákupoch strojov Kverneland 
potom rozhodla spokojnosť s červenou technikou, už spomínaný patriotizmus 
a tiež spoľahlivosť dodávateľa, či už ide o servis alebo dodávky náhradných 
dielov. To boli a sú hlavné impulzy pre stávku na nórsku značku, ktorej som 
zostal verný. Dnes mám od firmy Kverneland všetko, čo potrebujem k životu.“

UŽ PÄTNÁSŤ ROKOV S JEDNÝM PLUHOM

Približne pred 15 rokmi si Miloslav Zapletal zaobstaral za český traktor štvor-
radličný pluh Kverneland LM 85. Keď časom na farme zakotvil silnejší zah-
raničný traktor, prikúpil k pluhu ďalší pár orebných telies. “Je to u nás najstarší 
stroj Kverneland a napriek tomu, že už nie je žiadny mladík, som s ním veľmi 
spokojný,” dodáva Miloslav Zapletal “Každý rok orieme celú výmeru a tento 
pätorák pracuje stále spoľahlivo bez väčších problémov. Samozrejme použí-
vam originálne náhradné diely, ktoré nie sú najlacnejšie, ale majú výrazne 
dlhšiu životnosť ako akékoľvek náhrady, takže v konečnom dôsledku ušetríme. 
Čo platí aj pre ostatnú techniku Kverneland.“

“Pre farmára s obdobnou výmerou máme v súčasnosti k dispozícii otočné 
pluhy Kverneland rady 150 určené pre štvorvalcové traktory rôznych značiek s 
výkonom do 150 koní,” zapája sa do rozhovoru produktový manažér spoločno-
sti Kverneland Group Czech Antonín Krátký, DiS. “A to ako v prevedení s kro-
kovou či hydraulickou zmenou záberu, istené strižnou skrutkou - 150 B či 
150 B Variomat, tak istených listovou pružinou 150 S alebo 150 S Variomat.

Aj tieto pluhy s malým ťahovým odporom dobre drobia ornicu a zaklápajú 
organické zvyšky, čo už oceňuje množstvo českých farmárov.“

OPÄŤ SPRÁVNA VOĽBA

Druhým strojom na farme od nórskej firmy bola nesená sejacia kombinácia 
Kverneland DA-L s rotačnými bránami NG 12 so záberom tri metre vybav-
ená kotúčovými bodkami CX. “S týmto strojom sme siali minimálne desať 
rokov, ale asi pred tromi rokmi sme ho nahradili novou sejacou kombináciou 
rovnakej koncepcie Kverneland i-drill Pro,” vysvetľuje farmár. “Tento stroj je 
už (tiež) vybavený kotúčovými bodkami CX II a predovšetkým veľkým zásob-
níkom, čo nám veľmi vyhovuje, lebo odoberáme osivo vo vakoch. A opäť to 
bola správna voľba, som s ním nadmieru spokojný. Rovnako ako s presným Nový prírastok sa pod strechou dlho neohrial

Produktový manažér Antonín Krátky, DiS a Ing. Miloslav Zapletal pri poslednom prírastku 

v strojovom parku

šesťriadkovým sejacím strojom Kverneland Optima na sejbu kukurice, či 
rozmetadlom priemyselných hnojív Vicon RSM.“

“Keby si Miloslav Zapletal nekúpil pred tromi rokmi sejaciu kombináciu 
Kverneland i-drill Pro, dnes by som mu doporučil zbrusu novú univerzálnu 
sejaciu kombináciu Kverneland e-drill compact alebo e-drill maxi s ľahkými 
rotačnými bránami série H,” pokračuje Antonín Krátký. “Nové sejacie kom-
binácie sú k dispozícii v dvoch variantách: menšie e-drill compact s násypkou 
s objemom až 1 400 l, alebo väcšie e-drill maxi s násypkou s objemom až 
2000 litrov. Ide o modifikáciu sejacieho stroja i-drill Pro s novým výsevným 
ústrojenstvom Eldos poháňaným elektricky. Oba modely spĺňajú nároky na 
stále sa zväčšujúcu pracovnú rýchlosť a väčšie výsevy. Rovnako ako u seja-
cieho stroja i-drill Pro je zásobník posadený na závese rotačných brán čo 
najbližšie k traktoru, z ktorého sa hydraulicky nastavuje hĺbka sejby i prítlak. “

NA JAR AJ NA JESEŇ

K príprave pôdy pred sejbou využívajú na farme v Novej Vsi kyprič Kverneland 
Classic 500, ktorý podľa farmára dokáže skutočne pripraviť dokonalé pros-
tredie pre vzchádzanie semien. “K jarnej príprave pôdy je to geniálny stroj, 
pretože je ľahký - spĺňa moju filozofiu pôdu zbytočne neutužovat - a pracuje 
veľmi dobre aj vo vlhších podmienkach,” hovorí záverom Miloslav Zapletal.“ 
S týmto kypričom pripravujeme pôdu pred sejbou nielen na jar, ale aj na jeseň.

A práve v posledných dvoch suchých rokoch, keď sme zorali pole v auguste 
k repke a v septembri k pšenici, mal s tvrdými hrudami problémy. Preto sme 
si v tomto roku zaobstarali cambridge valce Kverneland Actiroll s pružným 
smykom. Vlani sme si ich požičali a veľmi sa osvedčili, valce hrudy perfektne 
rozdrobili a smyk pole urovnal. Na jesenné spracovanie tvrdých a suchých 
pozemkov s hrudami je to priam ideálny stroj. “

“K rovnakému záveru dochádza čoraz viac českých poľnohospodárov,” dopĺňa 
farmára Antonín Krátký. “K jarnému otvoreniu pôdy využívajú naše kypriče 
Classic, Tiger, Master a novo aj Magnum, ktoré možno za priaznivých pôdnych 
podmienok použiť aj na prípravu pôdy pred sejbou na jeseň. Pokiaľ je ale 
zoraný povrch suchý a tvrdý, je lepšie použiť cambridge valce Actiroll. V spojení 
s predným pružným smykom, ktorý možno hydraulicky nastaviť z traktora, sa 
získa veľmi agresívne náradie, ktorého liatinové krúžky dokonale drvia hrudy 
a drobia ornicu a smyk urovnáva povrch pozemku. Poľnohospodárom môžeme 
ponúknuť tri modelové rady v pracovnom zábere od 6,3 do 18,3 metra.“ ✓

KVALITNÚ ZNAČKU 
PATRIOTI NEMENIA 
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Už dávno neplatí, že keď sa povie Kverneland tak sa hovorí o pluhoch. 
Kverneland je široký sortiment poľnohospodárskych strojov zahňujúci 
stroje na kultiváciu pôdy, sejbu, stroje krmovinárske, kŕmenie či nas-
tielanie. V neposlednom rade je tu skupina strojov, ktorá sa v štruktúre 
Kverneland Group nazýva “Stroje na ochranu a výživu rastlín”. Do tejto 
skupina patrí ucelený sortimentový rad rozmetadiel Kverneland CentreFlow 
a dnes už kompletný rad postrekovačov. Poďme si povedať o každom 
členovi tejto rodiny.

Najmladším z rodiny postrekovačov Kverneland je samohybný postrekovač 
iXdrive, ktorý charakterizujú základné parametre 4 000 - 6 000 l čo sa týka 
nádrží , pracovné zábery ramien až do 40 m a priechodnosť od štandardných 
1,5 m cez zníženú na 1,3 m a zvýšenú na maximálnych 1 ,7 m. Motor Perkins 
s výkonom 240 koní je pre stroj týchto parametrov dostačujúci. Priestranná, 
pretlaková kabína s vynikajúcim výhľadom s navyšším stupňom filtrácie  
a komfortnou sedačkou zaistí obsluhe potrebný komfort pracovného prostre-
dia. Tieto základné parametre postrekovačov Kverneland sú doplnené zod-
povedajúcimi parametrami funkčných prvkov pre aplikáciu postreku. Vysoký 
stupeň elektronickej a hydraulickej výbavy, posunul tento postrekovač na 
špičku v aplikačnej technike. K tomu významnou mierou prispelo ISOBUS 
kompatibilné ovládanie, ktoré posunulo možnosti užívateľov ďaleko dopredu. 
Vďaka tomu, že je veľmi intuitívne, logické a názorné, ho to činí užívateľsky 

príjemným. Je totiž jednoznačne a všeobecne platné, že ak sa niečo ľahko  
a jednoducho ovláda, tak užívateľ využíva ďaleko viac funkcií a tým danú vec 
využíva omnoho viac efektívnejšie. iXdrive môže mať na čo si spomeniete, 
od asistovaného riadenia, cez rôzne režimy riadenia kolies až po automatické 
udržiavanie výšky ramien nad cieľom postreku “BoomGuide”. Nesmieme tiež 
zabudnúť na združenie súvraťových funkcií “Ergodrive”, ktoré zabezpečí, že na 
jeden impulz aktivuje alebo deaktivuje postrek, zmení režim riadenia a nad-
vihne ramená na nastavenú výšku pre bezpečné otáčanie na úvrati. iXdrive 
má vo svojich “génoch” všetko podstatné čo má dobre vyskúšané jeho starší 
súrodenec, nám dobre známy ťahaný postrekovač, iXtrack C. Je to ako systém 
prípravy postreku a výplachu “iXclean PRO”, tak tlaková cirkulácia kvapaliny 
v ramenách pre čo najväčšiu možnú rýchlosť reakcie započatia postreku jed-
notlivých sekcií ramien na správny tlak. Ak chceme veľký výkon, musíme 
maximálne znížiť stratové časy a to napríklad uľahčením údržby a čistenia. 
K tomu dozaista prispieva bezkonkurenčná a iba dvojstupňová filtrácia. To 
bolo, je a bude u každého postrekovača Kverneland. Ramená v prevedení 
HSS plne oceľové alebo HSA z profilu z hliníkových zliatin za sebou majú tiež 
roky skúseností a ťažkej práce.

Čo do dátumu narodenia by sa dalo povedať, že ďalší člen rodiny je dvojča, ale 
čo do úžitkových vlastností je to ten najmenší a volá sa iXter A. Jeho základné 
parametre sú 800, 1 000 a 1 200 l kapacity hlavnej nádrže a pracovné zábery 

Samohybný postrekovač iXdrive

PREDSTAVUJEME POSTREKOVAČE KVERNELAND

ramien 12 - 21 m a integrovaná výklopná primiešavacia nádrž s preplachom 
obalov. Ramená 12 - 15 m Hosa  sú z hliníkových profilov a vyznačujú sa unikát-
nym spôsobom skladania. Pre pracovný záber 18, 20 a 21 m musíme zvoliť 
ramená HC tiež sklopné vertikálne, ktoré sa vyznačujú  vysokou variabilitou 
hydraulicky ovládaných funkcií. Tieto ramená zdedil iXter A od svojho staršieho 
a väčšieho brata iXter B. Nielen smerom k veľkým a výkonným strojom vedie 
vývoj. Aj menší poľnohospodári chcú mať modernú aplikačnú techniku s funk-
ciami a komfortom obsluhy ako stroje maximálnych parametrov. Práve preto 
bol tento model vyvinutý. Potreba ľahkého stroja s ťažiskom čo najbližšie  
k traktoru tak, aby výsledná hmotnosť celkovej súpravy bola čo najnižšia  
a pri tom využitie možnosti väčšiny funkcií zo strojov, u ktorých je prioritou 
veľký výkon aj vysoká kvalita aplikácie. Pri premiére pre verejnosť a uvede-
nie na trh sa oba vyššie uvedené postrekovače tešili naozaj veľkému záujmu, 
pretože aj dobre vyzerajú, čo má tiež svoju hodnotu.

V sortimente nesených postrekovačov nadväzuje spomínaný model iXter B  
s nádržami 1 000, 1 300, 1 600 a 1 800 l a zábermi ramien 15 - 30 m. Tento 
stroj v kombinácii s ďalším členom rodiny, čelne nesenou nádržou iXtra  
s kapacitou 1 100 l, môže vytvoriť naozaj výkonnú súpravu s kapacitou takmer 
3 000 l. Ak takýto stroj vybavíme ramenami so záberom napr. 21 - 30 m  
s ultrazvukovým udržiavaním ramien nad porastom získame samohybnú  
a veľmi obratnú výkonnú súpravu s nízko položeným ťažiskom.

Najväčšou a hlavnou skupinou postrekovačov Kverneland je sortiment ťah-
aných strojov zahŕňajúci stroje s menami iXtrack A, B a C, a model Ikarus S. 
Ikarus S (2 800/3 800l a 18-30 m) nie je treba veľmi predstavovať, keďže ide 
o najstaršieho a najskúsenejšieho z rodiny a u nás je modelom najpredávane-
jším. Dôvodom jeho úspechu je to, že sa na náš trh naozaj hodí ako svojimi 
vlastnosťami tak tiež vďaka tomu, že pomer ceny k tomu čo tento stroj dokáže 
je veľmi výhodný. V modelovom rade ťahaných postrekovačov iXtrack A, B  
a C sa prelínajú základné parametre a líšia sa len konštrukciou a usporiadaním. 
Pre naše podmienky sa  najlepšie hodí model iXtrack C s kapacitami nádrží 
3 000 - 6 000 l a zábermi ramien do 45 m. Sortiment ramien v sebe zahŕňa 
ramená vyrobené z hliníkových profilov (HSA) a ramená oceľové (HSS). Čo 
sa úžitkových vlastností týka, tak tie platia na všetky spomínané modely  
a platia všeobecne pre všetky postrekovače a mnohokrát aj na ďalšie stroje 
zo sortimentu Kverneland Group. Nesmieme zabudnúť na elektronické ovlá-
dacie a riadiace systémy k týmto strojom, bez ktorých si ovládanie mnohých 

ďalších strojov už nevieme predstaviť. Kverneland a ISOBUS k sebe neodmys-
liteľne patria, čo potvrdili mnohé ocenenia. Medzi ne patrí veľmi významná 
cena Agritechniky venovaná práve za počin v tejto oblasti - položenie “míľnika 
v poľnohospodárstve” za prístup k ovládaniu strojov a ISOBUS technológie.

Ak sa vrátime k postrekovačom a zvolíme ISOBUS kompatibilný terminál 
IsoMatch Tellus alebo nový IsoMatch Tellus GO, stáva sa s takýmto ovládaním 
práca hračkou aj pre ten najzložitejší stroj ako je práve postrekovač. Všetky 
údaje sú prehľadne usporiadané a všetky parametre ľahko nastaviteľné na 
farebnej dotykovej obrazovke. Združovanie funkcií, automatické sekvencie na 
prípravu postreku či správne vypláchnutie v automatickom režime.

Ak sme sa dostali k ovládacej elektronike, môžeme nakrátko odbočiť aj k 
ostatným strojom od “KVERNELAND”, ktoré sú v “ISOBUS”-e na špičke medzi 
výrobcami poľnohospodárskej techniky. Kverneland totiž ponúka najširší sor-
timent ISOBUS kompatibilných strojov. Začneme všetkými modelmi postre-
kovačov, nasledujú rozmetadlá priemyselných hnojív, pokračujme sejačkami 
pre presný výsev, kde sú vlastnosti vysokého stupňa elektroniky zrejme 
najvyužívanejšie. Nasleduje ďalší sortiment univerzálnych sejacích strojov, 
niektoré modely pluhov a končíme sortimentom strojov na krmoviny kde 
Kverneland ovláda “ISOBUS”-om napríklad 15 m zhrňovač krmovín, senážne 
vozy a najmä celý sortiment novej generácie lisov Kverneland, kde intuitívne 
ovládané funkcie majú veľmi významné opodstatnenie. ✓

Nesený postrekovač Kverneland iXter A

Precízne a jednoduché ovládanie postrekovača pomocou terminálu IsoMatch Tellus GO

V I D E O

RODINA POSTREKOVAČOV 
KVERNELAND JE KOMPLETNÁ 
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V spolupráci s materským podnikom Kverneland v nórskom meste Klepp 
sme usporiadali pre našich autorizovaných predajcov na Slovensku  
a v Českej republike návštevu závodu, v ktorom sa vyrábajú pluhy sa 
šípkou v znaku.

Zmyslom celej akcie bolo zoznámiť návštevníkov jednak s históriou spoločno-
sti, jednak s procesom výroby pluhov, od naskladnenia materiálu na výrobu 
až po expedíciu hotových výrobkov. V prvej časti reportáže sme sa zamer-
ali na históriu značky a dôležité míľniky  jej vývoja, v druhej sa pozrieme do 
výrobného závodu.

NEĎALEKO STAREJ FABRIKY

Výrobný závod spoločnosti Kverneland, zameraný na výrobu pluhov  
a niektorých komponentov pre stroje vyrábané v iných závodoch skupiny 
Kverneland, sídli v obci Klepp, neďaleko pôvodného závodu. Najstaršia časť 
nového závodu bola postavená v roku 1963. Ako spomienka na túto dobu je 
na nádvorí vystavený prvý  jednostranný pluh s trubkovým rámom, ktorý sa 
tu vyrábal. Naopak najnovšia hala bola otvorená vlani a bola do nej premiest-
nená prevádzka tepelného spracovania materiálu. Potom bola stará fabrika 
definitívne uzavretá. Vďaka sústredeniu výroby do jedného miesta sa zvýšila 
produktivita práce a zjednodušil sa proces výroby.

Ak hovoríme o továrni v KLEPP ako o výrobnom závode, je to rozhodne na 
mieste. Nejde o žiadnu montovňu s tisíckou subdodávateľov, v KLEPP si takmer 
všetky diely na pluhy vyrábajú sami.

Areál závodu dnes tvorí celý rad objektov. Výrobný proces začína príjmom 
materiálu určeného na výrobu a jeho prvotnou úpravou (rezaním, krátením, 
lisovaním, apod.), V ďalšom objekte sa tepelne spracovávajú rámy strojov, 
opracováva sa ďalší materiál a svoje miesto tu má aj lakovňa a sklad náhrad-
ných dielov. Nakoniec sa všetky diely zídu v hale, v ktorej dochádza k finál-
nej montáži pluhov. Svoje objekty v areáli má aj riaditeľstvo, vývoj, konštruk-
cia a skúšobne. Zastrešené výrobné a administratívne priestory zaujímajú 
celkovú plochu 51 000 m2.

V továrni, ktorej ročný obrat dosahuje 100 miliónov eur, pracuje v súčasnosti 
550 zamestnancov. Tí ročne vyrobajú až 5000 pluhov (prepočítaných na tzv.
priemerný pluh, čo je pluh päťradličný otočný) a spotrebujú 25 000 ton ocele. 
Výrobky z tohto závodu následne smerujú do 45 krajín sveta.

ALFOU A OMEGOU VŠETKÉHO JE OCEĽ

Prevažujúcou činnosťou tohto výrobného závodu je práca s oceľou. Vďaka his-
torickým skúsenostiam a sústavnému vývoju sa pluhy Kverneland vyznačujú 

Česko-slovenská výprava vo výrobnom závode v obci Klepp v Nórsku.

NÁVŠTEVA ZÁVODU, V KTOROM SA VYRÁBA JÚ PLUHY SA Š ÍPKOU V ZNAKU 

nízkou hmotnosťou a dlhou životnosťou. To je docielené použitím ocele vyro-
benej podľa špeciálnych receptúr a tepelne spracovanej opäť podľa presne 
daných pravidiel. Hotový výrobok potom má vysokú pevnosť pri zachovaní 
pružnosti.

Kým zakladateľ značky používal pri výrobe výhradne v Nórsku vyrobenú oceľ, 
súčasný výrobný závod ju dováža z Fínska, Švédska, Francúzska, Nemecka  
a Anglicka, vždy ale vyrobenú podľa vlastnej receptúry a požiadaviek. Správne 
zloženie ocele vzniká v laboratóriách Kvernelandu a dodávatelia sú zmluvne 
viazaní po dobu piatich rokov dodávať túto oceľ výhradne a iba do výrobných 
závodov tejto spoločnosti. Skrátka výskumu, vývoju a spracovaniu ocele je  
v Kvernelande venovaná veľká pozornosť.

A pretože od rôznych dielov použitých pri výrobe pluhu sa vyžadujú rôzne 
vlastnosti, sú tomu prispôsobené aj tepelné procesy spracovania ocele. Pri 
pracovných orgánoch je vyžadovaná vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, 
u rámov zase vysoká tuhosť a pružnosť. V praxi sa preto rámy len lokálne 
zahrievajú a potom okamžite ochladzujú. Pre lokálny ohrev sa používa systém 
indukčného tepelného spracovania. Pri pracovných orgánov je to inak. Tie 
sa ohrievajú celé v peciach. A pretože sa tepelne spracováva väčšina dielov 
pluhu, tepelné spracovanie sa prelína mnohými pracoviskami.

PREHLIADKA VÝROBNÉHO ZÁVODU

Na jednom takomto pracovisku začína naša prehliadka. Je to prevádzka, 
kde sa tepelne spracovávajú veľké diely. Tie dosahujú pri tepelnom spra-
covaní teplotu až 1000 ° C. Materiál sa ohreje na danú teplotu a potom sa 
ochladzuje podľa príslušnej receptúry tak, aby bola dosiahnutá požadovaná 
štruktúra. Špecifické procesy tepelného spracovania vyžadujú vstupnú oceľ 
s presne daným zložením, ktoré je duševným vlastníctvom výrobcu. Firma 
Kverneland je všeobecne známa maximálnou precíznosťou pri tepelnom spra-
covaní ocele, a tak sa tu spracovávajú diely nielen pre miestny závod, ale aj 
pre ďalšie závody, skupiny či pre externých zákazníkov.

Iné súčasti strojov sa tepelne spracovávajú podľa iných receptúr, a preto pri 
tepelnom spracovaní ocele v KLEPP využívajú ešte dva ďalšie procesy. Líšia 
sa aj médiá, ktorými sa dosahuje príslušných teplôt. Menšie pece sú vyhriev-
ané plynom, na ďalších prevádzkach sa využíva elektrická energia a ďalšie 
spôsoby ohrevu. Jednotlivé diely a súčasti strojov sa tepelne spracovávajú  
v stovkách zariadení, pretože každý diel má iný účel, ktorému zodpovedá aj 
proces tepelného spracovania.

PRÍJEM A DELENIE MATERIÁLU

Prehliadka pokračuje príjmom hrubého materiálu, sme teda na začiatku 

procesu výroby. Oceľ môže mať podobu rôznych profilov alebo je v pásoch 
navinutá na cievkach s hmotnosťou 15 až 20 t. Špeciálny stroj následne cievky 
roztáča a posiela oceľ na ďalšie spracovanie. Pásy ocele s hrúbkou do 12 mm 
sa následne režú a strihajú na potrebné rozmery. Za rok výrobný závod spo-
trebuje 25 000 t ocele. Väčšina strojov v tejto prevádzke pochádza z Nemecka, 
ale objavujeme aj český lis. Niektoré lisy sú obsluhované ľuďmi, iné sú plne 
automatizované. Pre zaujímavosť, betónové základy pre najväčší lis, pracu-
júci s maximálnym tlakom až 600 t, sú 15 m hlboké.

OPRACOVANIE MATERIÁLU

Opracovanie materiálu prebieha najčastejšie na CNC strojoch. V zakladačoch 
sú pripravené jednotlivé diely určené na spracovanie, ku ktorým sa auto-
maticky vyberá vhodné náradie, a následne sa podľa počítačového pro-
gramu opracovávajú.

PRUŽINY, OSTRIE A ĎALŠIE DIELY

Prechádzame k miestu, kde prebieha výroba listových pružín pre istenie 
pluhov. Materiál na pružiny sa tu nahrieva, tvaruje a ochladzuje tak, aby získal 
potrebnú tvarovú pamäť. Opúšťame pružiny a prechádzame k integrovanej 
linke na výrobu otočných dlát, tvorenú siedmymi robotmi a jedným lisom. 
Dláto sa elektricky zahrieva po dobu troch sekúnd na teplotu 1 000° C, potom 
putuje do lisu, ďalej sa nástrekom po presne stanovenú dobu ochladzuje  
a nakoniec sa ešte okolo dier indukčne popúšťa, aby bol v týchto miestach 
materiál mäkší a pružný. Ročne linka môže vyrobiť ťažko predstaviteľných 
milión dlát. Obdobné procesy prebiehajú aj na ďalších stanovištiach, napríklad 
pri výrobe ostrí (želiezok) alebo napríklad splazov. Ostrie predradličiek pre-
chádzajú procesom karburizácie (nauhličovania), kedy sú namočené do 96% 
alkoholu a obohacované uhlíkom a potom špeciálne prudko ochladzované 
na presne danú teplotu. Pri prehliadke prechádzame okolo veľkých i malých 
pecí tohto pracoviska. Na ďalšom pracovisku sa zvárajú stĺpice pluhov, potom 
sa v špeciálnom tuneli zahrievajú na 970 ° C a následne v komore pomocou 
750 dýz rovnomerne ochladzujú veľkým množstvom vody (3000 l na jednu 
stĺpicu). Hotové diely sú nakoniec podrobované prísnej kontrole. Hoci ide 
často o tvarovo jednoduché diely, bol by omyl domnievať sa, že je ich výroba 
jednoduchá. Naopak, každý diel sa vyrába z ocele presne daného zloženia  
a špecifickým spôsobom, pretože sú od neho požadované špecifické vlastnosti. 

PÝCHA KVERNELANDU

Jednou z najdôležitejších súčastí pluhu je odhrňovačka. Pri výrobe je potrebné 
na nej vytvoriť veľmi tvrdý povrch, ktorý bude dlho odolávať opotrebeniu, 

Vyťahovanie odhrňovačiek po karburizácii je spojené so svetelnými efektami   

Pohľad do montážnej haly výrobného závodu Kverneland v Nórsku  

NÓRSKO, KRAJINA 
PLUHOM ZASĽÚBENÁ 
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ale súčasne musí mať mäkké jadro a zostať ako celok dostatočne pružná. 
Odhrňovačky sú najtvrdším dielom, ktorý sa v továrni vyrába. A je to diel, na 
ktorý sú v KLEPP náležite pyšní. Skutočne sa im podarilo skĺbiť dve dôležité 
vlastnosti - tvrdosť a pružnosť do jedného materiálu. Je to výsledkom unikát-
neho spôsobu tepelného spracovania. Odhrňovačky prechádzajú po dobu 12 
hodín karburizačným procesom (nauhličovanie) pri teplote 960 ° C, potom 
riadeným ochladzovaním a následným ďalším tepelným spracovaním spo-
jeným s tvarovaním. Výsledkom jedného pracovného procesu je oceľový 
výrobok, ktorá má dve štruktúry. Jadro odhrňovačky zostáva flexibilné, zatiaľ 
čo na povrchu je oceľ vo vrstve silnej 1,5 mm obohatená o uhlík a má tvrdosť 
diamantu (skutočne možno rozrezanou odhrňovačkou rezať sklo). Aby mal 
výrobca 100% kontrolu nad týmito tepelnými procesmi, pridáva ku každej 
várke dielov vkladaných do pece testovací kus, ktorý následne v laboratóriu 
podrobia dôkladnej kontrole všetkých vlastností. Ak nezodpovedá daným 
parametrom, celá várka je vyradená. Tepelné spracovanie odhrňovačiek je 
navyše spojené aj so svetelnými efektmi. Ich vyťahovanie z pece po kar-
burizácii je veľmi efektné. Pri pohľade na zrod odhrňovačiek sa dozvedáme 
ďalšiu zaujímavú informáciu. Odhrňovačky sa pred konečným lakovaním ešte 
leštia na pásovej brúske. Má to prozaický dôvod. Pri orbe, keď sa zotrie farba, 
pôda po odhrňovačke pekne kĺže.

ZÁKLADOM PLUHU JE RÁM

Je ako chrbtica u človeka. Rám pluhu nesie všetky pracovné orgány a je naj-
dôležitejšou časťou pluhu. Na rozdiel od iných, firma Kverneland tepelne 
spracováva nielen jednotlivé pracovné časti, ale aj rámy pluhov a zvyšuje 
tak ich pevnosť. Môže preto použiť tenší materiál, prípadne menšie profily 
rámu a docieliť nižšiu hmotnosť pluhu. Bonusom je potom nižšia spotreba 
paliva traktora. Výrobe rámov a ich lakovaniu je vyčlenená celá jedna hala. 
Zatiaľ čo predtým sa rámy pluhov zvárali alebo skladali z niekoľkých kusov, 
rozšírenie veľmi výkonných traktorov si vyžiadalo zmenu ich konštrukcie. 
Rámy sa dnes vyrábajú celistvé v celej svojej dĺžke a tepelne sa spracová-
vajú (indukčne pomocou cievok s príkonom 350 kW) v dvoch stupňoch. Pri 
vyššej teplote (950 ° C) získava rám svoju pevnosť, pri nižšej potom flexibil-
itu. Na ďalšom pracovisku sa rám reže na príslušnú dĺžku a vŕtajú sa do neho 
otvory. Tento postup zvolil výrobca kvôli presnosti otvorov. Tie sa preto vŕtajú 
do rámu až po tepelnom spracovaní, čo vyžaduje použitie najkvalitnejších 
vrtákov. Následne sa rám na ďalšej linke opieskuje a vstupuje do lakovne. V 
KLEPP nepoužívajú práškové lakovanie, pretože sa pri ňom materiál znovu 
zahrieva, čo by malo za následok nežiaduce zmeny štruktúry ocele. Preto tu 
všetky diely lakujú v mokrej lakovni.

ZVAROVŇA

Pri zváraní dielov sa prelína robotická a ručná výroba. Jednoduchšie zvára-
nie prebieha ručne, zložitejšie diely sa ručne najskôr nabodujú a pripravia 
na robotické zváranie. Na tomto pracovisku vznikajú napríklad závesné hlavy 
pluhov či veľké konštrukčné celky na polonesené otočné pluhy.

PREDMONTÁŽ A KONEČNÁ MONTÁŽ

Zo zvarovne putujú jednotlivé diely na tzv. predmontáž, kde už vznikajú 
montážne celky. Tie potom smerujú buď do lakovne, alebo na montážnu 
linku. Na tomto pracovisku sa napríklad spájajú závesné hlavy so stredovými 
čapmi alebo sa tu ručne montujú orné telesá.

Na montážnych linkách dostávajú následne jednotlivé montážne celky 
podobu celého pluhu. V súčasnej dobe vedľa seba prebiehajú dva rôzne 
systémy montáže.

Na prvej linke, kde vznikajú ťahané pluhy, prebieha tradičná montáž. Výrobu 
každého pluhu majú na starosti dvaja zamestnanci, ktorí majú svoje praco-
visko vybavené strojom so špeciálnym trojbodovým závesom, na ktorý na 
začiatku montáže uchytia záves pluhu. Na ten postupne namontujú jednot-
livé montážne celky. Po skončení montáže sa na tomto stroji ešte vyskúša 
otáčanie pluhu a všetky jeho hydraulické funkcie. Dvaja zamestnanci tak 
zmontujú celý pluh.

Na druhej linke pre nesené pluhy sa v súčasnosti skúša iný spôsob montáže, 
keď zamestnanci na jednotlivých pracoviskách vykonávajú stále rovnaké 
úkony a pluh sa postupne presúva z jedného pracoviska na ďalšie. Na konci 
potom vyjde nový pluh. Po vyhodnotení oboch spôsobov montáže sa vedenie 
spoločnosti rozhodne, ktorému systému dá v budúcnosti prednosť.

V čase našej návštevy sa na linkách výrobnej haly rodili tri zaujímavé pluhy 
- model ES, historicky jeden z najpredávanejších pluhov, model PW, jeden  
z najväčších pluhov a ISOBUS kompatibilný model 2500 i-Plough, reprezentu-
júci budúcnosť Kvernelandu v kategórii veľkých nesených pluhov.

TESTOVACIE STOLICE

Žiadny výrobca nepustí do výroby nový model, bez toho aby ho predtým 
riadne netestoval. Firma Kverneland nie je výnimkou. Jedným zo spôsobov 
testovania je pripojenie pluhu k testovacej stolici. Na nej sa simuluje zapoje-
nie strojov v trojbodovom závese a rôzne pracovné operácie, od prepravy cez 
orbu až po otáčanie pluhu. Vďaka špeciálnemu programu a nonstop prevádzke 
tak možno počas 14 dní nasimulovať namáhanie stroja za celú dobu jeho 

Pôsobivým zakončením výpravy do Nórska bol výstup na skalnú vyhliadku Preikestolen, 

týčiacu sa vo výške 604 metrov nad fjordom Lysefjordom a patriacu k prírodným divom 

Európy

→ POKRAČOVANIE: NÓRSKO, KRAJINA PLUHOM ZASĽÚBENÁ

životnosti a nájsť jeho slabé miesta. Spôsobu testovania sa hovorí Metóda 
konečných prvkov. Pri tejto metóde sa sníma pnutie materiálu na dôležitých 
miestach stroja a vyhodnocuje sa vhodnosť použitia príslušného dielu. Okrem 
pluhov možno na stolici testovať aj sejačky, podmietače a ďalšie stroje, ktoré 
možno zapojiť do trojbodového závesu. Okrem vlastných strojov sa občas na 
tejto stolici testujú aj stroje iných značiek, aby mala firma Kverneland prehľad 
o tom, ako sa jej darí v porovnaní s konkurenciou. Testovacia stolica je ale 
iba jedným zo spôsobov, ako zisťovať odolnosť strojov. Kvalita konštrukcie 
strojov sa ešte overuje na skúšobnom polygóne a pri vlastnej orbe na poli.

ROVNAKO DÔLEŽITÝ AKO VÝROBA

Žiadny servis sa nezaobíde bez náhradných dielov, a tak musí výrobca vyt-
voriť zázemie s dostatkom náhradných dielov pre všetky servisné strediská 
značky. Sklad náhradných dielov v KLEPP tvorí plne automatizovaný zakladací 
systém úctyhodných rozmerov. Konkrétne 65 m na dĺžku, na šírku celej haly 
a takmer 30 m na výšku. Kapacita skladu - 25 000 paletových miest. Táto 
veľkosť je nevyhnutná, a to aj preto, že každý výrobca musí zabezpečovať 
dodávku náhradných dielov nielen na aktuálne vyrábané stroje, ale po dobu 
desiatich rokov aj na tie, ktorých výroba bola už ukončená. Z tohto skladu sú 
tiež zásobované všetky centrálne sklady firmy Kverneland v Európe.

2500 I-PLOUGH

Prehliadku výrobného závodu ukončilo predvedenie najnovšie pýchy v oblasti 
pluhov, ISOBUS kompatibilného neseného pluhu 2500 i-Plough. Tento pluh 
je konštruovaný pre traktory s výkonom do 280k. Rám s rozmermi 200 x 
120 mm je osadzovaný 4 až 6 radlicami s odstupom 85 cm alebo 4 až 5 
radlicami s rozostupom 100 cm (so šiestimi radlicami od budúceho roka). 
Svetlá výška pluhu je 80 cm. Označenie Variomat znamená, že je vybavený 
hydraulickou zmenou záberu, od 30 do 60 cm pre “stovku” a 30 až 55 cm 
pre “osemdesiat päťku”. Záber pluhu sa nastavuje podľa uhlového senzoru, 
prvej radlice sa nastavuje paralelogramovým systémom. Pluh môže byť 
istený buď strižným kolíkom (model B), alebo systémom Auto-reset - listo-
vou pružinou (model S) a môže byť osadený akýmikoľvek orebnými teles-
ami z ponuky Kverneland. Novo skonštruovaná stĺpica má nový tvar - Aero 
profil, čo znamená, že je na nábehovej strane zaoblená a uľahčuje tak pre-
chádzanie rastlinných zvyškov. Nová predradlička má centrálne nastavenie 
hĺbky na oboch stranách. Zaujímavou novinkou je možnosť vyklopiť hornú časť 
závesnej hlavy, takže sa na prepravu nemusí odpájať tretí bod. Otočná roz-
porka umožní pri preprave nadbiehanie pluhu, ktorý sa potom za traktorom 
chová ako vozidlo. Nové, podstatne väčšie koleso, je vybavené systémom 
preklápania podobným ako pri integrovanom pôdnom pechu Packomat.

Nápis ISOBUS potom znamená jediné, pluh sa sám prihlási na monitore trak-
tora alebo na obrazovke dodanej s pluhom. V základnom obrazovom menu 

si obsluha zvolí, akú činnosť chce s pluhom vykonávať, či ho prepravovať, 
nastavovať alebo orať. Napríklad pred orbou možno nastavovať prvú radlicu, 
záber pluhu, hĺbku orby a uhol, kam sa pluh dotáča. Príslušná voľba následne 
otvorí ďalšie možnosti nastavovania a ovládania pluhu. Pre každý traktor 
možno navyše príslušné nastavenie pluhu uložiť do pamäti. Medzi ďalšie prí-
jemné a užitočné vlastnosti pluhu patrí tiež systém Furrow-control - nastave-
nie pluhu pre naoránie prvej jazdy. Ak je traktor vybavený systémom GPS 
a je súčasne použitý monitor Kverneland, bude pluh v priebehu prvej jazdy 
meniť záber tak, aby bola brázda stále v priamke .

Prehliadka výrobného závodu ukázala, s akou starostlivosťou a dôrazom 
na kvalitu pristupuje spoločnosť Kverneland k výrobe svojich strojov. Nie je 
potom prekvapením, že pluhy so značkou Kverneland patria k absolútnej 
špičke. Ako hovoria ľudia od Kvernelandu: “Naše pluhy sú červené, pružiny, 
predradličky, goliere alebo kolieska zelené, ale farba nie je dôležitá, dôležité 
je, čo je pod ňou.”

SKÚSENOSTI Z PREDAJA V NÓRSKU

Prehliadku výrobného závodu v KLEPP doplnila ešte návšteva miestneho 
dealera značky Kverneland, firmy Felleskjøpet, založenej už na konci 19. 
storočia. Táto spoločnosť, ktorá je v podstate farmárskym družstvom, sa okrem 
predaja krmív a hnojív venuje intenzívne tiež predaju poľnohospodárskej tech-
niky. Toto stretnutie prinieslo predajcom z Čiech a Slovenska rad zaujímavých 
informácií a postrehov aj možnosť porovnania, aj keď trochu odlišných trhov.

Cesta do Nórska však nebola len pracovná. V jej závere spoločnosť Kverneland 
pre svojich návštevníkov pripravila veľmi zaujímavý program, zahrňujúci pre-
hliadku mesta Stavanger, návštevu petrolejárskeho múzea, plavbu loďou 
nórskymi fjordmi či výstup na unikátnu skalnú vyhliadku Preikestolen, týčiacu 
sa vo výške 604 metrov nad fjordom Lysefjordom a patriacu k prírodným 
divom Európy. ✓

Školenie a praktická ukážka ovládania pluhu pomocou monitora IsoMatch Tellus

Výrobný závod Kverneland v obci Klepp skôr a dnes
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Spracovanie strniska má dôležitý význam pri udržiavaní správneho stavu 
ornej pôdy. Cieľom je zapravenie semien burín a vypadnutých semien 
obilnín do pôdy a následne intenzívne premiešanie pôdy, čo podporuje 
vyklíčenie semien a umožní ich neskoršiu účinnú likvidáciu. V neposled-
nom rade nám šetrí pôdnu vlahu a zabraňuje výparu pôdnej vlahy.

Rovnomerné zapravenie slamy predstavuje kľúčový faktor pre klíčenie  
a vzchádzanie semien.

Kverneland Qualidisc je univerzálny stroj, ktorý je konštruovaný na dobré 
vnikanie do pôdy pri plytkej, rovnako ako pri hlbšej kultivácii. Je vhodný k 
premiešaniu slamy, prácu s veľkým množstvom pozberových zvyškov (slama, 
medziplodiny) Vďaka agresívnemu postaveniu diskov a značnej hmotnosti 
zaručuje Qualidisc precíznu prácu aj v najťažších podmienkach. Pôdny profil je 
kompletne podrezaný, pozberové zvyšky rovnomerne narezané a premiešané 
so zeminou, aby buriny a výdrol rýchlo vzišli. Boli vyvinuté dve verzie rámu, 
ktoré vyhovejú rozdielnym požiadavkám: Kverneland Qualidisc Pro a o 15% 
ľahší Kverneland Qualidisc Farmer. Oba stroje ponúkajú veľa možností využitia 
a sú vhodné pre všetky druhy poľnohospodárskej výroby a všetky druhy pôd.

Kverneland Qualidisc Pro

Za účelom dosiahnutia dokonalej kvality podrezania je Kverneland Qualidisc 
Pro opatrený taniermi s priemerom 600 mm. Vykrojenie tanierov zlepšuje ich 
vnikanie do pôdy a otáčanie. Taniere s hrúbkou 6 mm sú špeciálne tepelne 
spracované a tým získavajú dlhú trvanlivosť a pevnosť.

Zväčšením priemeru taniera je dosiahnuté ľahšie spracovanie veľkých 
objemov rastlinných zvyškov, napr. pri pestovaní medziplodín, ktoré musia byť 
zapravené pred sejbou následnej plodiny. Každý tanier je uložený na svojom 
ramene, ktoré pomocou gumených tlmičov pohlcuje akékoľvek rázy, vzni-
kajúce pri kontakte s nepredvídateľnou prekážkou. Každé robustné rameno 
je opatrené nábojom s veľkým bezúdržbovým dvojradovým guličkovým 
ložiskom. Toto vysoko kvalitné ložisko je schopné niesť radiálne aj axiálne 
zaťaženie.

BOČNÉ POSUNUTIE ZAISŤUJÚCE VYNIKAJÚCU KVALITU PODREZANIA

Aby bola zaistená optimálna kvalita narezania a súčasne bolo možné túto 
vysokú kvalitu udržať až do opotrebovania tanierov na maximálnu možnú 

Kverneland Qualidisc Farmer

mieru opotrebiteľnosti, je Qualidisc Pro vybavený možnosťou bočného posu-
nutia. To umožňuje nastavovať správnu pozíciu sekcií podľa zmenšovania 
priemeru tanierov. Stroj Kverneland Qualidisc Pro sa vyrába v troch preve-
deniach, nesené stroje so zábermi 2,5, 3; 3,5 a 4 m v pevnom ráme, 4, 5 a 
6 m v nesenom hydraulicky sklopnom prevedení a 4, 5, 6 a 7 m v ťahanom 
hydraulicky sklopnom prevedení.

KVERNELAND QUALIDISC FARMER

Qualidisc Farmer predstavuje ľahšie prevedenie brán Qualidisc Pro. Tento 
model je vhodný pre práce v plytkých pracovných hĺbkach. K dispozícii sú 
pracovné zábery od 2,5 m do 6 m u nesených modelov a od 4 do 6 m u ťah-
aných modelov. Stroj je určený pre farmárov, ktorí chcú používať kompaktné 
brány do pracovnej hĺbky 10 cm. Stroj je v nesenom prevedení ľahší o 15%, 
v ťahanom prevedení o 7%, jeho zdvíhanie je tak ľahšie. Je ľahší na ťahanie, 
preto je vhodný k zníženiu kompaktnosti pôdy, navyše prináša aj úsporu 
energie. Rám je konštruovaný tak, aby bolo možné použiť aj najťažší valec 
akým je Actipack. Stroj je vybavený novými ramenami tanierov s tepelne 
spracovanými taniermi s rozmermi 520x5 mm (s tvrdosťou 215 kg / m m2).

Kryt ramena bráni počas práce akémukoľvek pohybu do strany, čím je zais-
tená stála kvalita podrezania profilu. Náboj taniera je bezúdržbový, jeho 
životnosť je dlhá aj pri pôsobení veľkých síl pri vysokej pracovnej rýchlosti. 
Pracovná hĺbka je ľahko nastaviteľná pomocou vymedzovacích podložiek. Ak 
potrebujete využiť celú hmotnosť valca, stačí jeden úkon na paneli ovládania 
hydraulického systému. Jednoduché a účinné. Urovnanie pôdy na stranách 
stroja je zabezpečené pomocou bočných deflektorov. Pred valec môžu byť 
pridané prútové brány, ktoré zapravenie rastlinných zvyškov ešte zlepšia.

KONŠTANTNÝ UHOL REZU

Kónická konštrukcia taniera zaistí konštantný uhol rezu, bez ohľadu na veľkosť 
taniera.

Taniere s hrúbkou 6 mm (Ø 600 mm) resp. 5 mm (Ø 520 mm) prechádzajú 
špeciálnym procesom tepelného spracovania, ktoré zaisťuje ich veľkú trvan-
livosť a odolnosť. Týmto spracovaním je predĺžená životnosť stroja a sú tiež 
znížené náklady na údržbu.

Podľa vlastnosti pôdy, požadovaného utuženia, premiešania pôdy a slamy, 

požadovaného povrchu pôdy ponúka Kverneland celý rad zadných valcov. 
Kverneland Actiflex je nová generácia valca, špeciálne skonštruovaná tak, 
aby vyhovovala všetkým pôdnym podmienkam. Intenzívne miešanie spolu s 
dobrým opätovným utužením robí z tohto valca ideálny nástroj pre vzchádza-
nie výdrolu. Priemer valca 580 mm zaisťuje dobré vlastnosti aj v ľahkých 
pôdach. Ďalším variantom je valec Actipack, ktorý je vhodný zvlášť do stred-
ných až ťažkých vlhkých pôd.

QUALIDISC PRO A QUALIDISC FARMER

Pracovná hĺbka je nastavovaná jednoducho pomocou otočných vymedzo-
vacích podložiek, a to ako pri manuálnom, tak i pri hydraulickom spôsobe 
nastavenia. U oboch systémov je možné kedykoľvek počas práce využiť na 
zlepšenie prieniku do pôdy hmotnosť valca. Konštantná pracovná hĺbka je 
nastavená zaistením polohy valcov pomocou blokovacích ventilov. U mechan-
ického nastavenia (iba pri nesených verziách) je hmotnosť valca na stroj 
prenášaná pomocou zaisťovacieho puzdra. U oboch verzií možno tak hmot-
nosť valca využiť na zlepšenie prieniku do pôdy.

Všetky typy strojov Kverneland Qualidisc Pro a Qualidisc Farmer je možné 
vybaviť sejačkou na siatie medziplodín Kverneland a-drill 200 alebo 500. ✓

Kverneland Qualidisc Pro N

V I D E O

Detail talíře

Kverneland Qualidisc Pro T

KVERNELAND QUALIDISC ZARUČUJE  PREC ÍZNU PRÁCU A J  V NA JŤAŽŠ ÍCH PODMIENKACH

SPRACOVANIE STRNISKA: 
NOVÉ TANIEROVÉ BRÁNY
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V priemyselnej zóne Liptovského Mikuláša vyrástla pred dvomi rokmi 
spoločnosť Agropark Liptov. Napriek skutočnosti, že ide o mladšiu firmu, 
niet pochýb o tom, že zázemie ktoré ponúka, je viac než postačujúce nielen 
na predaj techniky, ale predovšetkým na servis a predaj náhradných dielov, 
teda starostlivosť o zákazníka na všetkých úrovniach.

POTREBY ZÁKAZNÍKA NA PRVOM MIESTE

Prvotnou myšlienkou, ktorá stála na začiatku celého projektu realizácie dnes 
fungujúceho strediska firmy AGROPARK LIPTOV, s.r.o., bola vízia venovať sa 
predaju novej techniky pre poľnohospodárstvo vo vlastnej firme. Majiteľ 
firmy Dominik Feketík si spomína na začiatky svojej činnosti, ktoré sa spájajú  
s firmou AGRA, ktorá sa predaju poľnohospodárskej techniky venovala už 
dlhodobo. 

„Oslovil som ich s myšlienkou, že by som rád priviedol traktory Valtra aj do 
regiónu Liptova. Ako zamestnanec firmy som niekoľko rokov predával trak-
tory Valtra a môžem povedať, že úspešne sa ich darilo umiestňovať. A keďže 
moja vízia bola vytvoriť niečo vlastné, nakoniec som sa osamostatnil a v sep-
tembri 2015 som sa rozhodol založiť vlastnú firmu.”

Hoci ide o mladú firmu na slovenskom trhu, o to viac sa snaží uspokojovať 
potrebyzákazníkov na základe nadobudnutých skúseností z praxe. Ich nosným 
programom je predaj novej techniky pre poľnohospodárstvo a komunál,  
a zároveň sa venujú predaju originálnych náhradných dielov a poskytujú aj 
záručný a pozáručný servis všetkých zastupovaných značiek a mnoho ďalšieho.

„Od začiatku to bola snaha vytvoriť niečo, s čím by som mohol byť úspešný  
a zaujímavý a čo by malo zmysel pre oblasť predaja poľnohospodárskej tech-
niky, v ktorej pôsobím. Na základe toho mi vyšla Valtra, ako značka, v ktorej 
som videl v našom regióne potenciál, keďže v čase keď som s predajom 
začínal, sa v okolí nenachádzal ani jeden traktor Valtra.”

Čo sa týka poľnohospodárskej techniky, tam patrí k hlavným značkám fínska 
traktorováznačka Valtra, pri závesnom náradí je to značka Kverneland. Voľba 
spomenutých značiek mechanizácie do poľnohospodárstva nie je vôbec 
náhodná. 

„Ich predaju som sa venoval už pred založením spoločnosti AGROPARK, ale 
hlavne sú to z môjho pohľadu značky, ktoré majú potenciál,” hovorí Dominik 
Feketík.

Areál spoločnosti AGROPARK LIPTOV s.r.o.

NOVÉ ZÁZEMIE NA PREDA J  TECHNIKY KVERNELAND

VÝBER PRIESTOROV JE DÔLEŽITÝ

Založenie firmy AGROPARK, ako nového predajcu poľnohospodárskej techniky 
bol iba prvý krok. A keďže spočiatku mala firma sídlo v prenajatých priesto-
roch, ktoré boli zároveň aj nevyhovujúce, bola iba otázka času, kedy nájdu 
vhodnú lokalitu a pristúpia k vybudovaniu vlastného strediska. 

„Istý čas sme potrebovali na rozbeh firmy, ktorý sme okrem iného využili aj 
na hľadanie vhodnej lokality nového strediska firmy AGROPARK. Nakoniec 
vyhrala lokalita v priemyselnej časti Liptovského Mikuláša, kde sa dnes aj 
nachádzame. V blízkej budúcnosti pristúpime k stavbe ďalších budov pre 
potreby servisu a k vytvoreniu moderného, pre zákazníka atraktívneho show-
roomu,“ dodal majiteľ firmy.

PRIMERANÉ CIELE A DOBRÉ VZŤAHY SÚ NA NEZAPLATENIE

Je pravda, že technické parametre toho ktorého mechanizmu majú svoju 
váhu, rovnako dôležitá je aj starostlivosť o zákazníka po predaji, avšak dobré 
vzťahy predajca – zákazník sú na nezaplatenie. 

„Môžem povedať, že drvivá väčšina našich zákazníkov sú ľudia, s ktorými sa 
veľmi dobre poznám, sú to kamaráti, prípadne dobrí známi. Pri predaji sa 
nezameriavame výhradne na to, aby sme stroj za každú cenu predali, ale 
radšej sa snažíme poradiť, a zákazníkovi ponúknuť to, čo potrebuje. Táto 
logika predaja sa nám osvedčila, pretože ľudia sa k nám vracajú a sú spoko-
jní nielen so strojom od nás, ale aj so službami, ktoré ponúkame.”

AGROPARK sa primárne orientuje na malé a stredné podniky, prípadne 
súkromnehospodáriacich roľníkov. Veľký dôraz kladú najmä na sortiment. 

„Nechceme byť najväčším alebo jediným zástupcom danej značky, ale robiť 
to čo robíme čo najlepšie. S tým súvisí aj oblasť pôsobenia, kde sa pohy-
bujeme zhruba v okruhu sto kilometrov. Dokážeme tak zabezpečiť rýchly 
servis bez zbytočného predraženia za dopravu,“ konštatoval Dominik Feketík.

POSILNENIE POZÍCIE V REGIÓNE

Región, v ktorom firma pôsobí patrí z pohľadu predaja strojov Kverneland 
k najsilnejším. To potvrdil aj Ing. Michal Weis, výkonný riaditeľ společnosti 
KVERNELAND GROUP SLOVAKIA. 

„Vybudovanie strediska firmy AGROPARK v Liptovskom Mikuláši a spo-
lupráce s Dominikom Feketíkom nás veľmi teší. Veríme, že reprezen-
tatívne priestory firmy, ako aj adekvátne servisné zázemie, sklad náhrad-
ných dielov a v neposlednom rade odborný tím pracovníkov, iba prispeje 
k posilneniu značky Kverneland v regióne Liptova a jeho okolia.“

Viacej informácií o firme nájdete na www.agropark.sk.

Spoločnosť AGROPARK predáva kompletný sortiment strojov Kverneland

Majiteľ firmy Dominik Feketík

PREDSTAVUJEME : 
AGROPARK LIPTOV
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Spoločnosť Kverneland určuje trendy v poľnohospodárstve už mnoho rokov. 
Mnoho inovatívnych prvkov sa už stalo neoddeliteľnou súčasťou konštruk-
cie rôznej techniky pre poľnohospodársku prvovýrobu. Platí to nielen  
o konštrukcii strojov, ale aj o opotrebiteľných náhradných dieloch. Rovnako 
ako sa u pluhov stali pojmom systémy istenia orných telies Auto-Reset 
alebo systém plynulej zmeny záberu Variomat, u náhradných dielov sa stali 
týmito pojmami otočné dláto, systém Quick fit a teraz novinka Knock-on®.

Kverneland predstavil ako revolučnú novinku otočné dláto v roku 1972 so 
systémom, kedy je možné otočením otupeného dláta vnikajúceho do pôdy 
razantne zvýšiť produktivitu orby. V roku 2002 prichádza Kverneland s ďalšou 
prevratnou novinkou - systémom výmenných častí Quick fit. Je to komplex 
výmenných dielov - ostrie a špic, kde k upevneniu špicu nie sú použité skrutky. 
Základom uchytenie je princíp samosvorného klinu, kedy špic je narazený  
(a vyrazený) do držiaka kladivom a vyrážačom. Prečo tento nový systém? Aby 
sa opäť zvýšila produktivita orby a znížil sa čas potrebný na výmenu opotre-
biteľných dielov. V tomto trende Kverneland pokračuje aj zatiaľ poslednou 
novinkou v tomto sektore, ktorou sú narážacie dláta Knock-on®.

SYSTÉM KNOCK-ON®

V tomto prípade je zachovaný princíp použitia vyrážača a kladiva k výmene 
dláta, a teda zvýšenie produktivity orby. Knock-on® pozostáva z malého 
držiaka, ktorý je priskrutkovaný na štandardné ostrie, a nárážacieho dláta. 
Oba diely sú spojené samosvorným klinovým uložením. Uvedený pôsob teda 
umožňuje použitie štandardného ostria, čo je požiadavka mnohých farmárov. 
Keďže životnosť držiaku je v priemerných podmienkach podobná ako život-
nosť ostria, mení sa súčasne a nie je tu žiadne skrutkovanie navyše. Narážacie 
dláto, ktoré sa mení asi trikrát častejšie, sa len narazí a po opotrebení vyrazí. 
Osadenie pluhu novými dlátami je tak otázka niekoľkých málo minút. Tento 
systém má ešte ďalšiu nespornú výhodu. Vďaka tvaru dláta veľmi dobre 
vniká do pôdy a dodáva pluhu stabilitu pri orbe, čo sa už prejavilo počas orby  
v extrémne suchých podmienkach leta tohto roku. Narážacie dláta Knock-on® 
sa s úspechom používajú aj na radličkových kypričoch Kverneland. Tam je 
možné voliť medzi narážacím dlátom a narážacími radlicami so záberom 
150 až 320 mm. Knock-on® systém ťaží z kvality používaných materiálov  
a technológie spracovania ocele Kverneland. Kvalita materiálu a dômyselná 
konštrukcia sú zárukou dlhej životnosti systému. Preto dláta Knock-on® 

Originálne narážacie dláto Knock-On® so šípkou Kverneland

ĎALŠ Í  ZO SYMBOLOV NEUSTÁVAJÚCICH INOVÁCI Í  KVERNELAND

môžu pracovať a byť použité vo všetkých pôdnych podmienkach, sú vyme-
nené behom pár sekúnd, čo prináša značnú úsporu času, najmä pri orbe  
v abrazívnych pôdach, alebo ak máte pluh s mnohými radlicami. Jediné 
náradie, ktoré potrebujete k výmene narážacích dlát, je kladivo a vyrážač. 
Šikovný systém Knock-on® umožňuje to, aby pôda vyplnila dutiny okolo držia-
kov, a tým účinne chránila ostatné opotrebiteľné diely pred opotrebovaním.

KVALITNÝ MATERIÁL

Základom vzniku opotrebiteľných dielov s takto špecifickými vlastnosťami 
je kvalita použitého materiálu. Kverneland používa vlastné laboratória na 
navrhovanie tých najvhodnejších spôsobov tepelného spracovania ocele, ich 
kontrolu a prevedenie. Kverneland tiež stanovil svoje vlastné parametre pre 
oceľ, používanú na výrobu pluhov a dielov, čo je tzv. Saggita oceľ. Pre všet-
kých užívateľov pluhov a dielov Kverneland znamená Knock-on® nový štan-
dard, ktorý svojou kvalitou materiálov, životnosťou a veľmi účelným tvarom 
zvýši produktivitu orby, rovnako tak ako rýchlosť a komfort pri výmene opo-
trebiteľných dielov. ✓ 

Knock-on: pôda vyplní medzery a chráni pred opotrebovaním

Vyrážanie radličky na kypriči

Naklepnutie dláta na držiak

Knock-on na stĺpici podmietača

Knock-on namontovaný na ostrie s držiakom (hore) a dlátom (dole)

KNOCK-ON®: NA ČELE 
TECHNICKÉHO POKROKU 
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NÁVESNÝ ROZDRUŽOVAČ KVERNELAND 853 PRO DFCS

• Patentovaný systém DFCS pre bezproblémový rozbeh odfrézovania balíka
• Prídavné ovládanie zadných dverí a posuvu dopravníka na boku stroja
• Kĺbový hriadeľ s preťažovacou spojkou a homokinetickými kĺbmi
• Metacie lopatky zaistia dopravu materiálu až do vzdialenosti 25 m
• Otočná metacia koncovka v rozsahu 280º ovládaná joystickom
• Hydraulické zadné čelo na nakladanie balíkov
• Dvojrýchlostná prevodovka metacieho kolesa
• Elektrické ovládanie všetkých funkcií
• Extra odolné kladky reťazí dna

Cena: 17 222 EUR bez DPH

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


