
Ikarus S28 – S38 

 s rameny HSS a HC 

Ve stejných kolejích 

s postřikovačem  

Ikarus S 



Každá plodina si zaslouží tu 

nejlepší péči 
 

 

 

 

 

 

 

Kverneland je přesvědčen, že technologie pro ochranu a výživu rostlin vytváří lepší 

budoucnost. vyvíjíme inteligentní řešení pro lepší výsledky a zvýšení výnosu a kvality 

plodin. Každá plodina si zaslouží tu nejlepší péči. Naše řešení pomáhají zemědělcům v 

jejich práci a úsilí dělat jejich práci snadnější a efektivnější. 

 
Kverneland Group je přední mezinárodní společnost, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje 

zemědělskou mechanizaci a servis. Na základě svých dlouholetých zkušeností se drží 

jasné vize: naslouchat zemědělcům a činit jejich práci snazší. 

 
Dnešní Kverneland Group je součástí japonské společnosti Kubota Corporation a má své 

výrobní závody v Norsku, Dánsku, Německu, Francii, Nizozemí, itálii, Rusku a Číně. 

Distribuce strojů, náhradních dílů a poskytování servisu je zajišťováno v 17 zemích 

vlastními prodejními organizacemi a v dalších 60 zemích smluvními importéry. 
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Postřikovač napomáhá 

zemědělcům chránit jejich 

úrodu za použití co nejméně 

chemických přípravků. 

 Pro moderní zemědělce je optimální aplikací míněna ochrana 

        plodin  proti plevelům, škůdcům a chorobám a to s co nejmenším  

množství chemie. Potřebujeme dostatek potravin pro rostoucí světovou. 

populaci a při tom co nejméně poškodit životní prostředí. Polní postřikovače 

Kverneland umožňují precizní zemědělství a aplikaci chemických přípravků ve 

správném množství, ve správný čas a na správné místo. 

   To pro zemědělce znamená vyšší výnos a kvalita, nižší náklady a plýtvání.
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Kverneland Ikarus S 

Ikarus S – vývojem k jednoduchosti 
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      Ikarus S je výsledkem dalšího zdokonalení velmi 
dobře známé a odzkoušené konstrukce postřikovače 
Ikarus A. Největší změnu zaznamenal okruh regulace a 
zejména ovládání funkcí postřikovačese stalo 
přehlednějším a logičtějším pro obsluhu tohoto stroje. 
Ikarus S je plně ISOBUS kompatibilní, což umožňuje 
efektivnější ovládání      
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Snadné připojení, snadné sledování stop traktoru 

Horní závěs a systém sledování stop Autotrac Spodní závěs a systém sledování stop traktoru Autotrac 

Kverneland Ikarus S 

Záleží na vaší volbě! 

Dokonalé vestavění čerpadla uvnitř 
tažné oje 

Řešení tažných ojí 

• 

• 

• 

• 

• 

Kloubová hřídel je stále v ose s 

vývody čerpadla i traktoru 

Snadný servisní přístup k čerpadlu 

Optimální řešení připojení rozvodů 

bez snížení průchodnosti stroje 

Pevné oko do spodního nebo horního závěsu 

Automatické řízení sledování stop 

traktoru (uzavřený hydraulický okruh) 

• Otočné oko Ø 40/50mm nebo kulové 
spojení K80 Ø 80 mm. 
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Ikarus S28 s 27m horizontálně 

skládanými ocelovými rameny HSS 

Ikarus S38 s 24 m vertikálně 

sklopnými ocelovými rameny HC 

Ikarus S je k dispozici v provedení s nádrží o obsahu 2800 nebo 3800 litrů a postřikovacími rameny s ocelovými rozvody 

v provedení HSS 18-20-21-24-27-28 s vodorovným skládáním a nebo s HC 18-20-21-24 se svislým skládáním. 



  Pevná náprava s hydraulickými brzdami Posuvná náprava s pneumatickými brzdami  Posuvná náprava s odpružením 

Širokým výběrem náprav na přání je možné uspokojit všechny individuální požadavky 

• Pevná náprava 1.50 - 1.80 m bez brzd. Nastavení rozchodu kol polohou disku kola.

• Pevná náprava 1.50 - 1.80 m s brzdami (do 40 km/h). Nastavení rozchodu kol polohou disku kola.

• Posuvná náprava 1.50* - 2.25 m s brzdami (do 40 km/h).

• Posuvná náprava 1.50* - 2.25 m s odpružením a brzdami (do 40 km/h).

Všechny brzděné nápravy mají ruční mechanickou brzdu a na přání mohou být vybaveny 

hydraulickými nebo pneumatickými brzdami. 

*1.60m v kombinaci s odpruženou nápravou a pneumatickými brzdami

Rozchod kol 

(mm) 

     Disk otočený ven   

(Pos. 1) 

Disk otočený dovnitř  

(Pos. 2) 

1650 1500 1800 

1750 1600 1900 

1850 1700 2000 

1950 1800 2100 

2100 1950 2250 

Nastavení rozchodu kol 

Neobyčejně kompaktní konstrukce 

• Velmi malý poloměr otáčení na
souvratích

• Přesné sledování stopy při malém
poloměru otáčení

• Velkoobjemová nádrž 3800 l v

kompaktních  7



Čtyřpolohový sací ventil: 

Polohy: hlavní nádrž, nádrž s čistou 

vodou, sací hadice z externího zdroje, 

additional functions

Rychloplnění*: 

Vyšší plnící rychlost 

*Ne v kombinaci s iXclean  Comfort 

Panel ventilů “Easy Set” se snadným 
nastavením dělá život pohodlným díky 
logickému a praktickému ovládání 
činností postřikovače. Ovládání je 
rozděleno na část sací (odkud) a část 
tlakovou (kam). Ventily jsou chráněny 
pod odklápěcím krytem: to udržuje 
ovládací prostor čistý a bez kontaminace 
chemikálií. 

Čtyřpolohový tlakový ventil: 

Polohy: plnění hlavní nádrže, postřik, “turbo” míchání, 

další volitelné funkce 

Tři dodatečné tlakové 
ventily: 

Funkce: čištění nádrže, vnější čištění stroje, 
stříkací pistole, přípojka pro vytlačení zbytku 
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Ovládací panel Easy Set 

Vede vás správným směrem 

Plně integrovaná koncepce: 

Koncepce snadného a logického ovládání. Nikdo by neočekával, že ovládání všech těchto funkcí bude tak snadné a “na 

dosah ruky”. Ovládání už nemůže být jednodušší, navíc integrováno a chráněno proti poškození. 



 
 

Snadný přístup k ovládacím prvkům 

Ikarus S – vše je snadno přístupné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvířka umožňují snadný přístup k ovládacímu panelu a funkcím při obsluze stroje. Zvláštní 

pozornost byla věnována usnadnění údržby a případnému servisu. Panel ventilů “Easy Set” 

usnadňuje práci obsluhy: pouze s jedním čtyřcestným sacím ventilem můžete zvolit průtok 

vody a druhým čtyřcestným ventilem zvolíte činnost.. 

 
 

Elektrický ukazatel hladiny v nádrži 

Na přání dodávaný elektrický ukazatel výšky 

hladiny umožní předat informaci o aktuálním 

obsahu nádrže do ovládacího monitoru 

postřikovače a také na externím ovládacím 

panelu.                  

iXclean Pro obrazovka průběhu 

plnění na  terminálech 

IsoMatch Tellus GO / IsoMatch 

Tellus 

Plošina 

Ikarus S nabízí velkoryse řešenou a 

bezpečnou plošinu, umožňující přístup k 

plnícímu otvoru pomocí posuvného 

hliníkového žebříku. 
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iXclean v provedení Comfort a Pro 

Každý litr se počítá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelná výbava 

• Hydrantová plnící přípojka se zpětným ventilem 

• Připojení pro vracení zbytku z nádrže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iXclean Comfort 

iXclean Comfort je poloautomatický systém  

ovládání ventilů. Je to kombinace elektric- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iXclean Pro screen IsoMatch Tellus 

GO / IsoMatch Tellus 

iXclean Pro 

Pokročilé řešení pro spokojenost uživatele. 

iXclean Pro je plně automatický systém s 

elektrickým ovládáním a řízením funkcí 

stroje na ISOBUS postřikovačích, kde 

všechny funkce mohou být ovládány ze 

sedadla řidiče. Přepnutí funkcí plnění, 

míchání, postřiku, ředění, přípravy postřiku, 

proplachu, čištění nádrže je velmi 

jednoduché: stačí zmáčknout jedno tlačítko! 

ENFO funkce jsou standardní součástí 

iXclean Pro. Vedle automatického zastavení 

plnění iXclean Pro také nabízí 

naprogramování  

                kého hladinoznaku a el. ovládaného sacího  

                ventilu, která zajišťuje uživateli komfort a přesnost 

                práce. Automaticky zastaví plnění, když hladina  

                dosáhne nastaveného množství a z kabiny se 

                provádí dálkové ovládání všech primárních a 

                vyplachovacích funkcí ENFO. Jednoduše zaplní 

                kompletní armaturu postřikovače směsí před  

                započetím aplikace nebo při ukončení aplikace 

                čistou vodou vytlačí směs, čímž usnadní a zefek- 

                tivní proplach. To vše z místa obsluhy stroje. 

                Funkce ENFO jsou standardní pro všechny 

                modely postřikovačů Kverneland.  

plně automatického několikastupňového 

vyplachování a čištění kompletního 

postřikovače. Obsluha stroje nemusí opustit 

kabinu traktoru do té doby, pokud veškerý 

postřik není vystříkán do poslední kapky! 

Stisknutím jednoho tlačítka se  spustí 

kompletní  čištění, které trvá jen několik 

minut a používá minimální množství čisté 

vody. je tak důkladný, že obsahy reziduí po 

čištění jsou nižší než 1%. iXclean Pro pro 

plnění nebo čištění: každý litr se počítá!



 
 

Snadná obsluha 

Plnění, míchání a čištění  
je snadné a bezpečné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Turbo” míchání a čištění nádrží:   

Chemikálie jsou bezpečně přidávány v přimíchávací 

nádrži, vybavené systémem čištění a vodotěsným 

víkem. Standardní systém “turbo” míchání Ikarus S 

pomocí injektorové trysky zaručuje výkonné míchání, 

které můžete spustit v průběhu plnění i po naplnění. 

Po ukončení aplikace očistí vnitřní stranu nádrže 

oplachovací trysky, umístěné v nádrži. Jestliže je 

zapotřebí, abyste se s vysokotlakým čističem dostali 

dovnitř nádrže, na přední i zadní straně jsou dvě dobře 

dimenzovaná přístupová místa.                   

Sada na vnější mytí(na 

přání): 

Souprava na čištění s 15 m hadicí 

a kartáčem, připojená na tlakový 

ventil, umožňuje čištění 

postřikovače v terénu pomocí vody 

z 300 l nádrže na čistou vodu. Díky 

inovativnímu systému 

vyplachování ENFO, spořícímu 

vodu, je v nádrži k dispozici vždy 

dostatek vody pro čištění . 
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Nová písto-membránová čerpadla: 

čerpadla jsou k dyspozici o výkonech 200, 250 

a 400 l/min. Stálý tlak 15 bar, maximální tlak 

20 bar. 

• Odolné vůči kapalným hnojivům 

• Kompaktní s malým obsahem 

zbytkových chemikálií 

• Lineární charakteristika výkonu 

podporuje přesnou a rychlou činnost 

regulačního systému 



Starguide IV, FMC, IsoMatch Tellus GO 

Zjednodušte si aplikaci 

Starguide IV: Automatické ovládání 

sekcí GPS a navádění D-GPS Ten kdo toto 

vyzkoušel neudělá krok zpět. Starguide IV 

změní práci s postřikovačem navždy: při 

postřiku u krajů a souvratí bude Starguide IV 

automaticky ovládat sekce postřikovače, 

abyste pokryli celé pole s co nejmenším 

překrytím. Možnost využít v kombinaci s 

rozmetadlem i dalšími stroji. 

• Přehled o pokryté ploše pole a překrytí

• Pokrytí a dvojité překrytí rozlišeno barvami

• Single and double overlap in different

colours

• GPS upozornění o poloze

• USB připojení pro export dat v

odlišných formátech

• Anténa RXA-30

Starguide IV vám umožní: 

• Přesnou aplikaci i po setmění

• Přesnou aplikaci s minimálním překrytím

• Zvýšení komfortu obsluhy

• Snížení nákladů redukcí nepřesností

Starguide IV obsahuje 

další následující vlastnosti: 

• 5,7” barevná dotyková obrazovka pro

intuitivní a snadné ovládání

Starguide IV je snadno ovladatelný: po 

aplikaci na souvrati, řídí kompletní řízení 

postřiku na celém poli. 

FlowMate Control FMC: 

• Základní ovládání postřikovače

• Extrémně jednoduché ovládání

• Velmi kompaktní díky integraci

všech postřikových a hydr. funkcí

• Ovládání funkcí ENFO

• Integrovaný výběr trysek

• Paměť pro 25 různých polí

IsoMatch Tellus GO 

IsoMatch Tellus GO je univerzální ISOBUS terminál. Tento multifunkční terminál s jednou obrazovkou byl vyvinut 

pro rychlé a jednoduché ovládání jakéhokoliv ISOBUS stroje, to poskytuje zemědělcům komfort, protože 

vyhovuje všem potřebám pro jednoduchou a efektivní práci se zemědělskými stroji. 

• Multifunkční terminál s jednou 7” dotykovou obrazovkou

• Rychlé a jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky,

otočného tlačítka s pevnými tlačítky nebo programovatelného

joystiku

• Zobrazení všech důležitých informací o stavu stroje, jako je

rychlost, pracovní šířka a aplikační dávka

• Aplikace zahrnuje návod k obsluze, protokoly o pokrytí a

dokumentaci údajů o úkolech, jako jsou: pracovní doba, celkové

ha, kg hnojiva, litry aplikované kapaliny, počet balíků a další

údaje:farma, obsluha, pole, stroje atd.

• Podpora externích systémů

• 2x USB 2.0 port

• Vstup pro kameru

• Diagnostické a servisní informace

Další funkce s GEOCONTROL aplikací: 

• IsoMatch GEO-SC: automatické vypínání sekcí

• IsoMatch GEO-VR: automatic Variable Rate via prescription  maps
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ance 

) in the 

IsoMatch Tellus 

Terminál příští generace 

IsoMath Tellus je první univerzální 

terminál se schopností zobrazení a 

ovládání dvou odlišných ISOBUS 

operací najednou. Toto přímé 

ovládání dvou operací najednou 

umožňuje např. zobrazení funkce 

GEOCONTROL nebo kamery, bez 

přepínání obrazovky. 

Ovládací panel 

Ovládá funkce postřiku a hydraulické 

funkce ramen. Logické a intuitivní 

ovládání zajistí maximální komfort. 

• Dvě obrazovky s ISOBUS rozhraním 

• Velká 12,1” barevná, dotyková
obrazovka

• Intuitive operation
• Základní operační program DOC pro

uložení provozních operací na USB

• Čtyři  USB porty pro rychlou výměnu dat

(např. ISO-XML polní mapa, PDF), USB

kartu nebo USB sériový kabel pro další

senzory

IsoMatch Tellus je vaše silná stránka pro 
přesné zemědělské aplikace a budoucí růst..

• Vestavěná PDF čtečka: ukládání a

čtení všech pdf dokumentů, např.

návodu k obsluze

• RS232 pro GPS přijímače nebo senzory

• Internetové připojení přes USB WiFi

adaptér

• Integrovaný webový prohlížeč

IsoMatch GEOCONTROL 

Přináší jasné výhody 

IsoMatch GEOCONTROL je další 

softwarová aplikace terminálu IsoMatch 

Tellus, ketrá vám pomůže ovládat všechny 

stroje ISOBUS kompatibilní, jako 

postřikovače, rozmetadla a secí stroje.  

V kombinaci s RTK přijímačem splňuje 

potřeby z hlediska snadného, inteligentního 

a efektivního hospodaření. Snadná obsluha 

a komfort řidiče díky automatickému 

ovládání stroje. Můžete se soustředit pouze 

na jízdu, když GEOCONTROL ulehčuje 

pracovní zátěž. Snížení překryvu  

a nadbytečných stop vedou ke zvýšení  

kvality práce a efektivnosti díky úsporám  

času, paliva, hnojiv, pesticidů a osiva. 

“Section control” – vypínání sekcí 

Automatické vypínání a zapínání sekcí na 

souvratích, okrajích a již pokrytých 

oblastech snižuje překrytí. 

“Variable  rate  control”-variabilní 

dávkování  

Automatická změna dávky na základě 

vstupních informací nebo plodinových 

senzorů. 

Dokumentace 

Uloží všechny provozní data a polní mapy 

pro export dat přes USB do  

farmářských informačních systémů. 

Manuální navádění 

• Doporučená pozice s využitím 

naváděcích linií (přímá, zakřivená 

nebo kombinovaná) na poli a na

souvratích.

• Možnost použití s IsoMatch InLine –

světelná naváděcí lišta pro umístění do

zorného pole řidiče

• Inteligentní nahrávání hranic: nezávislé

na pracovní šiřce bez korekce nářadím

• Ohraničení souvratí: vytvoření nových

vnitřních koncových bodů na souvratích

• Manuální navádění pro všechny

operace, včetně strojů bez ISOBUS

připojení, např. strojů na přípravu

půdy.

• Souvraťové ovládání stanoví i

souvraťové hranice a souvraťové vodící

linie.

 

ISOMATCH GEOCONTROL 

• Jednoduché a pohodlné ovládání, protože

není nutné ručně zapínat a vypínat sekce

nebo měnit aplikační dávku. Můžete se

soustředit plně pouze na řízení.

• Efektivnější práce a zabránění překryvům

vede k úsporám nákladů o 5-10%, např.

hnojiva, pesticidů a osiva. Lepší růstové

podmínky, vyšší výnosy a kvalita produkce.

• S IsoMatch GEOCONTROL je práce v noci
velmi snadná. IsoMatch GEOCONTROL

snižuje nároky na obsluhu
 13



Vyrovnávání ramen Boom Guide 

Usnadněte si život 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                   Udržujte správnou výšku ramen 

Boom Guide je náš automatický systém řízení výšky ramen, který napomáhá udržet 

nastavenou výšku ramen. Ultrazvukové snímače řídí hydrauliku postřikovače, aby ramena 

neustále kopírovaly výšku porostu nebo povrchu půdy. Tato technologie s využitím senzorů 

poskytuje vynikající vedení ramen v různém terénu nad povrchem a obsluha se tím může 

věnovat vlastnímu postřiku. 

 

           Boom Guide Comfort 

Dva ultrazvukové snímače na ramenou mohou ovládat výšku postřiku pomocí funkcí 

centrální korekce sklonu a funkcí zvedání ramen. Tento cenově dostupnější systém je 

vhodný pro mírné svahy, nevyrovnané porosty, nižší pojezdové rychlosti a pracovní záběry. 

 

Boom Guide Pro 

Tento pokročilý systém využívá tři ultrazvukové snímače pro nezávislé naklápění levého 

a pravého ramene pro co nejpřesnější kopírování v těch nejnáročnějších polních 

podmínkách! Tímto je dosaženo stejné výšky ramen na každé straně a po celé šířce 

záběru. 

                                                                                                    Výhody Boom Guide: 

• Nízký úlet: konstantní a správná výška trysky 

• Větší výkonnost: umožňuje vyšší pojezdovou rychlost a také 

postřik v noci 

• Pohodlí obsluhy: menší únava se zaměřením na vlastní postřik 

• Integrovaná funkce ErgoDrive: automatické zvedání a spouštění 

ramen při otáčení na souvrati 

• Režim hybridní (kombinace): určuje výšku ramen od porostu nebo 

povrchu půdy v nevyrovnaném nebo řídkém porostu. 

• Bezpečná přeprava: ultrazvukové snímače se automaticky sklopí při skládání ramen do 
transportní polohy 

• ISOBUS kompatibilní: snadné ovládání s ISOBUS terminály 

 
 

 
 

Boom Guide Comfort 

 
 
 
 

Joystick: 
 

Joystick pro pohodlnou práci: 

• v kombinaci s IsoMatch Tellus a 

IsoMatch Tellus GO 

(ne v kombinaci s FMC) 

• Osm tlačítek ve třech úrovních 

umožňuje naprogramovat a ovládat 

až 24 funkcí 

 
 
 
 
 
 

Boom Guide Pro 
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Testovací hala pro tu nejvyšší kvalitu! 

Vysoce kvalifikovaný tým specialistů testuje každý postřikovač 

opouštějící továrnu v naší vlastní zkušebně, aby splnil nejnovější 

enviromentální předpisy. Naši specialisté jsou certifikováni pro 

všechny zkušební procesy. 

NSTS: “National 

Sprayer Testing Scheme” 

je odpovídající úřad pro 

homologaci postřikovačů 

ve Velké Británi. 

JKI: Officiální homologace 

pro Německo, vydávané 

Federálním biologickým 

výzkumným centrem pro 

Německo, nyní JKI institut. 

SKL: Officiální 

homologace pro země 

Beneluxu, vydávané 

nadací SKL pro 

zemědělské stroje ve 

Wageningenu. 

NY: Officiální homologace pro ENTAM: je “European Network for . 

Norsko vydávaná norským Testing Agricultural Machines”.  

úřadem pro potraviny  Německá JKI a francouzská . 

a bezpečnost práce. Cemagref patří mezi oficiální 

členy sítě ENTAM.  

                           15 

 
Systém plnění a výplachu rozvodů ENFO  

Staráme se o vaše plodiny! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENvironmental FOcus: systém pro zaplnění a výplach armatur. Je standardem všech našich ovládacích monitorů 

Tato inteligentní technologie optimalizuje plnění a výplach rozvodů postřikové kapaliny. Přesná aplikace, žádné chemikálie navíc a úspora vody 

jsou přínosem pro vás a naše prostředí. 

 

 

Automatické plnění postřikových rozvodů: před začátkem 

postřiku jsou rozvody plněny  

chemikálií přesně až k tryskám. 

To znamená, žádné plýtvání 

chemikálií a přesné aplikace  

ihned od začátku postřiku. 

Automatické vyplachování rozvodů: po dokončení nebo 

přerušení práce jsou pesticidy  

automaticky vyprázdněné z rozvodů. 

To znamená, že použijete směs 

do posledního litru a propláchnete 

rozvody s min. spotřebou čisté vody.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iM FARMING činí z mechanické práce práci chytřejší, jednodušší a více 

efektivní. Použití technologie ISOBUS umožnilo současné zemědělské 

mechanizaci, aby se snadněji agregovala, seřizovala, udržovala, 

používala, ovládala a sledovala její funkce. 

 
Co nejrychlejší návratnost vaší investice, to je cílem řešení iM FARMING od 

společnosti Kverneland Group. iM FARMING popisuje a prezentuje naší nabídku 

ISOBUS kompatibilních strojů a řešení pro jejich elektronické řízení. Vše je 

zaměřené na poskytnutí náhledu na přínosy a efektivnost naší stále se rozrůstající 

nabídky vytvářené na základě požadavků a potřeb uživatelů zemědělské techniky. 

Toto můžete očekávat od Kverneland Group nyní i v budoucnosti s jednoznačným 

záměrem učinit život zemědělců snazší. 

 
 

Precizní aplikace postřiků 

Každý určitě chce aplikovat co nejnižší dávku, ve správný čas a na správné místo. To 

je hlavní důvod proč byl vyvinut IsoMatch GEOCONTROL. Je to chytré a moderní 

řešení, které předchází plýtvání drahýni chemickými přípravky a zaručuje co nejlepší 

“zarovnání” aplikace na souvratích a členitých okrajích polí. Přestřiky jsou již věcí 

minulosti a toto nevede pouze k úsporám vlastního chemického přípravku, ale také 

zajistí rovnoměrnější porost s vyšším výnosem a lepší kvalitou produkce. Každá 

rostlina přijme přesně stejné množství přípravku ochrany či výživy a to je ideálním 

cílem, ke kterému se chceme přiblížit. 

 

ISOBUS kompatibilita 

Pro ještě větší komfort obsluhy máme k dispozici další užitečné vlastnosti v našem 

sortimentu postřikovací techniky Kverneland. Jedná se o auotomatické udržování 

postřikovacích ramen ve správné výšce nad cílem postřiku – Kverneland Boom Guide 

PRO a ProActive. Je založené na práci ultrazvukových senzorů ovládajících celkovou 

výšku ramen i náklon každého ramene nezávisle. Dále pak iXclean PRO což je 

management elektricky ovládaných ventilů funkcí postřiku, jeho přípravy, proplachu  

a čištění stroje. To vše ovládané snadno a přesně z terminálu IsoMatch Tellus 

umístěném v kabině stroje. 

 

· 100% ISOBUS kompatibilita 

· Minimimum překryvů 

· Registr pozemků a uložení dat 

· Až 10% úspora pesticidů 

· Automatické vypínání a zapínání s IsoMatch GEOCONTROL 

 
 

16 

 

iM FARMING 
smart efficient easy FARMING 



Ikarus S 

IsoMatch GEOCONTROL a SPRAYERCONTROL 
Chcete nějaké jednoznačné přínosy? Zvolte univerzální terminál IsoMatch Tellus a k němu potřebné licence pro 

terminál a váš ISOBUS postřikovač. Ušetřete 5% až 10% nákladů na postřiky a zjednodušte si ovládání procesů 

postřiku s IsoMatch GEOCONTROL. Práce v noci? Bez obav, buďte napřed před budoucími enviromentálními 

omezeními. Nyní možné s naší aplikací! 

Pohyb po poli Ovládání sekcí Variabilní dávkování
  Dokumentace 

IsoMatch GEOCONTROL 

Když už jednou vlastníte terminál IsoMatch Tellus, můžete jednoduše “odemknout” aplikaci IsoMatch GEOCONTROL ( po zakoupení 

licenčního klíče), tím získáte přístup ke všem dostupným aplikacím systému precizního zemědělství: automatické vypínání sekcí, variabilní 

dávkování, navádění stroje po pozemku a výměnu dat mezi terminálem stroje a vaším PC. Před tím než si zakoupíte licenční klíč, máte 

možnost používat tyto aplikace po dobu 25 hodin, aby jste se přesvědčili o přínosech GEOCONTROL. Nemáme pochybnopsti o tom, že velmi 

rychle se z vás stane nadšený uživatel této technologie! 

IsoMatch Global IsoMatch Eye BoomGuide iXcleanPro 
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iXtrack iXter 

     Světelná navigační lišta 
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Ramena HSS 

Profesionální horizontálně sklopná 

ramena 

Vlastnosti ramen: 

• Profesionální vedení hadic rozvodů

a zakrytování ventilů sekcí a hydrauliky

• Různé hydraulické funkce dle potřeb

uživatele

• Vyrovnávání a tlumení ramen

nastavitelné pro roviny nebo kopcovitý

terén

• Natřikrát skládaná ramena o záběrech

27, 28 a 30 m

Bezpečnostní výkyvné zakončení ramen: 

Jednoduché, spolehlivé řešení, které je 

stabilní při práci. 

Ramena HSS mají přepravní šířku do 2,55 

m a maximální výšku vždy pod 4 m. 

Dokonce i verze se záběry 27-30 m se 

vejdou do těchto rozměrů. Úzké cesty, živé 

ploty, křoví a stromy vám nezpůsobí. 



HSS 28 m  9 sekcí 

HSS 30 m  9 sekcí 
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Manuálně nebo elektricky ovládáné hraniční/krajové trysky. 

Hydraulické válce jsou při práci zasunuty, to zajistí maximální tuhost. 

Mechanický zámek díky chytrému mechanizmu pro kompletní 

zafixování. Všechny části mohou být seřízeny pro dosažení optimálního 

chování ramen po celou dobu životnosti stroje. 

HSS 27 m  7 sekcí 

HSS 27 m  9 sekcí 

HSS 28 m  7 sekcí 

     Ramena HSS (m)         Počet sekcí Rozdělení sekcí 

18 5 6-9- 6-9- 6 

18 7 6 -5 -5 - 4-5 -5 - 6 

20 5 8- 8- 8- 8- 8 

20 7 5 - 6- 6- 6- 6- 6-5 

21 5 9 - 8- 8- 8-9 

21 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 

24 7 6- 6-9- 6-9- 6- 6 

24 9 4- 4- 4-9 - 6 -9 - 4- 4- 4 

27 7 6-9-9- 6-9-9- 6 

27 9 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 

28 7 7-9-9- 6-9-9-7 

28 9 7- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-7 

30 9 6-3-9-9- 6-9-9-3- 6 

Postřik s různě skládanými rameny 

Ramena HSS m Počet sekcí Symetrické skládání m Asymetrické skládání 

m 18 5 12 15

20 5/7 12 16 

21 5/7 12 16.5 

24 7/9 12 18 

27 7 21-12 24 

27 9 21-9 24 

28 7 21-12 24,5 

28 9 21-9 24,5 

30 9 21-12 25,5 



Ramena HC 

Násobné vertikální skládání pro postřik 
za každých okolností 

Sortiment ramen HC 

je odzkoušen a 

testován. Extrémně 

silná a spolehlivá 

konstrukce ramen. 

Variabilita skládání jednotlivých sekcí ramen: 

Symetrické skládání, asymetrické skládání či postřik jedním 
ramenem je možný. 

Bezpečně na silnici: 

Veškerá ramena HC při složení nepřesahují 

transportní šířku 2,5 m a výšku 4 m. 

20 



Tato ramena byla konstruována pro 100% integraci armatur 

a rozvodů postřiku, včetně držáků trysek a zároveň vysokou 

pevnost při co nejnižší hmotnosti. 

Kompenzace kmitů ramen: 

Stabilizace obrazce postřiku. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

HC 27 m - 9 sekcí 

4 6 6 9 

6 6 6 9 

6 9 6 6 4 

6 9 6 6 6 

HC 28 m - 9 sekcí 

HC 30 m - 9 sekcí 
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        Ramena HC (m) Počet sekcí Rozdělení sekcí 

18 5 6-9- 6-9- 6 

18 7 5 -5 - 6 - 4- 6 -5 -5 

20 5 8- 8- 8- 8- 8 

20 7 5 - 6- 6- 6- 6- 6-5 

20 7 4- 4- 8- 8- 8- 4- 4 

20 9 4- 4- 4- 6 - 4- 6 - 4- 4- 4 

21 5 9 - 8- 8- 8-9 

21 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 

21 7 7-7-5 - 4-5 -7-7 

       Ramena HC (m) Počet sekcí Rozdělení sekcí 

21 9 5 - 4- 4- 6 - 4- 6 - 4- 4-5 

24 7 6- 6-9- 6-9- 6- 6 

24 9 6 -5 -5 - 6 - 4- 6 -5 -5 - 6 

27 7 6-9-9- 6-9-9- 6 

27 9 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 

28 7 8- 8- 8- 8- 8- 8- 8 

28 9 4- 6- 6-9- 6-9- 6- 6- 4 

28 9 7- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-7 

30 9 6- 6- 6- 8- 6- 8- 6- 6- 6 



Ikarus S S28 S38 

1. Tank size

Kverneland Ikarus S 

Technická specifikace 

Jmenovitý objem nádrže (l) 2800 3800 

Maximální objem nádrže (l) 3010 4000 

Nádrž na čistou vodu se stavoznakem (l) 300 300 

Nádrž pro potřeby obsluhy (l) 20 20 

2. Hmotnost stroje bez náplní (celková hmotnost včetně ramen)

… s HSS 18m 2865kg 3055kg 

… s HSS 20m 2910kg 3100kg 

… s HSS 21m 2920kg 3110kg 

… s HSS 24m 2960kg 3150kg 

… s HSS 27m 3030kg 3220kg 

… s HSS 28m 3040kg 3230kg 

… s HSS 30m 3070kg 3260kg 

… s  HC 18m 3090kg 3280kg 

… s HC 20m 3140kg 3330kg 

… s HC 21m 3160kg 3350kg 

… s HC 24m 3190kg 3380kg 

... s HC 27m 3340kg 3530kg 

... s HC 28m 3370kg 3562kg 

... s HC 30m 3380kg 3570kg 

3. Rozměry stroje

Šířka (celý stroj včetně ramen) HSS 18-30m = 2.57m - HC 18-30m = 2.55m 

Výška (celý stroj včetně ramen) HSS 18-30m = 3.98m - HC 18-30m = 3.98m 

Délka (celý stroj včetně ramen)  HSS18-21/27-28-30m = 5.66m - HSS24m = 6.02m - HC18m = 5.55m - 

HC20m = 5.70m - HC21m = 5.75m - HC24m = 5.80m - HC27-30m = 6m 

4. Tažná oj

Spodní nebo horní závěs - pevný ▲1
 

Spodní nebo horní závěs s automatickým řízením (uzavřený hydraulický okruh)  ▲2

Sada závaží pro vyvážení stroje s HC rameny ▲1

5. Tažné oko

Tažné oko Ø 40mm ▲1

Tažné oko Ø 50mm ▲2

Kulový závěs K80 Ø 80mm ▲3

6. Nápravy

Pevná náprava 1.50 - 1.80 m bez brzd ▲1

Pevná náprava 1.50 - 1.80m s brzdami (do 40 km/h) ▲2

Stavitelná náprava 1.50 - 2.25 m s brzdami (do  40 km/h) ▲3

Stavitelná odpružená náprava 1.50 - 2.2 5m s brzdami (do 40 km/h) ▲4

Hydraulické nebo vzduchové brzdy ● 

7. Čerpadla

Písto-membránové čerpadlo 200/250/400 l/min ▲1

8. Elektronická výbava

8.1 Základní ovládací elektronika 

FMC 5, 7 nebo 9 sekcí, 2cestné ventily, pro nepřímé hydraulické ovládání s předvolbou (včetně ovládacího panelu FMC)  ▲1

FMC 5, 7 nebo 9 sekcí, 2cestné ventily, pro přímé hydraulické ovládání s uzavřeným hydraulickým okruhem (včetně ovládacího panelu FMC)  ▲2

8.2 ISOBUS elektronika 

FMA 5, 7 nebo 9 sekcí, 2cestné ventily, pro přímé hydraulické ovládání uzavřeným hydraulickým okruhem (ovládací panel není součástí)  ▲3

8.2.1 ISOBUS ovládání pro ISOBUS elektroniku 

Ovládací panel funkcí postřiku a hydrauliky ▲1

IsoMatch Tellus nebo Tellus GO a ovládací panel ▲2

Joystick pro IsoMatch Tellus nebo Tellus GO ● 

9. Další základní výbava stroje

Homokinetická kloubová hřídel 6 drážek, manuální parkovací noha, vysokotlaký systém intenzivního míchání  standard 

10. Volitelná výbava (montáž ve výrobě)

Elektronický hladinoznak hlavní nádrže ● 

iXclean Comfort (včetně elektronického hladinoznaku) ● 

iXclean Pro (včetně elektronického hladinoznaku) ● 

Rychloplnění (není možné v kombinaci s iXclean Comfort) ● 

Boom Guide Comfort nebo Pro (pouze v kombinaci s FMA elektronikou a 

IsoMatch Tellus nebo Tellus GO) 
●

11. Volitelná výbava (možná samostatně i dodatečně)

Starguide IV ■ 

Přimíchávací nádrž ■ 

Blatníky  (400/550/700 mm) ■ 

Hydrantová plnící přípojka ■ 

Sací hadice 3" ■ 

Manuální nebo  elektricky ovládané krajové/hraniční trysky ■ 

Sada pro vnější mytí stroje ■ 

Schránka pro potřeby obsluhy ■ 

Krycí síto sání – pro přimíchávání močoviny ■ 

Připojení pro vracení zbytku z nádrže ■ 

Pracovní osvětlení ramen a výstražný maják ■ 
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▲1 - ▲... = jedna z možností musí být zvolena    ● = volitelná výbava (z výroby), volný výběr    ■ = Accessory, loose available 



Booms HSS HC 

1. Basic boom functionality

Ocelové části našich postřikovačů 

jsou chráněny proti korozi 

speciální práškovou barvou 

Duracoat. Výsledkem je odolný 

povrch s dlouhou životností. 

Pracovní záběr 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28  / 30m 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 /  30m 

Materiál Ocelové 

Princip skládání 

Ocelové 

Horizontální skládání   Vertikální skládání 

2. Postřikovací sekce

Standard 5 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7  / 9 5 / 7 / 7 / 7 / 9 / 9 /  9 

Alternativa 1 (dvě sekce více než standard) 7 / 7 / 7 / 9 / 9 / 9  / 9 7 / 9 / 9 / 9 / - / - /   - 

Alternativa 2 (dvě sekce méně než standard) - / - / - / - / - / -  / - - / 5 / 5 / - / 7 / 7 /   - 

3. Držáky trysek

Jednoduché ▲1 ▲1

Trojčetné ▲2 ▲2

Pětičetné ▲3 ▲3  jen pro HC 27-30m 

4. Přepravní výška

Udávaná výška je průměrná (v závislosti na rozměrech kol)  3.70m 3.90m 

5. Hydraulická výbava ramen

Hydro-výbava HSS 18-24 Basic 1 hydr. funkce s předvolbou pro symetrickou redukci záběru a svahové vyrovnávání 

*1 jednočinný hydr. okruh pro zdvih a 1 dvojčinný okruh pro ostatní hydr. funkce ramen
▲1 Vyžaduje: 3 ventily hydr. bloku

Hydro-výbava HSS 18-24 Comfort 1 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, symetrickou redukci záběru, 

svahové vyrovnávání ramen *1 dvojčinný okruh 
▲2 Vyžaduje: 5 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HSS 18-24 Comfort 2 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, symetrickou a asymetrickou 

redukci záběru, zámek a svahové vyrovnávání ramen *1 dvojčinný okruh     
▲3 Vyžaduje: 6 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HSS 18-24 Comfort 3 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, symetrickou a asymetrickou 

redukci záběru, zámek, svahové vyrovnávání ramen a nezávislé naklápění L/P ramene *1 dvojčinný okruh   
▲4 Vyžaduje: 8 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HSS 27-30 Basic 1 hydr. funkce s předvolbou pro symetrickou redukci záběru a svahové vyrovnávání 

*1 jednočinný hydr. okruh pro zdvih a 1 dvojčinný okruh pro ostatní hydr. funkce ramen
▲1 Vyžaduje: 5 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HSS HSS 27-30 Comfort 1 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, symetrickou redukci záběru, 

svahové vyrovnávání ramen *1 dvojčinný okruh 
▲2 Vyžaduje: 5 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HSS HSS 27-30 Comfort 2 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, symetrickou a asymetrickou

redukci záběru, zámek a svahové vyrovnávání ramen *1 dvojčinný okruh
▲3 Vyžaduje: 8 ventilů hydr. bloku

 Hydro-výbava HSS HSS 27-30 Comfort 3 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro 
zdvih, symetrickou a asymetrickou redukci záběru, zámek, svahové vyrovnávání ramen a nezávislé
naklápění L/P ramene *1 dvojčinný okruh 

▲4 Vyžaduje: 10 ventilů hydr. bloku

Hydro-výbava HC 18-30 Comfort 2 hydr. funkce ovládané uzavřeným okruhem pro zdvih, svahové vyrovnávání, 

nezávislé naklápění, zámek ramen, symetrická a asymetrická redukce záběru *1 dvojčinný okruh 

▲1 - ▲... = jedna z možností musí být zvolena   ● = volitelná výbava (z výroby), volný výběr    ■ = volitelná výbava (samostatně) 

▲1 Vyžaduje: 8 ventilů 

hydr. bloku

Informace poskytnuté v této brožuře slouží pouze pro účely podání všeobecných informací a pro distribuci po celém světě. Poskytnuté informace nemohou být základnou pro jakékoliv domáhání se náhrady 

škody právní cestou proti skupině Kverneland Group. Dostupnost modelů, technické údaje a vybavení na přání se může lišit podle konkrétní země. Informujte se prosím u vašeho místního prodejce. Kverneland 

Group si ponechává právo právo kdykoliv provést změny na konstrukci nebo technických údajích. Bezpečnostní zařízení smějí být  sejmuta ze stroje pouze pro účely vysvětlení, za účelem lepšího představení 

funkce strojů. Abyste se vyvarovali nebezpečí poranění, bezpečnostní zařízení nesmí být nikdy demontována. © Kverneland Group Nieuw-Vennep  BV 
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Kverneland Group 

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost vyvíjející, 

vyrábějící a prodávající zemědělské stroje a poskytující služby. 

Výrazné soustředění se na inovace nám umožňuje poskytovat jedinečnou  

a širokou řadu výrobků s vysokou kvalitou. Kverneland Group nabízí 

profesionálním zemědělcům stroje na zpracování půdy, setí, sortiment strojů 

pro sklizeň píce a krmení a též stroje na ochranu a výživu rostlin , mezi něž 

patří sortiment postřikovačů a rozmetadel průmyslových hnojiv. Jako 

nadstavba k těmto strojům patří elektronická řešení pro ovládání těchto strojů . 

Originální náhradní díly 

Náhradní díly Kverneland Group jsou navrženy tak, aby zajistily 

spolehlivou, bezpečnou a optimální činnost stroje, zároveň 

zajistí nízké náklady po celou dobu životnosti stroje. Vysoké 

standardy kvality jsou dosaženy díky použití inovačních metod 

při výrobě a patentovaným postupům ve všech našich 

výrobních závodech. 

Kverneland Group má velmi profesionální síť partnerů, kteří Vás podporují 

servisem, technickými znalostmi i originálními náhradními díly. Pro podporu našich 

partnerů poskytujeme náhradní díly ve vysoké kvalitě a celosvětovou distribuci 

těchto dílů. 

Sledujte nás na YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Dejte nám like na facebooku 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

Buďte s námi na Twitter 
#KvernelandGroup 
#iM_Farming 

     Kverneland Group Czech s.r.o. 
     Košťálkova 1527, 266 01 Beroun 
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