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Obohacování odhrnovacích desek uhlíkem po dobu 12 hodin při 960°C.

Tajemství
se skrývá

pod barvou
“Tajemství se skrývá 

pod barvou”

Indukční zpracování rámu.

Jedinečné ošetření a tepelné zpracování oceli pro celý 
pluh zaručuje nepřekonatelnou Kverneland kvalitu ...
Jste zvědaví? Naskenujte QR kód a pohleďte 
za kulisy! 

Kverneland | Kvalita vycházející z tradice

Bórová ocel na míru 
+ Unikátní procesy tepelného 

zpracování 
= Nedostižná pevnost Kverneland
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Inovace od samého začátku 130 let zkušeností
Kverneland | Kvalita vycházející z tradice

Počátky výroby pluhů Kverneland.

Výsledek ...  
Jedinečná ocel Kverneland

1. Optimální pevnost
2. Nezbytná pružnost

... tvrdý jako diamant a přesto přizpůsobivý!

2
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Jedinečná ocel Kverneland 
Více než 130 roků zkušeností s vývojem 
speciálních ocelí a procesů tepelného  
zpracování se odrazilo v nepřekonané kvalitě  
a odolnosti proti opotřebení – ocel Kverneland 
je jedinečná.

Pluh Kverneland je lehčí než konkurenční 
výrobky, ale díky speciálnímu tepelnému zpra-
cování je mimořádně robustní.

Jedinečné tepelné zpracování výrobků 
Kverneland je zárukou vynikajícího výkonu, 
kvality a dlouhé životnosti pluhů.

Kverneland je na celém světě známý 
jako přední výrobce výkonných  
pluhů pro všechny půdní podmínky.

Inovace od samého začátku
V roce 1879 založil Ole Gabriel Kverneland 
ve věku 25 let kovárnu. V malé vesnici jižně 
od Stavangeru v Norsku začala úspěšná  
historie. Syn místního farmáře znal  
v té době nejlépe požadavky zemědělství. 
Vyvíjet nářadí pro moderní zemědělství  
pro něj byla vášeň.
 

Díky své cílevědomosti a nápaditosti  
realizoval mnoho inovací. Na základě svých 
vynikajících znalostí zpracování oceli vyvinul 
orební tělesa do stavu, kdy zdolala  i pod-
mínky kamenité a tvrdé půdy ve Skandinávii. 
Byl položen základní kámen úspěšné  
budoucnosti.

V průběhu let vyvinul Kverneland se svými 
inženýry různé procesy tepelného zpracování 
oceli a svoji speciální ocel. Ocel SAGITTA!
 

S touto novou ocelí jedinečné tvrdosti  
se Kvernelandovi dařila výroba robustních 
pluhů. Dnes je Kverneland přední výrobce  
pluhů a má silnou tržní pozici na celém 
světě.

Vývoj orientovaný na zákazníka 
Jako pro předního výrobce pluhů je pro 
Kverneland mimořádně důležitý vývoj  
orientovaný na zákazníka. Všechny inovace, 
nový vývoj a zdokonalování jsou harmo-
nizovány a testovány v těsné spolupráci 
se zemědělci. Z toho důvodu jsou výrobky 
optimálně sladěny s požadavky zákazníků.

Indukčně kalený rám 
Kverneland používá pro nesené otočné pluhy 
rámy různých rozměrů. Díky indukčnímu  
kalení se však mohou všechny rámy vyrábět 
s tloušťkou stěny 6,3 mm.

Pevnost a pružnost

Vysoce kvalitní ocel, která je dále  
tepelně zpracovaná 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, umožnují 
docílit menší hmotnosti pluhu při zachování 
dostatečné pevnosti. 

Všechny výhody Kvernelandu ...

 ■ jedinečná Kverneland kvalita díky oceli SAGITTA ®  
a tepelnému zpracování a indukčnímu kalení

 ► nesmírně robustní a dlouhověký a vysoká prodejní cena 
použitého stroje

 ► relativně nízká hmotnost a tím malá potřebná zvedací 
síla 

 ■ Kverneland orební těleso č. 28 – prokazatelně velmi malá 
potřebná tahová síla:

 ► nízká spotřeba pohonných hmot
 ► univerzální orební těleso pro všechny půdní podmínky  

 ■ nejjednodušší manipulace při nastavování a během práce 
 ► krátké doby přípravy 

 ■ Auto-Line
 ► není nutné náročné přizpůsobení tahové linie a bodu 
tahu 

 ■ bezúdržbové jištění proti přetížení/jištění střižným šroubem 

 ■ příslušenství přizpůsobené lokalitě 

 ■ zvláštní příslušenství: Packomat

Kverneland je vedoucí světový výrobce pluhů 
s dominantním postavením v Evropě 
a vyvážející do více než 50 zemí světa

s nářadím na zpracování půdy,
130 let zkušeností
se zpracováním oceli



50 cm/20" 30 cm/12"

Variabilní během orby
Systémy | Kverneland systém Variomat ®

Rychlá úprava
Kverneland systém Variomat ® umožňuje 
plynule nastavit záběr pluhu. Požadovaný 
pracovní záběr lze nastavit šroubem nebo 
hydraulicky pohodlně ze sedadla traktoru. 
Pracovní záběr má značný vliv na výsledek 
orby. Záběr lze optimálně přizpůsobit podle 
lokality a půdních podmínek. Bod tahu  
se automaticky přizpůsobí díky systému 
Auto-Line.
 
Zvýšená výkonnost
Systém Variomat nabízí nejen úsporu  
nákladů a výhody vyplývající z výkonu,  
ale také usnadnění práce. Z hlediska celkové 
výkonnosti je významným ziskem schopnost 
měnit pracovní šířku pluhu.

Bezúdržbový
Kverneland systém Variomat ® disponuje 
jedinečným, neopotřebovatelným spojením 
mezi slupicí a hlavním rámem. Systém  
je tvořen robustním 24 mm svorníkem,  
distanční trubkou, dvěma speciálně tepelně 
zpracovanými kuželovými a kalenými,  
vyjímatelnými pouzdry. Je naprosto  
bezúdržbový.

Tepelným zpracováním použité vysoce  
kvalitní oceli a absolutní výrobní přesností  
je zaručena perfektní funkční bezpečnost  
při minimálním opotřebení.

Patentovaný systém Vari-width zajišťuje 
konstantní změny nastavení radlic v celém 
rozsahu záběru. To znamená, že plaz  
je neustále rovnoběžný s kolem traktoru  
a taková linie zůstává nezměněná. Potřebná 
tahová síla je tedy relativně nižší.

Tepelně zpracovaný hlavní rám spolu se šrouby, distanční trubkou a kalenými pouzdry zajišťuje jedinečné,  
neopotřebovatelné spojení mezi slupicí a hlavním rámem.

Auto-Line:  
Automatické přizpůsobení tahové linie

Kverneland PG 100 Variomat ®

U Kverneland systému Variomat ® 
lze pracovní záběr, podle modelu  
od 30 do 55 cm (12 až 22“), nastavit 
plynule hydraulicky (zvláštní výbava) 
ze sedadla traktoru za jízdy. 
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Nepřekonatelný na kamenitých 
půdách

Systémy | Kverneland jištění proti přetížení

Výška zdvihu (cm)

Hydraulické systémy

Kverneland Auto-Reset

Pružinové systémy

V případě potřeby zesílené pružiny
Systém proti přetížení je standardně vyba-
vený devíti tepelně zpracovanými pružinami 
Kverneland (900 kg). Při zvláště těžkých 
podmínkách je možno doplnit zvláštní listové 
pružiny až do vypínací síly 1400 kg.
 

Vypínací charakteristika
Graf objasňuje rozdíly mezi třemi různými systémy jištění proti přetížení (hydraulickým, s vinutou pružinou a jedinečným systémem s listovými 
pružinami od Kvernelandu) a znázorňuje průběh síly při zvětšující se výšce zdvihu orebního tělesa.

Výhoda
Systém proti přetížení s listovými pružinami Kverneland lze vřele doporučit. Při najetí na překážku poklesne tlak na ostří, rám a součásti pluhu 
tím, že povolí tlak pružiny. Zatížení přenášená na pluh se zmenší, což zaručuje delší životnost a lepší orbu. Překážky se objedou a zůstanou 
v zemi.
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Dva svazky pružin
se 14 pružinami (1400 kg)

Standardní svazek pružin
s 9 pružinami (900 kg)

Kverneland Tip!

Lehký, robustní a snadno ovlada-telný – to jsou 3 podstatné výhody pluhu Kverneland.  

Přesvědčte se sami ...  Naskenujte QR kód a na videu odhalte live nastavení pro nesené obracecí pluhy.

Spolehlivý systém
Díky jednoduchému systému listových pružin 
se slupice rychle a spolehlivě vyhnou  
kamenům a jiným překážkám v půdě.  
To zabrání silným nárazům a poškozením, 
neboť systémem je dáno, že se s narůstající 
výškou zdvihu orebního tělesa snižuje odpor 
listové pružiny. Po přejetí překážky se orební 
těleso automaticky vrátí do své správné  
pracovní hloubky.
 

Rychlejší než kdy předtím
Dnešní požadavky na produktivitu vyžadují 
stále vyšší pracovní rychlosti. To také  
znamená zvýšené požadavky na materiál. 
Aby vyhověl dennímu nasazení, Kverneland 
stále testuje a zkoumá a pracuje na dalších 
prakticky orientovaných vývojových stupních 
svých výrobků.
 

Jednoduchý a praktický
Systém jištění proti přetížení od Kvernelandu 
je maximálně jednoduše, avšak robustně 
konstruovaný a s překážkami si poradí  
bez problémů. Vyžaduje malou údržbu,  
ale současně zaručuje vysokou spolehlivost 
po mnoho let.
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Naše odpověď na široké pneumatiky 
při orbě

Orební tělesa | Orební těleso č. 28

Vysoce hospodárná a odolná
Orební tělesa | Přehled

Under the Paint,
Only Heat Treated Parts!

Výhody:
 ■ vytváří široké dno brázdy  ► použití pneumatik  

šetrných k půdě
 ■ malá potřebná tahová síla a tím nižší spotřeba  

pohonných hmot
 ■ excelentní překlápění půdní skývy již při pracovní 

hloubce 12 cm
 ■ vynikající zapravení organických látek
 ■ univerzální orební těleso pro skoro všechny půdní 

podmínky

Na pluzích Kverneland se sériově montuje 
Kverneland orební těleso č. 28. Od lehkých 
písčitých půd až po těžké jílovité půdy – 
orební těleso č. 28 lze používat univerzálně 
téměř všude a vykoná vynikající práci.

Mimořádně dlouhá odhrnovačka  
pološroubovitého tvaru obrací půdní  
skývu velmi čistě a zanechává rovný povrch. 
Orební těleso č. 28 se vyznačuje zvláště 
vytvářením širokého dna brázdy.  
Ve srovnání s tělesem č. 9 se dosahuje dna 
brázdy širšího o 25 %. Brázda je dobře  
sjízdná a vhodná pro použití pneumatik  
o šířce až 710 mm.

Velká odolnost proti opotřebení
Orební tělesa Kverneland se vyrábějí ze 
speciálně kalené oceli s měkkým jádrem.  
Při 12hodinovém tepelném zpracování  
podrobuje Kverneland materiál jedinečnému 
postupu, který spojuje nejvyšší odolnost proti 
opotřebení s nezbytnou pružností.
 
V průběhu let vyvinul Kverneland řadu 
orebních těles, aby vyhověl pokud možno 
všem půdním podmínkám. Na celém světě 
jsou známá pro svoji výbornou kvalitu orby, 
vynikající odolnost proti opotřebení a malou 
potřebnou tahovou sílu.
.
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Profil brázdy s orebním tělesem č. 9 
pracovní hloubka: 28 cm, dno: 23 cm, šířka: 62 cm

Profil brázdy s orebním tělesem č. 28 
pracovní hloubka: 26 cm, dno: 30 cm, šířka: 73 cm

Kverneland ED s orebním tělesem č. 30

Orební těleso č. 9
 ■ univerzální tvar
 ■ pro lehké a středně těžké půdy
 ■ malá potřebná tahová síla
 ■ pracovní hloubka 18-30 cm
 ■ pracovní záběr 30-50 cm
 ■ odhrnovačka = 40°

Orební těleso č. 14
 ■ univerzální tvar s plastovou odhrnovačkou
 ■ pro vlhké, lepivé nekamenité půdy
 ■ malá potřebná tahová síla
 ■ pracovní hloubka 18-35 cm
 ■ pracovní záběr 30-55 cm
 ■ odhrnovačka = 46°

Orební těleso č. 19
 ■ univerzální tvar
 ■ pro střední a těžké půdy
 ■ zvláště vhodné pro velká množství organických  

zbytků (kukuřičná sláma)
 ■ pracovní hloubka 18-35 cm
 ■ pracovní záběr 30-55 cm
 ■ odhrnovačka = 46°

Orební těleso č. 30
 ■ těleso se 4 nezávisle vyměnitelnými pruty
 ■ plastová vložka v přední části
 ■ tvar tělesa jako č. 19
 ■ vhodné pro všechny druhy půd
 ■ intenzivní drobení překlopené půdní skývy
 ■ pracovní hloubka 18-35 cm
 ■ pracovní záběr 30-55 cm
 ■ odhrnovačka = 46°

Orební těleso č. 28
 ■ univerzální tvar - velmi malá potřebná tahová síla
 ■ pro těžké a nejtvrdší podmínky
 ■ speciálně pro traktory s širokými pneumatikami
 ■ vynikající překlápění půdní skývy
 ■ pracovní hloubka 12-30 cm
 ■ pracovní záběr 30-55 cm
 ■ odhrnovačka = 40°
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Manuální nastavení záběru

Šířku brázdy lze nastavovat od 35 do 45 cm (14, 16, 18“) v krocích po 5 cm. 
Nastavení se provádí přemístěním šroubu na každém držáku slupice. Při změně šířky 
brázdy se musí znovu nastavit i kolo.

Modely | Kverneland PN/RN
Jednoduché,  
ale cenově efektivní řešení

Kverneland PN/RN tvoří základ 
návěsných pluhů s předsazeným 
opěrným kolem od Kvernelandu.

Robustní konstrukce
Robustní rám čtvercového průřezu  
120 x 200 mm pro 5radličné pluhy PN/RN  
a 200 x 200 mm pro 6- a 9radličné pluhy  
PN/RN. S manuálním nastavením  
pracovního záběru a automatickým vedením 
hloubkového kola představuje správné 
řešení pro velké výkony s nízkými náklady.

Pluh PN je vybavený známým jištěním  
s listovými pružinami Kverneland, zatímco 
RN má jištění střižnými šrouby.

Předsazené hloubkové kolo
Předsazené hloubkové kolo umožňuje orbu 
až k hranici pole, až k příkopům a plotům.  
Je řízené mechanicky a zajišťuje přesné 
vedení pluhu.

Velmi snadno ovladatelný
Pro zajištění velmi malého poloměru otáčení 
je bod otáčení umístěný přímo za konstrukcí 
tříbodového závěsu. Pluh tak vytváří spolu 
s tažným traktorem soupravu, s níž se velmi 
snadno manévruje.
 

Perfektní úprava
Díky velké výšce pod rámem 70 nebo 75 cm, 
která je u pluhu PN a 70 nebo 80 cm u pluhu 
RN, jsou pluhy použitelné za všech  
podmínek. S výjimkou největšího modelu  
lze pluhy PN/RN rozšířit o jedno orební  
těleso. Pluhy PN/RN jsou k dispozici  
s podélnou roztečí orebních těles 100 cm. 
Pluhy PN/RN jsou rovněž k dostání  
v 5- až 7radličné variantě s podélnou roztečí 
orebních těles 115 cm.
 

Zvláštní příslušenství
Pluh Kverneland PN/RN je k dostání  
s různými orebními tělesy, předradličkami, 
kotoučovými krojidly a s hydraulickým  
nastavením první brázdy.

Kverneland PN 100 Kverneland PN 100 

Kverneland RN 100
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Kverneland PG 100 Variomat ®

PG/RG Konstrukce tříbodového závěsu se závěsnou 
hlavou

Modely | Kverneland PG/RG Variomat ®

Silné a spolehlivé  
ve všech podmínkách

Jednoduchá změna pracovního záběru 
za jízdy: Na PG/RG je standardně systém 
Kverneland Variomat ®. Plynulé variabilní 
šířky brázd od 35 do 50 cm (14 až 20“).  
Lze tím zvýšit pracovní výkon až o 30 %.

Systém Variomat ® je patentovaná  
konstrukce s hydraulickým válcem  
ve výsuvném rámu. Konstrukční provedení 
chrání hydraulický válec a ventily před 
možným poškozením.
 

Umístění hloubkového kola a kompaktní  
závěsné hlavy (první orební těleso  
se nachází velmi blízko traktoru) zajišťují 
operativnost jak na úzké souvrati,  
tak na členitých pozemcích.

Bezpečná přeprava
Pluh PG se pro přepravu snadno otočí  
do motýlí polohy a uloží na rám hloubkového 
kola. Uzavírací kohouty brání sklopení  
za jízdy.
 

Pluhy PG/RG jsou sériově vybavené 
opěrným kolem 400 x 22,5/14. Jako zvláštní 
příslušenství lze objednat úzké, ale vysoké 
kolo 14,9 x 24/8 nebo široké kolo  
500 x 22,5/14.

PG/RG lze vybavit různým zvláštním  
příslušenstvím. Je možné namontovat  
rameno pěchu a hydraulické nastavení první 
brázdy.

Pluh PG/RG poskytuje dobrou  
stabilitu při práci a během přepravy, 
malý poloměr otáčení, zvláště  
na úzkých souvratích, a možnost 
orat až k okrajům pole.

Díky své jedinečné geometrii a orebním 
tělesům Kverneland vyžaduje PG/RG zvláště 
malou tahovou sílu a dokáže svoji práci  
provést nákladově velmi efektivně.
 

Pluh Kverneland PG/RG přesvědčuje svým 
pracovním výkonem. Jako hlavní rám slouží 
indukčně kalený čtyřhranný dutý profil 
s průřezem 150 x 150 mm. PG má výšku 
pod rámem 70 nebo 75 cm  
a je vybavený Kverneland jištěním  
Auto-Reset proti přetížení. Naproti tomu  
má RG výšku rámu 70 nebo 80 cm a jištění 
proti přetížení střižnými šrouby. Oba modely 
lze objednat s podélnou roztečí orebních 
těles 100 cm jako 5- až 8radličné nebo  
s podélnou roztečí těles 115 cm jako  
5- až 8radličné. Osmiradličný pluh  
s podélnou roztečí těles 115 cm je vždy  
ve verzi 7 + 1, to znamená, že poslední  
těleso je namontované na přírubě.

Kverneland PG 100 Variomat ®

Kverneland PG 100 - perfektní práce

Předsazené opěrné kolo na PG/RG
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Kverneland PB 100, 6 radlic

Spojení tradice a kvality
Modely | Kverneland PB Variomat ®

Direktivy moderního zemědělství 
jsou nákladová efektivita  
a účinnost. V podobě jedinečného 
systému Kverneland PB Variomat ® 
se před mnoha roky inženýrům  
společnosti Kverneland podařilo 
sloučit tato přání.

PB se se svojí zvláštní konstrukci etabloval 
na trhu na dlouhé roky. S kloubem  
na konstrukci tříbodového závěsu  
a vlečeným opěrným kolem lze optimálně 
přenášet sílu z pluhu na traktor. To zlepšuje 
trakci.

Kverneland PB je založený na silném,  
indukčně kaleném hlavním rámu  
(200 x 200 mm). Díky jištění proti přetížení 
listovými pružinami ho lze používat  
ve všech lokalitách. Výška rámu činí  
70 nebo 75 cm. Ve 4- až 8radličné  
variantě je PB k dispozici s podélnou  
roztečí orebních těles 100 cm,  
ve 4- až 7radličné variantě s podélnou 
roztečí těles 115 cm. Šířku první brázdy 
lze nastavovat sériově šroubem nebo jako 
zvláštním příslušenstvím pomocí  
hydraulického válce.

Kverneland Variomat ® 
Pluh PB je sériově vybavený systémem 
Variomat ® pro plynulé nastavení pracovního 
záběru. Tato operace je možná pohodlně 
hydraulicky ze sedadla traktoru. Pracovní 
záběr je 30 až 50 cm u PB 100 nebo  
35 až 55 cm u PB 115.

Speciální závěs
Pluh je s traktorem spojený pevným  
kloubem. Traktor může zatáčet bez omezení. 
Tím se důsledně šetří spodní ramena  
tříbodového závěsu, převodovka  
a pneumatiky.

Lepší přenos váhy na zadní nápravu 
traktoru
Pluh byl zkonstruován speciálně pro použití 
s traktorem s pohonem obou náprav. 
Geometrie pluhu PB se vzadu umístěným 
opěrným kolem pluh optimálně vyvažuje.  
Tak lze pro zlepšení trakce optimálně 
přenést sílu pluhu na traktor.

To zajišťuje optimální rozložení zatížení  
v poměru 40/60 % na přední/zadní nápravě. 
PB tak lze provozovat hospodárně s malými 
provozními náklady.

Bezpečnost proti převržení  
při otáčení
Při otáčení na souvrati je dodržen optimální 
úhel mezi traktorem a pluhem. To snižuje 
zatížení spodních ramen tříbodového závěsu 
traktoru. Bezpečný systém otočí pluh  
maximálně přesně za všech podmínek.

Hydraulické ovládání
Hloubkové kolo je hydraulicky spojené  
s otočí pluhu, čímž je zajištěno, že pluh vždy 
sleduje stopu traktoru. Patentovaný  
hydraulický systém od Kvernelandu  
umožňuje malý poloměr otáčení a vynikající 
manévrovatelnost během práce nebo  
při přepravě.

Bezpečná přeprava
Pluh PB se pro přepravu snadno otočí  
do motýlí polohy a uloží na rám hloubkového 
kola. Uzavírací kohouty brání sklopení  
za jízdy.

Kverneland PB 100 Variomat ® | Detail: hydraulické nastavení první brázdy Hydraulicky řízené vlečené hloubkové kolo

Kverneland PB 100 v přepravní poloze
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Kverneland PW s dvěma půdními pěchy Packomat

Kverneland PW 100 Variomat ® On-Land s Packomatem – orba a utužení jedním pracovním přejezdem

Účinné, flexibilní a jednoduše 
ovladatelné

Modely | Kverneland PW/RW a PW/RW Variomat ®

Kverneland PW/RW je nápravový 
pluh, který přesvědčuje svojí 
jedinečnou koncepcí „3 v 1“. 
Patentovaný systém dovoluje  
uživateli využívat pluh maximálně 
efektivně vcelku nebo odděleně.

Pluh PW/RW s podélnou roztečí orebních těles 
100 nebo 115 cm lze vybavit manuálním  
nastavení změn záběru nebo plynulým  
nastavením Variomat ®. K dispozici je jako  
7- až 12radličný. Zatímco je PW vybavený 
jištěním s listovými pružinami Auto-Reset  
a má výšku rámu 70 nebo 75 cm, má RW  
při výšce rámu 70 nebo 80 cm jištění střižnými 
šrouby. 
 

Podle velikosti modelu je základem indukčně 
kalený hlavní rám 120 x 200 nebo  
200 x 200 mm.

Koncepce Kverneland „3 v 1“
Návěsný obracecí pluh Kverneland „3 v 1“  
je vpředu tvořen robustním návěsným pluhem 
a vzadu běžným neseným otočným pluhem  
na tříbodovém závěsu.

Flexibilita
Toto jedinečné konstrukční provedení ponechá 
uživateli volbu správné kombinace podle  
lokality: buď celý pluh, nebo přední návěsný 
pluh, nebo jen zadní nesený otočný pluh.  
V některých situacích může být výhodné 
používat jen přední část. 

Aby bylo například možné pracovat  
za mokra nebo za velmi těžkých podmínek, 
nebo podle použitého traktoru. Přední těžší 
část pluhu může dosáhnout optimálního  
výsledku za všech podmínek. Může být také  
výhodné použít jen zadní část, neboť nesený 
otočný pluh se hodí pro menší pole.

Zadní část pluhu
Pokud si to budete přát, můžete PW/RW  
objednat s manuálním nastavením záběru  
nebo v provedení se systémem Variomat ®.  
V případě manuální verze je zadní část běžný 
pluh ED/LD nebo EG/LB, ve verzi Variomat ® 
vždy se závěsnou hlavou 200.
 

Jednoduchý a rychlý
Zadní pluh lze odpojit a použít během několika 
minut. Stejně rychlé je připojení pluhu.

Kverneland PW/RW “3 v 1” je tvořen robust-
ní přední částí s indukčně kaleným hlavním 
rámem. Rozměry rámu se mění podle počtu 
brázd. Ve střední části na nápravě pluhu  
je zabudovaná hydraulika tříbodového závěsu, 
k níž se připojuje nesený pluh. Pluh optimálně 
kopíruje obrysy pole.

Verze On-land
PW/RW je k dispozici ve 3 verzích:

 ■ použití v brázdě
 ■ použití v brázdě nebo mimo brázdu  
(On-land), krátký, při max. rozchodu  
kol 3,50 m s Packomatem

 ■ použití On-land, dlouhý, při max. rozchodu 
kol 4,50 m bez Packomatu

Nastavení požadované polohy se provádí 
podle výbavy pohodlně hydraulicky  
ze sedadla traktoru.

►

Kverneland PW 100 – rychlé a bezpečné oddělení „3 v 1“Kverneland PW 100 Variomat ® s Packomatem

Otáčení pluhu Kverneland PW 100 Variomat ®
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Chytře se systémem ISOBUS
Modely | Kverneland PW/RW a PW/RW Variomat ®

Práce s dlouhým pluhem se může 
zdát obtížná, ale model Kverneland 
PW/RW „3 v 1“ je vybavený  
pokročilým systémem řízení, který 
zjednodušuje ovládání.

Můžete si zvolit z různých systémů 
ovládání pluhu:

 ■ řídicí jednotka ATS (Automatic-
TurningSequence), volitelně: ISOBUS 
kompatibilní

 ■ manuální provoz s přídavnou ovládací 
skříňkou

 ■ manuální provoz pomocí řídicí jednotky 
traktoru

Když je pluh vybavený systémem ATS,  
je velmi jednoduché ovládání na souvratích. 
Stačí jenom vpředu vyzvednout pluh a třikrát 
stisknout tlačítko ATS. Funkce otáčení  
pracují během manévru otáčení traktoru 
na souvrati plně automaticky. Poté je pluh 
připravený na další pracovní přejezd. Zadní 
část pluhu, která je vybavená hydraulickým 
třetím bodem, je během operace otáčení  
přidržována v horní poloze. To zajišťuje  
perfektní zahloubení a vyhloubení pluhu  
na souvrati.

Jednoduché ovládání
Když je pluh vybavený profesionální řídicí 
jednotkou ATS, stačí stisknout ovládací 
tlačítko, aby automatický hydraulický systém 
otočil pluh a uvedl ho do správné polohy. 
Pluh lze vybavit rovněž ovládáním ISOBUS 
nebo jsou všechny hydraulické funkce  
napojeny do hydrauliky traktoru.

Bezpečné a pohodlné otáčení
Neuvěřitelně snadné ovládání! Při otáčení  
na souvrati speciálně zkonstruovaná  
střední část spustí pluh dolů, aby tak zajistila 
optimální stabilitu – a bezpečnost. Protože 
80 % váhy pluhu spočívá na střední části, 
může traktor ostře zatáčet.

Konstrukce střední části zajišťuje vynikající 
manévrovatelnost také při práci  
a při přepravě.
Sériově jsou pluhy PW/RW vybavené koly 
400 x 22,5/14. Jako zvláštní příslušenství  
lze objednat široká kola 500 x 22,5/14.  
PW/RW lze vybavit různým zvláštním  
příslušenstvím a půdním pěchem Packomat.

Stabilnější a bezpečnější přeprava
Změna z pracovní do přepravní polohy  
se provede za několik sekund. Pluh se napůl 
otočí a pak spustí na svoji střední část.  
V takzvané motýlí poloze je pluh velmi  
stabilní a má dobrou manévrovatelnost.  
Jako doplňkovou výbavu lze pro oba modely 
PW/RW dodat veškeré osvětlení pro jízdu  
po silnici.

Kverneland PW 100 Variomat ® s Packomatem – ISOBUS zjednodušuje ovládání

Řídící jednotka ATS

Kverneland PW 100 On-land (traktor jede mimo brázdu) Kverneland PW v přepravní poloze

Technologie ISOBUS na pluhu

Kverneland Tip!

Chytřeji, účinněji a jednodušeji.Chytrá práce se systémem ISOBUS!  
Pokud se chcete dozvědět ještě víc...  Naskenujte QR kód a odhalte celý svět iM FARMING.
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Perfektní urovnání a utužení
Příslušenství | Kverneland Packomat

Kverneland PW 100 s půdním pěchem Packomat Perfektní práce půdního pěchu Packomat Packomat v přepravní poloze

Packomat pracující na těžké půdě

Přední prutové brány

Kverneland Packomat činí orbu ještě 
účinnější – půdní pěch integrovaný 
přímo na pluhu. Orba, urovnání  
a utužení pouze jedním pracovním  
přejezdem.

Při orbě hraje zvláštní roli urovnání 
a dobré utužení. Ekonomické  
a agrotechnické výhody při použití 
půdního pěchu přinášejí velký  
užitek. 

Packomat následuje za pluhem
Ve srovnání s běžnými půdními pěchy, které 
jsou tažené za pluhem, je Packomat  
ramenem ze speciálně kalené pružinové 
oceli pevně připevněný k pluhu. Pomocí  
ramena lze přenést váhu pluhu  
na Packomat, aby se utužování půdy  
provádělo se správným přítlakem. 
Mechanickým nastavením lze na Packomat 
pohodlně přenést sílu 1.250 kg  
(6radličný pluh).

Dobré urovnání
Podle druhu půdy může být obraz orby silně 
variabilní. Na urovnávání má Packomat  
jednořadé přední brány s 16 mm (volitelně  
20 mm) pružnými prsty. Tyto přední prutové 
brány se vedle urovnání postarají také  
o první drobení předtím, než zbytek  
převezmou kotouče půdního pěchu. Pruty 
bran lze vybavit otočnými radličkami nebo 
noži.

Utužení do hloubky
Kola pěchu o průměru 600 mm jsou 
uspořádána v rozteči 20 cm, úhel činí 30°. 
Mezi koly půdního pěchu jsou škrabky které 
se postarají o to, aby při použití nedocházelo 
k ucpávání. Díky tomuto uspořádání  

a kruhovému tvaru docílí Packomat pásové 
utužení do hloubky. Packomat tak zajistí 
dobrou přípravu seťového lůžka. Na lehkých 
půdách je půda téměř perfektně připravená 
pro výsev, při těžkých půdních poměrech  
se usnadní následné pracovní operace.

Použití a přeprava
Packomat Kverneland se může používat  
na 3- až 10radličných pluzích. Při použití  
se může rameno hydraulicky zvedat,  
aby se zajistila čistá orba na souvrati nebo 
na okraji pole. Při přepravě se Packomat 
otočí nad pluh nacházející se v motýlí poloze 
a spustí dolů. Tak jsou splněny  
zákonné požadavky pro přepravu.

Pro Packomat mluví následující 
výhody ...

Ekonomické výhody:
 ■ úspora času a peněz: orba a utužení  
v jednom pracovním přejezdu

 ■ ekologičnost: mechanický proces
 ■ účinnost: pracuje ve všech půdních  
podmínkách

 ■ hospodárnost: není nutná přídavná tahová 
síla

 ■ chytrost: integrovaný na pluhu,  
i při přepravě

Agrotechnické výhody:
 ■ drobení půdy a utužení v hloubce
 ■ přímé obnovení struktury půdy 
 ■ snížení vypařování díky menšímu povrchu
 ■ zvýšení vzlínavosti a kapilarity v půdě
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Drtič hrud

Drtič hrud je jednoduše přišroubovaný v odhrnovačce  
a umožňuje rozkrojení obrácené půdní skývy. Díky 
řezání se půda lépe rozdrobí.

Zahrnovací límec

Slouží k zapravení velkého množství rostlinných zbytků.

Předradlička s jednoduchým nastavením hloubky

Pro zajištění optimální polohy předradliček jsou předradličky pro všechny modely pluhů k dostání  
s rychloupínacím systémem.

Předradličku lze velmi jednoduše posouvat všemi směry podle půdních podmínek. Speciální prohlubně  
na ramenu předradličky umožňují přesné nastavení hloubky. Protože je předradlička třmenem pevně  
připevněna k držáku slupice, je možné předradličku nastavit nahoru a dolů povolením jednoho šroubu.  
Po nastavení se šroub utáhne a zajistí.

Předradličky jsou k dostání ve dvou verzích: klasické předradličky nebo předradličky kukuřičného typu, které 
jsou vhodné pro obtížnější podmínky s velkým množstvím posklizňových zbytků.

Předradličky jsou určeny pro účinné zapravování trávy, slámy a plevele, aby se připravilo seťové lůžko  
bez posklizňových zbytků.

Kverneland nabízí pro použití taženého půd-
ního pěchu speciální rameno. Rameno pěchu 
lze připevnit ke všem neseným otočným 
pluhům.

Rameno pěchu je ovládáno hydraulicky. Vhodnou  
pracovní polohu lze seřídit pomocí šroubu. Manuálně 
lze rameno uvést do přepravní polohy.

Pro hladké a plynulé použití je zabudován systém 
odpružení, který tlumí rázy při zachycení pěchu.

Slupice se střižným šroubem 

Slupice se střižným šroubem s vypínací silou 

4.500 kg (LD, LS, LB, LO) nebo 3 400 kg u pluhu 150 B

Jištění proti přetížení s listovými pružinami

 ■ vypínací síla 900 až 1.400 kg
 ■ modely: 150 S, 150 S Variomat, ED, ES, EG, EO

Hydraulické jištění proti přetížení 

 ■ s nastavitelnou vypínací silou od 600 do 2.100 kg 
 ■ modely: ED, ES, EG, EO

Eco ostří

U tohoto systému pracují podrývací dláta v hloubce  
10 cm pod úrovní pluhového ostří.

Ostří s otočným dlátem

Nejúčinnější systém pro práci v tvrdých půdách způso-
bujících silné opotřebení a všeobecně v obtížných pod-
mínkách..

Ostří se zapuštěným dlátem

Vynikající pro lepivé půdy – dláto je připevněno jediným 
šroubem a lze je tak snadno vyměnit.

Nožové krojidlo

Alternativa ke kotoučovému krojidlu, snižuje potřebnou 
tahovou sílu a opotřebení předních hran odhrnovaček 
na těžké půdě, jen pro radlice s otočným dlátem.

Předralička klasického typu 

Předradlička kukuřičného typu

Kotoučová krojidla

Kotoučová krojidla se postarají o čistou poslední 
brázdu. Dodávají se s průměrem 45, 50 a 55 cm 
hladká (zvlněná) nebo ozubená. Lze je přizpůsobit 
horizontálně i vertikálně.

Plazový nůž

Dobrá alternativa ke kotoučovému krojidlu tam, kde 
je nutno snížit hmotnost, nebo tam, kde je pravděpo-
dobnost ucpávání kameny nebo slámou. Optimální v 
kombinaci s předradličkami.

Kotoučové krojidlo hladké (zvlněné)

Kotoučové krojidlo ozubené

Rozšiřovač brázdy

Je potřebný na posledním orebním tělese, když jsou 
pneumatiky traktoru mnohem širší než záběr těles.

Systém odpružení na rameni pěchuRameno pěchu pro tažené půdní pěchy

 

Vyberte si
Příslušenství | Typy jištění, volitelná výbava

Ochrana plazu

Tento výměnný díl chrání koncovou část plazu před 
opotřebením. Zaručuje tak delší životnost.



Snadno a rychle Pro pluhová ostří
Kverneland Knock-on ® Kverneland Knock-on ®

Opotřebená špice

Narážení nové špice

Vyrážení špice Nová špice

Kverneland určuje trendy  
v zemědělské technice již mnoho 
let. Mnoho inovací Kverneland  
se již stalo standardy běžně 
používanými v zemědělském  
sektoru. Kverneland Knock-on®  
je tedy přirozeným pokračováním 
tohoto vývoje.

Chytré
Knock-on® je systém, který se skládá pouze 
ze dvou částí: držáku, přišroubovaném  
na standardním pluhovém ostří a narážecí 
špice.

Elegantní
Kverneland Knock-on® je univerzální systém. 
Špice Knock-on® se dají použít  
i na radličkových podmítačích.

S dlouhou životností
Knock-on ® systém těží z kvality používaných 
materiálů a technologie zpracování oceli 
Kverneland. Kvelita materiálu a důmyslná 
konstrukce jsou zárukou dlouhé životnosti 
systému. Proto špice Knock-on® mohou 
pracovat a být použity ve všech půdních 
podmínkách.

Rychle
Špice Knock-on ® jsou vyměněny během pár 
vteřin. Je to značná úspora času, zvláště  
při orbě v abrazivních půdách nebo máte-li 
pluh s mnoha radlicemi.

Snadno
Jediné nářadí, které potřebujete k výměně 
špice je kladivo a vyrážeč. Polní testy 
prokázaly, že nejčastěji se používají 3 špice 
na jeden držák. Systém bez použití šroubu 
Vám spoří čas. A nejen to. Za normálních 
okolností je držák opotřebený ve stejném  
čase, kdy je potřeba vyměnit i ostří, tedy 
není třeba držák sundávat. Jak praktické!

Dobré vnikání do půdy a stabilní  
při práci
Knock-on ® systém byl testován v rozličných 
půdních podmínkách. A i v těch nejtvrdších 
půdách byla jeho penetrace velmi dobrá.

Nízká potřeba výkonu
Orební tělesa Kverneland jsou známá svou 
nízkou tahovou náročností. Se systémem 
Knock-on® zůstává stále nízká nejen tahová 
náročnost, ale i spotřeba paliva.

Půda chrání
Chytrý systém Knock-on® umožňuje půdě, 
aby ulpívala v dutinách a tím účinně chránila 
ostatní opotřebitelné díly.

2013
Knock-on ® pro pluhy

Půda chrání ostatní díly
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Výroba radlic

Krok 1 – tepelné zpracování

Krok 2 – tváření

Krok 3 – tváření

Krok 4 – děrování

Krok 5 – indukční kalení

Krok 6 – Naše tajemství!

Kverneland Tip!

Hledejte šipku Kverneland. Je to vaše záruka originálních dílů.  Nejlepší díly na světě!

Kvalita a spolehlivost
Před více než 130 roky vyvinul Kverneland 
jedinečný postup kalení oceli. Miliony odhr-
novaček, které všude na světě obdělávají 
půdu, svědčí působivě o kvalitě a spo-
lehlivosti této technologie – s méně než 
polovičním opotřebením než u některých 
konkurentů.
 

Tepelné zpracování
Společnosti Kverneland se podařilo vyvinout 
zcela nový postup kalení výměnných ostří, 
který jim propůjčuje větší odolnost proti 
opotřebení, aniž zvyšuje riziko prasknutí. 
Téměř neřešitelný úkol pro inženýry, protože 
tvrdost již skoro dosáhla hranici možného. 
Průlom přišel s geniálním novým postupem 
indukčního kalení, který ve zkoušce poskytl 
různé zóny kovu rozličných stupňů tvrdosti.
 

Radlice pluhů Kverneland jsou známé vyni-
kajícími vlastnostmi ohledně opotřebitelnosti.

Srdce každé radlice je ocel Kverneland 
SAGITTA ®, která se podrobuje revolučnímu 
indukčnímu kalení. Výsledkem je radlice, 
která je dostatečně tvrdá, aby vydržela 
nejobtížnější podmínky, současně je ale 
pružná, aby odolala náhlým zatížením  
a nepraskla.

Poznáte rozdíl?
Kverneland originální opotřebitelné díly

Skrytý proces
Vynikající vlastnosti ohledně opotřebitelnosti 
lze vysvětlit dvěma faktory. Především  
se opotřebitelné zóny ostří kalí silněji  
než dosud. Druhý proces kalení zaručí  
určitou míru pružnosti kolem upevňovacích 
děr, aby se snížilo riziko prasknutí. Toto  
kombinované kalení zajišťuje delší životnost 
ostří nejméně o 20 až 25 % 
a bezproblémové zahlubování do půdy.
 

Výhody:
Prodloužená životnost ostří Kverneland šetří 
čas. Nemusejí se tak často vyměňovat  
a práce je hotova rychleji.

Ostří pluhů Kverneland jsou od samého 
počátku uzpůsobeny tak, aby zaručovaly  
rovnoměrné zahlubování a přitom se opotře-
bovávaly „pomalu“. Jsou optimálně sladěné  
s našimi orebními tělesy a za všech  
podmínek dosahují nejlepšího výsledku.

Rozdíl není vidět na první pohled, 
neboť výhoda kvality Kverneland je 
pod povrchem!

Výhody:
 ■ o více než 35% vyšší odolnost proti 
opotřebení

 ■ měkké, pružné jádro a povrch tvrdý  
jako diamant

 ■ optimální lícování pro dlouhou životnost
 ■ ocel SAGITTA ® podle speciální receptury 
Kverneland

 ■ vyvinuté pro maximální úsporu pohonných 
hmot

 ■ optimální síla materiálu
 ■ šrouby a matice součástí dodávky
 ■ optimální zahlubování

ORIGINÁL

KOPIE
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Technické údaje

Jiné požadavky, jiné pluhy ...
Celý program pluhů

Nabídka pluhů společnosti Kverneland  
obsahuje modely všeho druhu  
a velikosti – od nejmenšího dvouradličného 
pluhu až po největší, vysoce moderní 
dvanáctiradličný návěsný otočný pluh.

Vyžádejte si další prospekty!

Pluhy mistrů

Nesené otočné pluhy

Pluhy proslavené 
kvalitou

Návěsné otočné pluhy

Nesené otočné  
pluhy

Návěsné otočné 
pluhy

Pro všechny lokality a provozy: Kverneland 150 S Variomat ®, LB 100 Variomat ® s Packomatem a PW 100 Variomat ® s Packomatem

Model Rozteč
orebních

těles
cm

Výška
rámu

cm

Počet 
radlic

Šířka
brázdy

 cm

Hmotnost (kg) Potřebný výkon (k)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PN 100 70/75 5-9 35-40-45 – 2820 3090 3360 3630 3900 – – – – 125 150 175 200 225 – – –

PN 115 70/75 5-7 40-45 – 2920 3200 3500 – – – – – – 125 150 175 – – – – –

RN 100 70/80 5-9 35-40-45 – 2650 2885 3120 3360 3600 – – – – 125 150 175 200 225 – – –

RN 115 70/80 5-7 40-45 – 2750 3000 3250 – – – – – – 125 150 175 – – – – –

PG 100 70/75 6-8 35-50 – – 2940 3370 3800 – – – – – – 150 175 200 – – – –

PG 115 70/75 5-8 35-50 – 2970 3060 3150 3240 – – – – – – – – –

RG 100 70/80 6-8 35-50 – – 2760 3150 3570 – – – – – – 150 175 200 – – – –

RG 115 70/80 5-8 35-50 – 2470 2880 3290 3700 – – – – – 125 150 175 200 – – – –

PB 100 70/75 4-8 30-50 2640 2990 3340 3720 4100 – – – – 100 125 150 175 200 – – – –

PB 115 70/75 4-7 35-55 2690 3060 3430 3820 – – – – – 100 125 150 175 – – – – –

PW 100 70/75 7-12 35-50 – – – 5045 5510 6015 6480 6945 7440 – – – 210 240 270 300 330 360

RW 100 70/80 7-12 35-50 – – – 4695 5130 5565 6050 6495 6940 – – – 210 240 270 300 330 360

PW V 100 70/75 7-12 35-50 – – – 5150 5630 6150 6630 HD** 7620 – – – 210* 240* 270* 300* – 360*

PW V 115 70/75 7-10 35-50 – – – 5185 5670 6195 6680 – – – – – 210* 240* 270* 300* – –

RW V 100 70/80 7-12 35-50 – – – 4800 5250 5700 6200 HD** 7120 – – – 210* 240* 270* 300* – 360*

RW V 115 70/80 7-10 35-50 – – – 4835 5290 5745 6250 – – – – – 210* 240* 270* 300* – –

Upozorňujeme na to, že údaje v tomto prospektu 
slouží jen k všeobecné informaci a jsou určeny k šíření 
po celém světě. Kverneland Group neručí za možné 
nepřesnosti, omyly nebo opomenutí. Disponibilita 
modelů, specifikací a doplňkové výbavy se může lišit 
zem od země. Za tím účelem se prosím obraťte na 
svého místního prodejce. Kverneland Group si vyh-
razuje právo kdykoli změnit design a uvedené nebo 
popsané specifikace. Jednotlivé vlastnosti mohou být 
přidány nebo odstraněny bez předchozího oznámení 
nebo závazků. Ochranná zařízení strojů mohou být na 
obrázcích odstraněná jen pro lepší znázornění funkcí 
stroje. Aby se zabránilo nebezpečí úrazu, neměla by se 
však ochranná zařízení nikdy odstraňovat. Pokud by ale 
přesto bylo někdy nutné ochranné zařízení odmontovat, 
např. z důvodu údržby, obraťte se prosím na svoji ser-
visní službu..  
Kverneland Group AS

v

Kverneland Packomat®

Vytváří perfektní 
seťové lůžko 
při orbě 

Půdní pěch Packomat

30 31

Všechny hmotnosti jsou uvedeny bez doplňkového příslušenství (hmotnost netto)

* minimální potřebný výkon

** HD: Heavy Duty

V = Variomat



v

Navštiv nás na YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp

Navštiv nás na Twitteru
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Staň se naším fanouškem 
na  Facebooku
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

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

Originální náhradní díly 
Originální náhradní díly Kverneland Group zaručují  
spolehlivé, bezpečné a optimální používání a dlouhou  
provozní životnost vašeho stroje. Novátorské výrobní  
technologie a patentované procesy ve všech našich 
výrobních závodech zaručují vysoký standard kvality  
Naší každodenní prací je zajistit efektivní poprodejní servis 
prostřednictvím našich prodejců. Vaše spokojenost je naší 
hlavní prioritou.

Kverneland Group Czech s.r.o.  
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
Telefon: 311 636 766, 602 235 505
E-mail: infocz@kvernelandgroup.com

www.kvgcz.cz
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