
Profesionální řešení 
pneumatického secího stroje

e-drill compact / maxi
Nový integrovaný pneumatický secí stroj

INOVOVANÁ VERZE



e-drill compact / e-drill maxi:
Nový pneumatický secí stroj pro připojení
k rotačním branám Kverneland

Kverneland představuje nový secí stroj e-drill. Je to aktualizovaná a inovovaná verze 
dobře známého a dobře osvědčeného secího stroje i-drill PRO. Secí stroj Kverneland 
e-drill nabízíme s objemem zásobníku až 2 000 litrů. Robustní kryt zásobníku nového
konstrukčního provedení Kverneland Accord je systémem proti přetížení chráněný
před poškozením při nakládání pytlů Big Bag.

Elektronický snímač hladiny osiva, který se nastavuje z místa mimo zásobník, sleduje 
celou škálu semen od malých množství řepky až po větší semena.

Jednoduché nastavení a snadný přístup

Výhody jsou 
zřejmé:

 ISOBUS technologie

 Brilantní koncepce secí
botky CX-II

 Ukládání do přesné hloubky

 Snadné plnění a nastavování

 Nízké požadavky na výkon 
a zvedání

Secí botka CX-II: Přesná 
a konstantní hloubka setí až 6 cm.Hloubka setí se nastavuje 

dorazovými podložkami, 
které jsou umístěné na 
dvou vnějších 
hydraulických válcích.

Obsluha může pozorovat 
nastavení přítlaku secích 
botek na stupnici dobře 
viditelné z kabiny traktoru.

Schůdky pro přístup k 
zásobníku a pracovní 
plošina poskytují bezpečný 
přístup pro plnění a kontrolu 
vnitřku zásobníku.



Hloubku setí lze snadno nastavit bez nářadí 
pomocí dorazových podložek umístěných na 
dvou hydraulických válcích nacházejících se 
na obou stranách stroje. Hydraulický válec 
rovněž zvedá celou secí lištu pro zohlednění 
redukované výšky zvedání nebo přípravy 
souvratí. Paralelogramové zavěšení secí 
lišty zajišťuje konstantní secí přítlak 
dlouhých i krátkých botek při každé hloubce 
setí. Paralelogram rotačních bran zajišťuje 
nezávislé nastavení hloubky hřebů, aniž je 
ovlivněna hloubka setí. Secí stroj e-drill 
může být vybavený secími botkami CX-II s 
roztečí řádků 12,5 cm. Zásobník je 
namontovaný přímo na závěsu rotačních 
bran, takže je těžiště blízko traktoru a snižují 
se tím požadavky na zvedací výkon. 

Obsluha má nerušený výhled na celý secí 
stroj. Z kabiny traktoru lze snadno pozorovat 
nastavovací stupnici přítlaku botek. Jako 
zvláštní výbava je k dispozici nastavení 
hydraulického přítlaku z kabiny traktoru. 
Klíčová je flexibilita: secí lištu lze snadno 
připojit a odpojit pomocí systému podobného 
systému připojení čelního nakladače. K 
rotačním branám jsou namontovány 
znamenáky stop, brány jsou tak během 
krátké doby připraveny na samostatnou 
práci. Centrální nastavení hloubky a přítlaku 
zavlačovače spolu s širokými nakládacími 
schůdky a pracovní plošinou pro bezpečný 
přístup jsou další aspekty nového, pro 
obsluhu přátelského secího stroje e-drill.

ELDOS - nové dávkovací zařízení s elektrickým pohonem

Model

Pracovní záběr 3.00m 4.00m

Přepravní šířka 3.00m 4.00m

Objem zásobníku

e-drill 

3.50m 

3.50m 1600l

Hmotnost 850 - 1260

Počet secích botek 24 28 32

Min./max. požadavek výkonu (koní) 130/190 140/220 150/250

Technické údaje 

Paralelogram a čtyřnásobný závěs stroje e-drill 
zajišťují optimální nastavení rotačních bran 
a secí lišty pro přesné ukládání semen. 
Důležité: Nastavení hloubky rotačních bran 
nemá vliv na hloubku setí.

Jednoduché nastavení hloubky

ELDOS

Nové dávkovací zařízení ELDOS je elektricky 
poháněné a ovládané pomocí monitoru e-com a je plně 
ISOBUS kompatibilní. Je možné automatické zapínání 
a vypínání pomocí systému GEOcontrol a signálu GPS, 
což brání dvojímu výsevu na souvrati. Speciální 
snímače zajišťují perfektní funkci z kabiny traktoru. 
Kalibrační zkouška je velmi jednoduchá díky podpoře 
veškerého nastavení na obrazovce. Obsluha prostě 
zadá požadované hodnoty do terminálu, nemusí 
seřizovat žádná ozubená kola, jenom stiskne jedno 
tlačítko pro spuštění kalibrace a je to. Dálkové ovládání 
umožňuje provedení procesu kalibrace přímo na 
dávkovacím zařízení, kalibrace se provede 
automaticky. Ve standardní výbavě se dodávají čtyři 
výsevní válečky pro drobná, střední a velká semena 
nebo hnojivo. Jestliže obsluha omylem zvolí špatný 
váleček, systém to pozná a vydá varování. Kontroluje 
se zcela sám a je zabezpečený proti chybám. Výměna 
válečků se provádí rychle a snadno a není nutné žádné 
nářadí. Je možné vysévat množství od 2 do 400 kg/ha.

Patentované boční umístění dávkovacího 
zařízení zajišťuje bezpečný a ergonomický 
přístup pro kalibraci. To rovněž usnadňuje 
vyprazdňování a čištění zásobníku.

Náhradní válečky a digitální váha jsou vždy 
připravené po ruce a uložené a dobře 
chráněné proti prachu ve skříňce na nářadí 
umístěné v blízkosti dávkovacího zařízení.

compact/maxi

e-drill compact 1100 l + nástavba 300 l   max. 1400 l  
e-drill maxi  1600 l + nástavba 400 l max. 2000 l



Originální náhradní díly
Originální náhradní díly z Kverneland Group zajišťují 
spolehlivou, bezpečnou a optimální práci a dlouhou životnost 
vašich zařízení. Novátorské výrobní technologie 
a patentované procesy ve všech našich výrobních závodech 
garantují vysokou úroveň kvality.

Síť vysoce profesionálních prodejců skupiny Kverneland Group vám 
poskytne služby, technické know-how a originální náhradní díly tak rychle, 
jak jen to je možné. Má při tom naši podporu v podobě výkonného řetězce 
našich globálních distribučních středisek, jež pro vás pracují ve dne i v noci.

Kverneland Group
Kverneland Group je přední mezinárodní společnost, která 
vyvíjí, vyrábí a prodává zemědělské stroje a služby.

Silné zaměření na inovace nám umožňuje dodávat jedinečný a široký 
sortiment vysoké jakosti. Kverneland Group nabízí profesionální zemědělské 
obci řadu řešení týkajících se přípravy půdy, setí, krmiv, vytváření balíků, 
rozmetání, postřiku a elektroniky pro zemědělské traktory a stroje.
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KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o. 
Košťálkova 1527
266 01  Beroun

Telefon: (+420) 311 636 766

www.kverneland.cz




