
DG II - UNIVERZÁLNÍ ŠIROKOZÁBĚROVÝ SECÍ STROJ
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WHEN FARMING
MEANS BUSINESS

Plné využití potenciálu zemědělství spočívá v růstu a 

rozvoji vašeho podnikání, pěstovaných plodinách, 

chovu hospodářských zvířat, ale také ve zlepšení 

produktivity 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, které vám ji pomohou 

zefektivnit a usnadnit i ve stále náročnějších 

podmínkách. 
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Setí
Kvalitně zasít znamená 

vystihnou ten správný 

okamžik, kdy jsou půdní a 

klimatické podmínky 

optimální. Jen tak zajistíte 

svým plodinám ten nejlepší 

možný začátek, který 

zásadně ovlivní výsledný 

výnos.
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FLEXIBILITA

EFEKTIVITA

VYSOKÝ 

VÝKONPŘESNOST
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VYSOKÁ KVALITA SETÍ
PRO RYCHLÉ VZCHÁZENÍ

Vysoký výkon
Pro kvalitní založení porostu je potřeba vystihnout ty 

správné podmínky pro setí, které mnohdy mohou 

rychle pominout. S výkonnou technikou je vystižení 

toho správného času jednodušší a výsledek jistější.

Flexibilita
Dobrý secí stroj musí být flexibilní. Půdní podmínky se 

mnohdy zásadně mění i v rámci jednoho pole. DG II se 

automaticky přizpůsobuje půdním podmínkám díky 

systému dotížení ACTIVE-ON. Většinu nastavení lze 

provést přímo z kabiny traktoru díky pokročilému 

ISOBUS ovládání stroje, které umožňuje i automatické 

vypínání dávkovače na souvrati a v klínech. Možné je i 

variabilní dávkování osiva.  

Efektivita
Secí stroj DG-II byl navržen tak, aby bylo možné 

dosáhnout co nejvyšších denních výkonů při 

zachování nízké hmotnosti a malé potřeby výkonu. 

DG II nabízí vysoké výkony při minimálních nárocích.

Přesnost
Nejdůležitější součástí secího stroje jsou jeho secí 

botky, které musí zajistit rovnoměrnou hloubku 

ukládání osiva v různých půdních podmínkách. Botky 

musí vytvořit čisté seťové lůžko a zajistit výborný 

kontakt osiva s půdou pro rychlé vzcházení rostlin.

Nejvyšší možná efektivita setí
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3

PŘEHLED

Jednoduché plnění
Zásobník osiva může být díky snadnému 

přístupu plněn z vaků, nakladačem, nebo 

pomocí šnekového dopravníku na voze. 

Díky objemu 6000 l jsou zkráceny 

prostoje z důvodu častého plnění. Jedná 

se o jeden z největších zásobníků osiva 

na trhu. 

Zavláčení osiva
Zavláčení uloženého osiva je důležité 

nejen pro dobré vzcházení osiva, ale také 

pro hospodaření s půdní vláhou, kdy horní 

kyprá vrstva půdy omezuje odpar vody z 

povrchu pole. S-zavlačovač je nejlepší 

volbou do podmínek s malým množstvím 

posklizňových zbytků. Při větším množství 

posklizňových zbytků je vhodný prutový 

zavlačovač. 

S pracovním záběrem 9 a 12 m a zásobníkem na osivo o objemu 6000 l těžko hledá 

konkurenci. Díky jednoduchému ovládání s použitím moderní elektroniky je 

minimalizované namáhání obsluhy a riziko případných chyb.

Úspora nákladů a času.

Vysoké denní výkony při nejvyšší možné 
kvalitě setí

1 2 Přesná hloubka setí
Srdcem secího stroje jsou jeho botky. 

Díky úzkému profilu CD botky a velkému 

přítlaku (80 kg) není problém udržet 

nastavenou hloubku setí ani při vysokých 

pojezdových rychlostech a na těžkých 

půdách.
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DÁVKOVAČ OSIVA ELDOS®

• Jednoduchá výměna dávkovacích 

válečků

• Celkem pět válečků pro všechny 

plodiny

• Správná činnost a nastavení 

dávkovače je kontrolovaná čidly

•Výsevek 1-320 kg/ha

(v závislosti na záběru a pojezdové 

rychlosti)

• Jednoduchá kalibrace dávkovače
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6000 L
Velký zásobník na osivo 

pro zkrácení prostojů

320 kg/ha
Výkonný systém dávkování a dopravy osiva 

pro vysoké pojezdové rychlosti
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RÁM

DG II – ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST!

Pro zajištění vysokého pracovního výkonu je secí stroj DG II vybaven snadno 

přístupným zásobníkem o objemu 6 000 l. Robustní rám stoje byl zkonstruovaný 

tak, aby optimálně rozkládal hmotnost secího stroje mezi široká kola podvozku a  

závěs traktoru. 

Široká pojezdová kola (800/45 x 26.5) umožňují bezpečnou jízdu po silnicích a 

nízký tlak na půdu při práci na poli. V pracovní poloze jsou křídla secí lišty 

podporovány koly, které umožňují vynikající kopírovaní povrchu pole a dodržení 

přené hloubky setí.  Změna mezi přepravní a transportní polohou je díky vyspělé 

elektronice a hydraulice jednoduchá a rychlá.

Vysoký výkon – až 12 ha/h

Secí stroj Kverneland DG II v sobě kombinuje vysoký výkon, bezpečnou a rychlou 

přepravu s rychlou změnou mezi transportní a přepravní polohou a jednoduché 

ovládání. Ve srovnání s konkurencí nabízí DG II vynikající výhled na secí lištu, což 

je nezbytné pro práci s takto velkým strojem. Secí stroj Kverneland DG II nabízí 

skvělý poměr mezi vysokým výkonem a obratností.

Nastavení secího stroje DG II je jednoduché a rychlé: Všechna důležitá 

nastavení od kalibrace až po hloubku setí a přítlak botek je možné provézt 

přímo z kabiny traktoru skrze ISOBUS terminál. Díky sdružení ovládání 

jednotlivých funkcí skrze souvraťový management je ovládání na souvrati 

jednoduché a nezatěžuje obsluhu.
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Až 12 x delší životnost
Integrovaná bezúdržbová ložiska uložení

kotoučů secích botek se vyznačují dlouhou

životností díky dobrému utěsnění proti vnikání

nečistot.

Samočistící zatlačovací/vodící kola
Velká zatlačovací kola o průměru 380 mm jsou

díky speciálnímu obalu odolná proti ulpívání

hlíny.

Centrální nastavení hloubky setí
Hloubka setí se nastavuje centrálně výškou secí

lišty z kabiny traktoru skrze ISOBUS terminál.

Pouze jeden typ botek

Všechny botky na secím stroji DG-II jsou stejné,

neexistuje pravá/levá, nebo krátká/dlouhá

botka. Je tak usnadněna údržba, snižuje se

počet možných náhradních dílů a zůstává

zachovaná meziřádková vzdálenost i při

případném opotřebení uložení botek.
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CD BOTKA, DÁVKOVAČ ELDOS

CD botky mají velice úzký profil, úhel svíraný ocelovými disky o průměru 460 mm je pouhých 8°.

Díky tomu postačuje menší přítlak pro dodržení nastavené hloubky setí. Zbylý přítlak může být

využit pro zatlačovací kola. Je tak zajištěno rovnoměrné ukládání osiva a výborná vzlínavost

vody k osivu.

Existuje silná závislost mezi úhlem svíraným kotouči botky a spotřebou paliva: Menší úhel

znamená menší potřebu tažné síly, což vede k úspoře paliva.

CD BOTKA
PRO PŘESNÉ UKLÁDÁNÍ OSIVA S MINIMÁLNÍ 

SPOTŘEBOU PALIVA

Až o 25 % menší potřeba přítlaku na botku

Nutný 

přítlak(kg)
Úhel °

10°
Konkurent I

12°
Konkurent II

8°
KVERNELAND

DÁVKOVAČ OSIVA 

ELDOS

Dávkovač osiva ELDOS, je elektricky poháněný a plně  ISOBUS 

kompatibilní s výměnnými dávkovacími válečky. Ve spojení s 

IsoMatch SEEDERCONTROL a GPS signálem je možné využít 

automatické vypínání dávkovače a předcházet tak přesévání na 

souvrati a na nepravidelných pozemcích. Funkce dávkovače je 

monitorována pomocí senzorů a aktuální stav je zobrazován obsluze 

na ISOBUS terminálu. Kalibrace je jednoduchá díky snadnému 

přístupu a možnosti ovládání kalibrace tlačítkem přímo na 

dávkovači. 
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VYNIKAJÍCÍ VNIKÁNÍ DO PŮDY
DÍKY SYSTÉMU AKTIVNÍHO PŘÍTLAKU ACTIVE-ON

Díky systému dotížení secí lišty Kverneland “Active-on”, dosahuje přítlak na 

jednotlivé botky hodnoty až 80kg. Systém je založený na aktivním 

hydraulickém dotížení křídel secí lišty v případě potřeby vyvinout velký přítlak 

na secí botky. S rostoucím nastaveným přítlakem na secí botky roste plynule i 

úroveň dotížení secí lišty na potřebnou hodnotu.

Přítlak je nastavitelný z kabiny traktoru. Jeho hodnota je neustále hlídána senzory a 

automaticky korigována systémem Active-on tak, aby bylo zajištěno opravdu přesné 

ukládání osiva do půdy. Při zvednutí secí lišty na souvrati se přítlak křídel secí lišty 

vyruší, aby se odlehčilo opěrným kolům. Po opětovném spuštění secí lišty se 

hydraulický přítlak zapne. 

Active-on automaticky reguluje přítlak křídel secí lišty a botek

ACTIVE-ON
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HEADLAND MANAGEMENT

HEADLAND MANAGEMENT
Jednoduché ovládání na souvrati

Secí stroj DG II je na souvrati ovládán pomocí automatického souvraťového 

managemetu, což snižuje nároky na obsluhu a zamezuje jejím případným 

chybám.

Výjimečně jednoduché ovládání

Použitím jedné páky hydrauliky se na souvrati ovládají všechny důležité funkce –

zvednou se kypřiče stop kol traktoru, zvedne se secí lišta a sklopí znamenáky to 

vertikální polohy, aby se zkrátila doba pro jejich zvednutí a vyklopení. Plně se 

znamenáky složí při skládání stroje do přepravní polohy, nebo při volbě obsluhy. 

Při využití automatického vypínání sekcí na souvrati a klínech SEEDER CONTROL  je 

činnost dávkovačů automaticky zapínána a vypínána na souvrati a v klínech. 

Dochází tak k podstatné úspoře osiva – až 5 %.

Díky automatickému Headland managementu se může obsluha soustředit na řízení, 

aby nedocházelo ke zbytečnému vynechání, nebo přesevům. Pro ovládání celého 

stroje je potřeba jen jeden dvojčinný hydraulický okruh. Druhým okruhem se 

ovládá přítlak volitelné smykové lišty, kterou ale není potřeba na souvrati zvedat 

odděleně, protož se zvedne společně se secí lištou.

Díky výborné manévrovatelnosti se strojem není ani při záběru 12 m problém zasít 

menší a nepravidelná pole. Díky připojení stroje pomocí rozporky do ramen traktoru 

je možné zatáčení na souvrati pod úhlem až 90°. Není tak potřeba širokých 

souvratí pro složité otáčení. 
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HEADLAND MANAGEMENT

Omezení přesévání na souvrati 
uspoří až 5 % osiva
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PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA

KVALITNÍ PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA
PRO PŘESNOU HLOUBKU UKLÁDÁNÍ OSIVA

Pružná smyková lišta Clod board
Pro zajištění kvalitního seťového lůžka a rovnoměrné hloubky setí je možné na DG II 

namontovat pružnou smykovou lištu na přední stranu secí lišty. Pružná smyková lišta 

provádí konečné srovnání povrchu pole tak, aby byly zajištěny stejné podmínky pro 

všechny secí botky. Jen tak lze zaručit rovnoměrnou hloubku setí. Smyková lišta je 

nastavitelná z kabiny traktoru. Obsluha může zvýšit přítlak na „pádla“ smykové lišty pro 

vyšší urovnávací efekt. Smykovou lištu lze i zcela vyřadit z provozu.

Kypřiče stop

Pro zajištění rovnoměrné hloubky setí i za koly lze DG II vybavit kypřiči stop kol traktoru, 

kol hlavního podvozku secího stroje i kypřiči kol na křídlech secí lišty. Všechny kypřiče 

jsou jištěny proti přetížení pro případ, že narazí na překážku.

1

2

Konečné urovnání seťového lůžka a setí je možné kombinovat do jednoho 

přejezdu
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BEZPEČNÁ PŘEPRAVA 

Secí stroj DG II je možné přepravovat po pozemních komunikacích rychlostí až 40 km/h. S přepravní šířkou tři 

metry a výškou čtyři metry plně odpovídá podmínkám pro provoz na pozemních komunikacích a bez problémů 

podjede pod většinou mostů. 

Osvětlení  a výstražné panely stroje  jsou v základní výbavě. Pro provoz na pozemních komunikacích je možné 

objednat dvouokruhové vzduchové brzdy. Díky jednoduché přepravě a obratnosti na poli není problém použít stroj i 

pro setí menších polí s častými přesuny. 

Přepravní rychlost 40km/h.

PŘEPRAVA
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OVLÁDÁNÍ

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Rychlé nastavení a snadný přístup ke všem ovládacím prvkům

Kverneland DG II zaujme jednoduchou obsluhou, ovládáním a výborným 

přístupem ke všem ovládacím prvkům. 

Výborný přístup  k oběma dávkovačům usnadňuje jejich kalibraci a čištění i při 

složené secí liště v přepravní poloze. Kalibrační sada (váha a vak na osivo) jsou v 

základní výbavě stroje. Kalibrace je jednoduchá díky ISOBUS ovládání. Minimalizují 

se případné chyby obsluhy.

Zásobník osiva lze snadno plnit z vaků pomocí čelního nakladače nebo 

manipulátoru. Zásobník o objemu 6 000 l je jedním z největších na trhu a 

umožňuje dlouhé intervaly mezi plněními. 

Uživatelská přívětivost není žádné umění, ale naprostá nutnost v případě 

moderních zemědělských strojů

Přístup k zásobníku je umožněn velkou plošinou pro jednoduché plnění, kontrolu

stavu osiva v zásobníku a údržbu. Přístup přímo do zásobníku umožňují schůdky na

jeho vnitřní straně.

.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model DG II  9000 DG II 12000

Pracovní záběr (m) 9,00 12,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00

Přepravní délka (m) 8,55 8,55

Počet dávkovačů ELDOS® 2 2

Výsevek 1  - 320 kg 1 – 320 kg

Objem zásobníku (l) 6 000 6 000

Plnící výška(m) 3,10 3,10

Požadovaný průtok oleje > 110 l/min > 110 l/min

Pohon ventilátoru Jednočinný hydraulický okruh s nastavením průtoku + volná zpátečka

Požadavek na elektrickou energii 12 V > 70 A

Ovládání Elektrohydraulické ISOBUS ovládání

Počet CD botek 72 96

Přítlak na botky Centrálně nastavitelný z kabiny traktoru až 80 kg (Active-on systém)

Vodící kola (Ø 380 x 50 mm) Ø 380 x 50 mm

Meziřádková vzdálenost 12,5 cm

Rozestup mezi řadami botek 17,5 cm

Snímače nízké hladiny osiva (ks) 2 2

Snímač otáček ventilátoru standard standard

Snímač činnosti dávkovačů standard standard

Vypínání poloviny záběru stroje standard standard

Magnetické klapky pro zakládání kolejových řádků (max.) 8 8

Sada pro kalibraci výsevku standard standard

Pracovní LED osvětlení volitelně volitelně

Připojení pomocí rozporky kat. III (965 mm) standard standard

Připojení pomocí rozporky kat. IIIN (825 mm) volitelně volitelně

Připojení pomocí rozporky kat. IV (965 mm) volitelně volitelně
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Model DG  II 9000 DG II 12000

Pracovní záběr (m) 9,00 12,00

Hydraulicky ovládaná smyková lišta Clod board volitelně volitelně

S-zavlačovač 10mm standard standard

Prutový zavlačovač 12 mm volitelně volitelně

Hydraulicky ovládané znamenáky s ozubenými kotouči volitelně volitelně

Hydraulicky ovládané kypřiče stop kol traktoru ( 2 x 2 radličky) volitelně volitelně

Kypřiče stop kol na křídlech secí lišty (2 x 2 radličky) volitelně volitelně

Kypřiče stop kol secího stroje (2 x 3 radličky) volitelně volitelně

Hlavní kola (mm) 800/45-26.5 800/45-26.5

Podpěrná kola na křídlech secí lišty (mm) 31x15.5-15 31x15.5-15

Dvouokruhové vzduchové brzdy volitelně volitelně

Hydraulické brzdy volitelně volitelně

Preemergentní znamenáky (středové značení) volitelně volitelně

Automatický souvraťový managemet volitelně volitelně

Maximální přepravní rychlost (km/h) 40 40

Hmotnost (kg) 6 850 7 660

Min. tažný prostředek (k) 180 230

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 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 Soest GmbH

Váleček 1

Vysoké dávky obilnin

Váleček 2

Semena trav

Váleček 3

Řepka a malá semena

Váleček 4

Nízké dávky obilnin

Váleček 5 (volitelně)

Kukuřice, slunečnice 

meziplodiny
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