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jednoduchá 
obsluha

Pneumatické secí stroje
e-drill maxi a e-drill compact





Největší výzvou, které dnes zemědělští 
výrobci čelí, je zajištění produkce 
potravin ve stálém objemu, při 
nejnižších možných nákladech, avšak 
ve stálé a vysoké kvalitě.

Na zemědělce je v dnešní době 
kladeno velké množství nároků.
Pokud mají farmáři na trhu přežít, 
navzdory kolísání poptávky, zvyšujícím 
se nákladům, často nejisté legislativní 
situaci a nepředvídatelnému počasí, 
potřebují se opřít o dvě věci: pečlivé 
plánování a spolehlivou techniku.

Klíčovým faktorem, který může zlepšit 
ekonomiku zemědělské výroby, je 
schopnost zajistit v jednom pracovním 
kroku přípravu seťového lože, utužení 
půdy a setí.



Krok 1: Urovnání půdy
K dosažení té nejlepší možné přípravy 
půdy jsou využity rotační brány 
s rotory zasazenými do sinusoidy, 
které zajišťují urovnávaní půdy 
a rozdrobení velkých hrud. Dláždí tak 
cestu optimálnímu řízení hloubky 
u následného nářadí. Výsledkem je 
najemno rozdrobené stejnoměrné 
seťové lože po celém pracovním 
záběru stroje.

Krok 2: Nejdříve utužit, pak zasít 
Uvolněná půda je znovu utužena inte-
grovaným pěchovacím válcem tak, 
aby bylo dosaženo perfektního řízení 
hloubky secích botek a následně optimál-
ního kontaktu osiva s půdou. Semenům je 
tak zajištěna velmi dobrá dostupnost 
kapilární vody. K dispozici je velký výběr 
válců tak, aby pro každé půdní podmínky 
bylo možné zvolit vhodný válec (ozubený-, 
Packer-, Flexline- a Crackerroller).

Kompaktní a modulární konstrukce



Krok 3: Setí a přítlak se zaručenou 
hloubkou setí 
Úzké secí botky s lehce odsazenými 
ocelovými kotouči jsou konstruovány 
tak, aby snadno vnikaly do půdy. 
Důsledkem snadného průniku je pak 
menší potřebný přítlak. I objem 
přemístěné půdy je malý. Přítlak secí 
botky až 35 kg tak může být 
přednostně využit pro přitlačení

Krok 4: Dokončení
Zavláčením půdy je setí dokončeno. 
Prutové brány ve tvaru písmene S 
(10 mm) zajišťují optimální zakrytí 
osiva. Jejich pracovní intenzitu lze 
nastavovat plynule seřízením tlaku, 
s možností 3 různých úhlů. 
Aby nedošlo k poškození bran 
při otáčení, jsou vybaveny 
efektivním otáčecím zařízením.

integrovanými přítlačnými koly. 
Výsledek: rovnoměrná hloubka setí. 
Hloubka setí a přítlak na secí botku 
jsou nastaveny centrálně stisknutím 
tlačítka z traktoru - tak je ušetřen další 
čas.

Spolehlivé nastavení hloubky a tlaku 
na osivo vytváří v půdě kapilární 
systém, který zajišťuje velmi dobrý 
přístup vody a tím i vynikající klíčivost 
osiva.



Kverneland e-drill compact 
Kapacita zásobníku až 1 600 litrů

Zásobník lze snadno plnit z velko-
objemových vaků, pomocí čelního 
nakladače nebo teleskopickým 
manipulátorem. Díky dobře rozvrže-
nému uspořádání lze zásobník plnit 
i pomocí vysokozdvižného vozíku 
nebo šnekového dopravníku. 
Robustní kryt zásobníku je opatřen 
ochranou proti nárazům při plnění 
zásobníku z velkoobjemových vaků.

V případě, že je potřeba použít rotační 
brány samostatně, je možné pomocí 
dvou integrovaných hydraulických 
válců systému hydraulického zdvihu 
secí lišty (volitelně) secí lištu úplně 
zvednout. To je výhodné zejména 
v případě rozorů brázd, nebo 
v případě souvratí, které mají být 
zpracovány jen rotačními branami.

Patentované boční umístění 
dávkovacího zařízení ELDOS 
umožňuje dobrý a ergonomický 
přístup. Toto konstrukční řešení 
umožňuje snadno vyčistit 
zásobník od zbytků osiva. 



Centrální nastavení prutových bran 
Intenzita nastavení prutových bran 
tvaru S s průměrem 10 mm je 
nastavována centrálně prostřednictvím 
kliky. Pomocí měřítka je možné 
nastavení kdykoli snadno zkontrolovat, 
a to i v případě, že jsou brány zvednuty.

Kverneland e-drill maxi
Kapacita zásobníku až 2 000 litrů

Inovativní a přesné řízení hloubky 
Paralelogram a čtyřnásobný závěs 
stroje e-drill zajišťují optimální 
nastavení rotačních bran a secí lišty, 
zajišťují tak přesné uložení osiva.
Důležité: nastavení bran nijak 
neovlivňuje secí lištu, resp. hloubku 
setí.

Vertikálně hydraulicky sklopné 
znamenáky jsou instalovány na 
rotační brány. Jako ochrana proti 
přetížení slouží instalovaný střižný 
šroub.



Nastavení přítlaku secí lišty může 
obsluha zjistit na měřítku, které je 
dobře viditelné z kabiny traktoru.

Elektronické čidlo nízké úrovně osiva 
v zásobníku, nastavitelné zvnějšku 
zásobníku, umožňuje sledování úrovně 
široké škály osiva - od malého 
množství semen řepky až po velké 
objemy větších semen. Průhledové 
okénko zásobníku poskytuje obsluze 
stálý přehled o úrovni osiva 
v zásobníku.

Bez potřeby nářadí lze pomocí 
podložek nastavit dvě hloubky setí. 
Podložky jsou umístěny na dvou 
vnějších hydraulických válcích.

Kverneland e-drill compact & e-drill maxi
Snadné nastavení a ovládání

Snadný a bezpečný přístup
Zásobník je vybaven přístupovou 
plošinou, ideální pro provádění 
údržby a sledování plnění zásobníku. 
Plošina se skládacími schůdky 
a zábradlím je připevněna na secí 
lištu mezi zásobníkem a rozdělovací 
hlavou.

e-drill compact je standardně vybaven zásobníkem o objemu 1 100 l, s možností rozšíření na 1 600 l.

e-drill maxi pak zásobníkem 1 400 l ve standardní verzi, s možností rozšíření na 2 000 l.

Flexibilita
Pro všechny pracovní záběry (3,0 m, 3,5 m a 4 m) jsou k dispozici zásobníky s různými 
kapacitami. Oba modely secích strojů jsou vhodné pro středně velké zemědělské 
podniky a pracovníky ve službách až do velikosti obhospodařované plochy 500 ha.



Euro-závěs
Flexibilita je zcela klíčová: secí 
lišta může být snadno připojena 
nebo odpojena pomocí závěsného 
systému obdobného závěsu čelního 
nakladače. Znamenáky jsou 
připojeny k rotačním bránám, brány 
tak lze snadno během krátké doby 
připravit pro samostatnou práci.

E-drill je konstruován výhradně pro 
práci v kombinaci s rotačními 
branami Kverneland (řady H
a NGS). Rotační brány musí být 
vybaveny závěsným systémem 
Euro-connection.

Kverneland e-drill compact & e-drill 
maxi
Euro-závěs

Vždy ta správná rychlost
Radarová čidla rychlosti zaznamenávají 
rychlost tak, aby byla stále zachovávána 
náležitá rychlost rozdělení osiva 
v potřebném čase.

Těžké moduly stroje (zásobník 
a rotační brány) jsou umístěny 
přímo za traktor. 
Tímto uspořádáním je optimalizována 
poloha těžiště, výsledkem je pak 
menší nárok na zvedací sílu a zajiš-
tění manévrovatelnosti traktoru. 
Osvětlení pro přepravu po silnici je 
součástí standardní výbavy stroje, 
stroj je tak možné bezpečně přepra-
vovat po silnici v kteroukoli denní 
i noční dobu.

Snadná konverze
Během několika minut můžete 
samostatně pracující stroj přestavět na 
kombinaci rotačních bran a secího 
stroje. Secí lišta je připojena pomocí 
závěsu Euro-Connetion přímo na rám 
válce. Díky lehce přístupnému 
připojení hydraulického a elektronic-
kého systému může být rychle 
a snadno zavěšena.



Rotor 1 
pro obiloviny

Rotor 3
pro řepku

Rotor 2 
pro trávu

Rotor 4 
pro obiloviny

Rotory pro různé velikosti a množství semen

Kverneland e-drill compact & e-drill maxi
Elektrické dávkovací zařízení ELDOS

Rotor 5 (volitelně) 
pro kukuřici, slunečnici 
a semena vhodných 
pro zelené hnojení 

(meziplodiny)






















ELDOS
Snadný přístup k dávkovacímu 
zařízení ELDOS umožňuje rychlou 
a jednoduše proveditelnou kalibraci.
Nové dávkovací zařízení je stále 
elektricky poháněno. Při ovládání 
prostřednictvím e-com je plně ISO-
BUS kompatibilní. Je možné využít 
systém ovládání GEOcontrol využí-
vající signál GPS. Jeho použitím lze 
např. zamezit dvojímu setí na 
souvrati. Speciální čidla zajišťují 
funkcionalitu z kabiny traktoru. 
Oddělené vedení osiva umožnilo 
výrazně zjednodušit provádění 
kalibračního testu. Vzdálené ovládání 
umožňuje provedení kalibrace 
dávkovacího zařízení řidičem. Není 
potřeba žádné nastavování 
ozubeného kola. Řidič jednoduše 
pouze zadá požadovanou hodnotu 
do terminálu, stisknutím jednoho 
tlačítka spustí chod dávkovacího 
zařízení a je hotovo.

Kalibrace je provedena automaticky. 
Dodávány jsou čtyři rotory jako stan-
dard: pro drobná semena a velká 
semena nebo přihnojování průmy-
slovými hnojivy. Další rotory jsou 
k dispozici volitelně na základě 
požadavku. Pokud řidič použil 
nedopatřením nevhodný rotor, bude 
na tuto chybu upozorněn - systém je 
vybaven funkcí samo-kontroly 
s rozpoznáváním rotorů. Výměna 
rotorů je rychlá a snadno prove-
ditelná bez potřeby jakéhokoli 
nářadí. Aplikační dávky jsou možné 
v rozmezí od 1 do 400 kg/ha.

Ventilátor (poháněný hydraulicky 
nebo mechanicky vývodovou hřídelí 
traktoru) je umístěn na pravé straně 
a je integrován do koncepce rámu. 
Tím je dosaženo zjednodušení 
připojení mechanického pohonu 
a zajištěn hladký chod stroje.

Čtyři standardní rotory a kalibrační 
sada jsou stále po ruce, připraveny 
k použití, přitom jsou však velmi dobře 
chráněny před prachem. Jsou umístěny 
v boxu v blízkosti dávkovacího zařízení.

• 1 Odnímatelná klapka (bez    
použití nářadí)

• 2 Plně integrovaný elektrický
pohon

• 3 Čidlo kalibrace klapky
• 4 Vzdálené řízení kalibrace start/

stop/přerušení

• 5 Software pro ovládání           
systému

• 6 Funkce rozpoznání rotoru,
zamezuje použití nevhodného
typu rotoru

• 7 Různé rotory pro různá
semena

• 8 Antistatický kryt

• 9 Odnímatelná klapka pro těžká
semena (bez použití nářadí)

• 10 Ozubené kolo bez potřeby
seřizování

• 11 Centrální rameno pro
kalibrační zkoušku klapky

• 12 Obchvat sání



Kverneland e-drill compact & e-drill maxi
Secí botky CX-II

Kotouč CX-II
s pevným nastavením přítlačného kola

Pří nárazu na překážku na poli je hloubka setí 
ovlivněna dvakrát. Čím větší je vzdálenost mezi 
secí botkou a přítlačným kolem, tím větší je vliv 
nárazu na přesnost hloubky. U botky CX-II je tento 
vliv snížen těsným spojením botky a kola.

Nákladově efektivní a přesná
Již více než 20 let je secí botka CX Kverneland velmi dobře 
známá po celém světě. Nová generace kotoučových secích 
botek CX-II spojuje výhody předchozího typu secí botky CX 
s nejnovějšími poznatky výzkumu a s poznatky získanými 
od našich zákazníků.

Nová secí botka CX-II je přesná a velmi snadno nastavitel-
ná. Zaručuje hladký chod, oproti původní botce CX klade 
menší požadavek na tažnou sílu. Menší úhel řezu ocelového 
kotouče potřebuje k dosažení konstantní hloubky setí až do 
6 cm menší přítlak secí botky.

Hladký chod stroje je zajištěn i při vysokých pracovních 
rychlostech a přítomnosti velkého objemu rostlinných zbytků 
na povrchu půdy. Vzdálenost mezi první a druhou řadou 
botek  445 mm zaručuje maximální průchodnost a pomáhá 
zamezovat ucpávání. Standardní přítlačná kola zajišťují 
optimální kontakt semen s půdou ve všech podmínkách.

Kotoučová secí botka CX-II je k dispozici pro tyto secí stroje 
Kverneland: s-drill, e-drill compact, e-drill maxi a stroje řady 
DF.



Nastavení hloubky 
pomocí kolíku

Přítlačné kolo
Ø 250 mm x 42 mm, 
stěrka jako volitelná 
možnost

Přítlak secí
botky až 35 kg 

Úhel řezu kotouče 5,4°

Bezúdržbová ložiska

Kotouč CX-II
s flexibilním nastavením přítlačného kola

Při nárazu na překážku je hloubka setí ovlivněna 
pouze jednou. Oproti pevnému nastavení má přítlačné 
kolo ve flexibilní pozici při kopírování profilu terénu 
více volnosti.

Po přípravě pole pomocí rotačních 
bran nebo radličkového kypřiče je 
ocelovým kotoučem o průměru 325 
mm vytvořena úzká brázda. Plochým 
profilem kotouče je dosaženo úhlu 
řezu pouze 5,4°, botku lze tak velmi 
snadno táhnout. Tím je snížen nárok 
na tažnou sílu. 

Konstantního tlaku, nutného 
k zajištění optimálního průniku botky 
do půdy, je dosaženo pomocí 
předepjaté pružiny, umístěné na 
rameni secí botky. Přítlak secí botky 
může být až 35 kg. Využitím kombi-
nace ocelového a flexibilního 
plastového kotouče odpadá nutnost 
použití separátních stěrek, snižují se 
tak náklady na drahé opotřebitelné 
díly. Secí botka je navíc zcela 
bezúdržbová.

Přítlačná kola zajišťují optimální 
kontakt semen s půdou. Nastavení 
hloubky je prováděno bez potřeby 
jakéhokoli nářadí. V případě 
urovnaného rovného terénu může být 
nastavení pevné. V případě 
hrudovitých a kamenitých půd je 
vhodné nastavení flexibilní pozice, 
umožňující hladký chod stroje. 
A konečně v extrémně zamokřených 
podmínkách lze přítlačné kolo zcela 
zvednout a odstavit.

V lehce lepkavých půdách je doporu-
čeno použít stěrku na přítlačném kole 
(volitelně).
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Elekronika
Kverneland Group - ISOBUS společnost

IsoMatch Tellus      
Další generace univerzálního ISOBUS terminálu 

Dvě rozhraní ISOBUS v jednom terminálu
Multifunkční ergonomický design
Zkratkové tlačítko ISOBUS (ICB)

IsoMatch Tellus je celosvětově prvním ISOBUS terminálem 
umožňujícím ovládat 2 různé obrazovky (stroje) prostřednictvím 
jednoho terminálu bez nutnosti stálého přepínání mezi obrazovkami.

Pevný úchop, přesné ovládání
Lišta pro pevný úchop se snadno 
dostupnými softwarovými tlačítky digitální 
dotykové obrazovky.

Robustní hliníkové tělo 
a ergonomický pryžový úchop

NOVÉ!
FOCUS 3

Nový terminál Focus 3 nahrazuje stávající terminál 
elektronické řídicí skříně FGS a řízení setí Signus. 
Prostřednictvím nového terminálu je řízen systém e-bas 
(všechny elektronické funkce bez signálu GPS) a je ovládáno 
nové dávkovací zařízení ELDOS. Focus 3 se vyznačuje také 
funkcí sledování minimálního stavu osiva v zásobníku, 
různými systémy kolejových řádků, informacemi o velikosti 
zpracovávané plochy v ha (3 počitače hektarů), sledováním 
otáček ventilátoru, ovládáním magnetických klapek pro tvorbu 
kolejových řádků, znamenákem pro označení kolejových 
řádků před vzejitím plodiny, nastavením výsevku.
Focus 3 není ISOBUS kompatibilní, představuje základní 
elektronický monitorovací systém. Je vybaven funkcí 
kompletní diagnostiky pro testování čidel a výstupů stroje.
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Vývojem a nabídkou již více než 30 strojů vybavených 
ovládáním ISOBUS se Kverneland Group profiluje jako 
společnost ISOBUS zemědělského nářadí.

Kverneland Group se významným způsobem soustředí na 
vývoj a výrobu nových elektronických řešení pro 
zemědělské traktory a stroje - to vše s cílem usnadnit 
farmářům život a připravit je na budoucnost. Při vývoji 
ISOBUS technologie bereme v úvahu všechny její výhody:

• Zvýšení prospěchu, který zákazníkům přináší využití 
ISOBUS technologie s ISOBUS kompatibilními stroji. 

• Zlepšení kompatibility ISOBUS produktů po celém
světě (plug & play - "zapoj a pracuj")

Flow-Check - sledování průchodu osiva
Kverneland Group nabízí pro pneumatické secí stroje 
jako volitelnou možnost kontrolu toku osiva. Jedná se 
o nezávislý systém, který sleduje hadice rozvodu osiva
a okamžitě rozpoznává a hlásí jakékoli ucpání nebo
chyby toku semen.

Na displeji je zobrazena informace, které hadice se 
problém týká, závadu je tak možné rychle lokalizovat 
a odstranit. Systém je vhodný pro všechny běžné druhy 
semen a lze ho instalovat dodatečně na všechny 
pneumatické secí stroje.

IsoMatch
IsoMatch Tellus je prvním produktem z nové 
skupiny produktů: IsoMatch.
IsoMatch je záruka vysoké kvality produktů 
vyráběných a vyvíjených skupinou Kverneland 
Group Mechatronics.

Zkratkové tlačítko ISOBUS (ICB)
Zkratkové tlačítko ISOBUS (ICB) je novým prvkem, 
splňujícím požadavky poslední standardizované normy 
ISO 11783. Pokud operátor rozpozná nebezpečnou situaci 
a stiskne zkratkové tlačítko ISOBUS (ICB), bude do 
ISOBUS připojeného nářadí odeslána bezpečnostní 
zpráva.

IsoMatch Tellus GO
Kverneland Group rozšiřuje řadu univerzálních terminálů 
Universal ISOBUS Terminals o terminál IsoMatch Tellus GO. 
Nový multifunkční terminál s jednou obrazovkou byl vyvinut pro 
rychlé a jednoduché ovládání jakéhokoli ISOBUS kompatibil-
ního nářadí. Je vhodný pro všechny potřeby všední a efektivní 
manipulace se zemědělskými stroji a pro všechny úkoly. 
Každému farmáři nabízí zážitek "na míru". IsoMatch Tellus GO 
představuje první krok na cestě k přesnému zemědělství. 
Využitím aplikace IsoMatch GEOcontrol se snadným ovládáním 
je možné zvýšit efektivitu, uspořit čas i snížit náklady. Součástí 
aplikace jsou návody k použití, řídící jednotka, variabilní 
nastavení. K přesnému zemědělství už chybí jen jedno kliknutí.



Stěrka přítlačného kola

■ Čištění přítlačného kola
■ Doporučena pro vlhké 
podmínky

Volitelná výbava 

Prutové brány ve tvaru S 
a průměru 10 mm

■ Radličky jsou tvarované 
do tvaru S zajišťují rovno-
měrné urovnání a zakrytí 
semen, a to i v podmínkách 
velkého objemu rostlinných 
zbytků. 

Kamera
■ Souprava kamery e-drill 
pro IM Tellus a Telus Go, 
včetně kabelu a držáku 
k připevnění na stroj.

Vypínání poloviny 
pracovního záběru
■ Rozdělovací hlava může
být snadno přepnuta na 
setí poloviny záběru.
■ Bez otevírání
rozdělovací hlavy
■ Možnost dodatečné
montáže

Rozšíření zásobníku
■ Zvětšení objemu
zásobníku 300 litrů (e-drill
compact) a 400 litrů (e-drill
maxi) (zvýšení zásobníku
o 19 cm)

Znamenák kolejových 
řádků před vzejitím
■ Kolejové řádky 
vedoucí k úspoře osiva
■ Ozubené kotouče 
včetně kruhového 
nástavce 

Rotor č. 5
■ Přídavný rotor č. 5 pro 
kukuřici, slunečnici a seme-
na ozeleňovacích rostlin 
vhodných pro zelené 
hnojení (meziplodiny). 

Pracovní osvětlení 
■ H3 pracovní světla na
platformě a LED světla
v osvětlovacím systému
zásobníku.

Uzavírací ventily
■ Uzavírací ventily
pro tvorbu kolejových
řádků s efektem
"krajního řádku" (max.
8 ventilů)

Hydraulické nastavení 
přítlaku secí botky
■ Hydraulické
nastavení tlaku secí
botky s měřítkem pro
dvojčinný řídicí ventil

Osvětlovací výbava
■ Bezpečná
přeprava po silnici



Technická data

Model e-drill
compact 3000

e-drill
compact 3500

e-drill
compact 4000

e-drill maxi
3000

e-drill maxi
3500

e-drill maxi
4000

Pracovní záběr (m) 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 4.0

Přepravní šířka (m) 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 4.0

Počet secích botek (12.5 cm rozeč) 24 28 32 24 28 32

Kapacita zásobníku (l) 1100 1100 1100 1600 1600 1600

Rozšíření zásobníku (l)  (300)  (300)  (300)  (400)  (400)  (400)

Kryt zásobníku s regulátorem tlaku plynu      

Žlab pro rychlé vyprázdnění      

Čidlo minimálního stavu osiva       

Výška naplnění bez rozšíření  (m) 2,17 2,17 2,17 2,29 2,29 2,29

Hydraulický pohon ventilátoru      

ELDOS, elektricky poháněné dávkovací 
zařízení se 4 rotory      

E-bas elektronický systém (Focus 3)      

E-com elektronický systém
(IsoMatch Tellus /IsoMatchTellus GO)      

Ovládání dávkovacího zařízení      

Nastavení výsevku      

Množství osiva (min. / max.) 1-400kg 1-400kg 1-400kg 1-400kg 1-400kg 1-400kg

Uzavírací ventily pro tvorbu kolejových řádků      

Vypínání poloviny secího stroje      

Znamenák kolejových řádků před vzejitím      

Vertikálně hydraulicky sklopné znamenáky      

Kotoučová secí botka CX-II vč. přítlačného kola      

Secí botka CX-II Ø (mm) 325 325 325 325 325 325

Přítlačné kolo Ø (mm) 250 x 42 250 x 42 250 x 42 250 x 42 250 x 42 250 x 42

Přítlak kotoučové secí botky CX-II (kg) 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Centrální nastavení přítlaku 
botky pomocí kliky      

Hydraulické nastavení přítlaku secí botky      

Prutové brány ve tvaru S (10 mm)      

Nástupní schůdky/platforma      

Plošina pro zvednutí secí lišty      

Osvětlovací výbava      

Průtok oleje hydr. ventilátoru (l/min) 28 28 28 28 28 28

Min. požadovaná tažná síla (k/kW) 100 / 75 115 / 85 125 / 92 130 / 96 140 / 103 150 / 110

Hmotnost (kg)* 1180 1270 1350 1220 1300 1390

 standardní výbava  Příslušenství  — pro tento typ není k dispozici 

* hmotnost bez rotačních bran

Údaje uvedené v toto brožuře slouží jako obecné informace a jsou určeny pro použití ve všech zemích. V brožuře se mohou objevit nepřesnosti, chyby nebo mohou některé údaje chybět. Zde 
uvedené informace nemohou sloužit jako podklad k žádným právním reklamacím uplatňovaným vůči společnosti Kverneland Group. Dostupnost modelů, jejich specifikace a možnosti volitelného 
vybavení se mohou v jednotlivých zemích lišit. Konkrétní informace získáte u svého lokálního prodejce. Společnost Kverneland Group si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v provedení strojů 
a změny jejich specifikace, zobrazené či popsané, přidat či odstranit funkce, a to bez jakéhokoli upozornění nebo závazků. Bezpečnostní prvky byly ze strojů odstraněny pouze pro účely 
demonstrace stroje s cílem lépe předvést funkce stroje. Z důvodu zamezení rizika úrazu nesmějí být bezpečnostní prvky ze stroje nikdy odstraňovány. Pokud je odstranění bezpečnostních prvků 
nezbytné, např. z důvodu údržby stroje, vyžádejte si, prosíme, vhodnou asistenci nebo dohled technika.
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Originální náhradní díly

Originální náhradní díly Kverneland Group zaručují 
spolehlivý, bezpečný a optimální provoz Vašich strojů 
včetně příslušenství - a to při nízkých nákladech po celou 
dobu životnosti stroje. Inovativní výrobní technologie a 
patentované postupy používané ve všech našich výrobních 
závodech zaručují vysokou kvalitu všech našich výrobků.

Kverneland Group disponuje profesionální sítí partnerů, kteří Vám 
poskytnou podporu zajištěním servisu, originálních náhradních dílů 
i poskytnutím technických znalostí. Našim partnerům poskytujeme 
náhradní díly vysoké kvality a efektivní celosvětový systém distribuce.

KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun

Antonín Krátký
+420 602 235 505
antonin.kratky@kverneland.cz

www.kverneland.cz

Kverneland Group
Kverneland Group je přední mezinárodní společnost 
zabývající se vývojem, výrobou a distribucí zemědělských 
strojů a souvisejícími servisními službami.

Důrazné zaměření na inovace nám umožňuje nabízet jedinečnou a 
širokou škálu vysoce kvalitních výrobků. Kverneland Group nabízí 
rozsáhlý soubor nástrojů určených pro profesionální zemědělskou výrobu 
pokrývající procesy přípravy půdy, setby, sklizně a balíkování pícnin, 
rozmetání, postřiku, včetně elektronických řešení pro zemědělské traktory 
a stroje. 

Sledujte nás
www.youtube.com/kvernelandgrp

Fanděte nám
www.facebook.com/KVERNELANDGROUPCZ
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