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WHEN FARMING 
 MEANS BUSINESS

Plné využití skrytého potenciálu zemědělství spočívá 
v růstu a rozvoji vašeho podnikání, pěstovaných 
plodinách, chovu hospodářských zvířat, ale také ve 
zlepšení produktivtiy a ziskovosti zaměřením se na 
maximalizaci pozitivních a minimalizaci nevýhodných 
aspektů pomocí silného a specializovaného řízení.

Úspěch vychází z odhodlání, jasných cílů, stanovení 
vhodné strategie a investic do budoucnosti. 
Předpokladem skvělých výsledků jsou správné 
nápady a vybavení. Dobře odvedená práce vyžaduje 
kvalitní stroje a inteligentní řešení, která vám ji 
pomohou zefektivnit a usnadnit i ve stále náročnějších 
podmínkách.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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Pro stále vyšší nároky na kvalitní slisování hmoty 
v co nejkratším čase je potřeba zvolit optimální  
techniku, která je schopna tyto požadavky splnit.

Ať už se jedná o přeschlou, krátkou slámu nebo 
o bohaté řádky vlhké vojtěšky je Kverneland 
schopen nabídnout svinovací lis, který obstojí.

BALÍK
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BEZKONKURENČNÍ KVALITA BALÍKŮ
   KVERNELAND LISY ŘADY 6600 A 6700

Výroba balíku na nové úrovni
Na základě našich znalostí a měnících se provozních 
podmínek společnost Kverneland vylepšila vkládací 
systém a konstrukci lisovací komory za účelem úplného 
optimalizování procesu tvorby balíku.

Balíky vyrobené Kverneland lisy řady 6600 a 6700 
disponují konzistentní velikostí a velmi vysokou hustotou 
slisování lisované hmoty.

Balíky z Kverneland lisů řady 6600 a 6700 nejen dobře 
vypadají, ale také se lépe ovíjejí, stohují a přepravují. 
Poskytují zisk na každém úseku linky, maximalizují kvalitu 
píce a zvyšují krmnou hodnotu cenné plodiny.

Nyní si na následujících stránkách prověřte jejich 
vlastnosti. Usaďte se do sedadla řidiče a vytvořte si 
nejlepší balíky, jaké jste doposud vyrobili!

Mnohaleté zkušenosti v oblasti lisů na balíky jsou uplatněny v konstrukci nejnovějších lisů řady 6600 a 6700 s 
variabilní lisovací komorou. Zvýšená produktivita, při současné výrobě balíků bezkonkurenční kvality, spolu se 
skvělou dlouhodobou životností, zabezpečují mnohaletou ziskovou činnost.

KVERNELAND LISY ŘADY 6600 A 6700

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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SBĚRACÍ ÚSTROJÍ KVERNELAND

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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LISOVÁNÍ 

SBĚRACÍ ÚSTROJÍ KVERNELAND

POMOCÍ KVERNELANDU

Integrovaný přítlačný váleček pro lepší sběr lisované 
hmoty.

Vysokokapacitní sběrací ústrojí
2,2 m široké sběrací ústrojí s vysokou rychlostí pohybu 
sběracích prstů. Čisté a rychlé sbírání materiálu a jeho 
následný plynulý přesun do vkládacího kanálu lisovací 
komory.

Široký a přesto úzký
Svinovací Vario lisy jsou vybaveny extra širokými sběrači s 
pracovním záběrem 2,2 m. 
Přepravní šířka vlastního sběrače s namontovanými 
kopírovacími kolečky je pouze 2,55 m. To je umožněno 
díky patentovanému systému vnitřního pohonu vlastního 
sběrače.

Uvnitř uložený pohon pro 
nízkou přepravní šířku.

Snadné výškové nastavení 
kopírovacích koleček.

Sběrací ústrojí o šířce 2,2 m.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

Sběrací ústrojí se šířkou 2,2 m
• Pět řad s 32 prsty na každém rameni
• Každá řada je po celé délce podepřena čtyřmi ložisky
• Vačková vodící dráha je umístěná na obou koncích 

sběracího ústrojí
• Malý průměr vlastního sběrače pro maximální tok 

materiálu
• Inovativní konstrukce vnitřního pohonu pro sníženou 

přepravní šířku
• Pro jízdu po silnici není zapotřebí odstraňovat  

kopírovací kola sběracího ústrojí

Kompaktní přepravní šířka
Jedinečný systém vnitřního pohonu je chytrým řešením. 
Díky tomu není zapotřebí demontovat nebo sklápět  
kopírovací kola sběracího ústrojí při přepravě, čímž se 
vaše práce zjednoduší a zmenší se neproduktivní čas 
mezi jednotlivými kroky.
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PODÁVACÍ ÚSTROJÍ KVERNELAND

Sklopné dno v 
pracovní pozici.

Sklopné dno ve
střední pozici

Sklopné dno ve 
zcela spuštěné 

pozici dole.

Snadné odstranění blokace = více času pro tvorbu 
balíků

Paralelogramový systém Drop Floor pro 
rychlejší uvolnění
Podávací systémy PowerFeed a SuperCut jsou vybaveny 
velmi účinným paralelogramovým systémem sklápění dna, 
který napomáhá rychlejšímu a snazšímu uvolnění blokace 
kanálu. Systém nejen snižuje zadní hranu sklopného dna, 
ale také přední část dna, čímž snižuje pravděpodobnost 
ucpání nežádoucím předmětem nebo lisovanou hmotou.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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PODÁVACÍ ÚSTROJÍ KVERNELAND

ÚČINNÉ PODÁVÁNÍ       
PRVOTŘÍDNÍ KAPACITA

Jednoduchý podavač Dvojitý podavač

Volba podávacích systémů
Při tom množství variant podávacích systémů si určitě 
najdete právě ten jeden, který pro vás bude ideální 
volbou. Každá varianta podávacího systému byla 
navrhnuta pro optimální transport plodin do lisovací 
komory, maximalní kapacitu a zlepšení procesu tvorby 
balíku.
6616 & 6618 
Modely Kverneland řady 6600 mají možnost výběru 
prstového podavače nebo podávacího rotoru PowerFeed.

6716 & 6720
Modely Kverneland řady 6700 jsou dodávány s podávacím 
systémem PowerFeed nebo Supercut.

Systém podávání s prstovým podavačem
Modely Kverneland 6616 a 6618 lze vybavit jednoduchým  
podávacím systémem s prstovým podavačem, který 
provádí přímé podávání krmiva do lisovací komory. Široký 
otvor umožňuje velkou kapacitu podávání  - tento systém 
je vhodný pro suchou hmotu.

Dvojitý prstový podavač DuoFeed
Volitelný podavač DuoFeed s dvojitými podávacími prsty 
zajišťuje vyšší dopravní kapacitu a zvyšuje tak rychlost 
práce.

Suchá hmota
Oba tyto systémy jsou primárně určeny pro lisování suché 
hmoty.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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PODÁVACÍ ÚSTROJÍ KVERNELAND

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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Podávací systém PowerFeed

SuperCut-14.

SuperCut-25.

Dvojí ochrana nožů
SuperCut 25 - systém s 25 noži je vybaven 
dvojitým jištěním proti cizím předmětům. Pokud 
nůž narazí na překážku, otočí se směrem dolů a 
poté se automaticky vrátí do původní polohy bez 
ztráty kvality řezání. 

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

PRVOTŘÍDNÍ ŘEZÁNÍ

Rotorový podavač PowerFeed pro maximální kapacitu podávání
Rotor podavače Kverneland PowerFeed disponuje velkou kapacitou podávání při práci 
jak s mokrým, tak naprosto suchým materiálem. Rotor PowerFeed se 14 prsty napomáhá 
postupu plodin do lisovací komory při vyšší podávací rychlosti a zajišťuje okamžité 
otáčení balíku. 

SuperCut-14
Řezací systém SuperCut-14 poskytuje rychlý a účinný průchod plodiny do lisu. Při délce 
řezání 70 mm se jedná o ideální řešení pro tvorbu hustých balíků za účelem zlepšené 
fermentace, a tím i produkce kvalitní senáže. Každý jednotlivý nůž je chráněn pružinou 
proti nárazu na cizí překážku. Po přejetí překážky se nůž ihned automaticky vrátí do 
pracovní pozice.

SuperCut-25
Řezací systém SuperCut-25 je ideálním řešením pro lisování balíků s délkou řezání 
40 mm. Možnost volby počtu nožů  25, 13, 12, 6 nebo 0 nožů poskytne maximální 
přizpůsobivost k daným podmínkám a potřebám.

ŠPIČKOVÁ KVALITA SENÁŽE

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND POWERBIND

POWERBIND:  
SKVĚLÝ TVAR VÝSLEDNÝCH BALÍKŮ

Rychlý cyklus balení do sítě
Lisy na balíky Kverneland řady 6600 a 6700 jsou vybaveny inovativním systémem balení 
do sítě PowerBind namontovaným v přední části stroje. Technologie PowerBind zajišťuje 
rychlé, spolehlivé a přesné balení do sítě. 

Minimum času v prostojích - Maximum času pro tvorbu balíku
Síť je nepřetržitě k dispozici v podávacím rameni PowerBind. Jakmile je balík z 90 % 
připraven, tak dojde k odbrždění špulky sítě. Špulka, která je poháněna elektromotorem, 
začne podávat síť přímo na balík v úhlu plochého pohybu, čímž ji udržuje po celou dobu 
napnutou. Výsledkem je přesné a mimořádně spolehlivé podávání sítě, na které nemá 
vliv větrné počasí ani množství nahromadění plodin. 

Skladování až osmi balíků 
motouzu.

Systém ovíjení do sítě 
PowerBind umožňuje 
roztažení sítě až přes okraj 
balíku.

Pohodlný a snadný přístup 
k zásobníku sítě pro 
dlouhé pracovní dny.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND POWERBIND

LISY NA BALÍKY S VARIABLINÍ LISOVACÍ KOMOROU

Nízká výška nakládky sítě
PowerBind umožňuje snadnou výměnu sítě. 
Pro maximální pohodlí a úsporu času je špulka 
sítě posazena velmi nízko, takže k ní nemusíte 
šplhat. Pro výměnu jen vyklopíte hřídel.

Velmi snadné navlékání minimalizuje prostoje 
a maximalizuje dobu pro vlastní tvorbu balíku.

Vázání balíků motouzem
Stroj je vybaven systémem vázání s dvojitým 
vedením motouzu s překřížením. Vázání balíků 
je rychlé. Výhodou je možnost kombinace vázání  
oběma způsoby. Jak motouzem, tak do síťoviny. 
Pokud předpokládáte častější překládání balíků, 
pak je toto velmi vhodný způsob vázání.
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KVERNELAND OVLÁDÁNÍ

Aktuální velikost balíku

Denní součet balíků

Nastavení množství sítě

Nastavení průměru balíku
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Volba nožů, sklopného dna 
a sběracího ústrojí

Indikátor zvětšování balíku

3D Intelligent Density*

Indikace zobrazení tvaru balíku

1

3

4

2

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ
APLIKACE PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Systémy pro snadné ovládání
Lisy Kverneland řady 6600 a 6700 disponují jednoduchým 
ovládacím systémem navrženým tak, aby vaše dlouhé 
pracovní dny byly co nejpohodlnější. Z pohodlí sedadla 
můžete snadno ovládat zpracování balíku. Barevná 
obrazovka přehledně zobrazuje veškeré potřebné 
informace o průběhu zpracování.

Focus 3 
Nové ovládání Focus 3 je zkonstruované tak, aby ovládání 
těchto funkcí z terminálu bylo intuitivní: 
• Nastavení průměru balíku
• Zobrazení průměru právě zpracovávaného balíku
• Indikace směru jízdy dolevat & doprava
• Výběr způsobu balení
• Seřízení množství sítě/motouzu
• Zobrazení informací o průběhu vázání
• Výběr možnosti manuálního/automatického vázání
• 5x denně kontrola množství zpracovaných balíků a 

celkový počet zpracovaných balíků
• Nastavení hustoty měkkého jádra ve 3 stupních
• Volba nožů, sklopného dna nebo sběracího ústrojí 

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

* Volitelné pro řadu Kverneland 6600
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KVERNELAND OVLÁDÁNÍ

Terminál IsoMatch Tellus.Terminál Tellus GO.

IsoMatch Tellus GO – ISOBUS Terminál 
IsoMatch Tellus GO usnadňuje ovládání jakékoliv ISOBUS stroje z kabiny traktoru. 
Tellus GO je speciálně vyvinut pro jednoduché řízení stroje. Snadné nastavení stroje s 
funkčními klávesami přes 7” dotykový displej. Pro optimální řízení při jízdě slouží tvrdá 
tlačítka a otočný přepínač. 

IsoMatch Tellus Terminal
Terminál s pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji. Jedná se 
o uživatelsky jednoduchý 12“ dotykový displej určený pro snadné použití. Díky možnosti 
zobrazení 2 obrazovek můžete v jeden moment ovládat stroj a současně navigaci 
nastavení traktoru.

ISOBUS (volitelné)
Všechny modely Kverneland jsou plně ISOBUS kompatibilní. To znamená, že lisy 
mohou být připojeny přímo k ISOBUS kompatibilnímu traktoru bez nutnosti mít další 
ovládací terminál. ISO je také kompatibilní s Tellus GO nebo s terminálem s dotykovou 
obrazovkou IsoMatch Tellus.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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POWERBIND  
Přímé balení do sítě. Technologie, která 
zajiště rychlé a velmi spolehlivé balení.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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PRO VYSOCE KVALITNÍ BALÍKY
   KVERNELAND LISY ŘADY 6600

Kverneland 6616
Velikost balíku: 0,8 m až 1,65 m

Kverneland 6618
Velikost balíku: 0,8 m až 1,80 m

Modely řady 6600:

Modely 6616 a 6618 jsou vhodné hlavně pro použití při lisování suché hmoty. Tyto modely mají variabilní 
lisovací komoru a nabízejí balíky od průměru 0,80 m do 1,65 m, resp. 1,80 m. Lisovací tlaky v lisovací komoře 
jsou přednastaveny tak, aby vytvářely hutné balíky s měkkým jádrem. Nastavení tlaku lze provést i ručně, dle 
indivituálních požadavků.

KVERNELAND LISY ŘADY 6600

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND 6616 - 6618

1

3

2

5

4

HUTNÉ BALÍKY SUCHÉ HMOTY

1

2

4

5

3

S MĚKKÝM JÁDREM

Řetězový pohon
Řetězový pohon pro velké zatížení zajistí 
rovnoměrné rozložení výkonu.

Sešívané pásy 
5 širokých sešívaných pásů.

Podávání
Prstový podavač nebo rotor PowerFeed pro 
velkou rychlost podávání.

PowerBind
Nová technologie PowerBind s přímým 
zavedením a aktivním bržděním sítě.

Sběrací ústrojí
2 m nebo 2,20 m široké sběrací ústrojí s 
malým průměrem bubnu pro rychlou a 
účinnou průchodnost.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND 6616 - 6618

Vylepšené utváření balíku
Výsledkem je velmi pevný balík s měkkým jádrem.  
Balíky suché hmoty mají tak možnost „vydýchání“ 
a minimalizují nebezpečí požáru a nebo prostého 
znehodnocení lisované hmoty plísní.

Velká kapacita s vynikající kvalitou balíku
Lisovací komora je vybavena kombinací pěti širokých 
sešívaných pásů a tří válečků. Koncepce smíšené komory 
zajišťuje okamžitou rotaci vkládané hmoty a nastartování 
tvorby kulatého balíku. To snižuje ztrátu hmoty, a 
umožňuje lisování přeschlého a rozdrceného materiálu.

Hlavní pohon lisovací 
komory s přesným 
válečkovým řetězem pro 
zatížení 1 1/4”.

Kombinace pěti pásů 
a tří válečků vytváří hutné 
balíky s měkkým jádrem a 
umožňuje snadné zahájení 
výroby balíku.

Automatické mazání řetězu 
je standardem.Nepřetržité 
mazání na předběžně 
určené úrovni pro každý 
individuální řetěz.

Převodovky s děleným 
pohonem na rotoru 
zajišťují rovnoměrnou 
distribuci výkonu a snížení 
opotřebení.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

Volba maximální velikosti balíku
Kverneland 6616 Velikost balíku: 0,8 m až 1,65 m 
Kverneland 6618 Velikost balíku: 0,8 m až 1,80 m

1

2

3

Malá předkomora zajišťuje dobře tvarované a hutné 
balíky, s nepříliš tvrdým jádrem a utuženými vnějšími 
vrstvami.

Dva agresivní přední válečky přichází do kontaktu s 
plodinou a jsou navrženy tak, aby roztáčely lisovanou 
hmotu a to za všech podmínek. Zajišťují okamžité a 
účinné zahájení tvorby balíku s jakýmkoliv typem plodiny.

Jak balík zvětšuje svou velikost, tak pnutí pásu podléhá 
trvale narůstajícímu odporu dvou hydraulických válců, 
kterým pomáhá pnutí pružiny pro velká zatížení. S 
nárůstem průměru balíku narůstá i jeho utužení.

Tvorba balíku
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3D INTELLIGENT 
DENSITY 
Technologie pro snadní nastavení hustoty 
balíku. Rychlá předvolba z kabiny traktoru.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ
   KVERNELAND LISY ŘADY 6700

Kverneland 6716
Velikost balíku: 0,8 m až 1,65 m

Kverneland 6720
Velikost balíku: 0,8 m až 2,00 m

Modely řady 6700:

Modely 6716 a 6720 mají lisovací komoru navrženou pro použití lisování všech plodin – velmi suché hmoty, 
zaschlé i vysloveně mokré hmoty pro tvorbu senáže. Pomocí nové funkce 3D Intelligent Density se přednastavení 
hustoty balíku provádí velmi snadno. Tři možnosti nastavení přímo na ovládacím boxu – pro slámu, seno a senáž. 
Umožňují přizpůsobit hustotu balíku ve třech oddělených zónách a tím přizpůsobit strukturu balíku vlastním 
požadavkům.

KVERNELAND LISY ŘADY 6700

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND 6716 - 6720
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ÚČINNOST A VÝKON
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– TO JE BEZKONKURENČNÍ
Lepené pásy
Nekonečné lepené 3 vrstvé pásy

3D Intelligent Density
Technologie pro snadné nastavení hustoty.
- rychlá předvolba z kabiny traktoru.

PowerFeed
PowerFeed, SuperCut 14 nebo 25 nožů pro 
vysokou kapacitu podávání a přesné řezání 
plodiny. 

PowerBind
Nová technologie PowerBind s přímým 
zavedením a aktivním bržděním sítě.

Sběrací ústrojí
2,20 m široké sběrací ústrojí s malým 
průměrem bubnu pro rychlou průchodnost.

Sklopné dno (DropFloor)
Paralelogram DropFloor pro snadné a rychlé 
uvolnění ucpaných plodin.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND 6716 - 6720

Kverneland 6716 – 6720
Lisovací komora modelů 6716 a 6720 je navržena pro profesionální použití v náročných 
podmínkách a je zkonstruována pro práci i s mokrou hmotou – není problém ani lisování 
například extrémě těžkého bobu.

Profilované válce umožňují okamžitý start 
tvorby maximálně utaženého jádra a jsou 
vybaveny samočistícími škrabkami.

Lisy Kverneland 6716 a 6720 jsou 
vybaveny pěti nekonečnými pásy o třech 
vrstvách s agresivním designem. 

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

1

2

3

Kombinace tří vkládacích válců a nekonečných pásů 
způsobuje okamžité roztočení lisované hmoty. Díky 
systému, kdy je hmota tlačena přímo proti stěně 
tvořenou pásy, dochází v zárodku tvorby balíku k 
maximálnímu tlaku. O čistotu vlastních pásů se starají 
rotující škrabky.

Jak balík zvětšuje svou velikost, pásy podléhají trvale 
narůstajícímu odporu, který vytváří dva hydraulické válce 
a dvě robustní předpěťové pružiny s možností nastavení.

 

Výsledkem je balík o velké hustotě od jádra až po 
vnější vrstvu. Balíky suché hmoty je možno na základě 
proporcionálnímu ventilu zanechat s měkčím jádrem.

Tvorba balíku
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10% 30% 60%10% 30% 60%10% 30% 60%

Vytváříte balík suché slámy a požadujete nejtěžší možné 
balíky?  V každé zóně si nastavíte maximální tlak.

Vytváříte balík sena? Nastavíte si měkké střední jádro, které 
umožňuje dýchání balíku. Tlak postupně zvyšujte.

Vytváříte balík mokré senáže? Tlak při lisování kolísá pro 
maximální vytěsnění nežádoucího vzduchu. 

– RYCHLÁ CESTA K PERFEKTNÍM BALÍKŮM
3D INTELLIGENT DENSITY

Inteligentní tvorba balíků
Technologie 3D Intelligent Density umožňuje jednoduchou volbu z tří předvolitelných 
možností tlaku přímo z řídícího panelu: pro slámu, seno a senáž. Hustotu balíku si 
také můžete manuálně nastavit sami. Přednastavení tlaku dle typu lisované hmoty lze 
individuálně nastavit a tím přizpůsobit vašim požadavkům. 

3 přednastavené možnosti hustoty balíku umožňují 
jednoduchý výběr, a to stisknutím jednoho tlačítka.

KVERNELAND 6716 - 6720

LISY NA BALÍKY S VARIABINÍ LISOVACÍ KOMOROU

Přesné řízení tlaku při tvorbě balíku je zásadní pro dosažení správné hustoty. Každá 
plodina je odlišná a pomocí technologie 3D Intelligent Density si můžete být jisti, že 
dosáhnete nejlepší možná krmiva a nebo steliva pro Váš dobytek!

Pr
ům

ěr
 1

Pr
ům

ěr
 2

Pr
ům

ěr
 3

Předvýběr hustoty balíku 
každé zóny balíku: jádro, 
střed a vnější obalovací 
vrstva.

Průměr (D) a tlak
(P) lze na řídicím terminálu 
nastavit ve třech stupních.

Hustotu balíku si upravíte podle sebe
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KVERNELAND 6716 - 6720

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

10% 30% 60%

Intelligent Density 3D



SECTION OR VISION 
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VŠESTRANNÝ  
Kombinace Vario lisu a integrované 
baličky.

LISY NA BALÍKY S VARIABINÍ LISOVACÍ KOMOROU
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VYTVÁŘENÍ BALÍKŮ A JEJICH BALENÍ
   KVERNELAND 6700 FLEXIWRAP

Kverneland 6716 FlexiWrap
Velikost balíku: 0,8 m až 1,65 m

Kverneland 6720 FlexiWrap
Velikost balíku: 0,8 m až 2 m

Modely řady 6700 FlexiWrap:

Kombinované Vario lisy Kverneland Flexiwrap umožňují všestranné vytváření balíků a jejich okamžité balení 
do fólie. Kverneland Flexiwrap jsou schopny zpracovat mokrou senáž s balíky o průměru 1,25 m nebo balíky 
až do průměru 2 m v suchých plodinách; Kverneland Flexiwrap vám tak umožňuje provést každý úkol týkající 
se balení.

KVERNELAND LISY ŘADY 6700 FLEXIWRAP

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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KVERNELAND LISY ŘADY 6700 FLEXIWRAP

1 2 3 4

1. Jakmile se na balík aplikuje síť, balicí stůl se přemístí 
dopředu pod zadní výklopné čelo lisovací komory.

2. Balík se spustí přímo na balicí stůl.
3. Balicí stůl odjíždí dozadu pod baličku. Zadní čelo komory 

se automaticky zavře a zahájí se tvorba nového balíku.
4. Zahájí se vlastní balení balíku do folie díky 
dvousatelitní baličce.

LISY NA BALÍKY S VARIABINÍ LISOVACÍ KOMOROU



29

KVERNELAND LISY ŘADY 6700 FLEXIWRAP

INTEGROVANÝ  
KOMBINACE LISU A BALIČKY
Všestranné vytváření balíků a jejich 
okamžité balení jedním pracovníkem
Kverneland lisy řady 6700 FlexiWrap slučují tvorbu balíků 
s velkou hustotou, rychlou a přesnou přepravou balíku 
spolu s vysokorychlostní baličkou se dvěma ovíjecími 
rameny. Jedná se o ideální řešení pro činnost prováděnou 
jedním pracovníkem. Díky své konstrukci na tandemových 
nápravách je umožněna i přeprava více balíků.

Rychlé a přesné přemístění balíku
Jakmile se na balík aplikuje síť, balicí stůl se přemístí 
k zadní části lisovací komory a je připraven pojmout 
dokončený balík. Jakmile se výklopné zadní čelo lisovací 
komory otevře, balík vypadne přímo na stůl (neexistují 
zdlouhavé přesuny mezi lisem a balicím stolem). Dojde 
tak k bezpečnému přemístění balíku bez nebezpečí 
vypadnutí balíku z baličky, a to i při práci na svažitých 
pozemcích - na balicím stále jsou 4 opěrné kužely .

Vysokorychlostní ovíjení
Balicí stůl se čtyřmi nekonečnými pásy otáčí balík 
rovnoměrně během ovíjení bez rizika poškození fólie. Dva 
satelitní držáky folie s jejím předpětím zajišťují 
vysokorychlostní ovíjení, takže ovíjecí proces se ukončí 
včas. Stroj má funkci automatického zablokování 
a nespustí další operaci dokud hrozí poškození stroje.

Zabalený balík je možno vyložit automaticky nebo 
manuálně. Manuální vyložení balíku umožňuje zvolit 
místo, kde bude balík uložen. Nízko umístěný balicí stůl 
zajišťuje plynulou vykládku balíku bez rizika poškození 
folie. Mimo to lze model FlexiWrap vybavit obracečem 
balíků na jejich základnu. Zde se nachází více vrstev folie 
a nebezpečí jejího poškození například hraboši, či ptáky 
se minimalizuje.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

jednoduché přemístění balíků
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KVERNELAND LISY ŘADY 6700 FLEXIWRAP

KONSTRUKCE  
PRO MAXIMÁLNÍÍ ZATÍŽENÍ

Robustní konstrukce podvozku
Kombinovaný Vario lis FlexiWrap je standardně umístěn na silný a robustní podvozek 
s integrovanou tandemovou nápravou se 4 flotačními pneumatikami 560/45-R22.5. 
Toto poskytuje velmi dobrou stabilitu jak při práci na poli, tak i při jízdě po veřejné 
komunikaci.

Náhradní špulky folie jsou 
uloženy na hydraulicky 
ovládaných trnech.

Dvousatelitní systém balení pro rychlou 
a bezpečnou práci i s maximálně těžkými 
balíky zavadlé hmoty.

Výškově nastavitelná tažná 
oj.

Překlápěč balíků zajistí šetrné odložení 
hotového balíku na jeho základnu.

LISY NA BALÍKY S VARIABINÍ LISOVACÍ KOMOROU

Bezpečná přeprava stroje
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KVERNELAND LISY ŘADY 6700 FLEXIWRAP

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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Technologie přesného zemědělství je zásadní pro úspěšné 
řízení zemědělského podniku. Použití elektroniky, 
satelitní technologie, online řešení a nástrojů Big Data, 
vám umožní efektivněji využívat zemědělské zařízení a 
dosáhnout vyšší ziskovosti vašich plodin.

ŘIĎTE VAŠI FARMU JAKO BYZNYS
POMOCÍ ŘEŠENÍ PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ ISOMATCH

iM FARMING - smart, efficient, easy farming

Zlepšete se pomocí online cvičení 
IsoMatch Simulátor je virtuální tréninkový program ke stažení 
zdarma. Simuluje všechny funkce univerzálních terminálů 
IsoMatch a ISOBUS strojů Kverneland. Trénujte a seznamte  
se s vaším zařízením, abyste předešli chybám a zlepšili výkon 
stroje.

Nejlepší přehled v oblasti správy podniku 
IsoMatch FarmCentre je první ze série telematických řešení. 
Řízení vozového parku je určeno pro vaše stroje ISOBUS  
v kombinaci s terminály IsoMatch Tellus GO/PRO.  
Ať už si přejete řídit svůj vozový park, spravovat úkoly na 
dálku nebo analyzovat data o výkonu stroje, IsoMatch 
FarmCentre vám je nabízí v efektivní webové aplikaci,  
která spojuje závěsnou techniku, traktory, terminály a cloud  
v jednom nepřetržitém toku dat a konektivitě.

Maximální úspory
Aplikace pro přesné 
zemědělství IsoMatch 
GEOCONTROL zahrnuje 
bezplatné manuální vedení 
a správu dat. Tuto aplikaci 
lze rozšířit pomocí ovládání 
sekcí a / nebo řízení 
proměnné rychlosti.

NEW

PRODUKTY ISOMATCH

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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100% zaměření, maximální výkon
IsoMatch AutoDrive-E umožňuje automatické řízení 
traktoru. Řiďte vaši práci tak, abyste byli efektivnější  
a předešli překrývání, což vede k úspoře nákladů  
až o 15 %, lepším podmínkám růstu a vyššímu výnosu.
(Pouze v kombinaci s IsoMatch Tellus PRO).

IsoMatch Global PRO
Systém GPS antény  
s přesností RTK pro nejvyšší 
přesnost (2-3 cm)  
a produktivitu.

IsoMatch Grip
Toto pomocné zařízení 
ISOBUS je vyrobeno pro 
maximální kontrolu stroje 
a efektivní hospodaření. 
Ovládejte až 44 funkcí  
z jednoho zařízení.

IsoMatch InLine
Světelná lišta pro manuální 
vedení včetně informací 
o stavu úseku. Spravujte 
vzdálenost od linky A-B  
a nastavte ideální polohu.

IsoMatch (Multi)Eye
Připojte k univerzálním 
terminálům IsoMatch až 4 
kamery pro plnou kontrolu 
a přehled o celém provozu 
stroje.

Zlepšete svůj výkon.
Maximální účinnost, minimální odpad

Jednoduché ovládání
IsoMatch Tellus GO je cenově výhodný 7palcový terminál, 
který byl vyvinut speciálně pro jednoduché ovládání  
a nastavení stroje pomocí softwarových tlačítek, tvrdých 
tlačítek a otočného spínače pro optimální ovládání  
během jízdy.

Staň se PROfesionálem v produktivitě
Terminál IsoMatch Tellus PRO s 12” obrazovkou poskytuje 
optimální řešení pro řídicí systém vše-v-jednom v kabině 
traktoru včetně automatického řízení. Je centrem pro 
připojení všech strojů ISOBUS. Nabízí vše proto, abyste 
získali maximum ze svých strojů a plodin a uspořili náklady 
na hnojiva, postřiky a osivo pomocí automatického řízení 
sekcí a proměnlivé rychlosti. S jedinečnou funkčností s 
dvojitým zobrazením nabízí možnost prohlížet a spravovat 
dva stroje/procesy současně.

NEW

NEW

NEW

PRODUKTY ISOMATCH     

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

NEW
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ORIGINÁLNÍ DÍLY & SERVIS

Věděli jste, že naše součásti jsou vyráběny podle stejně vysokých standardů a 
přísných specifikací jako stroje Kverneland? Originální díly budou vždy fungovat  
a sedět tak, jak bylo zamýšleno, a zajistí maximální výkon stroje.

Kverneland je symbolem kvality od roku 1879. Zkušenosti, které máme, v kombinaci
s neustálým úsilím o zdokonalování našich produktů, jsou zárukou nejkvalitnějších dílů,
které jsou k dispozici pro váš stroj Kverneland. Originální díly a servis obklopí váš stroj
bezpečnostní sítí. Kvalita Kverneland zajišťuje optimální využití stroje, kvalita dílů
znamená nízké náklady na provoz a delší dobu opotřebení.

Náš dlouhodobý vztah začíná při nákupu vašeho stroje Kverneland, ale budeme při vás
stát s podporou a pomocí i nadále. Budeme vaším průvodcem na cestě k maximálnímu
výkonu, produktivitě a zisku.

Nevyměňujte kvalitu za levná řešení. Nezapomeňte, že pouze originální díly Kverneland
jsou zárukou řešení a výkonů, které očekáváte od stroje Kverneland.

ORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVIS
POUZE S ORIGINÁLNÍMY DÍLY ZŮSTANE VÁŠ STROJ KVERNELAND
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ORIGINÁLNÍ DÍLY & SERVIS

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

VÁŠ SPECIALISTA
Prostřednictvím naší prodejní sítě najdete svého místního 
prodejce, který vám vždy pomůže. Prodejce Kverneland 
zná každý centimetr vašeho stroje a rád vám poskytne 
odborné poradenství potřebné k využití jeho maximálního  
výkonu.

Váš odborník na díly má také všechny potřebné díly  
a zařízení pro servis vašeho stroje. Vaše pravidelná 
návštěva prodejce Kverneland zaručí, abyste byli 
informováni o propagačních akcích a novinkách  
o produktech, které jinde nenajdete.

VŽDY DOSTUPNÉ
Čas jsou peníze a my víme, jak je důležité doručit 
správné díly ve správný čas. Váš prodejce Kverneland je 
podporo-ván rozsáhlou distribuční sítí, která vám 
poskytne přesně to, co potřebujete, když to 
potřebujete. 

Centrum náhradních dílů v České republice najdete  
v Berouně a naše hlavní distribuční centrum dílů se 
nachází ve městě Metz ve Francii. Toto strategické 
umístění pro distribuci dílů do všech koutů světa.  
S více než 70 000 položkami na skladě a 24/7 servisem 
jsme připraveni spolehlivě dodávat náhradní díly.   

SNADNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Hledáte kompletní přehled originálních dílů pro váš stroj?
Nebo další technické informace? Naše online databáze
Quest poskytuje veškeré informace dostupné pro váš stroj
- návody k obsluze, přehled originálních dílů, aktualizaci
softwaru i často kladené dotazy. To vše je Quest - vše,
co potřebujete vědět, na jednom místě.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lisy řady 6600 s variabilní komorou

Model 6616 F 6616 FD 6616 R 6618 F 6618 FD 6618 R
Rozměry a hmotnost
Délka (m) 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48
Šířka (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
Výška (m) 2,70 2,70 2,70 2,78 2,78 2,78 
Hmotnost přibl. (kg) 2650 2700 2840 2700 2750 2890 
Lisovací komora
Průměr min. (m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Průměr max. (m) 1,65 1,65 1,65 1,80 1,80 1,80
Šířka (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Vytváření balíků 5 pásů + 3 válce
Počet pásů/šířka (mm) 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220
Pásy - nekonečný typ - - - - - -
Válečková ložiska (centrálně)
Rampa na balíky
Sběrací ústrojí
Pracovní záběr (cm) 200 220 220 200 220 220
Počet řad s prsty 4 5 5 4 5 5
Rozestup prstů (mm) 60 60 60 60 60 60
Přítlačné pruty sběrače - -
Přítlačný váleček sběrače - - - -
Pneumatická opěrná kolečka
Podávání
Prstový podavač - - - -
Prstový podavač DuoFeed - - - -
Rotor PowerFeed - - - -
SuperCut - 14 nožů - - - - - -
SuperCut - 25 nožů - - - - - -
Ochrana nože (na každém noži) - - - - - -
Výběr skupiny nožů - - - - - -
Sklopné dno - - - -
Hnací ústrojí
Hlavní hnací řetěz 
Vývodová hřídel Walterscheid s homokinetickým kloubem
Ochrana střižným šroubem - -
Ochrana vačkovou spojkou

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Lisy řady 6600 s variabilní komorou
Model 6616 F 6616 FD 6616 R 6618 F 6618 FD 6618 R
Vázání (PowerBind)
VArianta pouze s motouzem 8 balíků 8 balíků 8 balíků 8 balíků 8 balíků 8 balíků
Varianta pouze se sítí 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role
VArianta se sítí a motouzem 8 balíků+3 role
Ovíjecí jednotka
Opěrné kužele / pásy (nb) - - - - - -
Předpínač fólie - - - - - -
Řezání a přidržování fólie - - - - - -
Zásobní rolí fólie - - - - - -
Překlápěč balíků - - - - - -
Ovládání
Terminál Focus 3 (pouze pro verze bez Isobus) 
Kopatibilní s Isobus
IsoMatch Tellus Go (pouze pro verze bez Isobus)
IsoMatch Tellus (pouze pro verze bez Isobus)
Hydraulické výstupy 1SA+1DA 1SA+1DA 1SA+1DA 1SA+1DA 1SA+1DA 1SA+1DA
Kola a nápravy
11.5/80-15 - -
15.0/55-17
19.0/45-17 - - - -
500/50-17 (* tandemová náprava) - - - - - -
550/45-22.5 - - - - - -
Hydraulické brzdy - - - - - -
Vzduchové brzdy - - - - - -
Ostatní
Nastavitelná tažná oj
Vývodový hřídel (ot/min) 540 540 540 540 540 540
Min. požadovaný výkon (kW/koní) 38/55 38/55 45/64 45/64 45/64 52/70

 Standardní vybavení 
 Volitelné 

- Není k dispozici 

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU
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TECHNICKÉ ÚDAJE

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

TECHNICKÉ ÚDAJE
Lisy řady 6700 s variabilní komorou

Model 6716 R 6716 SC14 6716 SC25 6720 R 6720 SC14 6720 SC25 6716 SC14 
FlexiWrap

6716 SC25 
FlexiWrap

6720 SC14 
FlexiWrap

6720 SC25 
FlexiWrap

Rozměry a hmotnost
Délka (m) 4,48 4,48 4,48 4,75 4,75 4,75 7,40 7,40 7,40 7,40
Šířka (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,99 2,99 2,99 2,99
Výška (m) 2,70 2,70 2,70 2,82 2,82 2,82 2,90 2,90 3,00 3,00
Hmotnost přibl. (kg) 2990 3250 3520 3340 3600 3920 6050 6320 6400 6720
Lisovací komora
Průměr min. (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Průměr max. (m) 1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00 1,65 1,65 2,00 2,00
Šířka (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Vytváření balíků 5 pásů +3 válce
Počet pásů/šířka (mm) 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220 5/220
Pásy - nekonečný typ
Válečková ložiska (centrálně)
Rampa na balíky - - - -
Sběrací ústrojí
Pracovní záběr (cm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Počet řad s prsty (nb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rozestup prstů (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Přítlačné pruty sběrače - - - - - - - - - -
Přítlačný váleček sběrače
Pneumatická opěrná kolečka
Podávání
Prstový podavač - - - - - - - - - -
Prstový podavač DuoFeed - - - - - - - - - -
Rotor PowerFeed - - - - - - - -
SuperCut - 14 nožů - - - - - -
SuperCut - 25 nožů - - - - - -
Ochrana nože (na každém noži) - -
Výběr skupiny nožů - - - - - -
Sklopné dno
Hnací ústrojí
Hlavní hnací řetěz 
Vývodová hřídel Walterscheid
Ochrana střižným šroubem - - - - - - - - - -
Ochrana vačkovou spojkou
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Informace poskytnuté v této brožuře jsou určeny pouze pro všeobecné účely a pro celosvětovou distribuci. Mohou se vyskytnout nepřesnosti, chyby nebo opomenutí, a informace tudíž nemohou být základnou pro 
jakýkoliv zákonný nárok vůči společnosti Kverneland Group. Dostupnost modelů, specifikace a ostatní výbava se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obraťte se na svého prodejce. Kverneland Group si vyhrazuje právo 
provést kdykoliv změny na konstrukci nebo ve znázorněných či popsaných specifikacích, provést přidání nebo odstranění specifických prvků bez jakéhokoliv oznámení nebo závazků. Bezpečnostní prvky mohly být ze 
stroje demontovány pouze pro ilustrační účely za účelem lepšího znázornění funkcí stroje. Pro zamezení nebezpečí poranění se bezpečnostní zařízení nesmí nikdy odstraňovat. Je-li demontáž bezpečnostních zařízení 
nutná, např. pro účely opravy, obraťte se na příslušnou pomoc nebo dohled technického asistenta. © Kverneland Group Ravenna S.r.I.

LISY NA BALÍKY S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU

Lisy řady 6700 s variabilní komorou

Model 6716 R 6716 SC14 6716 SC25 6720 R 6720 SC14 6720 SC25 6716 SC14 
FlexiWrap

6716 SC25 
FlexiWrap

6720 SC14 
FlexiWrap

6720 SC25 
FlexiWrap

Vázání (PowerBind)
Varianta pouze se sítí 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role 3 role
Varianta se sítí a motouzem 8 balíků+3 role 8 balíků+3 role - 8 balíků+3 role 8 balíků+3 role - 8 balíků+3 role - 8 balíků+3role -
Ovíjecí jednotka
Opěrné kužele / pásy (nb) - - - - - - 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Předpínač fólie - - - - - - 2 2 2 2
Řezání a přidržování fólie - - - - - - 2 2 2 2
Zásobník rolí fólie - - - - - - 10 10 10 10
Překlápěč balíků - - - - - -
Ovládání
Terminál Focus (pouze pro verze bez Isobus) - - - -
Kompatibilní s Isobus
IsoMatch Tellus Go (pouze pro verze s Isobus)
IsoMatch Tellus (pouze pro verze s Isobus)
Hydraulické výstupy 1SA+1DA+R 1SA+1DA+R 1DA+1DA+R 1SA+1DA+R 1SA+1DA+R 1DA+1DA+R 1SA+1DA+R 1DA+1DA+R 1SA+1DA+R 1DA+1DA+R
Kola a nápravy
11.5/80-15 - - - - - - - - - -
15.0/55-17 - - - -
19.0/45-17 - - - -
500/50-17 (* tandemová náprava) (*) (*) (*) (*)
550/45-22.5 - - - - - -
Hydraulické brzdy
Vzduchové brzdy
Ostatní
Nastavitelná tažná oj
Vývodový hřídel (ot/min) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Min. požadovaný výkon (kW/koní) 45/64 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100 55/75 69/95 60/80 74/100
 Standardní vybavení 
 Volitelné 

- Není k dispozici 
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