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6-7 keď pluh, tak kverneland
Správna voľba pluhu na farmu za traktory do 150 k

14-15 im farming: KAREL
Karel Novák, manažér farmy Agros Stěžery, sa s nami 
podelil o svoje skúsenosti s prechodom na systémy 
precízneho poľnohospodárstva a ich prínosy

16-17 baliaca technika
Objavte nový rad lisov s variabilnou komorou a baličiek 
okrúhlych balíkov Kverneland

18-19 plnou parou za 650 kobylami
Redaktori magazínu PROFI vyskúšali nový stroj 
Kverneland Kultistrip 6000F. Prečítajte si, ako dobre sa dá 
nastaviť a ako si poradí s poriadnou vrstvou mulča

22-23 agrofestival 2017
Na konci septembra prebehne v Dobrej Nive pri Zvolene 
druhý ročník festivalu poľnohospodárskej technikyO B S A H

BRÁZDA                                                                                                              
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Z A P Ř Á H N I
                                                                                         

O B S A H
BRÁZDA                                                                                                              

Vážení priaznivci Kvernelandu,

ubehlo už viac ako 125 rokov od chvíle, kedy si zakladateľ Ole 
Gabriel Kverneland postavil malú kováčňu v obci Kverneland, 25 
km od nórskeho Stavangeru. Za tú dobu z malej kováčne vyrástla 
uznávaná medzinárodná spoločnosť, ktoré neutíchajúci dôraz na 
inovácie a vývoj umožňuje poskytovať jedinečný a široký sorti-
ment spoľahlivých poľnohospodárskych strojov najvyššej kvality.

Možno len ťažko spočítať, koľko ton pôdy svojimi radlicami pluhy 
Kverneland prevrátili a koľko ľudí zapriahli stroje Kverneland, aby 
si zabezpečilo obživu a živobytie. Za každým strojom stojí človek 
a jeho príbeh. Ten ďalší teraz píšete práve Vy.

V našom magazíne Zapriahni pravidelne nájdete nielen novinky 
zo sveta Kverneland, ale ďalšie návody, rady a zaujímavosti. 
Veríme, že sa Vám stane dobrým spoločníkom.

V najbližšej dobe môžete stroje Kverneland vidieť na krmovinár-
skej akcii v Liptovskom Ondreji 24. 5., ďalej na celoslovenských 
dňoch poľa vo Dvoroch nad Žitavou 6. - 7. 6., a potom na dni 
otvorených dverí spoločnosti AGROPARK LIPTOV v Liptovskom 
Mikuláši 14. 6..

Prajeme Vám príjemné čítanie plné inšpirácie a tešíme sa na 
videnie v septembri na Agrofestivalu v Dobrej Nive pri Zvolene 
(pozri stranu 22-23).

Váš tím KVERNELAND GROUP SLOVAKIA

Vydáva: 
KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o. 

Komárňanská cesta 41/10112 
940 01 Nové Zámky

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

www.kverneland.sk
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Niektorí farmári tvrdia, že orba 
nie je pre dosiahnutie dobrej 
úrody nutná. Iní namietajú, že 
je príliš nákladná. My Vám však 
ukážeme, že to tak nie je. Že 
sa orba vypláca a môže Vám 
prinášať zisk vo forme vyšších 
výnosov alebo nižších súvisiacich 
nákladov.

VOĽBA VHODNÉHO SPÔSOBU 
PRÍPRAVY PÔDY

Správnou prípravou pôdy zaistíte ideálne pod-
mienky pre rast plodín. Medzi dôležité faktory 
patrí prevzdušnenie pôdy, teplota pôdy, jej vlh-
kosť a štruktúra, zamedzenie rastu burín, pod-
mienky pre výživu rastlín a ich zdravie. Podstat-
ným hľadiskom pri výbere vhodného spôsobu 

prípravy pôdy je tiež nutnosť koordinovať prá-
ce, ktoré je potrebné vykonávať v jednom 
čase. Vhodnou voľbou spôsobu prípravy pôdy 
zaistíte Vami požadovaný stav pôdy s vyna-
ložením minimálnej energie, času a nákladov. 
Všeobecne rozlišujeme štyri spôsoby prípravy 
pôdy: minimalizačné, konvenčné a konzer-
vatívne spracovanie pôdy a priame siatie do 
nespracovanej pôdy. Voľba konkrétneho 
spôsobu spracovania a konkrétnych techník 
prípravy pôdy závisí na mnohých faktoroch, 
napr. Na Vašej osobnej preferencii určitého 
spôsobu prípravy pôdy, od typu pôdy, klima-
tických podmienok a počasia, na predpoklada-
nom striedaní plodín, na faktoroch ovplyvňu-
júcich životné prostredie a tiež na platných 
zákonoch a predpisoch. Pri uvážení všetkých 
týchto hľadísk môže byť pre niektorých 
farmárov i postup "siatie bez prípravy pôdy" 

variantom, ktorú je vhodné zvážiť.

ORBA ÁNO ČI NIE?

Pri úvahách o najvhodnejšom spôsobe spraco-
vania pôdy je veľmi diskutovanou témou využi-
tie pluhu. Niektorí farmári na orbu nedajú do-
pustiť, iní ju pokladajú za zastaraný či dokonca 
neprimerane nákladný spôsob prípravy pôdy.

Avšak je tu niekoľko pádnych 
argumentov, ktoré hovoria  
v prospech orby:

• Zvyšky rastlín a ďalšie organické látky sú 
úplne zapravené do pôdy

• Potlačenie rastu buriny a zaburiňujúcich 
rastlín vedie k menšej spotrebe herbi-
cídov

Hľadiská pre voľbu spôsobu prípravy pôdy

PREVZDUŠNENIE výmena oxidu uhličitého a kyslíka

TEPLOTA PÔDY klíčenie a vývoj rastlín

VLHKOSŤ PÔDY vsakovanie, zadržanie odtoku vody

DROBIVOSŤ PÔDY rozrušenie pôdneho profilu a utužených spodných vrstiev

ZAMEDZENIE RASTU BURÍN zníženie výskytu konkurenčných rastlín

VÝŽIVA PLODÍN dostupnosť živín

ZDRAVIE RASTLÍN nižšia spotreba fungicídov

O R B A  S A  V Y P L Á C A 
                      PRVÝ KROK K VYŠŠÍM VÝNOSOM A TRŽBÁM                             
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• Nové rastliny sú vystavené vplyvu 
infikovaných rastlinných zvyškov  
v podstatne menšej miere, znižuje sa tak 
možnosť šírenia plesňových chorôb,  
a teda aj nutnosť používania fungicídov

• Lepšie presychanie a rýchlejšie zvyšova-
nie teploty pôdy, najmä v jarnom období

• Lepšie sprístupnenie živín
• Dobre pripravené osivové lôžko umožňu-

je použitie klasických sejačiek

Znižuje riziká šírenia chorôb
Orba napomáha zníženiu výskytu chorôb, ako 
úplne jasne preukázala štúdia vykonaná Uni-
verzitou v Kieli v roku 2012. Z hľadiska výskytu 
týchto chorôb vedie k najlepším výsledkom 
striedanie plodín v kombinácii s orbou.

Zaisťuje dobré výnosy
Orba zaisťuje dobré výnosy. Avšak nielen to. 
Pretože sa jedná o spôsob spracovania pôdy 
šetrný k životnému prostrediu, je veľmi 
dôležitým prínosom orby aj jej príspevok k do-
brému zdravotnému stavu pôdy.

Je účinná
Pri orbe dochádza ku kompletnému zaprave-
niu pozberových zvyškov rastlín a inej organic-
kej hmoty do pôdy.

PLUH ALEBO KULTIVÁTOR?

Prináša použitie kultivátora skutočne nižšie ná-
klady ako použitie pluhu? Pravdepodobne by 
ste čakali, že pri použití kultivátora s veľkou 

SPÔSOB 
PRÍPRAVY 

PREKLZ
EFEKTÍVNA 
RÝCHLOSŤ 

OBHOSPODÁRENÁ 
PLOCHA *

SPOTREBA 
PALIVA

Pluh na orbu 
v brázde

5,6 % 7,5 km/h 2,24 ha/h 12,9 l/ha

Pluh na orbu 
mimo brázdu

6,4 % 7,4 km/h 2,22 ha/h 13,4 l/ha

Kultivátor 7,2 % 7,3 km/h 2,20 ha/h 12,7 l/ha

kultivátor,  
v = max.

8,8 % 8,7 km/h 2,61 ha/h 14,1 l/ha

Zdroj:

Spotreba paliva pri rôznych spôsoboch prípravy pôdy

* Efektívny výkon bez uváženia obrátky 
na úvrati

pracovnou šírkou a s vysokou pracovnou 
rýchlosťou obhospodárite za hodinu práce 
väčšiu plochu. Avšak aby sme dosiahli pri 
použití kultivátora porovnateľný výsledok  
v kvalite prípravy pôdy ako pri použití pluhu, je 
nutné plochu spracovať opakovanými prejazd-
mi kultivátora. Okrem toho budete pri použití 
kultivátora v nasledujúcom období potrebovať 
viac herbicídov a fungicídov, teda chemikálií, 
ktorých použitie podlieha už niekoľko rokov 
prísnej regulácii.

Poďme na chvíľu opomenúť pozitívne aspekty 
orby a pozrime sa bližšie iba na porovnanie ná-
kladov pri použití pluhu a kultivátora.

Skúška vykonaná na rovnakom poli, v obdob-
ných pôdnych podmienkach, by mala ukázať, 

či je pri použití pluhu skutočne potrebné o toľ-
ko väčšia ťažná sila a teda aj väčšia spotreba 
paliva, ako niektorí tvrdia. Pri skúške sme por-
ovnávali dva stroje: kultivátor s 10 radlicami  
(3 m) a 6 radličný pluh. Obidva stroje pracova-
li na poli blízko seba a boli nastavené na pra-
covnú hĺbku 23 cm, u oboch bol použitý trak-
tor s výkonom 185 k. Pri skúške bol stále 
meraný preklz a spotreba paliva. Výsledky boli 
veľmi prekvapujúce: pri rovnakej pracovnej 
hĺbke, pracovnej šírke a rýchlosti bola spotreba 
paliva u oboch strojov približne rovnaká. Čo sa 
týka preklzu, boli výsledky v prípade pluhu do-
konca o niečo lepšie ako v prípade kultivátora. 
Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke hore. Viac 
sa dočítate v brožúre Orba sa vypláca na  
www.kverneland.sk.
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Keď pluh, tak Kverneland. Keď Kverneland,  
tak s hydraulickou zmenou záberu

Po úspešnom uvedení na trh pluhov Kverneland rada 150 S / B s kroko-
vou zmenou záberu si čím ďalej viac farmárov obľúbilo pluh s hydrau-
lickou zmenou záberu Variomat. Kverneland 150 S / B Variomat je ľahký, 
ale pritom robustný nesený pluh istený strižnou skrutkou alebo listo-
vou pružinou Auto-Reset. Je navrhnutý pre agregáciu s traktormi do 
výkonu 150 koní. Má teda nízke požiadavky na zdvíhaciu silu traktora.

Základom pluhu je závesná hlava 150 tvorená jednodielnym koncep-
tom, do ktorého je uložená robustná dutá hlavná hriadeľ otoča s priem-
erom 110 mm. Maximálna pevnosť závesnej hlavy je zapríčinená jej 
tepelným spracovaním a použitím ocele tej najvyššej kvality. Hydraulické 
hadice sú vedené vo vnútri hlavnej hriadele a tým sú chránené pred 
možným poškodením. U pluhu 150 Variomat je použitá konštrukcia 
s pamäťovým ventilom, ktorý sa aktivuje pri otáčaní pluhu. Prvá fáza 
otáčania znamená stiahnutie pluhu na čo najmenší pracovný záber, 
aby sa pluh dobre prevrátil. Po dokončení otáčania ventil nastaví záber 
pluhu na rovnakú hodnotu ako pred otáčaním.

Dômyselné je Paralelogramové spojenie závesnej hlavy a rámu pluhu. 
Konštruktéri si pri práci vzali inšpiráciu z najväčšieho ponúkaného 
neseného pluhu Kverneland typu EO / LO. Použili na nastavenie ťahovej 
línie a záberu prvej radlice Paralelogramové spojenie medzi záves-
nou hlavou a hlavným rámom pluhu. Pluhy Kverneland radu 150 sú 
vybavené hydraulickou zmenou záberu ovládanou z miesta vodiča od 
30 do 50 cm na jedno orné teleso.

Rám pluhu s rozmermi 150 x 150 mm je tepelne zušľachtený indukčným 
kalením. Tento model je dostupný v troj, štvor a päťradličnom preve-
dení. Zákazník si môže vybrať z dvoch rozostupov radlíc, a to 85 alebo 
100 cm.

Kverneland 150 S Variomat je pluh istený listovou pružinou systému 
Auto-Reset. Jednoduchý systém viaclistových pružín dovoľuje orebným 

MAXIMÁLNA PEVNOSŤ 
ZÁVESNEJ HLAVY  
JE ZAISTENÁ JEJ  

TEPENÝM SPRACOVANÍM  
A POUŽITÍM OCELE  

TEJ NAJVYŠŠEJ KVALITY.

Pohľad na rám pluhu Kverneland 150 S Variomat. V prednej časti pluhu je pamäťový valec 

a hydraulické nastavenie záberu prvej radlice

Pluh Kverneland 150 S Variomat v štvorradličnom prevedení

K E Ď  P L U H ,  
TA K  K V E R N E L A N D 
         SPRÁVNA VOĽBA PLUHU NA FARME ZA TRAKTORY DO 150 K                                  
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telesám nadvihnúť sa nad kamene a iné pevné predmety v krajine 
plynulým a účinným spôsobom. Tým sa zabráni nečakaným nárazom a 
možnému poškodeniu. Akonáhle je prekážka prekonaná, vráti sa orné 
teleso automaticky do nastavenej hĺbky orby. Systém Kverneland Auto-
Reset má veľmi jednoduchú konštrukciu a navyše je schopný odolávať 
zaťažujúcim silám po dlhé roky prevádzky pri minimálnej údržbe. Jedná 
sa o najspoľahlivejší a najjednoduchší systém používaný na trhu.

Kverneland 150 B Variomat je pluh istený strižnou skrutkou. Stĺpica 
je vyrobená z dutého profilu s rozmerom 80 x 40 mm. Táto stĺpica 
znižuje hmotnosť pluhu pri zachovaní dostatočnej pevnosti. Tvar, dĺžka 
a pružnosť tepelne spracovanej stĺpice umožňuje prácu pluhu aj v pod-
mienkach s veľkým množstvom rastlinných zvyškov. Strižná skrutka je 
dimenzovaná na zaťaženie 3400 kg.

Pluhy Kverneland S / B Variomat sú osadené orebným telesom č. 28, 
ktoré je poloskrutkovitého tvaru. Toto orbové teleso vytvára široké dno 
brázdy, čo je výhodné pre širšie pneumatiky traktora. Vďaka zvolenému 
tvaru má menšiu náročnosť na ťah. Pôda je veľmi dobre preklopená, roz-
drobená a pozberové zvyšky dobre zaorané. Na výrobu týchto orných 
telies je použitá špeciálna oceľ podľa špecifikácie Kverneland a ďalej 
je tepelne spracovaná tak, aby mala potrebnú pružnosť, ale zároveň 
bola vysoko oteruvzdorná.

SYSTÉM AUTO-RESET DOVOĽUJE 
OREBNÝM TELESÁM NADVIHNÚŤ 

SA NAD KAMENEA INÉ PEVNÉ 
PREDMETY V KRAJINE A ZABRÁNIŤ 

TAK NEČAKANÝM NÁRAZOM  
A MOŽNÉMU POŠKODENIU. 

Práca orného telesa Kverneland č. 28

Pluh Kverneland 150 B Variomat v štvorradličnom prevedení
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Písmenko "u" ako "univerzálny" 
v názve stroja u-drill má z mar-
ketingového hľadiska určite 
zmysel. V našom praktickom 
teste sme skúmali, či je názov 
oprávnený aj z hľadiska techniky 
a praxe.

Prevzaté z magazínu PROFI 7/2016, 
www.profi.de.

Špecialisti na sejacie stroje zo spoločnosti 
Kverneland Accord zo Soestu, patriaci ku kon-
cernu Kubota, ho majú vo svojom programe 
od roku 2013

Novovyvinutý sejací stroj u-drill ako následník 
sejačky MSC (praktický test v časopise profi 
4/2009). V minulej jesennej sezóne sme tento 
stroj s pracovným záberom 6 m podrobne 
otestovali.

8,37 m dlhý u-drill 6000 sa pripája do spod-
ných ramien kat. III. Vedenie a uchytenie 
hadíc je príkladné, dĺžky olejových hadíc sú 
variabilne nastaviteľné pomocou svoriek, čo 
je veľmi príjemné. Pre káble zadnej kamery a 
váhový systém zásobníka (výbava na želanie) 
by sme si priali rovnako tak dobré vedenie ako 
u hadíc. Aj označenie plus / mínus štyroch 
farebne označených hydraulických spojok by 
bolo pekné.

V podobe u-drilu má Kverneland v segmente univerzálnych sejacích strojov vo svojom programe opäť univerzálnu alternatívu.

“ U ”  A K O  U N I V E R Z Á L N Y 
                                                    TEST U-DRILL 6000                                  
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Neteleskopické ojo umožňuje viac ako 90 ° 
uhol vychýlenia. Pre traktory s dvojmontážou 
existuje predĺžená verzia.

Na tiahle je namontovaný uzatvárateľný 
prachotesný box, ktorý je pre uloženie až 
ôsmych dávkovacích valčekov ešte zväčšený.

Veľmi dôležitý je na u-drille predný pneu-
matikový utláčací valec pred diskovou 
sekciou. Zaisťuje spätné utuženie pred dis-
kovou sekciou v miestach, kde nebežia kolesá 
traktora. Spolu so zadným podvozkom vedie 
celý stroj vždy paralelne k zemi: Ani pri pre-
menlivých pôdnych pomeroch, ani pri rôznom 
objeme osiva v zásobníku sa pracovná hĺbka 
diskovej sekcie a výsevných pätiek nemení 
- super.

A ak nie je utláčací valec pri práci potrebný, 
zdvihne sa cez terminál. Vždy tri z devi-
atich kolies - obuté sú BKT pneu s veľkosťou 
31x15.50-15 - sú uložené 13 cm od seba na 
jednom hriadeli. Pekné: ochrana ventilov a 
nálepky na správny tlak vzduchu.

Medzi tromi sekciami predného pneuma-
tikového valca sú namontované dva páry 
kypričov stôp. Mali za úlohu opäť trochu 
nakypriť pôdu zhutnenú kolesami traktora. 
To má zmysel hlavne pri nasadení za pluhom.

Štyri centimetre široké radličky istené listovými 
pružinami je možné nastavovať v siedmych 
pracovných hĺbkach. Sú ovládané spoločne s 
predným valcom.

Kverneland vsádza pri príprave osivového 
lôžka na systém diskovej sekcie Qualidisc. 
Vždy 24 vydutých diskov s priemerom 41 cm 
v prvom a druhom rade odviedlo na našich 
skôr ťažkých pôdach bezchybnú prácu. Kvôli 
trochu "voľnejšiemu"pružnému uloženiu sú  
vzdialenosti diskov 23,5 až 25,5 cm. Páčilo sa 
nám, že je pomer pracovnej hĺbky od prvého 
k druhému radu nastaviteľný. Pekné je, že sa 
už dodáva kľúč na skrutky, ktorý u nás chýbal.

Nastavovanie hĺbky prebieha pohodlne elektro-
hydraulicky. K tomuto účelu si môžete na ter-
mináli vybrať 15 polôh. Buďto si navolíte zod-
povedajúcu hodnotu a úvraťový manažment 
hĺbku automaticky nastaví, alebo si navediete 
diskovú sekciu počas práce jednorazovo na 
požadovanú hĺbku a túto hodnotu si uložíte. 
Potom už sa k nej bude vždy vracať - super. 
Riadiaca jednotka by sa mala len upraviť pre 
citlivé nastavovanie. Lebo - nehľadiac na 
pohon ventilátora - pre u-drill je potrebný 
iba jeden dvojčinný okruh hydrauliky. A tento 
pracuje spravidla s veľkým množstvom oleja a 
naprogramovaným časom.

Kverneland použil na stroji u-drill Master Slave 
systém. A tak nie je nutné, aby sa viac hydrau-
lických valcov ovládalo s veľkým množstvom 
oleja a pomocou rozdeľovača množstva.

Hriadele diskov majú gumové uloženia a sú 
umiestnené na štvorcovom profile 80 mm 
- to nie je nič zvláštne. Ale vtlačené vrecká by 
mali zabrániť tomu, aby sa rameno v prípade 
suchej pôdy bočne viac vychyľovalo. Minulá 
jeseň mala dostatok vlahy, takže sme žiadne 
problémy sa stvrdnutou pôdou nemali.

Urovnanie pôdy po diskovej sekcii sa nám 
veľmi páčilo - hlavne po tom, čo sme pôvodné 
vonkajšie vejárovité disky vymenili za normálne 

disky a inak ich nastavili. Svojím dielom k 
tomu iste prispeli aj paralelne vedené bočné 
usmerňovače.

Spätné utuženie zaisťuje dvanásť kolies 
s pneumatikami 420/55 17 značky BKT. 
Ľahko manipulovateľné kolesá s priemerom 89 
cm sú vzájomne predsadené, aby sa minimal-
izovalo riziko upchatia. Pri našom používaní za 
skôr bezproblémových podmienok to klaplo 
vždy.

Na účely transportu ide u-drill po štyroch zo 
šiestich prostredných kolies pevnej stredovej 
časti. Pneumatický brzdový systém nutný 
pre jazdu po verejných komunikáciách je v 
ponuke za príplatok .V transportnej pozícii 
sú obe kolesá úplne uprostred asi o 20 cm 
nadzdvihnuté. Preprava stroja na ceste je tak 
bezproblémová.

Sejacia lišta je pomocou trojbodového 
zdvíhacieho ústrojenstva kĺbovo pripo-
jená na hlavnom ráme. Rovnako dlhé bodky  
sú namontované zodpovedajúcim spôso-
bom pre rovnomerný prítlak na bodku, ktorý 
možno upravovať pomocou tlačidla v kabíne. 
Manometer zobrazuje dobre viditeľným spôs-
obom tlak v baroch, prítlak na pätku činí max-
imálne 105 kg - to stačí.

Spoločnosť Kverneland prepracovala sejacie 
bodky, aby boli splnené požiadavky sejacieho 
stroja u-drill. Z jednodiskovej výsevnej pätky CX 
MULCH sa stala nová dvojdisková sejacia pätka 
CD MULCH špeciálne pre vysoké rýchlosti a 
drsné podmienky nasadenia. Oba disky veľké 
41 cm sú predsadené o 2 cm. Medzitým končí 
rúrka s osivami 10 cm nad dnom brázdy a 
gumené škrabáky zaisťujú čistotu.

Disky CD bodky sú k smeru jazdy len o 8°. 
Aj pri vysokých rýchlostiach hýbu relatívne 
malým množstvom zeminy. A dvojdisková 
pätka je celkovo veľmi úzka, takže sa zdá, že 
si spoločnosť Kverneland aj pri vzdialenosti 
riadkov 12,5 cm vystačí s malým rozostupom 
pätiek 17,5 cm.

Ani pri veľkom množstve organickej hmoty 
a / alebo vlhkej lepivej pôdy nedošlo počas 
nášho používania nikdy k upchatiu. Vždy štyri 
bodky bežia za jednou utužovacou pneuma-
tikou, ktorá zo systémových dôvodov nemôže 
úplne jednotne po celej svojej šírke spätne 
spevňovať. Avšak rozdiely v poraste obilia 
sme nezistili.

Vyrovnávacie 5 cm široké prítlačné kolieska s 
priemerom 38 cm vedú bodky v hĺbke. #
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medzitým namontovaný jeden schodík tiež na 
pravej strane. Stupienky aj plošina sú vzorne 
opatrené  zábradlím. Aj prístup do zásobníka 
je vyriešený veľmi dobre pomocou ďalšieho 
sklopného stupienka a plošiny v nádrži. Okrem 
veľmi dobrého osvetlenia a dvoch okien tam 
je tiež pre každú z dvoch výpustí výškovo 
nastaviteľný hlásič prázdneho zásobníka. Len 
ochranné mreže nad dávkovacími jednotkami 
stoja trochu v ceste.

Zásobník osiva zakrýva plachta. Plachta 
v tvare strechy chráni osivo pred vodou a z 
veľkej časti aj pred prachom. Uzamykanie 
plachty je trochu zložité, zato však funguje 
aj pri zloženom strojmi. Počas jednej jedinej 
noci, kedy bolo veľa rosy, sa však aj napriek 
tomu dostalo do dávkovania veľa vlhkosti. Ak 
by sa urýchlene nepokračovalo v siatí, začalo 
by osivo rýchlo klíčiť.

Elektrické dávkovanie "Eldos" je na každej 
strane stroja umiestnené jeden krát. Existujú 
štyri dávkovacie valce pre štyri rôzne druhy 
plodín. Na výmenu týchto výsevných valcov sa 
musia rukou povoliť dve skrutky. Ak by sa rotor, 
napr. pri naklíčenom osive zasekával, alebo ak 
by sa musel pre travinu vyňať prídavný krycí 
plech, musia sa uvoľniť ďalšie krídlové matice.

Pri zloženom stroji je štart kalibrácie po zadaní 
množstva výsevku na termináli vďaka tlačidlám 
vedľa agregátu pohodlný, aj keď upevnenie 
záchytných sáčkov vyžaduje určitý cvik. Je 

pekné, že k štandardnej výbave patrí aj váha, 
ktorú možno zavesiť na obe strany. Senzory 
varujú v prípade otvorenej vyprázdňovacej 
klapky alebo nesprávnom dávkovacom valci. A 
ak sa musí dávkovací valec vymeniť pri plnom 
zásobníku, pomôže posúvač.

Dávkovanie pracovalo u obilia veľmi 
presne, odchýlka od skúšky výsevku pred-
stavovala väčšinou len 2%. Pri výseve repky 
došlo zo začiatku k dávkovaniu zvýšenému o 
30%. Túto softvérovú chybu však spoločnosť 
Kverneland rýchlo opravila. Uloženie hadíc od 
oboch rozdeľovačov osiva k bodkám je veľmi 
vydarené: nič nie je prevesené. Aj silné hadice 
od dúchadla až k zvislej trubke sa nám zdali 
čisto položené. Po sezóne sme tu však našli 
trhlinu.

"Rovnomernosť uloženia osiva sejacieho stroja 
u-drill neposkytovalo po vzídení osiva žiadny 
dôvod ku kritike. Aj tak však bolo krátko pred 
koncom nášho praktického testu spoločnosťou 
Kverneland optimalizované. Zvlnená zvislá 
rúrka pred rozdeľovačom bola predĺžená z 
350 na 880 mm, bol demontovaný úzky 90 
° uholník a silná hadica bola spojená priamo 
pomocou príruby. To všetko pre dosiahnu-
tie lepšieho a rovnomernejšieho rozdeľovania 
osiva v prúde vzduchu.

Táto optimalizácia sa vyplatila a pre sezónu 
2017 sa má začleniť do série. Koeficienty 
variácií (VK) boli u repky s hodnotou 3,7% a pri 
pšenici s hodnotou 2,7% podľa schémy DLG 
"dobré". U travín s hodnotou 3,3% hodnotenie 
"dobré" len tesne minuli. Najväčšia odchýlka k 
priemernému výsevku predstavovala - 12% v 
prípade repky (grafika "rovnomernosť výsevku 
stroja u-drill 6000").

Sejačka u-drill sa obsluhuje prostredníc-
tvom zbernice ISO. Pre náš praktický test 
nám spoločnosť Kverneland dodala IsoMatch 
Tellus. Oba dotykové displeje majú spoločne 
uhlopriečku obrazovky 31 cm (profi 9/2010). 
Mohli sme tak súčasne sledovať stroj aj 
aktivovať kameru (príplatok) v zadnej časti 
stroja.

Alebo hodiť na obrazovku funkciu Section 
Control, ktorá sa u spoločnosti Kverneland 
menuje GEOcontrol - za príplatok. Stroj tak 
zahajuje a ukončuje samostatne sejbu na 
úvrati a tiež umožňuje sejbu prostredníctvom 
polovičného záberu výsevu prostredníctvom 
GPS. Vykonali sme drobné doladenie a funguje 
výborne.

S pneumatickými brzdami ponúka podvozok bezpečnú jazdu po ceste aj na nerovných hospodárskych cestách, pretože 

obe prostredné kolesá sú nadvihnuté.

Kvôli vysokému riadkovaciemu efektu na 
gumených kolieskach ostáva nepatrné 
množstvo zeminy.

Pre extrémne podmienky možno dodať škrabky. 
Hĺbka siatia sa nastavuje veľmi pohodlne a 
citlivo na termináli. V 30 stupňoch sme mohli 
na veľmi ťažkých pôdach pri polovičnej náplni 
zásobníka zasiať až 6 cm hlboko, Kverneland 
udáva maximálne 10 cm.

V základnej výbave sa dodávajú zavlačovače 
typu S. Skorší fenomén, že 10 mm hrubé rovné 
zavlačovače nasledovali na ťažkých pôdach 
siaty riadok a už menej dopravovali na riadok 
jemnú zeminu, sme nespozorovali. Pôda sa 
urovnávala rovnomerne. Veľmi sa nám páčilo 
tiež prestavenie a ochrana proti jazde späť.
So znamenákom koľajových riadkov pred 
vzídením, ktorý je za príplatok sme tak veľmi 
spokojní neboli. Môžete si vybrať medzi 
hladkými a vykrajovanými diskami. My sme 
vyskúšali obe varianty. Ale na ťažkých pôdach 
bola kvalita značiek zásadne zlá. Kverneland 
sa chce v tomto ohľade zlepšiť.

Do zásobníka na osivo s objemom 4 350 l 
sme dokázali uložiť 3 120 kg pšenice. Vďaka 
strmým stenám a strmému dnu sa bezpečne 
posunú aj posledné zrná osiva.

Doteraz bolo možné dostať sa do zásobníka 
po štyroch schodíkoch a cez plošinu  iba z 
ľavej strany. Podľa spoločnosti Kverneland bol 

                                                    TEST U-DRILL 6000                                  
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Zatiaľ ešte s vlastným terminálom pracuje 
váha zásobníka (príplatok). Integrácia do 
monitora Tellus je však v pláne. Zásobník sedí 
na štyroch vážiacich bodoch, ktorých hodnoty 
však nemožno použiť pre skúšku výsevku alebo 
úpravu množstva výsevku. K tomu je váha 
počas jazdy príliš nestabilná. Ale hodí sa pre 
váženie zvyšku osiva v zásobníku.

Pracovné menu má k dispozícii kontextové 
tlačidlá, rozdelené po troch stranách. Bohužiaľ 
ich však nemožno ľubovoľne zostaviť. Na 
našom traktore značky Fendt sme však mohli 
jednotlivé funkcie sejacieho stroja uložiť na 
joy¬stick a často používané postupy tak boli 
rýchlo po ruke.

Čo nám chýbalo, bolo tlačidlo na hornej úrovni 
menu pre informáciu o sekvencii úvraťového 
manažmentu, kde sa sejací stroj nachádza. 
Prima je dvanásť uložiteľných skúšok výsevku, 
aj keď zadávanie názvov osiva občas ešte 
viazlo.

Spoločnosť Kverneland venovala stroju u- 
drill úvraťový management. Pracovali sme 
s ním radi, aj keď na obsluhu si človek musí 
zvyknúť. Je k tomu potrebný len dvojčinný 
hydraulický okruh, vyžadujúci množstvo oleja 
asi 40 l / min. Pre ventilátor, ktorý bol medz-
itým zmenený, je potrebné podľa spoločnosti 
Kverneland dodať navyše 32 l / min od hydrau-
liky traktora.

Čo sme si ešte všimli:
• Postranné znamenáky pracujú dobre
• Pracovnú rýchlosť zaznamenáva u-drill 

pomocou radaru pod ojom.
• Podľa pracovnej hĺbky sa spotreba nafty 

pohybovala medzi 4 až 5 l / ha (Fendt 
724 Vario).

• Sejačka má 17 mazacích miest s rôznymi 
intervalmi mazania.

• Osvetlenie LED za príplatok dobre osvetlí 
výsevný rám.

• Sklopný plniaci šnek za príplatok je 
možné veľmi dobre pozorovať prostred-
níctvom kamery, keď cúvam k prívesu k 
nasýpaciemu otvoru.

Výsledok testu: V podobe univerzálneho 
sejacieho stroja u- drill vyvinula spoločnosť 
Kverneland sympatického následníka MSC. 
Úvraťový management, sejacie pätky CD, 
zásobník, ako aj predné a zadné pneumatikové 
utláčacie valce sú cennými plusovými bodmi.

Tiež ovládanie prostredníctvom Monitoru ISO 
je prívetivé, aj keď rozloženie softvérových 
tlačidiel by sa mohlo ešte vylepšiť.

Urovnávací efekt je super a voliteľný plniaci 
šnek je bezchybný. Dávkovanie Eldos dodržiava 
presne vysievané množstvo . Keď sa zlepšia 
ešte drobnosti, ako napr. znamenák pred 
vzídeným, bude u-drill nielen univerzálny, ale 
bude stáť skutočne za investíciu.
www.profi.de

NAMERANÉ HODNOTY:

Kverneland u-drill 6000

Objem zásobníka  
4,35 m3

 3 120 kg pšenice
Otvor zásobníka 

2,18 x 1,11 m
Plniaca výška 

2,87 m
Priečne rozdeľovanie trávy 

VK = 3,3 %
Priečne rozdeľovanie pšenice 

VK = 2,7 %
Priečne rozdeľovanie repky 

VK = 3,7 %
Pracovná šírka  

6 m
Sejacie bodky / vzdialenosť riadok   

48 / 12,5 cm
Priemer výsevných diskov 

41 cm
Maximálny prítlak na pätku 

105 kg
Pneumatiky na podvozku 

420/55 R 17
Hmotnosť prázdny / plný 

8 300 / 11 420 kg
Svetlá výška 

0,23 m
Dĺžka / šírka / výška     

8,37 / 2,99 / 3,82 m



U N I V E R Z Á L N Y  S E C J A C Í  S T R O J 
K V E R N E L A N D  U - D R I L L  6 0 0 0
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Karel Novák, manažér farmy Agros Stěžery, spoločne s Pavlom Dvořákom, produktovým manažérom spoločnosti KVERNELAND GROUP CZECH..

Družstvo Agros Stěžery sa nachádza vo východných Čechách, hneď za okrajom Hradca Králové, v nadmorskej 
výške 250 metrov. Manažér farmy Karel Novák, ktorý zodpovedá za jej každodenný chod, sa s nami podelil 
o svoje skúsenosti s prechodom na systémy precízneho poľnohospodárstva a ich prínosy.

I ' M  F A R M I N G :  K A R E L 
                          SYSTÉMY PRECÍZNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA                                  
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Veľmi dobré a pozitívne skúsenosti

"Na našej farme používame pluh Kverneland, 
mulčovač, dve rozmetadlá, presný sejací stroj, 
ťahaný a samochodný postrekovač," hovorí 
Karol. "Dôvod, prečo máme stroje Kverneland 
je, že s nimi mám veľmi dobré skúsenosti zo 
svojho predchádzajúceho zamestnania pod-
porené dobrým vzťahom s miestnym preda-
jcom. "Ďalej vysvetľuje:" Značka Kverneland 
má v Českej republike veľmi dobrú povesť. 
Kverneland sú pre mňa nielen vysoko kvalitné 
stroje, ale tiež dobrá dostupnosť náhrad-
ných dielov, vysoká úroveň služieb, nízke pre-
vádzkové náklady a jednoduché nastavenie 
a údržba."

Karel pokračuje: "Hlavnou výhodou strojov 
Kverneland je, že zaručujú dobré výsledky 
vlastnej práce a sú ľahko ovládateľné. V kom-
binácii s elektronikou podávajú jasný intuitívny 
prehľad v naozaj jednoduchom balení. Dobrým 
príkladom je naše rozmetadlo Kverneland TL 

GEOspread® s terminálom IsoMatch Tellus. 
"Na otázku, či toto rozmetadlo je naozaj 
tak ľahké ovládať, zaznie krátka ale jasná 
odpoveď:" Áno! "

IsoMatch Tellus - riešenie pre každého

"Naša farma leží v oblasti, kde je ťažké najať 
zamestnancov s dobrými schopnosťami. 
Jedným z našich cieľov bol prechod na systémy 
presného poľnohospodárstva. Obával som 
sa, že to pre nás nebude možné, vzhľadom k 
tomu, že budeme musieť začať používať viac 
elektroniky, GPS a tak ďalej. Úplne som zmenil 
svoj názor, keď nám bol predstavený a vyskúšali 
sme si terminál IsoMatch Tellus. Terminál je tak 
ľahké pochopiť - ide o jednoduché, prehľadné 
a intuitívne riešenie pre každého! Od tej chvíle 
už prevádzkujeme 5 ISOBUS kompatibilných 
strojov ovládaných pomocou 3 IsoMatch Tellus 
terminálov. Mimo ľahkého ovládania je treba 
tiež spomenúť úspory nákladov, pretože už 
nepotrebujeme iný terminál pre každý stroj," 

Začiatok novej úrody cukrovej repy. Tu sme použili SEEDERcontrol, SPRAYERcontrol a SPREADERcontrol.

Ak sme schopní dobre založiť porast a následne sa o neho postarať, potom je mak najziskovejšou plodinou, akú robíme. (Foto: archív Karla Nováka z roku 2016)

hovorí Karol.

IsoMatch GEOcontrol - 5 -10% úspora 
nákladov

"V kombinácii s našimi strojmi Kverneland 
používame IsoMatch GEOcontrol a SEEDER / 
SPRAYER / SPREADERcontrol. Táto výhoda nám 
znižuje náklady o 5-10% na tekuté hnojivo, 
chémiu, hnojivá a osivá. Pre našu farmu to 
znamená celkovú úsporu vo výške takmer 
1 000 000 CZK ročne, čo samozrejme dáva 
zmysel, "hovorí Karol.

Ďalší krok do precízneho poľnohospodárstva

Agros Stěžery v budúcej sezóne začnú s apliká-
ciou s variabilnou dávkou a ďalším krokom 
bude ešte viac cielené hnojenie a postrek. Karel 
vysvetľuje: "Existuje obrovský tlak zo strany 
verejného sektora s cieľom znížiť používanie 
chemických látok, takže vyššia miera autom-
atizácie bude potrebná viac a viac."

Spoločnosť: Agros Stěžery 
Meno: Karel Novák 
Zamestnanie: manažér farmy 
Vek: 40 rokov

Rozloha obrábanej pôdy: 960 ha

Pestované plodiny: pšenica ozimná, jačmeň 
jarný, mak, repka olejná, cukrová repa

Stroje: Pluh Kverneland LS s Packomatom, 
mulčovač FHP200, rozmetadlá TL a TL 
GEOspread, presný sejací stroj Monopill 
SE, ťahaný postrekovač iXtrack C60, samo-
chodný postrekovač iXdrive 5240.
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Nový rad moderných lisov Kverneland 6716 s variabilnou komorou na tvorbu valcových balíkov. 

Úplne nový rad lisov s variabil-
nou komorou na tvorbu valcových 
balíkov predstavil pred dvoma rokmi 
v Nemecku na Agritechnice koncern 
Kverneland. Prvá stovka lisov už tiež 
pracuje u spokojných užívateľov  
v Českej republike. Poďme sa trochu 
bližšie pozrieť "pod kryty" týchto 
strojov.

Zberacie ústrojenstvo lisu 6716 (ktorý je  
v Česku najpredávanejší) je tvorené 5 radmi 
prstov a je široké 220cm pre zber aj maximálne 
širokých riadkov hmoty. Veľmi zaujímavým - 
a firmou Kverneland patentovo chráneným 
detailom, je reťazový pohon tohto ústrojen-
stva, ktorý sa nachádza na  vnútornej strane 
krajových plechov. Pri tomto riešení nie je 
potrebné pre transport demontovať oporné 
kopírovacie kolieska. Malý, ale pre obsluhu 
veľmi prínosný detail. 

Vkladací rotor je štandardným vybavením a 

je možné ho kombinovať s rezacím ústrojen-
stvom. To je vybavené 14 alebo 25 jednot-
livo istenými nožmi. Pri upchatí vkladacieho 
kanálu je možné použiť systém výklopného 
dna, ktorý je plne ovládaný z kabíny traktora, 
bez toho aby ju obsluha musela opustiť.

 
Lisovacia komora je po celom obvode tvorená 
5 nekonečnými pásmi, ktoré sú pre maximálne 
nasadenie tvorené z 3 vrstiev s hrúbkou vlast-
ného pásu 1 cm. Treba podotknúť, že u prvých 

100 kusov predaných strojov v Českej repub-
like nebola ani u jedného stroja potreba tento 
pás meniť kvôli jeho poškodeniu - pretrhnutiu.

V prednej časti lisovacej komory (hneď za vkla-
dacím kanálom) sú integrované 3 lisovacie 
valce, ktoré slúžia k perfektnému roztočeniu 
lisovaného materiálu a vytvoreniu ideálneho 
jadra balíka.

A opäť jeden šikovný detail - každý lis si 
so sebou na zadných vrátach vezie akýsi 
"hrebeň", ktorý nájde svoje opodstatnenie 
pri lisovaní preschnutej slamy po kombajne 
s axiálnym mlátiacim ústrojenstvom. Tento 
hrebeň sa bez akéhokoľvek náradia vloží z vnú-
tornej strany komory do vkladacieho kanála 
a zaručí aj u veľmi krátkej a nadrolenej slamy 
správnu tvorbu jadra balíka a jeho otáčanie  
v lisovacej komore počas lisovacieho procesu. 
Pri prejazde na iný druh lisovaného materiálu, 
je však potrebné tento vkladaný diel opäť  
z kanálu vybrať.

B A L I A C A  T E C H N I K A 
                         NOVÁ RADA LISOV S VARIABILNOU KOMOROU                                  
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Pohon lisovacích pásov je pogumovaným seg-
mentovým valcom, ktorý je v prednej / hornej 
časti lisovacej komory. Nastavenie lisovacieho 
tlaku je pomocou hydraulického systému s 
maximálnym tlakom úctyhodných 240 barov.

Zavedenie siete je naozaj jednoduché.

Systém viazania siete je v prednej časti 
stroja a to veľmi nízko - hneď nad zberačom. 
To opäť ocení obsluha - žiadne lezenie po 
schodíkoch a obtiažna výmena siete - rolka 
s viazacím materiálom sa vkladá do zásob-
níka veľmi jednoducho a zavedenie siete pri 
prvom balíku bolo vyhodnotené dokonca v 
teste renomovaného poľnohospodárskeho 
časopisu Profi ako najlepší zo všetkých tes-
tovaných strojov. Pri maximálnom nasadení 
stroja počas dňa sú po stranách pod laminá-
tovými krytmi bokov lisu integrované ešte 
zásobníky na ďalšie 2 rolky siete - a s celkom 
3 rolkami sa ľahko lisuje celý deň!

Štandardne je dodávaný systém mäkkého 
jadra Intelligent Density 3D s predvoľbou 

nastavenia lisu pre lisovanie jednotlivých 
druhov materiálu. Kto by neveril pred-
nastavenému režimu z výrobného závodu, 
môže si ho jednoducho zmeniť podľa potreby 
v 3 nastaviteľných úrovniach intenzity zliso-
vania v ľubovoľných priemeroch jednotlivých 
vrstiev balíka - maximálne využitie potenciálu 
stroja pre úsporu viazacieho materiálu, času i 
pohonných hmôt!

Táto kategória lisov je vybavená centrálnym 
mazaním reťazí s možnosťou nastavenia 
intenzity mazania na jednotlivých štetčekoch. 
Mazanie ložísk a iných pohyblivých bodov 
tukom je takisto veľmi komfortné - všetky 
mazacie miesta sú centrálne vyvedené, a tak 
nehrozí nebezpečenstvo pri "hľadaní" jed-
notlivých mazacích bodov, že na niektorý 
jednoducho zabudneme. Rovnako odkla-
dacia rampa hotových balíkov s nastavením 
"tvrdosti" je štandardom a navyše - valček na 
ložiskách, ktorý je v tejto rampe integrovaný, 

Isobus kompatibilný terminál IsoMatch TELLUS s dotykovou obrazovkou rozdelenou na dve časti a ergonomickou opierkou ruky pre uľahčenie práce za jazdy.

Intelligent Density 3D - jednoduché nastavenie hustoty balíka. 3 prednastavenia: slama / seno / senáž. 

Lisovanie suchej slamy: maximum možného nastavenia tlaku v celom priemere balíka. 

Lisovanie sena: aby mal balík možnosť sa "vydýchať" nastavíme mäkké jadro a smerom k obvodu zvyšujeme lisovací tlak. 

Lisovanie senáže: redukujeme lisovací tlak podľa potreby a hmotnosti balíka.

zaručí naozaj jemné vyskladnenie a odloženie 
hotového balíka.Extra široké balónové 19 
"pneumatiky, náhonový kardan Walterscheid 
so spojkou a homokinetickými kĺbmi - všetko 
ako základná výbava stroja.

Všetky ovládania všetkých funkcií stroja sú 
pomocou ISOBUS kompatibilného terminálu. 
Terminál môže byť priamo od dodávateľa 
traktora, alebo Isomatch TELLUS GO z dielní 
Kverneland Mechatronic v holandskom 
Niew Vennep. Priplatiť si môžete za terminál 
ISOMATCH TELLUS s 2 obrazovkami, kamerou 
a ďalšie príslušenstvo.
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Ťažký, sklopný a masívny: V Luxembursku 
sme pre Vás vyskúšali nový stroj 6000F  
z Kvernelandu. Ako dobre sa dá stroj 
nastaviť a ako si poradí s poriadnou vrstvou 
mulču, to vám prezradíme v našej správe.

Stroj Kultistrip pre spracovanie pôdy v riad-
koch so súčasnou aplikáciou tekutých hnojív 
(hnojovice, digestátu, FUGATO) alebo prie-
myselných hnojív má Kverneland vo svojom 
programe už od roku 2014. Doteraz to bola 
len pevná verzia, pričom prevedenie v pra-
covných záberoch 4,50 ma 6, 00 m bolo vo 
väčšine európskych krajín bez uplatnenia na 

trhu. Kverneland tento stav zmenil a u oboch 
šírok záberu ponúka sklopnú variantu rámu.

Použili sme stroj StripTill Kverneland Kultistrip 
zavesený za nosičom Holmer TerraVariant 
s výkonom takmer 600 koní pre súčasnú 
aplikáciu spolu s kvapalnými hnojom na poli 
určenom pre cukrovú repu. 6,00 m široký rám 
bol na tento účel vybavený dvanástimi pra-
covnými jednotkami s rozostupom 50 cm. 
Minimálny možný oficiálne udávaný rozostup 
riadkov je 45 cm, pričom bez hviezdicových 
odstraňovačov rastlinných zvyškov by malo byť 
možné docieliť rozostup 37,5 cm.

Praktické: Rám je vhodný aj pre nepárny počet 
riadkov. Kultistrip sa agreguje na trojbodový 
záves traktora či nosiča kat. III alebo kat. IV.

K tomu sú potrebné ešte dva dvojčinné hydrau-
lické okruhy. Jeden pre sklápanie a druhý pre 
hydraulické istenie pracovných jednotiek, ktoré 
je súčasťou štandardnej výbavy a reaguje pri 
sile zaťaženia 710 kg na hrote dláta.

Rám je konštruovaný pre ťažné prostriedky 
až do 650 koní, má teda veľmi robustnú 
konštrukciu: Tri metre široký stredový rám 
umiestnený za ťahačom sa skladá z dvoch 

Sklápací Kultistrip s pracovným záberom šesť metrov je schválený až pre 650 koní.

P L N O U  P A R O U  
A J  Z A  6 5 0  K O B Y L A M I  
                                  TESTOVANIE STROJA KULTISTRIP 6000F                                  
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štvorhranných rúrok s profilom 100 x 180 x 
12 mm. Uprostred týchto dvoch nosníkov sú 
uložené sklopné krídla rámu s profilom 180 x 
180 x 10 mm.

Veľmi pekné: Nástroje pre jednotlivé riadky 
sú bezúdržbové. Všetky body otáčania na 
robustne vykonanom paralelograme sú 
vybavené puzdrami. V strede paralelogramu 
medzi ramenami možno každej jednotke ešte 
okrem vlastnej hmotnosti jednotky 250 kg, 
pridať dodatočný prítlak prostredníctvom 
pákového mechanizmu s pružinami v troch 
stupňoch 70, 140 alebo 210 kg.

K pracovným nástrojom: Ako prvé otvorí 
riadok priame kotúčové krájadlo s priem-
erom 520 mm pre vstup kypriacej radlice. 
Prednastavenú hĺbku krojidla vedú dve 
oporné kolesá s priemerom 40 cm, ktoré 
súčasne vedú celú jednotku v správnej hĺbke. 
Pracovná hĺbka krojidla sa dá jednoducho 
nastaviť v deviatich stupňoch pomocou čapu 
a nastavovacieho držiaku s otvormi. Všetky 
ďalšie pracovné orgány sa potom nastavujú 
v pomere k oporným kolesám celej jednotky. 
Za kotúčovým krojidlom čistia rastlinné zvyšky 
dva hviezdicové, dovnútra vyklenuté taniere  
s priemerom 320 mm. Hoci sú oba hviezdicové 
taniere zavesené nezávisle na sebe, možno 
pracovnú hĺbku ľahko a presne nastaviť pre 
oba naraz a to bez náradia. Pri našom použití 
odviedli čistiace hviezdice dobrú prácu  
a porast facélie spoľahlivo odpratali do 
priestoru medziriadkov!

Kverneland ponúka kypriaci radlice troch 
tvarov: priame, mierne klenuté a klenuté. 
Všetky tri sú vyrobené z odolného materiálu 
HARDOX 500 zakončené výmenným dlátovými 
hrotom a samostatným výmenným krídlom 
radličky čo je veľmi účelné a praktické.

Výrobca udáva pracovnú hĺbku 10 až 30 cm. 
Poloha dláta sa nastavuje hore zasunutím 
čapu do príslušného otvoru v nastavova-
com držiaku jednotky po 2,5 cm.  Priamo za 
ním sa dá samostatne okrem hĺbky radličky 
upraviť aplikátor priemyselných hnojív alebo 
maštaľného kvapalného hnojiva až na max-
imálnu hĺbku ukladania 20 cm. Pre tekuté 
materiály sa používa 60 mm rúrka, pre prie-
myselné hnojivá aplikátor s priemerom 35 mm. 
Obe prevedenia sú za radličkou zúžené, aby 
bolo ich vedenie chránené vlastnou stĺpicou 
kypriacej radličky. 

Na boku vedľa hĺbkového kyprenia vymedzujú 
tok pôdy dva priame taniere s ozubením.

Ich poloha sa dá nastaviť ako v smere jazdy, tak 
v smere priečnom a zároveň možno nastaviť aj 
uhol a prítlak. Tu je nutné k nastaveniu použiť 
19mm kľúč, ktorý je súčasťou dodávky, toto 
nastavenie je však elementárne pre nerušený 
tok pôdy.

Kverneland ponúka tri systémy zhutňovania: 
prútový valec, valček FarmFlex alebo prítlačný 
prstový "V" valček. Pomocou skrutkového 
mechanizmu so stupnicou je možné upraviť 
prítlak a intenzitu utužovania.

Čo by ste mali ešte vedieť: Aby sa tri 
vonkajšie paralelogramy za jazdy pri pre-
prave nemohli pohybovať, sú zafixované 
silónovými dorazmi.Vďaka konštrukcii rámu 
vyčnieva šesť stredných radov skoro o 20 
cm dozadu. Pre väčšinu európskych trhov 
je osvetlenie súčasťou štandardnej výbavy. 
Rám má základný náter a vrchný práškový 
lak Aplikátor tekutého maštaľného hnoja  
a rezacie, distribučné hlavice sú produkty spo-
lupráce koncernu Kverneland a Veenhuis na 
nemeckom trhu.

Záver: Okrem pevných strojov StripTill ponúka 
teraz Kverneland už aj dve šírky záberu so 
sklopným rámom. Stroj sa dá dobre prispôsobiť 
rôznym podmienkam, pretože každý nástroj 

Distribúcia tekutého hnoja bola veľmi rovnomerná  

a štruktúra pôdy bola tiež veľmi rovnomerná.

možno nastaviť samostatne - pre niek-
torého užívateľa toho však môže byť až príliš.  
S nainštalovanou technikou na tekutý maštaľný 
hnoj vážil náš stroj 4,2 tony; stabilita pre  
schválených 650 koní nie je len tak.

 
Kverneland Kultistrip 6000 F 

Pracovný záber:   6,00 m 

Hmotnosť celkom:   4,2 t 

Hmotnosť pracovnej jednotky:  250 kg 

Doťaženie pracovnej jednotky:  70/140/210 kg 

Počet riadkov: maximálne   13 

Min. Vzdialenosť riadkov:   45 cm (37,5 cm) 

Nástroje: 

rezací kotúč (ø 52 cm), 

2 x hviezdicový odhŕňač (ø 32 cm), 

2 x postranný kotúč (ø 46 cm), radlice 

injektor na hnojivo (ø 3,5 cm) / tekutá (ø 6 cm), 

prítlačné koliesko (ø 36 cm, šírka 20 cm) 

Pracovná hĺbka radličky:   10 až 30 cm 

Hĺbka ukladania hnojiva:   0 až 20 cm 

Šírka dláta / radličky / krídlo   1,5 - 3 cm / 12 cm 

Vedenie hĺbky: paralelogram, 2 x oporné kolesá (ø 40 cm) 

Záves:    kat. III alebo IV 

Istenie jednotiek proti preťaženiu:  hydraulické 

Ťažná sila:   220 kW / 300 k (schválené do 650 k) 

Hydraulické pripojenie:   2 dvojčinné okruhy 

Príslušenstvo pre tekuté hnojivá: rezacie distribučné hlavice 

Prevzaté z magazínu PROFI 11/2016, www.profi.de.

Dvojitý rám uprostred prenáša sily od bočných krídel  

sklápacieho prevedenia rámu

Na výber sú tri utužovacie valce: prútový, dvojitý „V“ prstový alebo Farmflex Pracovné orgány na priemyselné hnojivá  

a tekutý hnoj sa líšia šírkou.
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Ján Lavrincz, majiteľ L AGRO s.r.o.

Originálne štítok pluhu Kverneland E1 z roku 1983.

História Hospodárstva Lavrinczových 
siaha až do roku 1926. V roku 1952 však  
o hospodárstvo rodina prišla. V roku 1992 
pán Ján obnovil hospodárenie na pôde v rázo-
vitej obci Brhlovce, známymi skalnými oby-
dliami. Ako SHR mal 230 ha. V roku 2008 kúpil 
spoločnosť L AGRO a tým navýšil svojou rozlohu 
pozemkov na 530 ha. Kritickým momentom 
bol rok 2010, kedy vďaka záplavám nezasial 
80 ha, čo ako hovorí hlavne vďaka tvrdej práci 
bolo prekonané. 

Jeho prvý kontakt s Kverneland bol dovezený 
pluh E1 vyrobený v roku 1983, ktorý sa v 
kamenistých podmienkach osvedčil vďaka 
pružinovému nonstop istenie a tento pluh je 
využívaný dodnes. Na základe dobrých skúsen-
ostí sa rozhodol pre nákup väčšieho (PG 115 

6r.), ktorý tiež má pružinové istenie a navyše 
Vario hydraulickú zmenu záberu a predsadené 
koleso, ktoré umožňuje úplné odorání od 
hranice pozemku.

kompaktný diskový podmietač Qualidisc 
6000. Kverneland navrhol Qualidisc v súlade 
s Požiadavky, poľnohospodárov Ako univer-
zálny stroj, ktory je pripravený pre plytké, tak 
ai pre hlbšie spracovanie pôdy.

Výhody kompaktného a robustného stroja 
spočívajú v dobrej penetrácii, kvalitnom a per-
fektom uhle rezu pri jednoduchom nastavení, 
pri málo opotrbiteľných diskoch pri tvrdosti až 
58 HRC a jasné že bezúdržbových ložiskách.

Ďalším jeho snom z portfólia Kvernelandu 
je sejačka na hustosiate obilniny u-drill 6m. 
Táto sejačka sa vyznačuje vysokou pojazdo-
vou rýchlosťou (10 - 18km - / h) a perfekt-
ným uložením osiva. Jej modulárna kon-
cepcia umožňuje flexibilné prispôsobenie 

Ďalším strojom na spracovanie pody v 
jeho strojom parku od firmy Kverneland je 

L  A G R O  S . R . O .
                                                PREDSTAVUJEME                                 
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Lavrincz ml. při práci s rozmetadlom Kverneland TL Geo

Ján Lavrincz s jeho dodavateľom strojov pánom Mojžišom (Farmtechnik)

výsevné ústrojenstvo a variabilné dávkovanie 
za pomoci GPS a najdôležitejšú rolu při výbere 
zohral fakt že má postrekovač s 20 m záberom 
a toto rozmetadlo mu umožnuje jazdiť  
v každom druhom kolajovom rádku a tým 
ušetrí na prejazdoch po poli, při dodržaní 
kvalitního a pravidelného rozhodenia hnojiva 
po poli. Obsluhu týchto technológií už 
ponechal jeho dvoch synov.

K tomu rozmetadlu si zakúpil od svojho 
dadavaťeľa strojov Kverneland, pána Mojžiša 

L AGRO s.r.o.

Majiteľ: Ján Lavrincz.

Obdělávaná půda: 530 ha

Rostlinná výroba:  
200 ha repka 

200 ha slnečnica 
130 ha pšenica

Ďalších 50 ha robí služby.

požiadavkám zákazníka. Je to plne ISOBUS 
kompatibylný stroj ako všetky stroje od firmy 
Kverneland.

Jednoduchá manipulácia a údržba radí 
tento stroj na najvyšší miesta v rebríčku z 
užívateľského hľadiska.

Na výživu krásnych porastov plodín si vybral 
vlajkovú loď od firmy Kverneland aj rozmetadlo 
TL Geo ktoré mú najviac vyhovovalo a prešlo 
jeho výberom, nakoľko má patentované 

z Hronských Kosíh aj traktor Valtra 161 Direct, 
nakoľko má vario převodovku a v kopcovitom 
teréne sa veľmi osvědčila a takťiež má plazivky 
a otočné riadenie ktoré využíva při frézovaní  
a úprave okrajov pozemkov.

Od svojho detstva si pamätá traktor Zetor 
25A a staré traktory sú jeho srdcová záležitosť 
dodnes, navyše každým rokom spoluorgani-
zuje veľmi populárne stretnutie veteránov 
traktor show Brhlovce, ktoré sa opäť uskutoční 
prvou Augustovej sobotu.
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NENECHAJTE  

SI UJSŤ  

DRUHÝ ROČNÍK

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ O KVALITE STROJOV KVERNELAND PRI PRÁCI NA POLI                            

1. ročník Agrofestivalu na Slovensku sa uskutočnil vo štvrtok 29. septembra na letisku Dobrá Niva pri Zvolene. Návštevníci mali možnosť objaviť svet 
profesionálních poľnohospodárských strojov Kverneland a oceňovaných traktorov Valtra. Pri testovacích jazdách si všetko vyskúšali a zažili na vlast-
nej koži a na plný plyn. Svoje umenie predviedli drevorúbači Timbersports. Čapoval sa Dobrovar z miestneho pivovaru a pochutnali ste si na guláši 
a grilovanom býkovi. Celé popoludnie moderovala Petra Bernasovská. Na festivale vystúpil aj Juraj Klasik a zakončili jsme ho skvelým koncertom 
slovenské legendy Metalinda.

Už teraz pre Vás pripravujeme a radi by sme Vás pozvali na druhý ročník AGROFESTIVALU, ktorý sa uskutoční opäť na letisku Dobrá Niva pri Zvole-
ne v piatok 29. 9. 2017. Nenechajte si ho ujsť!
            Tešíme sa na Vás.

A G R O F E S T I VA L
                                      POZVÁNKA NA DRUHÝ ROČNÍK                                               
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29. 9. 2017
DOBRÁ NIVA PRI ZVOLENE
WWW.AGROFESTIVAL.SK

NENECHAJTE  

SI UJSŤ  

DRUHÝ ROČNÍK
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