
Dobré stroje ničím nenahradíš



Obsahdva roky utekly jako voda a nyní 
držíte v rukou nové vydání našeho 
katalogu strojů. Oproti minulému 
vydání v něm opět přibylo několik 
stránek.  Nové typy strojů, nová  
a lepší elektronika ke kontrole 
a ovládání strojů, ale co na jeho 
stránkách není možné vidět,  
je změna majitele norské společnosti 
Kverneland Group. 

V loňském roce se stala 
stoprocentním vlastníkem akcií 
Kvernelandu japonská společnost 
KUBOTA CORPORATION.  
Je to nepochybně změna k lepšímu, 
protože nový majitel začal ihned více 
investovat do vývoje strojů
i modernizace výrobních závodů, 
což je pozitivní zpráva pro naše 
zákazníky a příznivce značky 
Kverneland. Ve vztahu k obchodu  
se změna vlastníka nijak neprojevila. 
Dovoz strojů a náhradních dílů  
i servisní podporu v České republice 
i Slovenské republice zajišťuje stále 
naše společnost se sítí prodejců, 

kteří jsou s Vámi v těsném kontaktu.
I naše společnost Kverneland Group 
Czech se stále vyvíjí 
a roste. Abychom vyšli vstříc 
rostoucí poptávce i nárokům našich 
zákazníků, musíme zvyšovat počty 
zaměstnanců i jejich odbornost. 
Vaše potřeby, názory a zkušenosti 
se nejlépe přenášejí osobním 
stykem, a proto se s Vámi velice rádi 
potkáváme pravidelně na veletrhu 
Techagro v Brně, na květnových 
polních Dnech Kvernelandu  
v Bečvárech, na Zemi živitelce  
v Českých Budějovicích  
i na listopadových Dnech otevřených 
dveří v našem areálu v Berouně.

Vážení přátelé, doufám, že tento 
katalog vám bude inspirací i zdrojem 
poznání.

S úctou a přáním mnoha úspěchů  

Ing. Jiří Zikmund
Generální ředitel 

KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o. 
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O předprodejní sevis se starají 
Karel Konopásek mladší a starší

Naše stroje k vám dopraví řidiči 
zleva Luděk Egert, Miroslav Vítek 
a vedoucí logistiky Ota Bartoš

Servisní a technickou podporu 
pro servisní střediska naší 
prodejní sítě zajišťují zleva 
Jan Dubský a Roman Landcingr

Náhradní díly vám zajistí v 
Berouně zleva Josef Horn a 
vedoucí skladu Vlastimil Král

O náhradní díly na pícninářské 
stroje v Ústrašíně se starají 
Martin Budín a Michaela 
Koubková

Ve Slovenské republice zastupují společnost 
Kverneland Group zleva Jozef Bacho – servisní 
podpora, Jaroslav Demo – produktová podpora, 
Ing. Ivan Lančarič – náhradní díly a Eva 
Kutrucová – administrativa.

Obchodní tým tvoří zleva Antonín Krátký, Vladimír Průcha, Michal Weis, 
Pavel Dvořák, Radovan Malý, Hynek Zíka a Tomáš Holub

4 Nesené pluhy

6	 Návěsné	pluhy

8	 Podmítače	talířové

10	 Podmítače	radličkové

12		 Minimalizační	setí

14		 Příprava	půdy	a	setí		 

18	 Přesné	setí

22	 Postřikovače

26	 Rozmetadla	
	 průmyslových	hnojiv

28	 Elektronika

30	 Koncept	iM	FARMING

32		 Diskové	žací	stroje

34	 Rotační	obraceče

35	 Rotační	shrnovače	

36	 Lisy	s	pevnou	komorou	a	lisy	 
	 s	variabilní	lisovací	komorou

38	 Lisy	s	pevnou	komorou	a	lisy	 
	 s	variabilní	lisovací	komorou
	 a	integrovanou	baličkou

39	 Baličky	píce

40	 Samosběrací	vozy

41	 Transportní	a	překládací	vozy

42	 Míchací	krmné	vozy	tažené

43	 Míchací	krmné	vozy	samochodné

44	 Rozdružovače	balíků

46	 Mulčovače	Kverneland

48	 Mulčovače	
	 Müthing	–	Mulching	Systems

50	 Plošné	mulčovače	
	 a	příkopová	mulčovací	
	 ramena	McConnel

52	 Příprava	půdy,	přísev	 
	 a	kultivace	Hatzenbichler

54	 Štěpkovače	a	drtiče	Vandaele

55	 Náhradní	díly

Vážení přátelé,

Ing.	Pavel	Dvořák	| je obchodním ředitelem společnosti 
Kverneland Group Czech a zároveň je produktově
odpovědný za postřikovače a rozmetadla průmyslových 
hnojiv. Další jeho oblastí jsou přesné secí stroje 
Kverneland Accord, mulčovače značky Kverneland  
a produkty značky Hatzenbichler zahrnující stroje  
na přípravu půdy, meziřádkovou kultivaci a prutové brány 
pro údržbu luk a pastvin. 
|	pavel.dvorak@kvgcz.cz	|	tel.:	602	158	154

Antonín	Krátký	|	je produktovým manažerem
odpovědným za stroje na zpracování půdy Kverneland. 
Základním produktem jsou pluhy Kverneland, dále 
stroje na zpracování půdy jako jsou radličkové a talířové 
podmítače, podrýváky, kultivátory, půdní válce, půdní 
pěchy a rotavátory. Další jeho skupinou strojů jsou secí 
kombinace Kverneland Accord a secí stroje pro agregaci 
přímo s traktorem.
|	antonin.kratky@kvgcz.cz	|	tel.:	602	235	505

Vladimír	Průcha	| je produktovým manažerem
odpovědným ve společnosti Kverneland Group Czech
za stroje na sklizeň pícnin. Do portfolia jím nabízených
strojů spadají diskové žací stroje, rotační obraceče
a shrnovače, lisy na válcové balíky, dále baličky, 
rozdružovače balíků a zastýlače. V neposlední řadě sem 
patří samosběrací a transportní vozy a míchací krmné 
vozy Kverneland Siloking.
|	vladimir.prucha@kvgcz.cz	|	tel.:	602	158	155

Ing.	Radovan	Malý	|	je odpovědný za secí stroje 
Kverneland Accord do minimalizačních technologií 
a zároveň zajišťuje technickou podporu pro stroje 
dodávané společností Kverneland Group Czech.  
S technickou podporou úzce souvisí prodej náhradních 
dílů. Náhradní díly ke strojům na zpracování půdy, setí
a ochranu rostlin jsou dodávány ze skladu v Berouně:
vlastimil.kral@kvgcz.cz.	Náhradní díly ke strojům
na sklizeň pícnin jsou dodávány ze skladu v Ústrašíně:
martin.budin@kvgcz.cz.
|	radovan.maly@kvgcz.cz	|	tel.:	602	235	503

Ing.	Michal	Weis	ǀ	je produktovým manažerem 
zodpovědným za mulčovače a příkopová ramena 
značek McConnel a Mulching Systems - Müthing. 
Jeho sortiment doplňují stroje značky Vandaele, tedy 
štěpkovače, drtiče a pařezové frézy.
|	michal.weis@kvgcz.cz	|	tel.:	606	788	451

Tomáš	Holub	|	zajišťuje produktovou a technickou 
podporu pro elektroniku používanou na strojích 
Kverneland, zejména ISO-Bus kompatibilních terminálů 
a navazujících systémů pro precizní zemědělství 
konceptu iM FARMING, navigací a asistovaného řízení.
|	tomas.holub@kvgcz.cz	|	tel.:	702	204	981



Odhrnovací	těleso	č.	9
Univerzální orební těleso, které je vhodné 
do lehké i těžké půdy. Je určeno pro 
hloubku orby 18-34 cm a záběr 35 - 50 cm 
na radlici. 

Odhrnovací	těleso	č.	30
Speciálně navržené těleso se čtyřmi 
nezávislými pruty. Tvarově vychází  
z orebního tělesa č. 9. Díky agresivnímu 
úhlu dobře drobí a zaklápí. Vhodné  
pro hloubku orby od 20 do 35 cm.

Kverneland	150	B		|		Otočný pluh Kverneland nové konstrukce.  
Nové jsou duté slupice jištěné střižným šroubem. Hmotnost tohoto pluhu  
umožňuje agregaci s traktory nižších výkonových tříd.

Kverneland	ED/LD		|		Nesený otočný pluh konstruovaný pro 
velké zatížení. Je-li pluh vybaven závěsnou hlavou 200 má pluh 
rám 100 x 200 mm. Pluh vybaven závěsnou hlavou 300 má rám 
120 x 200 mm.

Kverneland	ES/LS		|		Nesený otočný pluh 
pro traktory do 230 k s rámem 150 x 150 
mm a plynulou změnou záběru.

Kverneland	EG/LB		|		Vlajková loď 
všech nesených pluhu Kverneland. 
Nejkomfortnější nesený otočný pluh s 
plynulou změnou záběru Variomat. Robustní 
specialně tepelně zušlechtěné rámy 100 x 
200 mm se závěsnou hlavou 200 nebo 120 
x 200 mm se závěsnou hlavou 300. Mají 
vysokou pevnost a trvanlivost a snesou i 
nejnáročnější podmínky.

Kverneland	EO/LO		|		Je mistr své třídy – orba mimo brázru 
(On-land) a v brázdě stejným pluhem. Oba modely jsou k 
dispozici s manuálním nebo plynulým hydraulickým nastavením 
záběru. EO je vybaven jištěním s listovými pružinami Kvernelnad 
Auto-Reset. LO má slupice jištěné střižnými šrouby.

Kverneland	150	B	Variomat		|		Nový otočný pluh Kverneland 150 B  Variomat   
je vybaven hydraulickou změnou záběru. Konstrukčně vychází z pluhů 150 B.

Kverneland	150	S	|	Robustní nesený otočný pluh. Jednoduchý, ale tepelně zpracovaný 
rám 150 x 150 s možností prodloužit 3 a 4 radličné provedení o další radlici. 

Závěsné	hlavy	Kverneland		|		Závěsné 
hlavy Kverneland jsou navrženy tak, 
aby splňovaly požadavky na agregace 
velkých nesených pluhů se stále většími 
traktory až do výkonu 360 k. Jsou 
vyrobeny z ocele nejvyšší kvality, která 
je tepelně zpracována pro dosažení 
maximální pevnosti podle standardu 
Kverneland. Kvalita a životnost  
otočného pluhu závisí  
především na závěsné  
hlavě pluhu.

Antonín Krátký, tel.: 602 235 505

Nesené pluhy

Kverneland	AB		|		Nesený jednostranný 
pluh s plynulou změnou záběru. Z tohoto 
modelu vychází i nový soutěžní pluh. 

Závěsná	hlava	200		 
Je základním stavebním 

prvkem pro většinu 
nesených otočných 

pluhů od 3 do 6 radlic  
a pro agregaci  

s traktory do 230 k.

Závěsná	hlava	150		 
Nové provedení 
závěsné hlavy pro pluhy 
150 S a 150 B  
vhodné pro traktory  
do 150 k.

150 B

Model	 Závěsná	 Počet	 Výška	pod	 Rozestup	 Záběr	radlic
	 hlava	 radlic	 rámem	(cm)	 radlic	(cm)
Non-Stop	jištění	listovou	pružinou	Auto-Reset	nebo	jištění	střižným	šroubem
150 S/150 B 150 3–4–5 70–75/80 85/100 krokově stavitelný 30-35-40-45 cm
150 SV/150 BV 150 3–4–5 70–75/80 85/100 plynulá změna záběru hydraulicky 30–50 cm
ED/LD 200–300 3–4–5–6 70–75/80 85–100 krokově stavitelný 30–35–40–45 cm
ES/LS 200 3–4–5–6 70–75/80 85–100 plynulá změna záběru hydraulicky 30–50 cm
EG/LB 200–300 3–4–5–6 70–75/80 85–100 Vari-Width – hydraulické vario od 30 do 50 cm
EO/LO 300 4–5–6–7 70–75/80 85/100 krokově stavitelný 30–35–40–45 cm/ Variomat
AB/AD jednostranný 2–3–4–5 70–80 85/100 Variomat mechanicky nebo hydraulicky ovládaný

150 B Variomat EG/LB

EO/LO
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Kverneland	nový	Packomat	|	
Perfektní příprava seťového lůžka již 
při orbě jedním přejezdem. Packomat 
je integrovaný půdní pěch, který je 
spojen přímo s pluhem. Packomat 
redukuje zatížení na plazy, což snižuje 
tahový odpor a opotřebení plazu. Nově 
v nabídce i pro pluhy šestiradličné se 
záběrem až 3,2 m včetně možnosti 
hydraulického skládání při přepravě.

Závěsná	hlava	300
Je navržena pro velké 
nesené pluhy od 4 do 7 
radlic a traktory  
do 360 k.

150 S

150 S Variomat

AB

Kverneland	150	S	
Variomat	|	Nový otočný 
pluh Kverneland 150 S  
Variomat  je vybaven 
hydraulickou změnou 
záběru. Velice dobře se 
přizpůsobuje rozdílným 
půdním podmínkám.

Odhrnovací	těleso	č.	28
Navrženo pro pluhy, které se agregují  
s traktory s šířkou zadních pneumatik  
až do 710 mm. Novým tvarem odhrnovací 
desky dokázal Kverneland snížit 
požadavek na tažnou sílu traktoru a přitom 
je půda za pluhem velmi dobře překlopená 
a rozdrobená. Doporučená hloubka orby 
je 18-30 cm.

ES/LS

ED/LD



PW/ RW
Kverneland	PW/RW	 
Otočný pluh  
se středovou nápravou  
a plynulou nebo krokovou 
změnou záběru. Pluhy 
řady PW/RW velice dobře 
kopírují terén. Provedení 
tři v jednom umožňuje 
samostatné používání 
předního a zadního pluhu.

Kverneland	Variomat	–	systém,	který	změnil	myšlení		|		Systém Variomat firmy 
Kverneland je nejlepším systémem na trhu po mnoho let. Patentovaný systém  
Vari-Width zajišťuje konstantní změny nastavení radlic v celém rozsahu záběru.  
To znamená, že plaz je neustále rovnoběžný s kolem traktoru a tahová linie zůstává 
nezměněna. Potřebná tažná síla je tedy nižší. Použitím Vari-with můžete orat na větší 
záběr, rychleji, lépe a za méně peněz.

Kverneland	Knock-on		|		Nový 
patentovaný systém narážecí špice  
na standardní ostří. Nový speciální držák 
je přišroubovaný na ostří pluhu. Špice 
je naražena do držáku. Jen pár úderů 
kladivem a špice je pevně na místě.  
A navíc - je-li třeba ji vyměnit, stačí použít 
speciální vyrážeč a opět kladivo. Za pár 
vteřin je vše hotovo.

BE

PN / RN

PB

Kverneland	PB	|	Otočný pluh  
s kolem vzadu a hydraulickým 
systémem změny záběru. Všechna 
provedení pluhu od 5 do 8 radlic mají 
tepelně zpracovaný rám 200 x 200 mm.

Kverneland	PN/RN
Otočný pluh s kolem ve dvou 
třetinách rámu a krokovou 
změnou záběru 35,40, 45 
a 50 cm. Robustní rám je 
tepelně zpracovaný  
o rozměru 120x200 mm pro 
5 radlic a 200 x 200 mm pro 
6,7, 8 a 9 radlic..

Antonín Krátký, tel.: 602 235 505

Systém	IsoMatch	Tellus
Pluhy PW/RW je možné ovládat 
terminálem IsoMatch Tellus nebo přímo 
z terminálu ISO-Bus traktoru.

Návěsné pluhy
Tepelné	zpracování	rámu	pluhů		
Vysoce kvalitní ocel, která je dále tepelně 
zpracovávána různými způsoby v závislosti  
na účelu použití. Je základem pro výrobu všech 
pluhů Kverneland. Unikátní tepelné procesy, jako 
je obohacování odhrnovacích desek uhlíkem 
pro mimořádnou otěruvzdornost nebo indukční 
zpracování rámů, které nemají jediný svár, 
umožňují vyrobit pluh o menší hmotnosti při 
zachování dostatečné pevnosti. 
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Model	 Typ	 Počet	 Výška	pod	 Rozestup	 Záběr
	 	 radlic	 rámem	(cm)	 radlic	(cm)	 radlic
Non-Stop	jištění	listovou	pružinou	Auto-Reset	nebo	střižným	šroubem
PN/RN s kolem ve 2/3 5–6–7–8–9 70–75–80 100–115 kroková změna záběru 30–35–40–45 cm
PG/RG s kolem ve 2/3 5–6–7–8 70–75–80 100–115 Vari-Width – hydraulické vario od 30 do 50 cm
PB s kolem vzadu 4–5–6–7–8 70–75–80 100–115 Vari-Width – hydraulické vario od 30 do 50 cm
PW/RW s nápravou 7–8–9–10– 70–75–80 100–115 Vari-Width – hydr. vario od 30 do 50 cm
  –11–12   nebo kroková změna 40 a 45cm
BE jednostr. s kolem vzadu 5–6–7–8 80 100–115 Vari-Width – hydraulické vario od 30 do 50 cm

PG / RG

Kverneland	PG/RG
Otočný pluh s kolem  
ve dvou třetinách rámu  
s unikátním hydraulickým 
systémem změny záběru, 
který je integrovaný  
do rámu pluhu. Robustní 
rám je tepelně zpracovaný 
o rozměru 150x150 mm  
pro 5 až 8 radličné 
provedení.

Systém	ATS	|	Jednotlačítkové 
ovládání pluhu na souvrati. Stačí 
třikrát zmačknout tlačítko a pluh 
udělá vše za vás.

Kverneland	BE		|	 Jednostranný návěsný pluh  
s kolem vzadu a hydraulickou změnou záběru.  
Pluh má robustní tepelně zpracovaný rám  
200 x 200 mm pro 5- až 8radličné provedení.

Kverneland	PW/RW			
Přeprava půdních pěchů 
Packomat  
na pluzích typu  
PW/RW je jednoduchá, 
rychlá a bezpečná.

Kverneland	Auto-Reset
Nepřekonatelný v kamenitých 
podmínkách. Tento systém jištění 
radlic je nepřekonatelný z pohledu 
spolehlivosti a nároků na údržbu.  
Je to nejjednodušší a nejspolehlivější 
systém na trhu. Kdykoliv narazí pluh  
na překážku, orební těleso  
se nadzdvihne a potom se zase vrátí  
na původní místo. Jednoduše a účelně.



Antonín Krátký, tel.: 602 235 505

Model	 Počet		 Pracovní	 Průměr	a	tloušťka	 Rozteč	radliček	 Zadní
	 talířů	 záběr	(m)	 talířů	 (mm)	 výbava
Qualidisc Farmer N 24; 28; 32 3; 3,5 a 4 2 řady talířů 520 x 5 mm 250 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
Qualidisc Farmer F 32; 40; 48 4; 5 a 6 2 řady talířů 520 x 5 mm 250 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
Qualidisc N  24; 28; 32 3; 3,5 a 4 2 řady talířů 573 x 6 mm 250 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
Qualidisc F 32; 40; 48 3–4–6. 2 řady talířů 573 x 6 mm 250 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
Qualidisc T 32; 40; 48; 56 3–4–6. 2 řady talířů 573 x 6 mm 250 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
Visio 200 34–54 4–4,5–5– Talíře do X, 610, 660,  235/200/275 Prutový válec, Actiring, Actiflex, Actipack
  –5,85–6,3 710 mm 

Kverneland	Qualidisc	F		|		Nesený	hydraulicky	sklopný	rám

Qualidisc Farmer N

Qualidisc Farmer F

Qualidisc T

Kverneland	Qualidisc	Farmer	N	|	Nové lehčí provedení Qualidisc Farmer je vhodné 
pro práci do hloubky 10 cm a je doporučeno pro traktory s nižším výkonem.

Kverneland	Qualidisc	T	|	Tažený	hydraulicky	sklopný	rám	
Přeprava stroje po silnici je bezpečná, stroj  
je v přepravní poloze mechanicky zajištěn. Přepravní šířka 
stroje je 2,75 m. Hydraulické funkce jsou ovládány  
z kabiny traktoru. Díky agresivnímu postavení talířů a značné 
hmotnosti (až 150 kg/talíř), zaručuje Qualidisc T precizní práci 
i v nejtěžších podmínkách.

Jednoduché	nastavení!		|		Pracovní 
hloubka je snadno nastavitelná pomocí 
vymezovacích podložek, které jsou buď 
umístěny na hydraulických válcích nebo 
na mechanickém provedení nastavení 
hloubky.

Hydraulické	nastavení		

Bezúdržbová	ložiska
Každé rameno  
je opatřeno  
velkým  
bezúdržbovým  
dvouřadým  
kuličkovým  
ložiskem  
a nosnou hřídelí  
o průměru 35 mm.  
Toto kvalitní ložisko  
je schopno nést velké radiální i axiální 
zatížení. Zvětšená ochrana na straně 
ramene je dosažena speciálním 
těsněním a zakrytými ložisky. Na druhé 
straně je talíř chráněný proti prachu 
O-kroužkem.

a-drill		|	 Novinka  
v sortimentu. Talířové 
podmítače Kverneland 
je možné dovybavit 
secím strojem  
na výsev meziplodin. 
Vybrat si lze velikost 
zásobníku (100 a 500 
l) a pohon výsevného 
ústrojí (elektricky nebo 
hydraulicky)

Talířové podmítače
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Visio 200
Kverneland	Visio	200
Talířový podmítač Kverneland Visio 200 s talíři 
ve tvaru X. Talířové sekce jsou mechanicky nebo 
hydraulicky nastavitelné.

Qualidisc N

Kverneland	
Qualidisc	N	|	
Nesený	pevný	
rám

Kverneland	Qualidisc	
Farmer	F
Nový nesený 
hydraulicky sklopný 
Qualidisc Farmer  
s hydraulicky sklopným 
rámem a záběrem  
až 6 m umožňuje 
agregaci s traktory  
do 200 k.

Kverneland	Visio	200	
Přeprava talířového 
podmítače  
je bezpečná a 
jednoduchá. Šíře stroje  
pro přepravu je 2,5 m.

Qualidisc F
Podříznutí	půdy	v	celém	
profilu	půdy 
Za účelem dosažení 
dokonalé kvality podříznutí 
se podmítače Kverneland 
Qualidisc dodávají s talíři 
o průměru 520 a 573 mm. 
Velký průměr umožňuje 
snadnější práci s větším 
objemem posklizňových 
zbytků. Bez ohledu  
na průměr talíře je úhel 
řezu vždy stejný zásluhou 
své kónické konstrukce. 
Talíře o tloušťce 5 a 6 mm 
jsou speciálně tepelně 
zpracováné a tím získávají 
dlouhou životnost a 
pevnost.



Radličkové podmítače
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CLC EVO

CLC PRO Classic

CLC PRO
CTC

CLG II.CLE

CLI

Kverneland	CLC	EVO	|	Nesený pevný nebo hydraulicky sklopný kultivátor s radličkami 
ve dvou řadách, řadou disků a válcem Actipack. Přední část stroje je možno použít jako 
podrývák až do hloubky 40 cm.

Kverneland	CLC	PRO	Classic	|	Nesený kultivátor lehčí konstrukce s nižší potřebou 
zvedací síly hydrauliky traktorů. Jištění pomocí listové pružiny nebo střižnými šrouby.  
Třířadé provedení rámu, urovnávací radličky v kombinaci s válcem dle výběru.

Kverneland	CLC	PRO
Nesený, hydraulicky  
sklopný  kultivátor  
s radličkami ve třech  
řadách. Jištění pomocí  
listové pružiny nebo  
střižnými šrouby.  
Následují urovnávací 
talíře v kombinaci s 
válcem Actipack.

Kverneland	CLE	|	Podrývák typu CLE  
je moderní hloubkový kypřič s hlavním 
rámem do "V". Stroj pro kypření kolejí  
a podrývání do maximální hloubky 70 cm.

Dvojitý	prutový	válec	|	Průměr 400 
mm, výborný pro lehké půdy.

Válec	Actiring	|	Průměr 540 mm, 
dobré drobení půdy, stabilní při vysoké 
rychlosti, vhodný pro většinu půd.

Válec	Actiflex	|	Průměr 580 mm, 
vhodný pro střední půdy, účinný  
ve většině půd, dobře drobí a utužuje 
půdu, vhodný i do kamenitější půdy.

Válec	Actipack	|	Průměr 560 mm, 
vhodný pro střední až těžké půdy, 
účinný v hrudovité, lepivé nebo vlhké 
půdě, dobré utužení povrchu půdy.

Dvojitá	talířová	sekce	|	Dobré 
zapravení posklizňových 
zbytků rostlin, stavitelný řezný 
úhel pro zajištění dobrého 
míchání, nastavení hloubky 
zpracování pomocí kol.  
V těžkých půdách při práci  
v pozdním podzimu 
zanechávají dvě řady talířů 
velmi hrudovitý povrch  
pro ochranu půdy v zimě.

Model	 Počet		 Pracovní	 Provedení	 rozteč	radliček	
	 radliček	 záběr	(m)	 rámu	 (mm)	
CLC EVO 9; 11; 13; 15 2,5; 3; 3,5; 4 dvouřadý pevný, nesený 265 
CLC Pro Classic 10; 12 3; 3,5 třířadý pevný, nesený 280 
CLC Pro 10; 12; 14 3; 3,5; 4 třířadý pevný, nesený 280 
CLC EVO 13; 15; 17 3,8; 4,4; 4,9 dvouřadý hydraulicky sklopný, nesený 290 
CLC Pro Classic 13; 15; 17 3,8; 4,4; 4,9 třířadý hydraulicky sklopný, nesený 280 
CLC Pro 13; 15; 17 3,8; 4,4; 4,9 třířadý hydraulicky sklopný, nesený  290 
CTC 15; 17; 21 4; 5; 6 třířadý nebo čtyřřadý hydr. sklopný, tažený 270

Vá
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e	
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d

Knock-on
Nový systém 
opotřebitelných 
narážecích ostří 
na radličkové 
podmítače 
Kverneland.

Jištění	listovou	pružinou		|	 Kypřič 
Kverneland CLC je vybaven jistícím 
systémem Auto-Reset, je to ten nejlepší 
způsob ochrany stroje v kamenitých 
půdních podmínkách. Všechny 
otočné čepy jsou speciálně vyrobeny 
pro tento stroj a vybaveny vložkami 
s otěruvzdorného materiálu. Tak je celý 
systém jištění Auto -Reset absolutně 
spolehlivý a bezúdržbový. Spojení 
spolehlivého systému jištění a tepelně 
zušlechtěných konstrukčních částí stroje 
umožňuje použití speciální odlehčené 
konstrukce slupic (s hmotností jen 35 
kg). Tak se výrazně sníží hmotnost 
celého stroje, jeho tahový odpor a 
následně i spotřeba paliva při práci. 
Odlehčená konstrukce neznamená u 
Kvernelandu méně odolná. Vypínací 
síla pro prvních 5 cm je 640 kg !, tím je 
zajištěno udržování nastavené hloubky 
zpracování a zamezí se vibracím 
radliček při práci. Stroj pak pracuje 
klidně a má malý pracovní odpor, což 
vede ke snížení nákladů  
na spotřebu paliva traktoru.

Kverneland	CLI	|	Stroj pro kypření a podrývání od 15 do 40 cm. Jištění 
pracovních orgánů proti přetížení střižným šroubem (1200 kg). Potřeba 
tahové síly na jedno pracovní těleso je cca 25 k. Optimální šířka ostří  
a slupic prořízne půdu a nadzvedne. Povrch zůstává minimálně porušen 
a bez velkých hrud. Zadní tříbodový závěs pro agregaci s dalším strojem 
(volitelná výbava). Podrývání v jedné operaci se setím nebo podmítkou.

Kverneland	CLG	II
Stroj na kypření  
a podrývání do 50 
cm, pracovní záběr 
2-5,5 m v pevném 
provedení rámu. 
Jištění pracovních 
orgánů proti 
přetížení listovou 
pružinou. 

Kverneland	CTC	|	Tažený kultivátor, jeden stroj pro různé možnosti použití. Stroj 
je vhodný jak pro mělkou podmítku, tak pro hlubší zpracování půdy před setím  
od 5 do 27 cm.
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Flex Cart
Kverneland	Flex	Cart
Jak již název prozrazuje, jedná  
se o univerzální nosič, k němuž  
je možné připojit výsevní lištu  
nebo hydraulicky sklopný secí  
stroj na kukuřici. V případě lišty 
jsou použity výsevní botky CX 
Ultra a záběr může být  
6 nebo 8 m. Před výsevní lištu 
může být umístěna řada pružných 
smyků. Zásobník má objem  
4 300 l.

MSC

Botka	u-drill	|	Dva přesazené 
ocelové kotouče o průměru 410 mm 
pro hloubku setí až 13 cm  
a přítlak až 100 kg.
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Minimalizační setí

u-drill
DG

Kverneland	DG		|  Širokozáběrový secí stroj sklopný  
na přepravní šířku 3 m. Velký přítlak botek, unikátní systém 
nastavení hloubky setí a přítlaku botek spolu s elektronickým 
ovládáním dávají tomuto secímu stroji výsadní postavení  
v sortimentu. Je zde zachována meziřádková vzdálenost  
12,5 cm jako u ostatních secích strojů Kverneland. Zásobník  
na 6000 l je zárukou těch nejvyšších výkonů.

Výsevní	botka	CX	Ultra	secího 
stroje Kverneland DG a Flex Cart  
s přítlakem až 80 kg.

IsoMatch	Tellus	 
společný monitor 
pro ovládání strojů 
Kverneland.

Kverneland	u-drill		|		Secí stroj pro přípravu půdy a setí při jedné operaci. Modulární konstrukce zaručuje univerzální použití  
v rozličných podmínkách. Velký zásobník na osivo, elektricky hnaná dvě výsevní ústrojí, nové secí botky, samostatně ovládané 
pracovní sekce či kompletní automatika na souvrati –  vše z kabiny traktoru. To jsou jen některé základní přednosti tohoto secího 
stroje, který je plně ISO-Bus kompatibilní a umožňuje využití systému GEOcontrol pro precizní zasetí.

TS Evo
Kombinovaný	secí	stroj	Kverneland	MSC		 
Je určen, díky své konstrukci, nejen pro setí  
do  mulče, ale i do půdy zorané či připravené.  
V pevném provedení je secí stroj MSC dodáván 
v záběru 3 a 4 m se zásobníkem 3 700 l. Při 
práci je secí stroj tažený po předním a zadním 
kolovém pěchu a je tak zaručeno přesné dodržení 
nastavené hloubky setí. 
Tento secí stroj využívá secí botku CX mulch 
s unikátním jištěním listovou pružinou  
a přítlakem až 160 kg. Meziřádková vzdálenost  
je 12,5 cm, což je ideální pro většinu plodin.  
Ve sklopné verzi (přepravní šíře 3 m) jsou 
vyráběny záběry 4 a 6 m. Objem zásobníku  
je až 4500 l. Ve sklopné verzi se dodává  
i s přihnojováním.

Kverneland	TS		Evo		
Radličkový secí stroj pro setí  
do mulče rychlostí až 15 
km/h. Je to jednoduchý secí 
stroj s dobrou kvalitou setí 
i ve složitých podmínkách. 
Radličky jsou jištěny listovou 
pružinou proti přetížení.  
Ve sklopené poloze  
je výborný přístup  
k dávkovači pro snadné 
nastavení výsevku.
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Rotavátory

Kverneland	NG	M		|		Rotační	
brány	určené	pro	traktory	 
do	140	k		|  Samonosná 
konstrukce hlavní vany  
s 10 mm zesílením. Brány jsou 
vybaveny časováním rotoru, 
které zlepšuje průchodnost  
a urovnání povrchu a tím snižuje 
tažnou sílu a spotřebu paliva. 
Kuželíková ložiska  
s rozestupem 47 mm. Průměr 
hřídele 40/45 mm. Pracovní 
záběr 2,5 a 3 m. Quick-Fit 
systém rychlovýměnných nožů 
na přání.

Kverneland	NG	H		|		Rotační	
brány	určené	pro	traktory	 
do	180	k		|  Brány jsou vybaveny 
časováním rotoru, které zlepšuje 
průchodnost a urovnání povrchu  
a tím snižuje tažnou sílu  
a spotřebu paliva. Kuželíková  
ložiska s rozestupem 55 mm. 
Průměr hřídele 45/50 mm. 
Pracovní záběr 3; 3,5 a 4 m. 
Quick-Fit systém  
rychlovýměnných nožů  
ve standardu. Široký výběr 
pěchovacích válců.

Kverneland	NG	S		|		Rotační	
brány	určené	pro	traktory	 
do	300	k		|  Brány jsou 
vybaveny časováním rotoru, 
které zlepšuje průchodnost  
a urovnání povrchu a tím 
snižuje tažnou sílu a spotřebu 
paliva. Kuželíková ložiska  
s rozestupem 80 mm. Průměr 
hřídele 55/60 mm. Pracovní 
záběr 3; 4 a 4,5 m. Quick-Fit 
systém rychlovýměnných nožů 
ve standardu.

Kverneland	NG	H	F	30	|	 
Nové	rotační	brány	určené	
pro	traktory	do	300	k 
Hydraulicky sklopné 
provedení. Pracovní záběr  
4; 4,5; 5; 6 m. Kuželíková 
ložiska s rozestupem  
80 mm. Průměr hřídele 
45/50 mm. Quick-Fit systém 
rychlovýměnných nožů  
ve standardu.

NG M

NG H

NG H F 30

Rotavátory	Kverneland  
Kverneland nabízí celou 
řadu od 1,75 do 3 m. Jsou 
určeny pro traktory od 80 
do 250 k.

s- drill / s-drill PRO

i- drill PRO

mc- drill PRO

DF 1 / DF 2

Kverneland	Accord	i-drill PRO		|		Nový secí stroj pro 
rotační brány Kverneland s pracovním záběrem 3; 3,5  
a 4 m. Plně integrovaný na rotační brány Kverenland 
NG H a NG S. Patentově umístěné davkovací ústrojí  
je lépe přistupné. Zásobník je přišroubován na závěsu 
rotačních bran, co nejblíže k traktoru. Objem zásobníku 
je 1200 l s možností navýšení na 1800 l. Rám botek  
je namontován na rámu válce. Botky kotoučové CX II, 
CX  nebo klasické radličkové. Hydraulické znamenáky 
jsou umístěny na rotačních branách.
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Příprava půdy a setí                                                  Secí kombinace

NG S

Kverneland	Quick-Fit		|		Systém  
rychlé výměny nožů na rotačních  
branách zkrátí potřebný čas  
na jejich výměnu.

Kverneland	Accord	s-drill /s-drill	PRO		|		Nástavbový pneumatický secí stroj. Pracovní záběr  
3; 3,5; a 4 m; s-drill na rotační brány Kverneland, s-drill PRO na konkurenční rotační brány. Botky 
kotoučové CX II, CX  nebo klasické radličkové. Zásobník 1050 L pro s-drill a 1200 l pro s-drill PRO.

Systém	IsoMatch	Tellus

Koncovka	ISO-Bus

Kverneland	Accord	kotoučová	
botka	CX	II		|		Nová kotoučová botka 
CX II se zatlačovacím kolem.  
Nižší odpor, lepší dodržení  
hloubky setí. Plně funkční  
i při vlhké půdě.

Kverneland	Accord	mc-drill	PRO		
Mechanický nástavbový secí stroj  
agregovatelný s rotačními branami, 
krátkým kompaktorem. Pracovní 
záběr 3 a 4 m. Botky kotoučové  
CX II, CX  nebo klasické radličkové, 
zásobník 530 až 1430 l.

Kverneland	Accord	DF	1/ DF	2		
Pneumatický secí stroj s čelním 
zásobníkem. Pracovní záběr 3, 4, 
4,5, 5 a 6 m. Botky kotoučové CX 
II, CX  nebo klasické radličkové.
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Maxer

Actiroll Actiroll HD

TLC

m-drill PRO

TLD

DL

TLG

Kverneland	Accord	m-drll	PRO	|	Mechanický	secí	stroj	
pro	solo	jízdu	nebo	agregovatelný	s	rotačními	branami	
Pracovní záběr 2,5; 3 a 4  m. botky kotoučové CX nebo 
klasické radličkové. Zásobník 530 až 1430 l.

Kverneland	Accord	DL	|	Nesený	pneumatický	secí	
stroj		|  Pracovní záběr  3, 4 a 4,5 m. Botky kotoučové 
CX nebo klasické radličkové, mechanicky sklopný stroj  
s přepravní šířkou 3 m. Zásobník: 750 nebo 1000 l.

Kverneland	Actiroll		a	Actiroll	HD	|	Válce	Cambridge	s	hydraulickým	skládáním
Pracovní záběr od 6,30 do 16,30 m. Kotouče o průměru 500/530 mm  nebo 550/570 mm. Válce lze dovybavit předním pružným 
smykem. Transportní šířka od 2,50 pro Actiroll a 3 m pro Actiroll HD.
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Příprava půdy a setí Tiger

Kverneland	Master/	Master	PRO	|	Mnohem	více	než	běžný	kultivátor		|  Kverneland 
Master a Master PRO má obdobné vynikající schopnosti jako největší model kultivátoru 
Maxer. Stejně jako Maxer je Master PRO také určen pro velké plochy a složité podmínky 
pěstování plodin. Master PRO s radličkami 10 x 45 mm, 7 cm rozteč, které jsou rozloženy 
v 8 řadách, velká kola 340/55-16, silný 10 x 80 mm přední smyk s hydraulickým 
nastavením jsou součástí standardní výbavy. Dodává se v pracovních záběrech  
od 6 do 10 m.

Kverneland	Maxer	|	Kultivátor	nejrobustnější	a	s	mnoha	dalšími	
„nej…“		|  Kultivátory Kverneland Maxer jsou určeny pro velké výměry 
ploch, na těžké půdy a pro zpracování půdy s množstvím posklizňových 
zbytků zemědělských plodin. Silné radličky 11x45 mm Maxer jsou 
rozloženy do 8 řad s roztečí 6 cm v dlouhé (3,95 m) a silné konstrukci 
rámu stroje. Maxer je k dispozici v pracovních záběrech 6 až 14,3 m.

Master / Master PRO

Kverneland	Tiger	|	Výborně se hodí jako univerzální 
kultivátor pro různé půdní druhy a podmínky.  Tiger má silný 
rám kultivátoru 60x60 mm, čtvercového profilu, velká kola 
250/65-14,5, rozteč radliček 8 cm, rozdělených do 6 řad, 
přední silný pružný smyk (10x80 mm). Volitelně se dodává 
zadní pružný smyk a nastavitelné prutové brány 12 mm. 
Dodává se v pracovních záběrech od 5 do 8 m.

Kverneland	TLC	|	Stroj	pro	předseťovou	
přípravu	půdy	o	záběrech	od	4,5	 
do	6,1	m	|  Nastavení hloubky 
prostřednictvím 3 pneumatikových kol 
600/9x10. Radličky různých provedení 
ve čtyřech řadách s rozestupem 100 
mm. Rozteč mezi řadami radliček 450 
mm. Průchodnost pod rámem 420 mm. 
Přepravní šířka 2,50 m.

Kverneland	TLD	|	Stroj	pro	
předseťovou	přípravu	půdy	
o	záběru	6,1–9,1	m	|  Pracovní 
radličky různých provedení 
v pěti řadách s rozestupem 
100 mm. Nastavení hloubky 
prostřednictvím 3 nebo 5 
pneumatikových kol 600/9x10. 
Rozteč mezi řadami radliček 
340 mm. Průchodnost pod 
rámem 420 mm. Přepravní  
šířka 2,50 m.

Kverneland	TLG	|	Kultivátor	Kverneland	TLG	 
je	určený	na	precizní	předseťovou	přípravu	půdy	 
a	vhodný	od	středních	až	po	těžké	půdy		  
Kultivátor je nesený s hydraulicky sklopným rámem 
pro přepravu a dodává se s pracovním záběrem od 4 
do 6 m. Nastavení hloubky se provádí prostřednictvím 
trubkového válce. Pracovní sekce: smyková deska s 
hroty, dvě řady radliček s nastavitelným úhlem, prutový 
válec, další dvě řady radliček a dvojitý drobící váleček 
s možností volby kombinace s válcem Crosskilette. 
Přepravní šířka 2,50 m.
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Elektropohon		|		Dlouholeté zkušenosti  
s využitím elektropohonu výsevních jednotek 
a jeho prokazatelné výhody a přínosy zajistily 
vysokou oblibu a oceňuje jej stále více  
a více nových uživatelů přesných secích strojů 
MONOPILL a UNICORN. Využití elektropohonu 
se rozšiřuje hlavně díky zpřesnění výsevu, 
možnost vypínání jednotlivých výsevních jednotek 
a jednoduchosti zakládání kolejových řádků bez 
úbytku jedinců a dalších. Všechny secí stroje 
Kverneland s elektropohonem jsou ISO Bus 
kompatibilní čímž se opět zvyšuje užitná hodnota 
těchto strojů zejména pak díky jednoduchému, 
intuitivnímu ovládání se stále stejnou logikou což 

vlastní
ovládání zjednodušuje. U stále se zvětšujících 
pracovních záběrů se využívá možnost vypínání 
jednotlivých sekcí na okrajích polí, klínech 
i souvratích. Je to možné manuálně nebo 
automaticky v závislosti na příjmu přesného 
polohového signálu. S novým terminálem IM 
Tellus připojeným k přesnému polohovému 
signálu (nejlépe RTK) a GEO modulech 
SEEDERcontrol a GEOcontrol je možno posunout 
organizaci porostu přesně setých plodin o velký 
krok dopředu tím, že docílíme synchronizovaného 
sponu zajištující optimální životní prostor pro 
každou rostlinu.

ELEKTROPOHON 
•	 umožňuje přesné a jednoduché nastavení výsevku
•	 zvyšuje přesnost výsevu díky eliminaci prokluzu a vůlí v převodech a mechanických pohonech
•	 umožňuje vypínání jednotlivých výsevních jednotek ve členitých okrajích polí a klínech GEOcontrol
•	 zjednodušuje ovládání, údržbu a kontrolu výsevu
•	 je ISO-Bus kompatibilním ovládáním
•	 umožňuje zakládání kolejových řádků v řepě bez úbytku jedinců na plochu vlivem zahuštěni  
 v řádcích sousedících s kolejákem.

Unicorn

Pevné nesklopné rámy 3,0; 6,0; 9,0 a 12,0 m pro 6–24 
výsevních jednotek.  |  Paralelně hydraulicky sklopný rám 
6,0 a 9,0 m pro 12 a 18 výsevních jednotek.

Miniair	Nova		|		Pneumatické výsevní srdce vyrobené s vysokou přesností pro řešení úkolu setí drobnosemenných plodin  
(již od průměru 0,8 mm). Výsev kořenové, košťálové a další zeleniny, bylin, máku, řepy, řepky, okurek, rajčat a dalších plodin  
na konečnou vzdálenost (0,9 - 43,3 cm) vyžaduje maximálně odpovědný přístup. Maximální výnos a kvalita sklizně je potom 
zajištěna vysokou variabilitou výsevních jednotek, jež má vliv na organizaci zakládaného porostu jednotlivých plodin. Volba počtu  
a typu výsevních jednotek umožní výsev do jedno-, dvoj- a trojřad. Variabilita sestav výsevních jednotek umožňuje snadno  
a co nejrychleji přizpůsobit stroj pro setí různých plodin, z nichž každá má mnohdy specifické požadavky. Možnosti různých 
zahrnovačů, zavlačovačů nebo zatlačovacích kol (gumových, hladkých či profilových, hladkých nerezových, sítových a dalších) činí 
stroj použitelný pro širokou škálu plodin tak, aby výsledek založení porostu byl co nejlepší. To je základním předpokladem výnosu 
a hlavně kvality produkce.

Miniair Nova

Monopill	a	Unicorn		|		Tyto přesné secí 
stroje využívají princip mechanického 
jednocení pro kalibrovaná osiva řepy, 
řepky a čekanky. Vysoká přesnost 
výsevu je založena na nízké pádové 
výšce (cca 3,0 cm) a minimální 
vzájemné výpadové rychlosti, jelikož 
obvodová rychlost výsevního kotouče 
se blíží nebo je přímo rovna pracovní 
rychlosti. Přesnost zakládání porostu je 
základem výnosu. Parametry přesnosti 
musí splňovat nejen vlastní rozmístění 
osiva, ale i jeho uložení do optimálního 
seťového lože v požadované 
nastavené hloubce. 

Sestavy výsevních jednotek si každý uživatel vybírá dle technologie zpracování 
půdy, předseťové přípravy a též i půdních podmínek aby výsledek založení 
porostu byl co nejlepší. Například výsevní jednotka pro setí do „mulče“ má vpředu 
předřezávací dvoudisk, talířové zahrnovače a mechanizmus pro nastavitelný přítlak 
na výsevní jednotku. 

Monopill

Pevné nesklopné rámy 2,0–6,5 m a 6 m, paralelně 
hydraulicky sklopný pro 1 až 32 srdcí výsevních jednotek.
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Přesné setí o krok dál. ..



Optima
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Umění přesně zasít . ..

Elektropohon		|		Výhody elektropohonu výsevních jednotek oceňuje stále více a více 
nových uživatelů přesných secích strojů OPTIMA, MONOPILL a UNICORN. Všechny 
stroje s elektropohonem jsou ISO-Bus kompatibilní což  zvyšuje užitnou hodnotu 
těchto strojů hlavně díky jednoduchosti a možnostem ovládání. Využití elektropohonu 
se rozšiřuje hlavně díky zpřesnění výsevu, možnost vypínání jednotlivých výsevních 
jednotek a jednoduchosti zakládání kolejových řádků bez úbytku jedinců.

Elektropohon se stává běžným standardem i pro secí stroje OPTIMA při výsevu 
kukuřice a slunečnice. Přesně nastavený výsevek pro každý hybrid dle doporučení 
osivářů je tou správnou cestou k dosažení maximálního výnosu ve vysoké kvalitě 
produkce. U větších záběrů se využije možnost vypínání jednotlivých sekcí na 
okrajích polí. S novým terminálem IM Tellus s moduly GEOcontrol a SEEDERcontrol 
je možno posunout organizaci porostu přesně setých plodin o velký kus vpřed díky 
synchronizovanému sponu.

Optima	|	Úzkořádkové	setí	  

Pro	setí	kukuřice,	slunečnice,	
soji,	čiroku	…	|	Pevné nesklopné 
rámy 3,0; 4,5; 6,1 a 9,3 m pro 4–18 
výsevních jednotek. Teleskopické 
rámy pro 6 a 8 výsevních jednotek 
pro různé rozteče. Paralelně 
hydraulicky sklopný rám 6,0 m pro 
8–16 výsevních jednotek. Tažené 
sklopné rámy 4,5 m–12 m pro 6–16 
výsevních jednotek. 

Optimou	pro	velké	výkony		|		Nosič FlexCart může být agregovaný se secím strojem OPTIMA s pracovním 
záběrem 6,0 m pro 8 řádků  s roztečí 75 cm, 12 řádků pro rozteč 45 nebo 50 cm případně 16 řádků  
pro úzkořádkový výsev s roztečí 37,5 cm se synchronizovaným trojúhelníkovým sponem. Zásobník hnojiva 
FlexCart je 4300 l čímž je splněna jedna  z podmínek vysokého výkonu stroje.  Dalším možným pracovním 
záběrem je OPTIMA 9,0 m pro 12 řádků s roztečí řádků 75 cm. Univerzální nosič FlexCart je možno využít  
pro výsev hustě setých plodin kdy zásobník je naplněn 4300 l osiva a k zadnímu tříbodovému závěsu  
je připojen nosník botek se záběrem 6 nebo 8 m.. 

ELEKTROPOHON 
•	 umožňuje přesné a jednoduché nastavení výsevku
•	 zvyšuje přesnost výsevu díky eliminaci prokluzu a vůlí v převodech a mechanických pohonech
•	 umožňuje vypínání jednotlivých výsevních jednotek ve členitých okrajích polí a klínech 
•	 zjednodušuje ovládání, údržbu a kontrolu výsevu
•	 je ISO-Bus kompatibilní s jednoduchým a intuitivním ovládáním
•	 umožňuje zakládání kolejových řádků bez úbytku jedinců na plochu vlivem zahuštěni v  řádcích sousedících s kolejákem

Další řešení vysokého výkonu je OPTIMA TF Maxi o záběru  
12 m se 16 výsevními jednotkami s roztečí 75 cm a zásobníkem  
na 4000 l hnojiva. 16 výsevních jednotek je osazeno zásobníky 
osiva 55 l s možností doplňování z centrálního zásobníku  
na dalších 800 l osiva. Teleskopická oj prodluží stroj tak,  
aby se dal sklopit do přepravních rozměrů pod 3,0 m. Pro práci 
zkrátí stroj tak, že získá unikátní manévrovatelnost s minimálním 
poloměrem otáčení na souvrati. Naplnění jména „MAXI“ napomáhá 
i možná maximálně povolená přepravní rychlost 40 km/h.

Optima		|		Přesný secí stroj s pneumatickým podtlakovým způsobem jednocení. Unikátní řešení výsevního 
srdce s rotační podtlakovou komorou zajišťuje maximální přesnost v organizaci porostu přesně setých 
řádkových plodin. Volba typu výsevní jednotky umožní vyhovět různým technologiím zpracování půdy. 
Možnost volby elektropohonu výsevních jednotek posunuje kvalitu a možnosti v setí na ještě vyšší úroveň. 

Výsevní	jednotka	HD		|		Nejčastěji jsou secí stroje OPTIMA 
osazeny výsevní jednotkou HD se základní přítlakem 130 kg 
vlastní hmotností s možností navýšení až o 100 kg. Proříznutí 
povrchu je zajištěno dvěma disky a integrovaná botka mezi nimi 
vytvaruje optimální seťové lože. Zatlačovací mezikolo zamačkává 
a je možno jej jak dotížit tak i uvést do odstavné polohy pro práci 
ve velmi vlhkých půdních podmínkách. U zadního zatlačovacího 
„V“ kola lze nastavit jak přítlak, tak vzdálenost a i úhel, což 
umožňuje optimální nastavení v různých podmínkách. 
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iXter

Ovládání,	ovládací	terminály	a	systémy	pro	postřikovače	Kverneland
• FlowMateControl je základní elektronické ovládání funkcí postřikovače s automatikou pro řízení  
 dávky v závislosti na změně pojezdové rychlosti
• Další možností ovládání jsou ISO-Bus kompatibilní terminály Focus II nebo Iso Match (IM) Tellus  
 usnadňující ovládání a umožňují komunikaci se systémy pro precizní zemědělství.
• Anténa Iso Global připojená k IM Tellus umožní znázornění pohybu po pozemku a řídit automatické
 vypínání sekcí ramen
• GPS navigace Starguide III slouží k navádění pohybu po pozemku a zároveň ovládá sekční ventily  
 ramen, čímž eliminuje překrývání aplikace. Může komunikovat se všemi druhy ovládacích terminálů
• Systém  Ergodrive pro slučování funkcí a činností na souvrati usnadňuje a zpřesňuje obsluhu
• Systém udržování výšky ramen postřikovače nad porostem / povrchem "BoomGuide"  
 je nepostradatelným pomocníkem při práci s velkými pracovními záběry
• Systém iXclean pro usnadnění postupů přípravy postřiku, míchání, vlastní aplikace i následného  
 proplachu a čištění zamezí možným chybám obsluhy
• Ovládání funkcí postřikovače multifunkční pákou programovatelným "Joystickem" je další možností 
 usnadnění a zefektivnění aplikace

Ikarus S

Sortiment postřikovačů Kverneland v sobě 
nese několik společných jmenovatelů. Prvním 
z nich je snadná obsluha funkcí a tím možnost 
využití všech vlastností stroje pro zvýšení kvality 
aplikace. Dalším je kompaktnost jak nesených, 
tak i tažených postřikovačů potřebná  

pro snadný a efektivní pohyb při práci  
a co nejnižší požadavky na tažný prostředek.  
Ne posledními a neméně podstatnými 
jmenovateli jsou vysoká spolehlivost, jednoduchá 
údržba a možnost si stroj sestavit dle svých 
potřeb a požadavků. 

iXtra

Návěsný	Ikarus	S
• Velikosti nádrží 2800 l (max. 3010 l) a 3800 l (4050 l) s proplachovací nádrží 300 l
• Nádrž je osazena míchacím systémem, proplachovacími tryskami. Její tvar s čelní šikmou  
 stěnou a  tvarovaným podélným vlnolamem u dna zlepšuje stabilitu stroje
• Pracovní záběry prostorově řešených ramen 18 až 30 m v různých provedeních skládání
• Automatické řízení oje pro sledování stop traktoru - volitelně tvarovaným podélným   
 vlnolamem u dna zlepšuje stabilitu stroje
• Automatické vypínáni sekcí ramen eliminující překrývání aplikované plochy - volitelně

Další volitelné výbavy zvyšují komfort obsluhy a doplňují požadavky uživatelů
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Profesionální přístup ke každému      detailu

Čelně	nesený	postřikovač	
iXtra	
• Čelně nesený postřikovač 
pro zvýšení kapacity vzadu 
neseného postřikovače  
o 1100 l
• Použití v kombinaci  
se secími stroji pro cílenou 
aplikaci agrochemie nebo 
jako doplnění hnojení  
či páskového postřiku  
na strojích pro  
meziřádkovou kultivaci 
širokořádkových plodin
• ISO-Bus ovládání umožní 
stejný komfort přesné  
a automatické regulace 
dávky automatického 
vypínání sekcí.

Nesený	postřikovač	iXter
• Velikosti nádrží 1000, 1300, 1600 a 1800 litrů s proplachovací 
nádrží 180 litrů
• Pracovní záběry ramen prostorové konstrukce 15 až 30 m  
z různých použitých materiálů 
• Kompaktní konstrukce přiblížila těžiště stroje co nejblíže traktoru 
a tím se snížila potřeba zdvihové síly i při větších objemech nádrží
• Armatury stroje jsou integrovány a chráněny kryty, přesto jsou 
snadno dostupné

Varianty a další volitelné výbavy zajistí splnění požadavků uživatelů 
dle jejich potřeb



iXtrack

iXdrive
Sortiment postřikovačů Kverneland se stále rozšiřuje a doplňuje o 
další modely a technická provedení, které musí splnit ty nejvyšší 
nároky jak na výkon tak samozřejmě i na přesnost aplikace. Ruku 
v ruce musí jít i ovládání a systémy usnadňující obsluze práci tak, 
aby byla schopna na stroji efektivně využívat maximum vlastností. 

Právě u takových strojů se běžně využívá jak automatické vypínání 
sekcí, tak i automatické udržování ramen v nastavené výšce nad 
povrchem (půda/porost). Též je požadováno i sdružování několika 
funkcí při otáčení na souvrati (změna režimu řízení, přizvednutí 
ramen atp.) U samochodného postřikovače má velký význam  
i možnost asistovaného nebo automatického řízení. 
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Postřikovače velké, výkonné             i maximálně přesné...

iXtrack
• Velikosti nádrží 3000, 4000, 5000 a 6000 l s proplachovací nádrží 400 l
• Výkonná čerpadla 200 až 500 l/min při tlaku 15 bar
• Ramena vyrobené z lehkých slitin HSA nebo ocelová HSS od 18 do 36 m, vždy však   
 prostorové konstrukce
• Odpružená náprava je pro iXtrack standardem, odpružená jen v případě, že není řiditelná
• Dle přání je možné si vybrat mezi automatickým řízením oje nebo nápravy

Varianty a další volitelné výbavy zajistí splnění požadavků uživatelů dle jejich potřeb

Ovládání,	ovládací	terminály	a	systémy	pro	postřikovače	Kverneland
• ISO-Bus kompatibilní terminály Focus II nebo Iso Match (IM) Tellus usnadňující ovládání a umožňují  
 komunikaci se systémy pro precizní zemědělství.
• Terminál IM Tellus doplněný anténou Iso Global umožní znázornění pohybu po pozemku, řídit   
 automatické vypínání sekcí ramen i variabilní dávkování
• GPS navigace Starguide III slouží k navádění pohybu po pozemku a spolu s terminálem Focus II   
 ovládá sekční ventily ramen, čímž eliminuje překrývání aplikace. 
• Systém  Ergodrive pro slučování funkcí a činností na souvrati usnadňuje a zpřesňuje obsluhu
• Systém udržování výšky ramen postřikovače nad porostem "BoomGuide" je nepostradatelným   
 pomocníkem při práci s velkými pracovními záběry
• Systém iXclean pro usnadnění postupů přípravy postřiku, míchání, vlastní aplikace i následného   
 proplachu a čištění zamezí možným chybám obsluhy
• Samochodný postřikovač je možno doplnit asistovaným řízením

Ramena	HSA	z	hliníku	a	oceli  
Plně hydraulicky ovládaná ramena 
prostorové konstrukce lepená  
a šroubovaná z hliníkových komorových 
profilů a ocelových spojovacích částí

iXdrive
• Velikosti nádrží 4000, 5000 a 6000 l s proplachovací nádrží 400 l
• Výkonná čerpadla 200 až 500 l/min při tlaku 15 bar
• Ramena vyrobena z lehkých slitin HSA nebo ocelová HSS  
 od 18 do 36 m, vždy však prostorové konstrukce 
 s integrovanými rozvody
• Světlá výška 1,30 m s rozchodem 1,8 – 2,25 m a 1,50 m nebo  
 1,70 m s rozchodem 2,25 - 3,00 m
• Hydropneumatické odpružení podvozku s řízením všech 4 kol  
 se třemi režimy řízení s možností volitelného asistovaného řízení
• Pohon všech kol s rozložením hmotnosti na nápravy 50% / 50%  
 při plné i prázdné nádrži

Další volitelné výbavy umožňují snazší ovládání nebo plní 
požadavky uživatelů dle jejich potřeb
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Systém aplikace ROTAFLOW je velmi šetrný a přesný systém rozmetání. 
Je to jedinečný princip rozmetání, který zajišťuje zachování struktury 
granulace hnojiva a snižuje riziko poškození granulace, které je příčinou 
nepřesností rozmetání. Umožňuje přesné nastavení ústrojí dle aktuálních 
mechanických vlastností hnojiv dle rozmetacích tabulek  
a boxu pro zjišťování frakcí hnojiva.

ROTAFLOW

Modely	rozmetadel	ROC,	ROM,	
ROMEW,	ROXL	a	ROEDW
• Vždy šetrný a přesný systém  
 rozmetání ROTAFLOW.
• Kapacity násypek 700 až 3450 l  
 (3900 l) s prac. záběry 9 až 48 m.
• Pracovní části rozmetadel  
 z otěruvzdorného nerezu.
• Ostatní ocelové části chráněny  
 práškovou barvou DURACOAT.
• Mikrodávkování pro aplikaci  
 velmi nízkých dávek.
• Řešení hraničního rozmetání  
 hydraulicky ovládaným hraničním  
 deflektorem umožňuje ohraničit  
 záběr dle potřeby.
• Navýšení násypek z komorových  
 profilů z lehkých slitin.
• Víko násypky se snadno ovládá  
 a otevře celý profil násypky.
• Možnost zavěšení na podvozek  
 pro agregaci s menšími traktory.

Nejen	váhy	rozmetadel	ROEDW	 
a	ROMEW	zvyšují	kvalitu	rozmetání
• ISO-Bus kompatibilní stroje  
 zjednodušují komunikaci a ovládání.
• Násypka uložena na čtyřech  
 (ROEDW) váhových senzorech.
• Pro ROMEW – jeden váhový senzor  
 na tříbodovém závěsu.
• Korekční senzor uprostřed umožňuje  
 vážení za jízdy a to i na svahu do 12°.
• Regulace dávky v závislosti na změně 
 pracovní rychlosti a automatická 
 kalibrace dávky v nastavitelných 
 intervalech eliminuje případné chyby obsluhy
• Monitor FOCUS II nebo ISO-Bus 
 kompatibilní Iso Match (IM) Tellus 
 umožňuje sledování a ovládání 
 funkcí rozmetadla a komunikaci se 
 systémy pro precizní zemědělství
• ROEDW GEO s GEO modulem 
 SPREADERcontrol umožnuje 
 variabilní pracovní záběr (rozdělen 
 na 24 sekcí), čímž eliminuje překrytí 
 v klínech a členitých okrajích polí. 
 Automatické zapínání a vypínání 
 na souvrati je samozřejmostí

Dlouholetá obliba hubicových rozmetadel VICON PS spočívá 
ve vysoké přesnosti rozmetání a široké variabilitě využití (pole, 
lesy a zahrady, sady a vinice, parky a hřiště i zimní údržba) 

Vyzkoušejte 
interaktivní rozmetací 
tabulky na internetu  
nebo ve svém mobilu!

PS SUPERFLOW

Modelové	řady	série	PS	03	a	PS	04
• Objemy násypek 175 až 1650 l s pracovními záběry 0,75 až 18 m
• Vysoká odolnost proti korozi a spolehlivost a přesnost
• Možnost plošné i páskové aplikace rozmanitých druhů materiálů
• Široký sortiment výbav a rozmetacích hubic
• Varianty provedení pro zimní posyp solí nebo inertními materiály
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Aplikace hnojiva není práškování
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IsoMatch	(IM)	Tellus		|  Ergonomické řešení tohoto terminálu 
s dotykovou obrazovkou a opěrou ruky při ovládání je dalším 
stupněm vývoje zemědělské elektroniky. Standardní připojení 
rozhraní RS232 a 9 pinový ISO konektor je doplněn několika 
USB porty, kamerovým vstupem dělitelným až na čtyři obrazy, 
možností připojení na internet s Bluetooth. 12,1 palcová 
obrazovka je dělena na dvě časti. První pro funkce stroje 
a druhá pro funkce traktoru nebo druhého ISO-BUS stroje, 
kalkulátor nebo obraz kamery.
IsoMatch	(IM)	Tellus		|	 Univerzální terminál pro řešení 
ovládání všech strojů splňující ISO-Bus standard. IM Tellus  
je ISO-Bus ovládání druhé generace a bezproblémově ovládá 
všechny ISO-Bus kompatibilní stroje a k tomu má ještě  
něco navíc. Přínosem je hlavně jednoduchost ovládání 
a tím snadné využívání maxima vlastností strojů, které vede 
ke zlepšení práce strojů. Zavedení tohoto systému přináší 
optimalizaci a následně i snižování nákladů. IM Tellus  
je velmi snadné umístit v kabině traktoru a nahradit tím 
i několik různých ovládacích elektronik pro různé stroje. 
Následně je  snadnější i připojení každého dalšího stroje 
a to pouze jedním kabelovým spojením. Ihned, jak je stroj 
připojen, dojde k vytvoření sítě a předání dat a zobrazení 
všech informací na dvou přehledných barevných dotykových 
obrazovkách terminálu IM Tellus.

Co	IsoMatch	Tellus	umí?
• Ovládá všechny ISO-Bus kompatibilní stroje a používá stále stejnou logiku ovládání.
• Názorné symboly (piktogramy) ovládacích tlačítek znázorňujících jejich funkci usnadňují ovládání.
• „Plug & play“ – „Připoj a hraj“ mezi ISO-Bus traktorem a strojem zjednodušuje připojení.
• Umožňuje vzájemné předávání a využívání polních dat a to s dalšími systémy pro precizní zemědělství  .
• Velká dotyková dvojitá barevná obrazovka s velkým rozlišením zajistí přehlednost ovládání a umožňuje ovládání dvou  
 ISO-Bus kompatibilních strojů.
• Ovládá široký sortiment strojů ze sortimentu Kverneland Group a i ostatní ISO-Bus kompatibilní stroje.  
• Při připojení antény pro příjem jakéhokoli pozičního signálu je schopen automaticky ovládat sekce strojů (postřikovačů, secích strojů,  
 rozmetadel ...) a tím minimalizovat nebo úplně eliminovat překrývání.
• GEO seed (setí),  GEO spread (aplikace hnojiv) a GEO control (secí stroje, rozmetadla, postřikovače) jsou systémy automatického  
 řízení strojů na základě pozice a zadání úkolu. Tímto se stávají technologie pro precizní 
 zemědělství jednodušší a hlavně dostupnější.
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…Sci-fi, blízká budoucnost i realita…
Ovládací terminál pro ISO-Bus kompatibilní stroje
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Kverneland – koncept iM FARMING…
Nadstavba ovládání, která posunuje využití vlastností  
ISO-Bus kompatibilních strojů na nejvyšší úroveň GEO Moduly

iM	FARMING	–	chytrý,	snadný,	účinný	…
… a dala by se ještě doplnit další přídavná jména vystihující tento novátorský 
koncept, jehož základy společnost Kverneland Group položila již v roce 2011.  
Ač se v této době zdál tento projekt možná až příliš ambiciózní, vedly veškeré 
kroky Kvernelandu k jeho naplnění. 

Postupně vznikaly ovládací moduly zpřesňující práci eliminující neefektivní 
překrývání při aplikacích agrochemie anebo setí. První zaměření směřovalo právě 
ke strojům pro ochranu a výživu rostlin, jejímž prostřednictví jde největší podíl 
nákladů na produkci. Právě zde je eliminování překrývání a možnost aplikace 
variabilních dávek dle zadání a polohy tím nejefektivnějším krokem vedoucím  
ke značným úsporám. 

Následovaly přesné secí stroje, u kterých se přesnost posunula o krok dál  
až ke zlepšení organizace porostu, kdy výsledný synchronizovaný pravidelný 
spon rostlin vede k téměř ideálnímu rozmístění rostlin a tím k vyšší kvalitě 
produkce a i vyšším výnosům. 

Do tohoto konceptu zapadají i aplikace usnadňující nastavení strojů. Některé 
z nich, jako jsou interaktivní rozmetací tabulky, již dlouho známe a používáme. 
Právě na základě obliby těchto pomocníků se začaly vyvíjet a zdokonalovat 
další. Kalkulátor výsevku následovaný kalkulátorem možných úspor při využívání 
rodícího se konceptu iM FARMING. Dalším krokem bylo přesunout některé 
aplikace z internetových prohlížečů do „chytrých“ telefonů nebo přímo do 
ovládacích terminálů s možností aktualizace. 

Nejnovějším krokem naplňující koncept iM FARMING je aplikace pro rozmetadla 
AutoSetApp, která po zadání požadovaných parametrů pro práci (záběr, dávka …) 
a parametrů rozmetaného hnojiva (měrná hmotnost, frakce hnojiva ...) rozmetadlo 
následně nastaví na potřebné hodnoty. To vše snadno a rychle s terminálem  
IM Tellus.

SPREADERcontrol	|	Automatické ovládání ISO-Bus kompatibilních  rozmetadel  
na souvratích a  okrajích polí, umožnuje variabilní dávkování podle zadaného úkolu  
v závislosti na poloze a u rozmetadel s označením GEO i variabilní pracovní záběr,  
což na klínových a členitých okrajích polí eliminuje předávkování překrýváním.

SEEDERcontrol	|	Automatické ovládání ISO-Bus secích strojů (s elektropohonem)  
na souvratích a okrajích polí, umožnuje variabilní výsevek podle zadaného úkolu  
a polohy, variabilní pracovní záběr vypínáním sekcí. U přesných  secích strojů 
(OPTIMA, MONOPILL, UNICORN) pro širokořádkové plodiny je ovládání jednotlivých 
výsevních jednotek tak přesné, že přesevy prakticky neexistují. U těchto secích strojů 
umožnuje tento modul zakládání porostu do synchronizovaného sponu ve volitelném 
tvaru. Téměř ideální prostor pro každou rostlinu vede ke zkvalitnění a mnohdy  
i ke zvýšení produkce.
SPRAYERcontrol	|	Automatické ovládání sortimentu ISO-Bus postřikovačů  
na souvratích a okrajích polí, umožnuje variabilní dávkování podle zadaného úkolu 
a též i variabilní pracovní záběr zajištěný vypínáním jednotlivých sekcí, jejichž počet 
a rozdělení záleží na požadavcích a podmínkách uživatele a je volitelné. Maximální 
snížení přestříkaných ploch, a tím předávkování, má nejen ekonomický přínos,  
ale je šetrné k pěstované rostlině i k životnímu prostředí.

FURROWcontrol	|	Automatická změna pracovního záběru pluhu na základě přijímání 
přesných údajů o poloze, což zajistí vyrovnání brázd, čímž je docílena maximální kvalita 
orby. Ekonomickým přínosem pro uživatele je snížení potřeby tahové síly  
a tím i spotřeba pohonných hmot. Rovnější povrch po orbě znamená rovnější povrch 
pro  předseťovou přípravu. Použití tohoto modulu usnadňuje nastavení a ovládání pluhu  
zejména na souvratích.



Nové XXL ochranné plazy  
a firmou Kverneland 
patentované kulaté disky 
znemožňují poškození 
žací lišty kameny a jinými 
nežádoucími předměty.  
Vlastní tělo žací lišty  
je svařeno ze silných 
ocelových nosníků a v místě 
svárů se dvojitě překrývá. 
Ozubená kola velkého průměru 
mají speciální ozubení, které 
zajišťuje záběr tří zubů. Velký 
objem olejové náplně zajišťuje 
nízkou pracovní teplotu oleje, 
což výrazně přispívá k dlouhé 
životnosti všech komponentů. 
Celá žací lišta má systém 
trojitého pláště ochrany dna. 
V součtu mají lišty diskových 
žacích  strojů Kverneland 
bezkonkurenční ochranu proti 
poškození  nehodou nebo 
dlouhodobým opotřebením.

Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155

Model	 Pracovní	záběr	 Specifikace
TA 2620, TA 2624, TA 2628, TA 2632   2,0–3,2 m bočně nesené s bočním zavěšením
TA 2828M, TA 2832M, TA 2836M, TA 2840M 2,8–4,0 m bočně nesené s centrálním zavěšením
TA 2828F, TA 2832F 2,8–3,2 m čelně nesené s rozprostřením hmoty
TA 2832FS 3,2 m čelně nesené se shazovacím mechanismem
TA 5087M, TA 5095M 8,7–9,5 m žací kombinace
TA 3224MT, TA 3228MT, TA 3132MT 2,4–3,2 m bočně nesené s centrálním zavěšením + kondicionér
TA 3628FT, TA 3632FT, TA 3636FT 2,8–3,6 m čelně nesené + kondicionér
TA 4328, TA 4332, TA 4336, TA4340 2,8–4,0 m tažené + kondicionér
TA 5090MT 9,0 m žací kombinace + kondicionér

Vzadu nesené diskové žací stroje bez kondicionéru jsou dodávány s bočním nebo centrálním zavěšením žací lišty. V případě 
bočního zavěšení je odpružení stroje koncipováno pomocí vinuté pružiny s možností nastavení jejího předpětí pomocí šroubového 
mechanizmu. U provedení s centrálním zavěšením žací lišty je použito vysoce komfortní odpružení dvojitou pružinou s možností 
nastavení jejího předpětí pomocí zajištění jednotlivých článků řetězu. Tento systém je možno obsluhovat bez použití nářadí. Oba 
systémy zaručují bezproblémovou práci jak na rovinách, tak i při vysekávání členitých pozemků a svahů.

Všechny vzadu nesené žací stroje jsou 
vybaveny nárazovou nonstop pojistkou 
pro bezpečné vychýlení stroje po nárazu  
na překážku.

Tažené diskové žací stroje jsou standardně dodávány s prstovým 
kondicionérem systému SemiSwing, nebo s profilovými gumovými válci. 
Levostranné nebo centrální uložení oje umožňuje lehkou manipulaci  
se strojem i v členitém terénu a usnadňuje tak vysečení veškerých ploch. 
Dvojité odpružení žací lišty SuperFloat je dostatečným argumentem proti 
nebezpečí poškození nárazem na překážku.           

Kombinace žacích strojů s kondicionérem provedení MOTÝL je tvořena osvědčenými žacími jednotkami, které jsou upevněny na 
robustním rámu. Odpružení je mechanické pomocí čtveřice silných vinutých pružin. Kondicionéry jsou vybaveny volnými kovovými 
prsty systému SemiSwing. Pro práci na členitých pozemcích dobře poslouží hydraulické vybočení celé zadní sekce o 30 cm, které 
zamezuje nedosekávání pozemku v zatáčkách. Pro maximální nasazení je možno stroj dovybavit shazovacími dopravníky. Ty je 
možno ovládat z kabiny traktoru pomocí terminálu v několika režimech tvorby výsledného řádku.

Čelně nesené žací stroje s 
kondicionérem jsou mechanicky 
odpružené vinutými pružinami a 
vybavené gumoplastovými nebo 
kovovými (SemiSwing systém) V 
prsty – případně gumovými válci.

Vzadu nesené diskové žací stroje s kondicionérem 
jsou odpruženy komfortním hydropneumatickým 
nadlehčováním. Kondicionér je v závislosti na volbě 
budoucího uživatele tvořen z gumoplastových pevně 
fixovaných V prstů nebo z kovových volně uložených 
V prstů firmou Kverneland patentovaného systému 
SemiSwing.

Čelně nesené žací stroje bez kondicionéru jsou 
jednoduché konstrukce s mechanickým odpružením 
vinutými pružinami a pohon zajišťují klínové řemeny. Pro 
nasazení v kombinaci například se samosběracím vozem 
v jedné jízdě je možno tyto sekačky doplnit shazovacím 
mechanizmem se stavitelnou šířkou výsledného řádku. 
Tyto čelní sekačky je velice vhodné kombinovat například 
s vzadu nesenou kombinací žacích strojů bez kondicionéru 
typu MOTÝL. I u této žací kombinace je nadlehčování 
stroje pomocí vinutých pružin. Pomocí elektrického 
joysticku je možno využít i funkce jednotlivého zvedání 
žacích sekcí. Pro svoji nízkou hmotnost a potřebu příkonu 
je možno tuto kombinaci agregovat do traktorů nižší střední 
třídy od 100 koní.
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Diskové žací stroje
Ne náhodou jsou stroje Kverneland vyráběny pro nasazení v tvrdých podmínkách kamenité Skandinávie. Speciální ocel a bohatě 
dimenzovaná konstrukce zaručí bezpečný chod a dlouhodobou spokojenost i při maximálním nasazení.



Všechny rotační obraceče Kverneland jsou standardně osazeny vysoce dimenzovanými tlumiči rázů  
s nastavitelnou intenzitou předpětí. Tento systém zaručuje klidný chod stroje a optimální rozhoz 
pokosené hmoty i při velmi vlhkém materiálu. Zároveň chrání pozemek, stroj i agregovaný traktor.

Všechny rámy rotačních obracečů Kverneland jsou 
vyrobeny ze dvou provařených C profilů, které tvoří 
tuhý obdélníkový rám pro maximální stabilitu.  
Na jednotlivé obdélníkové sekce jsou montovány celou 
svojí plochou dosedající převodovky vlastních rotorů. 
Ty jsou dle provedení a typu stroje vždy hermeticky 
uzavřeny a mazány buď tukem, nebo v olejové lázni. 
Ramena jsou v kloubech osazena bronzovými pouzdry 
zamezujícími vymačkávání vlastních otvorů. Pohon je 
zajištěn silnou šestihrannou hřídelí a v kloubech 

Rotační obraceče Rotační shrnovače

Vladimír Průcha, tel.: 602 158 15534 35

Model	 Pracovní	záběr	 Specifikace
TA 8446, TA 8452  4,6–5,2 m čtyřrotorové nesené – převodovky mazané tukem
TA 8055 5,5 m čtyřrotorové nesené – převodovky mazané olejem
TA 8460 6,0 m šestirotorové nesené – převodovky mazané tukem
TA 8068, TA 8076 6,8–7,6 m šestirotorové nesené – převodovky mazané olejem
TA 8076C 7,6 m šestirotorové tažené s podvozkem – převodovky mazané olejem
TA 8090 9,0 m osmirotorové nesené – převodovky mazané olejem
TA 8090C 9,0 m osmirotorové tažené s podvozkem – převodovky mazané olejem
TA 8583T 8,3 m osmirotorové tažené – převodovky mazané olejem
TA 80110C 11,0 m osmirotorové tažené s podvozkem – převodovky mazané olejem
TA 85111T 11,0 m osmirotorové tažené – převodovky mazané olejem
TA 85140C 14,0 m desetirotorové tažené s podvozkem – převodovky mazané olejem

Model	 Pracovní	záběr	 Specifikace
TA 9032, TA 9035, TA 9439, TA 9443, TA 9542, TA 9546  3,2–4,6 m jednorotorové nesené
TA 9442T 4,2 m jednorotorové tažené
TA 9472C, TA9476C, TA9578C, TA9584C, TA9590C, TA91110C 6,2–11 m dvourotorové tažené se středovým řádkem
TA 9469S EVO, TA 9469S VARIO, TA 9577S 6,9–7,7 m dvourotorové tažené s bočním řádkem a podvozkem
TA 9471S EVO, TA 9471S VARIO 7,2 m dvourotorové tažené s bočním řádkem 
TA 95150C 9,5–15 m čtyřrotorové tažené se středovým řádkem

Všechny převodovky rotorů shrnovačů jsou standardně 
dodávány s hermeticky uzavřenými převodovkami  
v olejové lázni. Pastorek pohonu ozubeného kola je vždy 
uložen ve dvou ložiskách – tím je zabráněno nebezpečí 
přeskočení ozubení a poškození pohonu. Pro maximálně 
možný čistý provoz rotačních shrnovačů Kverneland jsou 
dodávány firmou patentované DUO prsty s dvouřadým 
systémem uchopení shrnované hmoty.

Dvourotorové shrnovače s centrální 
tvorbou řádku jsou vyráběny s pevným  
nebo proměnlivým pracovním záběrem. 
Ten se mění hydraulicky s manuálním 
nebo elektrickým ovládáním z kabiny 
traktoru. 

Rotační shrnovače 
Kverneland jsou dodávány  
v mnoha provedeních  
a pracovních záběrech 
tak, aby si skutečně každý 
našel stroj, který maximálně 
vyhovuje jeho podmínkám  
a nárokům. Všechny 
shrnovače jsou standardně 
vybaveny pod jednotlivými 
rotory tandemovými 
nápravami patentovaného 
systému TerraLink.  
To do značné míry snižuje 
riziko poškození stroje  
a shrnovaného pozemku  
a zajistí klidný chod stroje  
a jeho dlouhou životnost.

Pro kvalitní rozprostírání pokosené hmoty 
a pro její následovné obracení pro rychlejší 
a rovnoměrné prosychání jsou využívány 
obraceče Kverneland. Jde o poměrně 
jednoduché stroje, které jsou však pro 
nasazení v nejtěžších podmínkách vybaveny 
revolučními prvky, které zajišťují bezpečný 
provoz v technologických špičkách sklizně 
pícnin.

jsou osazeny homokinetické klouby pro přenos síly v jakémkoliv úhlu. Silné prsty tloušťky 11 mm s pěti 
vinutími XXL průměru 80 mm jsou upevněny na ramenech rotorů patentovaným systémem OptiSet, 
který zamezuje ztrátě prstů na pozemku.

Dvourotorové shrnovače s boční tvorbou řádku se vyrábějí s podvozkem s pojezdovými koly nebo 
se samonosným podvozkem, kdy přeprava probíhá po kolečkách jednotlivých rotorů. Z kabiny traktoru 
je možno ovládat mechanicky nebo elektricky hydraulické přestavení pro tvorbu jednoho dvojitého 
řádku nebo dvou jednotlivých řádků. U provedení samonosného podvozku je revoluční a firmou 
Kverneland patentově chráněný systém VARIO, kdy je možno pomocí elektrického joysticku ovládat i přední rotor. To umožňuje 
vyosení celého stroje a zamezí nutnosti couvat za překážky, skruže a podobně při 100% shrnutí pokoseného pozemku. Tento systém 
se rovněž vyplatí při shrnování na okrajích pozemku a „nahnání“ stroje například pod nízké větve stromů.

Čtyřrotorové shrnovače se středovou tvorbou řádku a pracovním záběrem až 15 metrů 
patří mezi absolutní špičku v daném segmentu strojů. Pracovní funkce stroje jsou 
jednoduše ovládány z profesionálního a ISO-Bus kompatibilního terminálu v kabině 
traktoru. Tak můžeme jednoduše měnit pracovní záběr, skládat nebo přizvedávat 
jednotlivé rotory, ovládat řiditelnou nápravu podvozku. Krajní rotory stroje jsou opatřeny 
nárazovou pojistkou pro jejich sklopení po nárazu na překážku. Velkou výhodou je 
obrovská variabilita pracovního záběru v rozpětí 9 – 15 m. Ta je možná díky systému 
zalamování rámu předních rotorů.
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Lisy	s	pevnou	lisovací	komorou

Model	 Rozměr	balíku	 Specifikace
TA 6225 1,25 x 1,20 m kombinace válce + laťkový dopravník
TA 6325 1,25 x 1,20 m válce

Lisy	s	variabilní	lisovací	komorou

Model	 Rozměr	balíku	 Specifikace
TA 6516 0,60–1,65 x 1,20 m 5 nekonečných pásů + 3 válce
TA 6520 0,60–2,00 x 1,20 m 5 nekonečných pásů + 3 válce

Lisy s pevnou lisovací komorou jsou dodávány  
v široké škále typů a modifikací dle přání zákazníka.  
Sběrač s dostatečnou šířkou dopravuje za pomoci 
protláčecího rotoru lisovanou hmotu do pevné 
lisovací komory. Zde dochází ke kvalitnímu utužení  
pomocí kombinace hydraulického a mechanického 
systému nastavení tlaku. Ten je možno pohodlně 
nastavit z kabiny traktoru až do 210 barů. Vázání 
sítí nebo provázkem je plně automatické a rovněž 
ovládané z kabiny traktoru. Pro rychlé vyskladnění 
hotového balíku je dodávána odkládací rampa. 

Pohon 2,20 m širokého sběrače s 5 řadami prstů  
je pomocí dvou řetězů umístěných po obou 
stranách. Řetězový pohon je nikoliv vně,  
ale na vnitřní straně krajových plechů. Tento 
firmou Kverneland patentově chráněný systém  
v kombinaci s malým průměrem vlastního sběrače 
zaručuje bezproblémový pohon sběrače i při 
maximálním množství materiálu. Při provozu  
na komunikacích není potřeba snímat opěrná 
kolečka a šířka lisu nepřesahuje šíři obrysů stroje.

Vkládací kanál je vždy osazen transportním rotorem pro maximálně 
bezpečný transport hmoty do lisovací komory. Vlastní hroty rotoru jsou 
vyztuženy po celém obvodu kruhovým zesílením. Lisy je možno vybavit 
systémem SuperCut 14, nebo SuperCut 25 s 14 nebo 25 jednotlivě 
jištěnými řezacími noži pro teoretickou délku řezanky 70/40 mm. 
Ovládání funkce řezacích nožů je pohodlně z kabiny traktoru.

Pro maximální komfort při 
práci je na lisech Kverneland 
montováno hydraulické 
odklápění vkládacího kanálu. 
Tento systém je ovládán  
z kabiny traktoru a zaručuje 
rychlé uvolnění ucpaného 
kanálu bez nutnosti opuštění 
kabiny traktoru.  

Lisovací komora u lisů s pevnou 
lisovací komorou je po obvodu tvořena 
kombinací 6 válců v přední části komory 
a řetězového dopravníku s latěmi v jeho 
zadní části. Tento systém zaručuje  
100% roztočení i velmi suchého materiálu. 
Druhou variantou je osazení 17 lisovacích 
válců po celém obvodu lisovací komory. 
Tento systém je vhodný zejména  
do podmínek s převládajícím lisováním 
zavadlé hmoty.

U lisů s variabilní lisovací komorou  
je pro uchopení a roztáčení lisované 
hmoty použit kombinovaný systém válců  
a lisovacích řemenů. Balík vždy leží svojí 
vahou na zesíleném lisovacím válci  
a k jeho počátečnímu vytvoření lisovaného 
jádra napomáhají dva agresivní lisovací 
válce v přední části komory. Hmota  
je tlačena proti lisovacím pásům  
a ty v kombinaci s agresivními válci zaručí 
maximální utužení lisovaného materiálu. 
Během lisovacího procesu se napínací 
válečky nikdy nedotýkají vlastního balíku. 
Standardně jsou dodávány škrabky  
pro samočištění lisovacích válců.

Lisovací řemeny u lisů 
s variabilní lisovací 
komorou jsou 8 mm silné  
a jsou tvořeny 2 vrstvami 
plátna a 3 vrstvami 
speciální a otěru odolné 
gumy. To zajistí dlouhou 
životnost stroje i při 
maximálním nasazení.

Maximálně komfortní je uložení a zavedení nové cívky lisovací sítě. Není 
potřeba žádného nářadí, ani použití schůdků, nebo plošiny lisu. Tyč, na kterou 
se cívka nasadí, je velice nízko a díky výklopnému systému je tato operace 
velice rychlá. Po nasazení se síť pouze přetáhne přes spirálový váleček, který 
zaručuje její ideální rozprostření, a vloží mezi dva vkládací gumové válce. 

Nová generace lisů s pevnou a variabilní    lisovací komorou
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Lisovací komora je u lisů s variabilní lisovací komorou tvořena nekonečnými vysoce 
pevnostními řemeny, které zajišťují pokrytí 92% plochy. Nastavení lisovacího tlaku je možno 
z kabiny traktoru. Pro lisování balíků suché hmoty je možno nastavit měkké jádro ve 3 
volitelných průměrech a tlacích. Kvalitní a rychlé zavázání výsledných balíků zaručí  
v přední části umístěné vázání sítí nebo provázkem.  
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Model	 Hmotnost	balíku	 Specifikace
TA 7710 1200 kg nesená
TA 7820 1000 kg nesená se samonakládáním
TA 7730 1200 kg tažená se samonakládáním
TA 7740 1200 kg tažená se samonakládáním

Pro maximální nasazení při tvorbě balíků senáže jsou určeny 
kombinace svinovacích lisů s integrovanou dvousatelitní baličkou. 
U těchto kombinací dochází  ihned k rychlému zabalení hotových 
balíků slisované zelené hmoty. Právě proto je v nejkratším 

možném čase zamezen přístup vzduchu a jsou tak ideálně 
nastartovány fermentační procesy pro tvorbu senáže té nejlepší 
kvality.

Lis s variabilní komorou 
s integrovanou baličkou 
TA 6516 s maximálním 
průměrem balíku 1,60 m  
je pro tvorbu senážních balíků 
optimální. Kdo však potřebuje 
vytvářet například balíky sena, 
slámy nebo jiného suchého 
materiálu s maximálním 
průměrem až 2 m, zvolí typ 
TA 6520 FlexiWrap. Pro oba 
tyto stroje platí, že maximální 
průměr balíku, který je možno 
zabalit do fólie, je 1,4 m.   

Kombinace lisu a baličky systému FlexiWrap pracuje s pomocí 
ISO kompatibilní elektroniky buď v manuálním nebo plně 
automatickém provozu – je možno zvolit i  kombinaci těchto 
systémů. Při lisování je odkládací stůl hotového balíku posunut  
po vodicích kolejnicích pomocí řetězového systému v zadní 
poloze, aby nebyl znečišťován odrolem z lisovacích válců nebo 
pásů. Po dosažení 90% požadovaného průměru balíku je tento 
stůl automaticky dopraven těsně za lisovací komoru.  
Při následném vázání do sítě stačí pouze minimální potřeba 

vázacího materiálu – balík je po otevření lisovací komory šetrně 
uchopen balicím stolem a převezen k baličce k následnému 
rychlému zabalení do fólie pomocí dvou satelitů držení cívky 
fólie. Následně je balík šetrně odložen na pozemek. Zajímavou 
technickou finesou je hydraulicky ovládaný držák zásobníků  
s cívkami fólie – ten se pro jednoduchou manipulaci spustí  
do polohy pro pohodlné uložení a nebo sejmutí cívek fólie  
bez nutnosti tyto zvedat do výšky.

Baličky píce Kverneland jsou určeny k zabalení senážních 
válcových balíků do strečové folie. V sortimentu je varianta 
v neseném a nebo taženém provedení s pevným držákem 
fólie šířky 500 mm nebo 750 mm se 70% předpětím folie. 
Toto nastavitelné procento předpětí fólie má velký vliv na 
kvalitní překrytí a slepení jednotlivých vrstev pro absolutní 
vzduchovou neprostupnost. Robustní rám stroje zajišťuje 
stabilitu ovíjeného balíku až do hmotnosti 1200 kg a 150 cm 
průměru. Vlastní balicí stůl má oba dva válce poháněné  
a je vybaven čtyřmi zdrsněnými řemeny pro bezproblémové 
uchycení a šetrné otáčení balíku. U většiny typů je standardně 
dodávaný automatický systém uchycení a odstřižení folie.

Jednoduché nesené provedení baličky je určeno 
především pro farmy s balením balíků na místě. Tento  
stroj bez možnosti samonakládání balíku je závislý  
na přísunu a odvozu balíků. Je možno  
ho agregovat s traktorem  
s tříbodovým závěsem.

U baliček válcových balíků Kverneland je možno využít několik variant ovládání 
vlastního stroje. Mechanické lankové ovládání pomocí bovdenů je velice 
jednoduchým a zároveň spolehlivým systémem. Dodává se zpravidla v kombinaci  
s digitálním počítadlem ovinutí balíku a jeho automatickým zastavením po dosažení  
požadovaného počtu otáček. Komfortnější je možnost ovládání pomocí elektrického  
joysticku. U systému s ovládacím terminálem je již možno volit mezi poloautomatickým  
či automatickým provozem s kontrolou všech funkcí. Kdo preferuje ovládání bez 
jakéhokoliv spojení s traktorem, pro toho je určeno dálkové ovládání. To je možno 
využít zejména u neseného stacionárního provedení.

Na nesené i tažené 
provedení baličky 
kulatých balíků 
Kverneland  
je možno namontovat 
překlápěč balíků. Ten 
zajišťuje bezpečné 
a šetrné překlopení 
balíků na základnu 
pro minimalizování 
nebezpečí protržení 
fólie. Zároveň  
se zlepšuje  
i stabilita a další 
manévrovatelnost  
s balíky.

U tažené samonakládací baličky kulatých balíků Kverneland  
je hlavní předností umístění balicího stolu vpředu  
za vlastní nápravou stroje. Tím je velice snížena světlá 
výška balicího stolu, čímž se zvyšuje stabilita stroje.  
Ta je u některých typů znásobena možností rozšíření 
nápravy stroje bez použití nářadí. Nízká světlá výška 
balicího stolu má rovněž velice kladný vliv na šetrné 
odložení zabaleného balíku z co možná nejmenší výšky –  
– tím se zamezuje poškození folie a znehodnocení krmiva.
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Lisy s pevnou a variabilní lisovací
komorou a integrovanou baličkou

Model	 Pracovní	záběr	 Specifikace
TA 6325 FlexiWrap 1,25 x 1,20 m lis s pevnou komorou a integrovanou baličkou 
TA 6516 FlexiWrap 0,60 - 1,65 x 1,20 m lis s variabilní komorou a integrovanou baličkou 
TA 6520 FlexiWrap 0,60 - 2,00 x 1,20 m lis s variabilní komorou a integrovanou baličkou 

U lisů s pevnou lisovací komorou je do tandemového podvozku 
integrován osvědčený typ svinovacího lisu TA 6325 s lisovacími 
válci po celém obvodu lisovací komory.  

Baličky píce

Nesené provedení s možností 
samonakládání – to je balička TA 7820. 
Je vybavena dvěma poháněnými válci, 
které jsou pomocí hydraulického pístu 
roztaženy a po „najetí“ na balík se stahují 
a v kombinaci s válci nadzdvihnou balík 
zelené hmoty. Pro traktory nižších tříd 
je balička vybavena masivním opěrným 
válcem, který je volně otočný.
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Model	 Objem	(m3)	 Specifikace
TA 11070C 73 
TA 11070CD 70 dva rozdružovací válce
TA 11080C 83 
TA 11080CD 81 dva rozdružovací válce

Model	 Objem	(m3)	 Specifikace
TA 10045 45 
TA 10045RD 44 dva rozdružovací válce
TA 10055 55 
TA 10055RD 54 dva rozdružovací válce

Firmou Kverneland patentově chráněný 
sběrač s prsty pevně našroubovanými 
na velkoprůměrové středové rouře je 
maximálně možně tichý v provozu a velice  
přispívá k čistotě sbírané hmoty. Prsty 
jsou montovány do písmene V – obdobně 
jako protláčecí segmenty na rotoru 
V-MAX. Tyto segmentové prsty-hvězdice 
jsou na rotor šroubovány, což je výhodné 

při možném poškození. Demontáž  
a výměna části protláčecího segmentu je 
otázkou velice krátké doby. Řezací nože 
jsou jednotlivě jištěny a tím je značně 
minimalizováno jejich případné poškození 
vniknutím cizího předmětu. Důležitým 
prvkem s ohledem na spolehlivost  
a životnost stroje je použití hermeticky 
uzavřených převodovek všech pohonů  

na stroji. Na všech samosběracích vozech 
Kverneland jsou standardně montovány 
hydraulické pístnice na přední oji – tím je 
možné kdykoliv přizpůsobit světlou výšku 
stroje aktuální situaci a umožnit tak vjezd 
do sníženého nebo zvýšeného profilu, 
například senážní jámy. U některých typů 
vozů je možno montovat řízenou a nebo 
volně taženou tandemovou nápravu.

Transportní technika je dnes již nedílnou součástí každého moderního zemědělského podniku. S rychlým nástupem budování 
bioplynových stanic, pěstováním rychle rostoucích plodin a využitím veškeré obnovitelné hmoty se tento segment techniky stává 
nepostradatelným. I společnost Kverneland nabízí tažené transportní vozy v několika objemových kategoriích. Stejný je způsob 
vyskladňování plného vozu. U všech typů je použit systém dvou řetězových dopravníků dna s pohonem pomocí hydromotoru. Tak je 
vysoce komfortním způsobem zajištěno plynulé vyprazdňování korby vozu pro ideální rozprostření hmoty například v senážní jámě  
a nebo naopak velice rychlé vyprázdnění na skládce. U některých typů je možno vlastní korbu vozu vybavit rozprostíracími válci.

Model	 Objem	(m3)	 Specifikace
TA 12040 40 možné válce
TA 12045 45 možné válce
TA 12050 50 možné válce
TA 12055 55
Shuttle 30,5

Zvláště pro rychlý odvoz materiálu z pozemků a do kombinace s vysoce výkonnými řezačkami jsou určeny překládací vozy Kverneland.  
Při vlhčím průběhu sklizně kukuřice je otázkou, jak dostat sklízenou hmotu na zpevněnou komunikaci bez toho, aby docházelo  
k jejímu masivnímu znečišťování. Široké flotační pneumatiky zajistí i v podmáčeném terénu bezproblémový odvoz hmoty z pole  
a její rychlé přeložení na okraji pozemku. Díky dvěma hlavním a dvěma stabilizačním vysoce dimenzovaným hydraulickým pístům  
a v kombinaci s výškou zdvihu až 4,70 metru je bezpečné přeložení 30 m3 objemu korby vozu otázkou okamžiku.  
Dva podlahové dopravníky zajistí kompletní vyprázdnění vozu do dvou minut.

Samosběrací vozy Transportní
a překládací vozy
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Pro podniky, které preferují sběr volné hmoty přímo  
z pozemku a její transport do senážní jámy nebo  
do skladovacích prostor, nabízí Kverneland 
vysokokapacitní samosběrací vozy. Vozy jsou vyráběny  
v několika řadách a hlavním odlišením je velikost úložného 
prostoru. Všechny typy jsou vybaveny protláčecím 
rotorem a řezacím ústrojím. Proto jsou velice vhodné 
pro sběr zavadlé hmoty a její odvoz do senážních jam. 
Samozřejmostí je možnost využití i jako transportních 
vozů pro odvoz kukuřičné senáže od vysoce výkonných 
řezaček, nebo pro sběr suché hmoty – sena a slámy.

Dno korby je osazeno dvěma řetězovými dopravníky. Ty jsou 
poháněny vysoce dimenzovanými hydromotory, na kterých 
se pomocí změny průtoku oleje plynule nastavuje rychlost 
pohybu řetězových dopravníků. Toto vysoce komfortní řešení 
zajišťuje rovnoměrné rozprostření hmoty a nebo naopak 
velice rychlé vyprázdnění korby vozu. Na přání je možno 
vozy vybavit dvěma nebo třemi rozprostíracími válci. 
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Model	 Objem	 Specifikace
	 (m3)	
Smart 5 1 vertikální míchací Turbo šnek
Compact 7–14 1 vertikální míchací Turbo šnek
Premium 9–14 1 vertikální míchací Turbo šnek
Duo 2 12–30 2 vertikální míchací Turbo šneky
Duo 3 36–45 3 vertikální míchací Turbo šneky

Míchací krmné vozy s vertikálně uloženým a patentově 
chráněným Turbo šnekem jsou ideálně koncipované pro tvorbu  
kvalitně připraveného homogenního krmiva. Základem stroje 
je velice masivní rám, který je tvořen uzavřenými ocelovými 
profily pro maximální využití a nasazení v živočišné výrobě. 
Zpravidla se jedná o trojúhelníkovou koncepci svařence 
rámu, na kterém jsou osazeny jednotlivé převodovky pohonů 
a vlastní zásobník. Ten je vyroben z vysoce kvalitní oceli 
(dno 20 mm silné z oceli St 52) a v obloucích je krokově 
naohýbán. Toto revoluční řešení umožňuje během míchání 
vlastního materiálu jeho přirozené brzdění a tak dojde k lepšímu  
nařezání a promíchání jednotlivých komponentů. Tomu 
napomáhá také Turbo šnek s přidaným druhým křídlem, 
které zajišťuje o 50% vyšší náběr hmoty a její maximálně 
možné promíchání. Náběhové lišty tohoto Turbo šneku 
jsou vyrobeny z oceli St 70 a jsou osazeny přestavitelnými 
otěruvzdornými noži. Integrovaný trubkový prstenec v horní  
části zásobníku ho jednak vyztužuje a chrání před mechanickým  
poškozením při nakládání materiálu a zároveň zabraňuje 
vypadávání míchaného materiálu přes horní hranu zásobníku.

Ovládání všech funkcí míchacího krmného vozu je možné 
ve variantě plně mechanické pákovým rozvaděčem nebo 
pomocí bovdenového lana. Komfortnější je již elektrické 
ovládání, kdy do kabiny traktoru vede pouze elektrický kabel. 
Revolučním řešením je dálkové bezkabelové ovládání,  
kdy vlastní počítač je umístěn na krmném voze, případně  
v kabině traktoru a dálkovým ovladačem je možno funkce 
vozu ovládat z jiného místa – například z nakladače.

Na samochodném míchacím krmném voze Kverneland 
Siloking je ve standardní výbavě vybírací fréza se záběrem  
2 m, která je osazena 42 speciálními noži a se kterou je 
možno vybírat hmotu z maximální výšky až 4 m nebo 5 m.  
Pro maximální komfort a bezpečnost práce je vybavena 
reverzním chodem. Na frézu navazuje 0,7 m široký dopravník  
pro bezproblémový transport odebírané hmoty do zásobníku.

Hlavním znakem samochodného krmného míchacího vozu 
Kverneland Siloking je patentově chráněný trojúhelníkový podvozek, 
který předurčuje stroj k použití i v těžkých a náročných provozních 
podmínkách. Je ho možno využít i v těžko přístupných prostorech  
s omezenou možností vjezdu. Pohon zajišťuje hydrostatický pohon  
s plynulou rychlostí pojezdu a ovládáním nožním pedálem. Pohonným  
agregátem je výkonný turbo motor vybavený 128 nebo 175 koňskými 
silami. Pojezdová rychlost je dle požadavku zákazníka 25 km/h nebo 
40 km/h. Řízení stroje zajišťuje vzadu uložené dvojité kolo s úhlem 
natočení 150 stupňů – což v praxi znamená možnost otočení na místě.  
Velice zajímavou výhodou tohoto konstrukčního systému je i to,  
že nedochází k přejíždění založeného materiálu zadními koly. 

Z kabiny stroje je velice dobrý výhled a k bezpečnosti provozu napomáhá  
i standardně dodávaný kamerový systém s kamerou umístěnou vzadu  
na stroji pro couvání a druhou kamerou umístěnou na konci dopravního  
kanálu frézy u zásobníku. Tak má obsluha perfektní přehled o všem 
důležitém. Standardně dodávaný programovatelný vážicí systémem 
je možno vybavit datatransferem pro přenos a kontrolu dat.

Pro míchací krmné vozy Kverneland Siloking je k dispozici planetová 
převodovka s úhlovým převodem a hypoidním ozubením. Tato konstrukce 
garantuje svým dimenzováním na vysoké zatížení dlouhou životnost  
a výkonnost a ve spojení s Turbo šnekem tvoří základ pro optimální míchání  
krmiva. V rámu z uzavřených ocelových nosníků je integrován speciální 
vážící rám, jehož tenzometrické senzory zaručují trvale přesné vážení 
jednotlivých komponentů pro optimální dávku a blaho zvířat.

Model	 Objem	 Specifikace
	 (m3)	
Prestige Compact 12 12 1 vertikální míchací Turbo šnek
Prestige Compact 13 13 1 vertikální míchací Turbo šnek
Prestige Compact 16 16 2 vertikální míchací Turbo šneky
Prestige Premium 15 15 1 vertikální míchací Turbo šnek
Prestige Premium 18 18 2 vertikální míchací Turbo šneky
Prestige Premium 20 20 2 vertikální míchací Turbo šneky
System1000+23SCR 23 2 vertikální míchací Turbo šneky
System1000+30SCR 30 3 vertikální míchací Turbo šneky

U některých typů je možno vybavit zákazníkem  
vyspecifikovaný míchací krmný vůz integrovaným  
metačem pro možnost plošného zastýlání. Je 
potom jenom na obsluze jakou hmotu a funkci 
zvolí. S integrovanou boční metací koncovkou je  
možno dosáhnou maximálního záběru až 17 m. 

Míchací krmné vozy tažené… …a samochodné
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Vladimír Průcha, tel.: 602 158 155

Model	 Objem	(m3)	 Specifikace	 Koncovka
TA 852 2 nesený, jeden odmítací buben boční nebo otočná
TA 853 3 tažený, jeden odmítací buben boční nebo otočná
TA 853 PRO DFCS 3 tažený, jeden odmítací buben boční nebo otočná
  s aktivní blokací 
TA 856 6 tažený, dva odmítací bubny boční nebo otočná
TA 856 PRO 6 tažený, dva odmítací bubny boční nebo otočná

Ovládání všech funkcí stroje je možno volit jako jednoduché mechanické – pomocí bovdenových lan. Tento systém  
je velice odolný proti poškození a je v podmínkách živočišné výroby velice oblíben. Naložení vlastního balíku pomocí 
zadních nakládacích vrat, směr a rychlost posuvu a ovládání boční koncovky je plně v rukou obsluhy. V případě vybavení 
stroje otočnou koncovkou je tento mechanický systém kombinován s jednoduchým elektrickým joystickem. Rovněž 
ovládání všech funkcí je plně dostupné u stroje vybaveného komfortním elektronickým ovládáním, kdy do kabiny traktoru 
vede pouze jeden elektrický kabel. Zde je možno doplnit tento systém ještě samostatným ovládáním otevírání zadních vrat 
na zásobníku stroje. Je jen na uživateli, kterou z výše popisovaných variant zvolí.

U provedení s otočnou metací 
koncovkou je tato otočná o 280 
stupňů a ideálně tak pokrývá 
potřebu například plošného 
zastýlání. Naopak v případě 
potřeby zakládání krmiva do 
žlabu a nebo zastýlání do 
„postýlek“ je možno použít 
standardně montovaného 
bočního skluzu a tím založit 
krmivo nebo stelivo do 
požadovaného prostoru beze 
ztrát. Ovládání otočného 
komínu je vždy prováděno 
jednoduchým elektro joystickem 
pro maximální pohodlí a rychlou 
reakci obsluhy. Aby nedocházelo 
k vyhazování krmiva nebo 
steliva z požadovaného prostoru 
proudem vzduchu, je u některých 
typů montovaná dvourychlostní 
převodovka metacího kola.  

Pro velké zemědělské podniky je možno nabídnout i stroj s objemem 6 m³, který nabízí 
možnost odvozu až 3 kulatých balíků, případně bezproblémové nakládání objemného 
zásobníku nakládací lžící čelního nakladače traktoru v případě zakládání volné hmoty.

K vlastnímu nařezání a dávkování nařezané hmoty je určen 
vodorovně uložený odmítací buben, který je po svém obvodu 
osazen řezacími noži. Ty jsou našroubovány na přivařeném kruhu 
a vychýleny střídavě vpravo a vlevo pro maximálně intenzivní 
nařezání i velice nepoddajného materiálu. K zamezení zahlcení 
tohoto systému slouží protirám, který je tvořen jakýmisi hráběmi. Tak 
je zabezpečeno, že nedojde k zahlcení vkládacího bubnu a rovněž 
je zaručen kontinuální odběr a vyskladnění rozdružované hmoty. 
Dno zásobníku je vybaveno řetězovým dopravníkem, jehož pohon 
zajišťuje hydromotor. O směru a rychlosti posuvu dna, která je 
plynule volitelná, informuje obsluhu v kabině traktoru otočné kolečko 
v přední části stroje. Tak nemůže dojít k chybě a je možno využít 
veškerých předností, které tento jednoduchý a vysoce komfortní 
systém nabízí.

Revolučním a firmou Kverneland patentovaným 
je u rozdružovačů řady TA 853 systém PRO 
DFCS. Toto zcela unikátní a velice jednoduché 
řešení zabraňuje hmotě v zásobníku, aby se 
během roztáčení stroje dostala do prostoru 
metacího kola a ucpala vyprazdňovací 
koncovku. Pomocí elektrického motorku  
je ovládán posuvný hřeben a ten zadržuje 
materiál v prostoru před odmítacím bubnem 
- teprve při dostatečných otáčkách metacího 
kola hřeben pozvolna umožňuje plynulý přísun 
materiálu. Rovněž vlastní metací kolo je většího 
průměru a je osazeno 6 velkými metacími 
lopatkami. Výsledkem je minimální nebezpečí 
ucpání metací koncovky a doprava materiálu  
při plošném zastýlání až do vzdálenosti 25 m.   
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Rozdružovače balíků
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Ne do každého provozu je možno využít taženého provedení  
s nápravou a pojezdovými koly. Rovněž nesené provedení,  
které je obzvláště vhodné do neprůjezdných stání dobytka,  

kdy do vrat je možno jednoduše zacouvat a založit  
hmotu do krmného žlabu, případně tuto plošně  

rozvrstvit pro nastýlání. 



ing. Pavel Dvořák, tel.: 602 158 154

FRH

FXZ	320/400/480	–	specialista	na	posklizňové	zbytky	 
po	kukuřici		|		Vysoká obvodová rychlost velkého množství 
pracovních nožů ve tvaru "Y" (kladiva volitelně) zajišťuje 
správné drcení kukuřičné hmoty po sklizni, čímž eliminuje 
přezimování škůdců, usnadňuje následné zpracování půdy 
a urychluje rozklad posklizňových zbytků. Nasávací lopatky 
umístěné na rotoru mezi noži, zvyšují nasávací schopnost  
a tím zlepšují kvalitu mulčování polehlé hmoty. Robustní 
provedení rotoru a unikátními držáky pracovních orgánů 
zajišťuje vysokou životnost i v těch nejtěžších podmínkách. 
Prvky stroje, jako je oboustranný pohon rotoru a převodovka  
s počítadlem motohodin a měřením teploty posunuje tento stroj 
do nejvyšší kvalitativní třídy.

FHP	155/185/200	a	FHP	plus	200/230	-	čisté	okraje	polí	a	polních	cest	|	Robustní provedení všech prvků stroje zajistí dlouhou 
životnost a nízké náklady na opravy a údržbu. Hydropneumatické jištění bezpečně chrání stroj při případném nárazu na překážku. 
Vysoká obvodová rychlost a volba ze tří možností pracovních orgánů je důležitou podmínkou pro optimální využití stroje ve specifických  
podmínkách. Výkyv mulčovací hlavy -65°/+90° je dostatečným rozsahem náklonu pro mulčování mezí i náletových dřevin okolo polí  
a cest. Prvky stroje jako je integrovaná volnoběžka v převodovce a automatické napínání řemenů pohonu jsou standardní výbavou.

FHP
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Mulčovače 
Vyberete si, jaký potřebujete
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FRH	230/280/320	-	pro	agregaci	vzadu	
FRD	280/320	-	pro	agregaci	vzadu	i	vpředu	
(pro	kombinaci	s	FHP) |  Univerzální mulčovač 
pro traktory do 160 koní s možností agregace 
vpředu (FRH) a vpředu i vzadu (FRD). Pohon  
5 klínovými řemeny s automatickým napínáním 
s volbou 540 nebo 1000 ot/min je základem 
pro vysokou obvodovou rychlost 54 m/s. 
Hydraulický stranový posun s unikátním 
řešením uložení převodovky, kdy při posuvu 
mulčovače zůstává převodovka přímo proti 
středu traktoru a kloubový hřídel je stále přímo.

FRD
Mulčovače	Kverneland	pro	potřeby	každého	zemědělce		|		Celkem 
devět modelových skupin mulčovačů v sobě zahrnuje stroje pro 
zemědělské i komunální využití od pracovního záběru 0,90 m a výkony  
do 50 koní až po mulčovače  se záběrem 4,80 m a výkony 260 koní. 

FXZ
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Mulčovače	Müthing	–	Mulching	Systems	pro	pole,	louky	
sady	a	vinice		|		22 modelových řad mulčovačů s horizontální 
osou rotace je dostatečně široký sortiment na to, aby si každý 
vybral ten optimální stroj. Pracovní záběry od 0,8 m do 8,3 m 

nabízí agregace s výkonovými třídami traktorů od 12 do 400 koní.  
Konstrukce pro agregace vzadu i vpředu energetického 
prostředku, manuální nebo hydraulický stranový posuv, případně 
výkyv, zvyšuje možnosti správné volby.

Na kladiva 
Farmer použitá 
u nejrobustnější 
řady mulčovačů 
je 3 letá záruka 
na zlomení.

Mulčovače	pro	univerzální	a	komunální	využití		|		Tato 
skupina je tvořena 7 modely. Pro mulčování okrajů polí 
a cest jsou určeny mulčovače na ramenech pevných 
nebo paralelně pohyblivých ve třech modelových řadách 
se záběry od 1,0 do 3,2 m. Tyto stroje jsou předurčeny 
především pro čištění okrajů polí od travního porostu i 
náletových dřevin. Pro svoji flexibilitu jsou též využívány i 
v sadech a na čištění menších členitých ploch. Mulching 
Systems má i řešení na čištění prostoru pod ohradníky, 
mezi stromy i řadami panelů fotovoltaických elektráren.

Vedle této skupiny mulčovačů je dalších 10 modelů pro komunální 
využití za malotraktory a mininakladače s hydraulickým pohonem 
rotoru. Pracovní záběry od 0,8 m do 2,0 m pro výkony 12–60 koní.

• Vysoká obvodová rychlost pracovních orgánů zvyšuje  
 nasávací efekt, zlepšuje kvalitu řezu a drcení materiálu.
• Konstrukce a robustnost zajišťuje vysokou spolehlivost  
 a životnost stroje i ve velmi těžkých podmínkách.
• Šíře výrobního programu umožňuje zvolit optimální   
 mulčovač splňující všechny požadavky.
• Volba pracovních orgánů a patentované protiostří „žraločí  
 ploutev“ zajistí vysokou kvalitu bez vlivu na spotřebu.
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Co nejnižší náklady a přesto kvalitně a spolehlivě

Novinka MU-M600/F mulčovač typu motýl o pracovním 
záběru 6,0 m hodící se na mulčovaní slámy, kukuřice aj.



ing. Michal Weis, tel.: 606 788 451

Mulčování	jinak	–	ROBOCUT	–	kam	žádné	rameno	
nedosáhne		|  Mulčovač s pracovním záběrem 1,3 m  
na dálkově ovládaném pásovém nosiči s motorem o výkonu 40 
koní. Nízké těžiště zajišťuje práci stroje na svazích se sklonem 
do 55°. Tento stroj řeší problematiku mulčování v těch nejtěžších 
podmínkách. A nejen mulčování: fréza, radlice, štěpkovač.

• Vysoká obvodová rychlost tvarovaných nožů pro zvýšení  
 nasávacího efektu zvyšuje kvalitu řezu.
• Nízké požadavky na výkon tažného prostředku při velkém  
 záběru zlepšují ekonomiku provozu těchto strojů.
• Flexibilní sklopná křídla mulčovačů SR (-22°/+90°) zlepšují  
 kopírování povrchu a skládání do přepravní polohy.
• Rotory chráněny pojistnými spojkami.

Plošné mulčovače se svislou osou rotace jsou určeny zejména 
pro údržbu luk a pastvin nebo ošetření jiných travnatých ploch, 
případně k likvidaci posklizňových zbytků polních plodin. Široký  
sortiment mulčovačů McCONNEL se dělí na nesené (SE, CY, 
TOPPER a SR) se záběry 1,2–4,2 m a tažené velkoplošné 
modely SR se třemi rotory se záběrem 4,6 m a pětirotorové 

se záběry 6,2 m a 8,2 m. Tyto mulčovače splňují požadavky 
plošného výkonu při co nejnižší potřebě příkonu tažného prostředku.  
Při vyšších nárocích na drcení hmoty je u tažených modelů SR 
možnost doplnit standardní dvoj/čtyř-nožový o další dva nože.

• Paralelogramový mechanizmus na ramenech McCONNEL  
 usnadňuje obsluhu a zpřesňuje práci.
• McCONNEL klade vysoký důraz na kvalitu výroby, která se  
 poté kladně odráží ve vysoké spolehlivosti výrobků.
• Široká sortimentní skladba zajistí výběr optimálního stroje  
 pro požadované použití.
• Ramena lze osadit různými koncovými zařízeními  
 (kotoučová pila, prstová sekačka, rýhovač nebo  
 mulčovací hlava s vertikální osou rotace).

Profesionálové ocení ergonomické proporcionální  
ovládání nebo elektrohydraulický systém EDS,  
umožňující zvýšení pracovní rychlosti až na 18 km/h.

Sortiment zahrnuje ramena s horizontálními dosahy od 3,4 m 
do 8,0 m. Jsou v něm zahrnuta ramena vzadu nebo vpředu  
nesená, ramena s pevným předsazením pro lepší viditelnost  
pracovních orgánů nebo ramena teleskopická. Unikátním 
řešením jsou ramena s variabilním nastavením předsazení  
a ramena umožňující práci vpravo nebo vlevo ve směru jízdy.

Společnost McCONNEL z Velké Británie je 
předním výrobcem ramenových mulčovačů.  
Svědčí o tom nejen stále se zvyšující počty 
vyrobených strojů, ale též mnohá ocenění za  
unikátní technická řešení. Konstrukce ramene  
s paralelogramovým mechanizmem skýtá 
mnoho výhod a usnadňuje obsluhu při práci. 

36 3750 51

Ošetřená pole, louky, pastviny… …hráze, meze, živé ploty

Novinka  
Oboustranné 
příkopové 
rameno pro 
komunální 
nosiče.

SR 620

SR 820 TOPPER 9

SR 420
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Prutové	a	hvězdicové	brány		|		Společnost HATZENBICHLER je nositelem 
dlouholetých zkušeností ve výrobě prutových bran pro různé použití. Prutové 
se často doplňují pneumatickým secím strojem a uplatňují se při údržbě  
a obnově trvalých travních porostů, zakládání meziplodin, přihnojování  
s mělkým zapravením. Největší uplatnění však mají v systému ekologického 
zemědělství a žádný EKO zemědělec se bez takového nářadí neobejde. 
Novinkou v systémech mechanické likvidace plevelů jsou hvězdicové brány, 
které jsou agresivnější a v těžkých půdních podmínkách i účinnější. Prutové 
brány se také využívají v systémech mělkého zpracování půdy, kde slouží  
k plošné homogenizaci posklizňových zbytků. Další využití nalezneme  
v jemné přípravě půdy ale i také při ošetření trávníků fotbalových a golfových 
hřišť.

Předseťová	příprava	půdy		|		V jednoduchosti 
konstrukce strojů na předseťovou přípravu 
půdy je síla spolehlivosti a účinnosti strojů 
HATZENBICHLER. Kvalita použitého materiálu  
a dílenského zpracování je pro tyto jednoduché 
stroje prioritou. Možnost volby pracovních orgánů 
určuje stroj pro převažující použití v přípravě půdy.

• Kombinátory nesené v záběrech od 3,0 do 8,0 m.
• Kombinátory polonesené TIGER od 5,0 do 7,0 m.
• Kombinátory polonesené KOMBI 8,0 a 12,0 m.

• Prutové brány s přísevem v záběrech od 1,5 do 18,0 m.
• Prutové brány plecí v záběrech od 1,5 do 27,0 m.
• Hvězdicové plecí brány v záběrech 3,2 do 12,2 m.
• Prutové brány luční se smykovou deskou od 1,5 do 15,0 m.
• Prutové brány mulčovací od 6,0 do 12,0 m.

Meziřádková	kultivace		|		Pro dobrou sklizeň 
vyžadují některé plodiny meziřádkovou kultivaci. 
Plečky jsou nepostradatelným pomocníkem v 
konvenčním i ekologickém pěstování zeleniny, řepy 
a též i kukuřice kde jsou často doplněny řádkovým 
přihnojováním. Sortiment zahrnuje specifikace 
strojů pro porosty řepy, kukuřice, brambor, zeleniny 
ale i například jahod, dýní a dalších speciálních 
plodin. Stavebnicová konstrukce umožňuje 
sestavení stroje pro jakékoli specifické podmínky. 
K tomu slouží i široká volitelná výbava.

• Pracovní záběry pevných rámů  
 od 1,5 do 4,0 m.
• Pracovní záběry hydraulicky  
 sklopných rámů od 4,0 do 9,0 m.
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Jednoduše, spolehlivě, účinně …



Možnost agregace  
se smykovými nakladači.

Profesionální pařezové frézy.Speciální drtiče klestu do Ø10 cm, se stranovým posunem.

Speciální aplikace pro komunální využití  
s vlastním pohonem pro snadnou manipulaci. TV	160	– nejoblíbenější řada štěpkovačů v ČR.

Silné a úsporné motory. Všechny 
řady mají vodou chlazené agregáty.  
Motor je se štěpkovačem spojen  
v řadě = bez ztráty výkonu.

Možnost různých 
speciálních nástaveb.

Karbidové ostří. Dlouhá 
životnost (800 hodin). 
Úspora pohonných hmot. 
Možnost štěpkování 
jehličnatého i listnatého 
materiálu bez ucpávání.

Antistress systém 
znamená ochranu proti 
přetížení energetického 
prostředku a úsporu paliva.

Vlastimil Král, tel.: 606 684 543

Možnost spojení 
s hydraulickým 
ramenem 
pro dosažení 
maximálního 
výkonu.

ing. Michal Weis, tel.: 606 788 451

U nás považujeme prodej 
nového stroje za začátek 
dlouhodobého partnerství. 
Proto Vás budeme 
podporovat dodávkami 
kvalitních originálních dílů  
a technickým servisem 
tak, aby Váš stroj pracoval  
optimálně. Důvěřujte	–	
zůstaňte	originální.

Opotřebitelné díly pro pluhy  
a podmítače jsou tepelně zpracované 
unikátním procesem Kverneland pro 
dlouhou životnost.

Kverneland Group nabízí širokou paletu 
nožů pro Vaše stroje Kverneland  
na sklizeň píce.

Vždy používejte originální nože. Je to  
záruka kvalitního řezu a dlouhé životnosti.

6 nebo 8 lopatek na plochém kotouči 
zajišťuje akcelerační způsob rozmetání, 
čímž se snižuje opotřebení rozmetacího 
ústrojí. Rozhazujte	přesně	a	dlouho	 
s	originálními	lopatkami.

Knock-on		|  Nový systém opotřebitelných dílů  
na podmítačích Kverneland. Funguje na principu 
klínového spojení držáku a pracovního orgánu, kdy 
místo spoje je chráněné výstupkem na pracovním 
orgánu. Výměna opotřebeného dílu, to je jen několik 
úderů kladiva… například podmítač CLC o záběru  
3 m s 11 slupicemi je tak „přezutý“ za 2 minuty! Šetříte 
náklady díky rychlé výměně, možnosti volby správného 
dílu podle hloubky a způsobu zpracování půdy.

Systém Knock-on je nyní použitý  
i na pluhu. Díky důmyslné 
konstrukci, kdy půda ulpívající  
v dutinách chrání díly před vysokým 
opotřebením, je tento systém velmi 
zajímavý. Snadná a rychlá výměna 
bez šroubů, dobré vnikání do půdy 
a dlouhá životnost – to jsou hlavní 
výhody tohoto systému.

Náhradní díly Kverneland jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
konkrétního stroje na optimální výkonnost, dlouhou životnost a ekonomický 
provoz. Vysoký standard kvality náhradních dílů Kverneland umožňuje používání 
inovativních metod a patentovaných procesů při výrobě náhradních dílů.

Diamantově tvrdé jádro 
odhrnovacích desek Kverneland.

Hledejte šipku – záruku originálních 
náhradních dílů Kverneland.

3754 55

Profesionální řešení
Štěpkovače, drtiče

Originál je originál
Náhradní díly



|	 	 1.	 KvG	 Klepp:  Kompletní sortiment pluhů.	 	 |  2.	 KvG	 Nieuw-Vennep:  Stroje pro ochranu a výživu.   
|  3.	 KvG	 Nieuw-Vennep	 Mechatronics:	 	 Elektronika pro Kverneland Group.	 	 |  4.	 KvG	 Kerteminde:  
Pícninářské stroje.		|  5.	KvG	Soest:  Kompletní sortiment secích strojů.		|  6.	KvG	Modena:		Rotační brány, 

rotavátory, mulčovače.		|  7.	KvG	Les	Landes	Génusson:  Talířové brány, radličkové kultivátory, hloubkové 

kypřiče a stroje na pasivní přípravu půdy.		|  8.	KvG	Metz:  Centrální sklad náhradních dílů.		|  9.	KvG	Ravenna:  
Lisy s pevnou a variabilní komorou a baličky píce.		|  10.	KvG	SILOKING	Tittmoning:		Tažené a samochodné 

míchací krmné vozy.		|  11.	HATZENBICHLER	St.	Andra:  Sortiment prutových bran, strojů na meziřádkovou 

kultivaci, kultivátory.	 	 |  12.	 McCONNEL	 Ludlow:  Sortiment plošných mulčovačů a příkopových ramen.   
|  13.	MULCHING	SYSTEMS	Soest:		Kompletní sortiment zemědělských a komunálních mulčovačů.  
|  14.	VANDAELE	Oostrozebeke:  Sortiment štěpkovačů, drtičů klestu a pařezových fréz.

Váš regionální prodejce:
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Evropské výrobní závody

Kverneland Group Czech s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun | tel.: 311 636 768 | www.kvernelandgroup.cz | www.kvgcz.cz


