
Kverneland 150 S 
nesený oboustranný pluh 
jištěný listovými pružinami

Light – Robust – Easy to handle



Kverneland 150 S:
Lehký a robustní oboustranný pluh určený 
do kamenitých půdních podmínek.
• jištění listovou pružinou Auto-Reset	system
• lehký na zdvih, snadný na tah
• snadno nastavitelný a dobře ovladatelný

Výška pod rám 70/75 cm, rozestup radlic 85/100 cm 
pro co největší průchodnost v různých půdních podmínkách

Tepelné zpracování Kverneland

130 let zkušeností ve vývoji unikátních ocelí
a procesů tepelného ošetření pro kompletní pluh!
Tato technologie zajišťuje lehkou a stabilní konstrukci 
pluhu a  zároveň zaručuje nepřekonatelnou kvalitu 
a odolnost proti opotřebení. Kverneland je nepřekonaný 
v produkci pluhů s vysokým výkonem a nízkými 
provozními náklady.

Kverneland 150 S 
Lehký, robustní, snadno ovladatelný



Kverneland 150 S 
Jednoduše nastavitelný

Hloubková kola nezávisle 
nastavitelná vlevo / vpravo.

Mechanické nastavení tahové 
linie pomocí šroubu. Jednoduché 
nastavení záběru první radlice 
pomocí paralelogramu. 

Kotoučové ozubené 
krojidlo, výškově 
nastavitelné 
na centrálním šroubu.

Kverneland Auto-Reset, 
jištění listovou pružinou 
(bezúdržbový systém) Závěsná hlava 150.

Pro traktory do 
150 hp. Nezávisle 
nastavitelný úhel 
vlevo/vpravo.    

Pracovní záběr stavitelný v krocích 
po 5 cm  (30, 35, 40 a 45 cm nebo 
35, 40, 45 a 50 cm dle rozestupu 
radlic)

Nové předradličky  
jednoduše nastavitelné.



Kverneland 150 S 
Pro větší pevnost

 Speciální složení oceli Kverneland
+ unikátní tepelné ošetření Kverneland = bezkonkurenční pevnost

Například:
Každá odhrnovací deska projde 
12hodinovým tepelným 
zpracováním (cementováním) 

Tepelně zpracovaný rám pluhů

Závěsná hlava 150  
Jednodílný koncept. 
Robustní dutá hlavní hřídel
 o Ø 110 mm, tepelně zpracovaná. 
Navržena pro maximální pevnost 
a možnost vedení hydraulických 
hadic uvnitř. Závěs kat. II nebo III, 
na přání rychlozávěs.  
Tepelně upravená ocel je použita 
na všech částech pluhu!

Jištění Auto-reset 
Dobře osvědčené listové pružiny 
Auto-Reset systému. 
Unikátní systém, který odolává 
největším silám a zaručuje delší 
životnost pluhu a traktoru. 
Optimální výkonnost při orbě: 
každé těleso se uvolňuje nezávisle. 
Není nutná žádná údržba!

Rám pluhu 150x150 mm 
Rozšiřitelný rám o jeden pár
radlic (max. 4-5radličné pluhy). 
Robustní indukčně tepelně ošetřeny 
rám podle stejně přísných standardů 
jako u všech pluhů Kverneland! 

Tloušťka 6,3 mm poskytuje potřebnou 
pevnost a stabilitu při orbě v nejtěžších 
podmínkách. Krokově nastavitelná 
pracovní šířka od 12" do 20" 
v závislosti na rozteči radlic umožnuje 
to nejlepší přizpůsobení se výkonu. 
traktoru



Technická specifikace

Kverneland 150 S
Přizpůsobí se různým půdním podmínkám

Ligt  
Robust
Easy to handle

Počet radlic 3 4 
110 mm 110 mm 

150 x 150 mm 150 x 150 mm 
0,90 - 1,35 m 1,20 - 1,80 m

30 - 45 cm = 12” - 18”
1,05 - 1,50 m 1,40 - 2,00 m

Ø čepu otoče
Rám pluhu 
Pracovní záběr (rozestup radlic = 
85cm) v krocích po 5cm = 2” 
Pracovní záběr (rozestup radlic = 
100cm) v krocích po 5cm = 2” 35 - 50 cm = 14” - 20”
Hmotnost 980 kg 1 205 kg 
Potřebná síla hydrauliky traktoru 2 600 kp 3 700 kp

Příslušenství:

Dvě možná provedení předradliček.  

Ozubené kotoučové krojidlo  Ø 18” / 20” 

Hydraulické navádění záběru první radlice. 
Sekvenční válec pro vyrovnání pluhu při 
otáčení.

Hloubková kola je možné 
namontovat na rám pluhu 
nebo na zadní držák 

Dostupné rozměry:  
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
320/60 -12 TT
165 x 500



Depth wheel, 
frame or rear mounted 
to suit customer requirement. 
Available sizes : 
6,00 x 9,00 
200 x 14,5
320/60 -12 TT
165 x 500

Kverneland Group

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost 
vyvíjející, vyrábějící a prodávající zemědělské stroje 
a poskytující služby. Výrazné soustředění se na inovaci 
nám umožňuje poskytovat jedinečnou a širokou řadu 
výrobků s vysokou kvalitou. Nabízíme profesionální 
zemědělské veřejnosti stroje na přípravu půdy, setí, 
stroje pro sklizeň píce a lisovaní do balíků, rozmetání 
a postřikování. K tomuto navazují i řešení elektronických 
ovládání pro zemědělskou techniku.

Vysoká výkonnost 
a spolehlivost
Naší každodenní prací je zajistit efektivní poprodejní servis 
prostřednictvím našich prodejců. Vaše spokojenost je naší 
hlavní prioritou.

Kverneland Group Czech s.r.o. 
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
tel: + 420 311 636 766
mobil: +420 602 235 505
antonin.kratky@kvernelandgroup.com 
www.kvernelandgroup.cz
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