
OPTIMA
Přesný secí stroj s pneumatickým výsevem

Řešení nejen pro
kukuřici
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Precizní založení porostu kukuřice, řepy,
slunečnice, řepky, luskovin atd.
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Kverneland nabízí prověřenou 
technologii pro všechny podmínky
a technologie zpracování půdy. 
Od šedesátých let je jedničkou ve 
výrobě univerzálních pneumatických 
secích strojů, stejně jako 
pneumatických a mechanických 
secích strojů pro přesný výsev.

Precizní zemědělství v posledních 
letech čím dál vice nabývá na 
významu. Výnos a jeho kvalita jsou 
silně ovlivněny přesností a rovnoměr-
ností založeného porostu. Kverneland 
Group Nabízí dvě aplikace -
GEOSEED® a GEOCONTROL® pro 
stroje Optima, které maximalizují 
jejich užitek a zabrání plýtvání 
osivem. Výsledky setí budou perfektní 
i při setí v noci. 

Optima může být v závislosti na 
zvolené výbavě použita pro setí do 
zpracované půdy, stejně jako pro setí
do mulče. Záběr se může pohybovat 
od tří do 12 metrů, s nastavitelnou 
meziřádkovou vzdáleností a řadou 
příslušenství.
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Výsevní srdce:
Žádné tření = žádné opotřebení
Patentované výsevní srdce společnosti Kverneland
je výsledkem dlouhodobého vývoje, jehož efektem je
vysoká spolehlivost s minimálními náklady na údržbu.

Maximálně přesné jednocení 
malých, velkých, oválných 
i plochých semen.

Výsevní srdce bez těsnění
• Žádné tření mezi podtlakovou komorou a výsevním kotoučem = žádné opotřebení kotouče
• Malá hnací síla
• Minimální požadavky na údržbu

1. Semena jsou podtlaken násata ze
zásobníku rovnou k výsevnímu kotouči,
kde jsou za otáčení kotouče přisáty
k jednotlivým otvorům.

2. Nastavitelná horní stěrka jednotí semena 
v jednotlivých otvorech.

3. Nastavitelné hradítko určuje hladinu
semen v komoře.

4. Nastavitelná spodní stěrka vystřeďuje
a usměrňuje osivo na otvorech kotouče.

5. Optoelektronický sensor (standard
u pohonu elektropohonu e-drive,
doplňková výbava u mechanicky
poháněných jednotek) kontroluje obsa- 
zení jednotlivých otvorů na výsevním
kotouči a v případě chybějících semen

6.

7.

otvory kotouče ze zadní strany, podtlak 
je  oddělí od
výs

8. Ko touč od zbytků
se u.

9. Vy  umístěna na

Výsevní disk se uvnitř výsevního srdce otáčí současně s podtlakovou komorou, takže pod výsevním kotoučem není třeba 
žádného opotřebitelného těsnění. Podtlak tvořený ventilátorem je do podtlakové komory přiváděn skrze dutou hřídel. Toto 
řešení omezuje ztráty podtlaku  a snižuje tak nároky na ventilátor.
Horní ozubená stěrka jednotí semena přisátá v jednotlivých otvorech. Může být nastavena na jakoukoliv velikost semen. Její 
přesnou polohu lze vyčíst podle ukazatele. Dolní stěrka usměrňuje problematická semena (např. Slunečnici) na jednotlivých 
otvorech. Správné obsazení otvorů na disku lze kontrolovat kontrolním okénkem.
Výsevní kotouč se otáčí a nese semena
až do místa výpadu. Výsevní kotouč je
pevně uchycen na rotující podtlakové

vyšle signál do zobrazovacího terminálu. 
Vedle toho slouží jako ukazatel nízkého 
stavu osiva v zásobníku.
4

komoře. Těsnění je umístěno pouze u
ložiska, což zamezuje ztrátám podtlaku.
Patentované výsevní srdce Kverneland je
jediné na trhu bez opotřebitelného
těsnění mezi podtlakovou komorou a
výsevním kotoučem, což snižuje tření a
potřebu energie.
Standardní přerušovač podtlaku (rotační
přerušovač na přání) uzavírá jednotlivé

ne o srdce, což
za
vyp
ce

10. Ho
zo
ko
přerušen a semeno se
evního kotouče. 

ncová škrabka čistí ko
men, usazenin a prach
prazdňovací klapka je
jnižším místě výsevníh

jišťuje úplné a jednoduché
razdňování zásobníku a čištění

lého srdce.
dnota podtlaku je neustále
brazována na manometru, snadno
ntrolovatelná z kabiny traktoru.
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OPTIMA výsevní jednotka 
pro setí do zpracované půdy

Standardní výbava pro setí 
do zpracované půdy.

• Botka na kukuřici a Farmflex
hloubkové kolo 370 mm (500 mm volitelně)

• Oboustranný zahrnovač

Výsevní jednotka pro setí do zpracované
půdy s nožovou botkou
Výsevní jednotky, stejně jako celý stroj jsou modulární
konstrukce. Základní části zůstavají stejné, mění se pouze
doplňky a příslušenství podle individuálních potřeb.

Zatlačovací a opěrná kola
Zatlačovací kola jsou uložena na bezúdržbových ložiskách.
Hloubka setí je plynule nastavitelná otáčením kliky se
zajištěním. Ukazatel nastavení hloubky umožňuje shodné
nastavení na všech jednotkách.

Výsevní botky
Výměnné výsevní botky ze zušlechtěné ocelolitiny mají
vysoký profil, což jim umožňuje hluboké setí a setí do
suché půdy bez opotřebení jejich uložení.

Paralelogram
Otočné body paralelogramu jsou uloženy v pouzdrech
opatřených prachovkami. Na stroji jsou použity
komponenty v nejvyšší možné kvalitě. Jen tak lze zaručit
nízké náklady na údržbu.

Tandemová výsevní jednotka:
1. 30 l zásobník osiva (standard)
2. Odvalovač hrud (volitelný)
3. Přední opěrné kolo (100 mm šíře) (standard)
4. Secí botka (standard)
5. Zatlačovací mezikolo (standard)
6. Zahrnovač (standard)
7. Monoflex přítačné (hloubkové) kolo (standard)

Tandemová jednotka je nejlepší řešení pro lehké 
a podmáčené půdy. Přední opěrné a zadní přítlačné kolo 
jsou propojena táhlem, takže o správnou hloubku se starají 
obě kola. Hloubka je nastavitelná klikou na zadní straně 
každé výsevní jednotky.
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• Výsevní jednotka Optima HD muže být namontována na všech
rámech (nesených i tažených).

• Vysoká hmotnost výsevní jednotky (129 kg) spolu s dodatečnýn
dotížením pružinou (až do 100 kg) každé výsevní jednotky
umožňuje přesné dodržení hloubky výsevu i v náročných
podmínkách.

• Dodržení nastavené hloubky setí je zajištěno výkyvně
uloženými opěrnými koly, uloženými přesně v místě výpadu
osiva do botkou tvarované rýhy. Zahrnutí a přitlačení je
zajištěno mezikolem s nastavitelným přítlakem. Následuje
"V" zahrnovací kolo s nastavitelným přítlakem, úhlem a
roztečí. To vše pro dokonalé vzcházení. 

OPTIMA HD, univerzální 
jednotka pro všechny podmínky

Jednotka pro přímý výsev, setí do mulče i do zpracováné půdy

Zahrnovací V kolo 

s nastavitelným úhlem 

a přítlakem

Mechanismus zvýšení přítlaku 

výsevní jednotky až o 100 kg 

ve třech krocích

Plynulé nastavení hloubky setí 

pomocí výkyvně uložených 

opěrných kol

Otevřené opěrné kolo 

– volba do těch
nejtěžších podmínekl 

on

Zatlačovací mezikolo 

s nastavitelným přítlakem 

a odstavnou polohou

OPTIMA HD

novinka
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OPTIMA HD
OPTIMA HD



Široký rozsah příslušenství pro všechny podmínky

1. 55 l zásobník (standard)
2. 30 l zásobník (volitelně)
3. Paralelogram s dotížením 20 kg

(standard)
4. Paralelogram s dotížením až 100 kg

ve třech stupních (volitelně)
5. Odhrnovač rostlinných zbytků (volitelně)
6. Odvalovač hrud (volitelně)
7. 25 mm V-zahrnovací kola s nastavitelným úhlem 

a přítlakem (standard)

8. 50 mm V-zahrnovací kola (volitelně)
9. 120 mm hloubková kola (standard)
10. Klika pro plynulé nastavení hloubky výsevu

se snadno čitelnou stupnicí
11. Zatlačovací nerezové mezikolo se škrabkou (volitelně)
12. Litinové mezikolo s pryžovým povrchem (volitelně)
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Spolehlivé setí řepky s přesným secím strojem

OPTIMA: Sada na výsev řepky

Sada pro výsev řepky 
Rape Kit
Pro setí řepky byla vyvinuta speciální 
doplňková sada. Výsevní kotouč má 
96 otvorů a je neustále čištěn 
ozubeným kolem, aby bylo zamezeno 
ucpávání otvorů.

Doplňková sada pro výsev řepky je 
dostupná pro všechny modely Optima.

novinka

Channel Extra (volitelně)
Vložka semenovodu Channel Extra je
speciálně vyvinuta pro mělký výsev
malých semen, jako je řepa, řepka 
a kukuřice (do HTS 325 g).
Precizní uložení osiva je zaručeno
tvarem výpadové cesty. Je prakticky
vyloučeno ukládání semen mimo
připravené lože. Vložku Channel 
Extra je možné domontovat na 
všechny HD výsevní jednotky.
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Zrychlete Vaší Optimu

OPTIMA HD: Safe & Speed Kit

Extrémní počasí a zkracování období 
vhodného pro výsev vyžaduje vyšší 
výkonnost strojů na poli. Z tohoto 
důvodu vyvinul Kverneland vylepšení 
jednotky Optima HD, aby bylo možné 
dosahovat vyšší pracovní rychlosti. 
Testy a praktická provozní testování 
ukázala, že tato doplňková sada
umožňuje precizní ukládání osiva 
až do rychlosti 12 km/h.
Optima “Safe & Speed Kit” byl vyvinutý 
především pro výsev kukuřice.

Součásti 

1. Těžké zatlačovací mezikolo
z nerezové oceli
5,4 kg vážící zatlačovací mezikolo
zajišťuje dostatečný kontakt mezi
zemí a osivem.

2. Channel Extra zlepšuje tok
semen do připraveného lože
Dodatečná výpadová cesta zvyšuje
přesnost uložení semen.

3. Nový samonastavitelný rotační
přerušovač podtlaku zajišťuje
přesně načasované oddělení
semen od výsevního kotouče

4. Dodatečné dotížení výsevních
jednotek až do 100 kg zajišťuje
zvýšení stability jednotky při
vysokých pracovních
rychlostech.

K vysoké základní hmotnosti HD
jednotek (129 kg), je možné využít
ještě volitelné dotížení jednotlivých
jednotek

Aby byla sada kompletní, je potřeba doobjednat výsevní kotouče. V závislosti na
velikosti semen je na výběr ze dvou kotoučů se 40 otvory a velikostí otvorů 45 a 50
mm. Zvýšení počtu otvorů na výsevním kotouči umožní jeho pomalejší otáčení a z toho
plynoucí zvýšení přesnosti. Tento disk se otáčí o 25 % pomaleji v porovnání se
standardním kotoučem (32 otvorů), což umožní zvýšit pojezdovou rychlost až o 25 %.

Výhody jsou zřejmé:

 Precizní uložení osiva do rychlosti 12 km/h

 Rovnoměrné vzcházení semen

 Vyšší výnos díky přesnému uložení semen

 Vyšší pracovní výkon
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OPTIMA V teleskopický výsuvný rám

Optima V je secí stroj vhodný pro zemědělce a menší podniky služeb, 
kteří potřebují secí stroj pro různé plodiny a meziřádkové vzdálenosti. 
U Optima V může být meziřádková vzdálenost změněna během chvíle, 
což zajistí větší flexibilitu využití a tím vyšší užitnou hodnotu a vytížení 
secího stroje.

• Meziřádková vzdálenost 33 až 80 cm
• 6, 7, nebo 8 řádků
• Velký zásobník hnojiva
• Požadovaný výkon od 60 kW (80 k)

OPTIMA 12-řádků s pevným 6,1 m rámem

OPTIMA pevný rám

Jednoduchá, lehká a cenově výhodná varianta pro jakoukoliv velikost 
podniku. Stroje s menším záběrem mohou být přepravovány 
po pozemních komunikacích bez dodatečného vybavení. Stroje s větším 
záběrem mohou být vybaveny podvozkem pro podélný transport.

• Pracovní záběr od 3 do 9,3 m
• Meziřádková vzdálenost 30 až 80 cm
• Přepravní šířka: 2,7 m s podvozkem pro podélnou přepravu
• Požadovaný výkon od 37kW (50 k) do 110kw (150 k)

OPTIMA 6 m hydraulicky sklopný rám

OPTIMA - řešení pro jakoukoliv farmu 
4-16 řádků, V-teleskopický, pevný, tažený a sklopný rám 
pro pracovní záběry 3-12 m

OPTIMA 6 m hydraulicky sklopný rám

Ideální stroj pro službaře s volitelným integrovaným 
zásobníkem osiva 900 l, v kombinaci s FlexCart, nebo 
čelními zásobníky DF-2 a DF-1.

• Pracovní záběr 6 m
• Meziřádková vzdálenost 37,5 až 80 cm
• Volba 8, 12, nebo 16 řádků

OPTIMA V e-drive II: 6-řádků, teleskopický rám, 
4,5 m pracovní záběr, 1 000 l zásobník hnojiva
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OPTIMA TFprofi

Nový model TFprofi je stroj s nízkým požadavkem na
výkon traktoru, ale s s vysokým objemem zásobníku
hnojiva na 2 000 l.

• Pracovní záběr 6 m
• Meziřádková vzdálenost 70, 75 a 80 cm
• 8 řádků
• Velký zásobník hnojiva 2 000 l
• Požadovaný výkon od 66 kW (75 k)

OPTIMA  9 m hydraulicky sklopný rám

12 řádkový paralelně sklopný rám je vhodný pro farmáře 
a službaře, kteří potřebují vysoké výkony 
a zároveň rychlou změnu mezi přepravní a pracovní 
polohou.

• Pracovní záběr 9 m
• 12 řádků s meziřádkovou vzdáleností 75 cm
• Zásobník hnojiva Flexcart, nebo DF2
• Požadovaný výkon od 110 kW (150 k)

OPTIMA 9 m hydraulicky sklopnmý rám v kombinaci se zásobníkem FlexCart

OPTIMA TFprofi 8 řádkový tažený stroj s přihnojováním

OPTIMA TFmaxi

S pracovním záběrem 12 m a kapacitou zásobníku
hnojiva 4000 l zvládá TFmaxi vysoké výkony. 
Až 100 ha zasetých v průběhu jednoho dne vede ke 
snížení nákladů na traktor a jeho obsluhu.

• Pracovní záběr 12 m
• 16 řádků
• Meziřádková vzdálenost 70-80 cm
• zásobník hnojiva o objemu 4 000 l
• Volitelně centrální zásobník osiva

o objemu 1 000 l
• Požadovaný výkon od 110 kW (150 k)  

OPTIMA TFmaxi 16 řádkový tažený stroj s přihnojováním



Rám pevnýý pevnýý pevnýý pevnýý
Pracovní záběr (m) 333 4.54.54,5 666 9.39,3
Počet jednotek 4-4-4-888 6-6-6-101010 8-8-8-121212 12-12-12-181818
Přepravní šířka (m) < 3< 3.0< 3.0,0 < 3< 3.0< 3.0,0 < < < 3,3,0 < 3< 3.0< 3.0,0

HD jednotka ***    ***   ** ** **

Nožová jednotka    
Tandemová jednotka    

e-e-e-drivedrivedrive    
e-e-e-drive II / GEOSEED®    
Mechanický pohon    

Přihnojování    *********

Možnost kombinace s DF1 / DF2    
Aplikátor mikrogranulátu    

OPTIMA OPTIMA pevný rám
FPro vysoké výkony, s jednoduchým přepřažením do transportní polohy

OPTIMA 1 2-řádkový stroj 
s 6,1 m pevným rámem

Snadná přeprava
v podélné poloze

Aplikátor mikrogranulátu

Zásobník hnojiva a botky

pro přihnojování

Kompaktní a lehký

pro traktory od 60 k

Stroje s pevným rámem jsou jednoduchou 
a cenově výhodnou alternativou pro všechny 
zákazníky. Optima s pevným rámem je 
dostupná v záběrech 3, 4,5, 6,1, 9,3 a mezi-
řádkovou vzdáleností od úzkých 30 cm až po 
80 cm v závislosti na výbavě a příslušenství. 
Všechny stroje s pevným rámem a záběrem 
od 4,5 m mohou být vybaveny podvozkem pro 
podélný transport. Všechny stroje Optima 
s pevným rámem mohou být vybaveny 
mechanickým, nebo elektrickým pohonem 
výsevní jednotek e-drive-/edrive ll. Výsevní 
jednotky jsou volitelné: standardní, 
tandemová a HD jednotka. Optima může být 
vybavena přihnojováním v kombinaci se 
zásobníkem montovaným na rámu stroje, 
nebo čelně neseným zásobníkem. 
Na všechny rámy lze domontovat aplikátor 
mikrogranulátu.

12
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OPTIMA V, 6 řádků s přihnojováním 
a aplikátorem mikrogranulátu

Simple and fast adjustment

of the row width

Optima V - Přesný secí stroj 
s nastavitelnou meziřádkovou vzdáleností

Maximální flexibilita

6+1: Hydraulically row lifting

for variable use
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Kompaktní při přepravě -

Šířka méně než 3m

Rychlé a jednoduché 

nastavení šířky řádku

Volitelné hydraulické
dotížení.

Volitelné flotační
pneumatiky

Optima V je výborný secí stroj pro zemědělce a službaře, kteří 
potřebují stroj se snadno nastavitelnou meziřádkovou vzdáleností. 
Jednoduché nastavení meziřádkové vzdálenosti umožňuje rychlou 
odezvu na měnící se požadavky, omezuje prostoje a zvyšuje možnost 
využití stroje. Rám stroje Optima V má kompletně novou konstrukci. 
Závěs je vyroben z trubek, což snižuje hmotnost a zvyšuje pevnost. 
Hlavní teleskopický rám je vyroben ze 160 mm čtvercového profilu. 
Volitelně může být Optima V vybavena zásobníkem hnojiva o objemu 
1 000 l, nebo čelním zásobníkem. Stroj je možné vybavit i aplikátorem 
mikrogranulátu.

Secí stroj Optima V je vždy vybaven elektropohonem výsevních
jednotek a je plně kompatibilní se systémem GEOSEED®.
Varianta Optima V 6+1 umožňuje použití šesti, nebo sedmi výsevních 
jednotek. Se sedmi jednotkami je možné sít například sóju 
s meziřádkovou vzdáleností 60 cm. Pokud je sedmá jednotka zvedlá 
a je změněna meziřádková vzdálenost, může být seta například 
kukuřice s meziřádkovou vzdáleností 75, nebo 80 cm. 

Optima V - Precision Seed Drill with
Variable Row Widths

Maximum Flexibility with Variable Row Widths

OPTIMA V 
s plnícím šnekovým dopravníkem

Pracovní záběr (m) 2,7 - 4,8 3,15 - 4,80 2,8 - 4,76 2,64 - 4,4
Počet řádků 6 6 + 1 7 8

Šířka řádku (cm) 45-80 75+80 (6ř.)  
45-65 (7ř.) 40-68 33-55

HD jednotka    
Nožová výsevní jednotka    
Tandemová výs. jednotka    

e-drive II / GEOSEED®    
Mechanický pohon    
Přihnojování    
Plnící šnek *   
DF1 / DF2    
Aplikace mikrogranulátu    

Hydraulické zvedání

sedmé jednotky –

maximálně flexibilní
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OPTIMA 6 m hydraulicky sklopný rám 
s 12 řádky

Optional central fertiliser

 hopper with filling auger

OPTIMA 6 m hydraulicky sklopný rám

Pro vysoký výkon na jakémkoliv poli
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Kompaktní v přepravní poloze

Volitelné hydraulické
dotížení

Externí hydraulický pohon 

od vývodové hřídele 

– volitelná výbava

Volitelný zásobník hnojiva
s plnícím šnekem

Pracovní záběr (m) 6 6 6
Počet řádků 8 12 16
Šířka řádku (cm) 70/75/80 45/50 37,5

HD jednotka   
Nožová jednotka   
Tandemová jednotka   

e-drive II / GEOSEED®   
Mechanický pohon   
Integrovaný zásobník hnojiva   
DF1 / DF2 / FlexCart   
Aplikace mikrogranulátu  

Šestimetrový hydraulicky sklopný stroj Optima naplní očekávání
farmářů svými vysokými výkony, rychlým skládáním do přepravní
polohy a snadnou kontrolou z kabiny traktoru. Podle potřeby farmářů 
je možné rám osadit osmi výsevními jednotkami pro výsev kukuřice, 
dvanácti jednotkami pro možnost výsevu řepy, kukuřice, slunečnice, 
připadně soji, nebo maximálním počtem 16 jednotek pro úzkořádkový 
výsev kukuřice.

Integrovaný zásobník hnojiva je nejjednodušší cestou aplikace 
hnojiva. Pro vyšší výkony je možné využít kombinaci s čelně neseným
zásobníkem, nebo vozem FlexCart. Na většinu rámů je možno
domontovat aplikátor mikrogranulátu. S elektronickým, nebo 
mechanickým pohonem naplní Optima potřeby každého zemědělce.

OPTIMA 16 řádků
po 37,5 cm
v kombinaci s FlexCart 

Dostupné s pohonem 
edrive ll

OPTIMA 6m Hydraulic Folding Frame

For Perfect Performance on All Field Sizes
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OPTIMA TFprofi - tažený secí stroj 
Vysoké výkony při malém nároku na tah

OPTIMA TFprofi 8 HD 
jednotek s centrálním 
zásobníkem hnojiva

Electro-hydraulic drive 

for fertiliser application

 (option)

Inteligentní kopírování povrchu díky děleným hydraulickým válcům pojezdových kol
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OPTIMA TFprofi 
v kompaktní 
přepravní poloze

OPTIMA TFprofi - Trailed Frame
Low Pulling Force but Maximum Output

Volitelný systém vážení 

zásobníku hnojiva 

Volitelný šnekový
dopravník

DDělené hydraulické válce 

pro lepší kopírování terénu

Externí hydraulický pohon

- volitelně

Pracovní záběr (m) 6
Počet řádků 8
Šířka řádku (cm) 70/75/80

HD jednotka 
Nožová jednotka 
Tandemová jednotka 
e-drive 
e-drive II / GEOseed® 
Mechanický pohon 
Přihnojování 
DF1 / DF2 
Aplikace mikrogranulátu 

Optima TF profi je perfektní kombinací vysokého výkonu na poli při
nízkých nárocích na výkon traktoru. Tažený sklopný rám s osmi
výsevními jednotkami může být vybaven zásobníkem hnojiva 
o objemu 2 000 l.
Optima TFprofi může být agregována s traktory o výkonu od 90 koní
bez nároku na zdvihací kapacitu. Pohon ventilátoru je hydraulický od
čerpadla traktoru, případně může být dodáno čerpadlo na vývodovou
hřídel pro traktory s nedostatečným výkonem vlastního čerpadla.
Zásobník hnojiva může být snadno naložen nakladačem, z big bagu,
nebo šnekovým dopravníkem. Pro vlastní aplikaci hnojiva je na výběr
ze dvou typů botek.
Jako volitelná výbava může být namontován aplikátor mikrogranulátu.
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OPTIMA 9 m hydraulicky 
sklopný teleskopický rám 
Největší nesený sklopný rám

FlexCart s 9 m sklopným rámem, 12 řádků OPTIMA HD 

Trackmarker
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9 m Hydraulicky sklopný rám 
v kombinaci s čelním

zásobníkem DF2

Pevná konstrukce

teleskopických částí

Přepravní poloha

Volitelné hydraulické
dotížení

Znamenák 
se zubovým diskem

Pracovní záběr (m) 9 m
Počet řádků 12
Šířka řádku (cm) 75

HD jednotka 
Nožová výsevní jednotka 
Tandemová výsevní jednotka 
e-drive 
e-drive II / GEOseed® 
Mechanický pohon 
Přihnojování 
DF1 / DF2 / FlexCart 
Aplikátor mikrogranulí 

Volitelné přihnojování

Devítimetrový hydraulicky sklopný rám s výsuvnými částmi je největší
sklopný nesený rám u modelů Optima.

Elektricky ovládaných 12 jednotek s meziřádkovou vzdáleností 75 cm 
je namontováno na trojdílném rámu se čtyřmi výsuvnými částmi. 
Jedná se o výjimečné řešení pro zákazníky, kteří potřebují kompaktní 
stroj se snadnou kontrolou z kabiny traktoru.
Osvědčená konstrukce rámu může být vybavena botkami 
pro přihnojování, které jsou zásobovány z čelního zásobníku, nebo
zásobníku FlexCart.

V kombinaci se zásobníkem FlexCart o objemu 4 300 l se jedná 
o dokonalé řešení i pro menší traktory (od výkonu 160 k).
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OPTIMA TFmaxi - pro vysoké výkony
Profesionální stroj pro velké výměry

Turning angle of 80° for

 tight headland turn

Optima TFmaxi 12 HD výsevních jednotek

Additional central 

seed hopper 1000l
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Úhel zatáčení

80 ° pro snadné otáčení

Skvělý přehled

Zásobník s kapacitou 4 000 l 

a snadným přístupem

Plnící šnekový dopravník

Volitelný 1 000 l 
centrální zásobník osiva

Pracovní záběr (m) 12
Počet řádků 16
Šířka řádku (cm) 70/75/80

HD jednotka 
Standardní jednotka 
Tandemová jednotka 
e-drive 
e-drive II / GEOseed® 
Mechanický pohon 
Přihnojování 
DF1 / DF2 
Aplikace mikrogranulátu 

Optima TFmaxi je šestnáctiřádkový tažený stroj s pracovním záběrem
12 m, určený pro profesionály s nejvyššími nároky na výkon.
Zasetí plochy 70 ha za osmihodinovou směnu není s tímto strojem
žádný problém. Objemný zásobník hnojiva s kapacitou 4 000 l 
v kombinaci s volitelným centrálním zásobníkem osiva umožní
maximálně zkrátit prostoje nutné pro doplnění osiva a hnojiva.
Rám stroje se pro přepravu skládá podobně jako deštník, díky tomu je
vysoce obratný během přepravy (s maximální rychlostí 50 km/h) 
a výhled z kabiny trakoru při práci na poli je absolutně výborný.
Všechny důležité funkce jsou ovládány přes rozhraní ISOBUS, pohon
e-drive je u tohoto stroje standardní výbava. Oba dva ventilátory
a dávkovač hnojiva jsou poháněny hydraulickým čerpadlem 
připojeným na vývodovou hřídel traktoru.

Kompaktní přeprava



37,5 cm
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Co možná nejlepší využití prostoru pro 
růst rostlin bylo a je hlavním cílem při 
zakládání porostu všech plodin. 
V případě kukuřice byla dříve nutná 
meziřádková vzdálenost 75 cm 
z důvodu sklizně. S nástupem 
kukuřičných adapterů, nezávislých na 
šířce řádku, toto omezení odpadá. 

Výsledky pokusů prováděných na 
několika místech na světě po dobu 
několika let s meziřádkovou vzdáleností 
od 30 do 45 cm ukázaly, že s rostoucí 
plochou na jednu rostlinu může narůst 
úroveň fotosyntézy až o 10 %. V praxi 
vytváří úzkořádkový výsev ideální 
podmínky pro růst a zajištuje vyrovnaný 
porost. Podmínkou úzkořádkového 
výsevu je kombinace se synchronizací 
sponu v sousedních řádcích.

Menší meziřádková vzdálenost: Vyšší výnos 

OPTIMA pro úzkořádkový 
výsev, 16 řádků, pracovní záběr 
6 m, paralelně hydraulicky 
sklopný rám

GEOseed® zajistí nárůst výnosů
Rámám 37,5 cm 45 cm
3,0 m pevný  

4,5 m pevný  

6,1 m pevný  

9,3 m pevný  

4,5 m teleskopický  

V  

6,0 m sklopný  

TFprofi  

9,0 m sklopný  

TFmaxi  
6 m pevný rám, 12 řádků ve vzdálenosti 45 cm
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• Robustní provedení
• Nízké nároky na údržbu
• Vysoká odolnost opotřebení
• Přesná hloubka uložení

Pro přihnojování dodává Kverneland
několik variant zásobníku hnojiva pro 
různé rámy tak, aby vždy co nejlépe 
odpovídala záběru a provedení secího 
stroje. Většina rámů může být vybavena
integrovaným zásobníkem s mechanickým
pohonem (mimo TF maxi). Dávky hnojiva 
se mohou pohybovat od 100 do 400 kg/ha 
(v závislosti na rozteči řádků).
Dávku lze případně ještě snížit použitím
volitelné výbavy.

Sklopné rámy (6 a 9 m) mohou být 
kombinovány s čelním zásobníkem, nebo 
s vozem FlexCart.
Čelní zásobník DF1(1 150 l) pro 8 řádků 
a DF2 (1 650 l) pro 12 a 16 řádků může 
mít mechanický, nebo elektrický pohon. 
Kombinace s čelně neseným zásobníkem 
DF1/DF2 nabízí skvělé vyvážení. 
FlexCart (4 300l) je vždy vybaven 
elektrickým pohonem dávkovače 
a umožňuje agregaci větších záběrů 
secích strojů i s menšími traktory. 

Sladěný výsev a hnojení

Optimální aplikace hnojiva

Nožová notka pro
přihnojování do
zpracované půdy

• Úzký profil
• Pevná a odolná

konstrukce
• Jištění spirálovou

pružinou
• Minimální narušení

seťového lože
přilehlého řádku

Přesná dávka hnojiva díky dávkovači
s válečky s nastavitelnými otáčkami bez
změny aktivní části válečku eliminuje
ucpávání a zajistí plynulý tok hnojiva.

Disková botka pro
přihnojování do mulče
• Dvoudisková botka pro přesné

uložení hnojiva bez ucpávání
s disky o průměru 350 mm

• Bezúdržbová válečková
ložiska se speciálním
těsněním

• Nastavení hloubky ukládání
• Nastavitelné jištění tažnou

pružinou
• Optimalní uložení hnojiva nejen

v podmínkách setí do mulče

Rám
Integrovaný

zásobník 
hnojivaý 

DF1 / DF2 / 
FlexCart**

3,0 m pevný  

4,5 m pevný  

6,1 m pevný * 

9,3 m pevný  

Vario   

6,0 m sklopný * 

TFprofi  

9,0 m sklopný  

TFmaxi  

*Pouze do 8 řádků ** Jen pro 6, 8, 12 nebo 16 řádků
9 m sklopný rám s čelním zásobníkem DF2
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Aplikátor mikrogranulátu

S rostoucím tlakem škodlivých činitelů negativně působících 
na rostliny během vegetace a rostoucími nároky na 
mikrodávkování hnojiv rostou požadavky na potřebu 
dávkovačů mikrogranulátu.

Většina modelů Optima může být vybavena dávkovači 
mikrogranulátu. Zásobníky o kapacitě 35 l jsou vyrobeny 
ze speciálního plastu.

Jeden dávkovač zásobuje mikrogranulátem dvě, nebo tři 
výsevní jednotky v závislosti na záběru stroje.
Dávkovač může být vybaven různými dávkovacími válečky 
pro přesné dávkování jakýchkoliv mikrogranulátů.

Volitelně lze objednat SURE FILL sadu pro bezpečné 
plnění zásobníků mikrogranulátu, stejně jako elektrické 
vypínání dávkování pro omezení plýtvání na souvrati.

Rám Aplikátor mikrogranulátu
3,0 m pevný 

4,5 m pevný 

6,1 m pevný 

9,3 m pevný *
V 

6,0 m sklopný **
TFprofi ***
9,0 m sklopný 

TFmaxi 

*Na vyžádání    ** pouze do 12 řádků
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IsoMatch Tellus GO
Kverneland rozšiřuje svou řadu univerzálních ISOBUS terminálů 
s terminálem IsoMatch Tellus GO. Nový multifunkční terminál byl 
vyvinut pro rychlou a jednoduchou kontrolu. IsoMatch Tellus Go je 
zařízení, které umožní jednoduché ovládání a zobrazovaní informací 
o připojeném stroji. IsoMatch Tellus GO je prvním krokem k preciz-
nímu zemědělství. Se snadno ovladatelnou aplikací IsoMatch 
GEOCONTROL je možné zvýšit efektivitu práce a ušetřit čas 
a náklady. GEOCONTROL zahrnuje manuální navádění, vypínání
sekcí a variabilní nastavení dávky. 

OPTIMA e-drive/e-drive II
Elektropohon
výsevních jednotek

e-drive & e-drive II: Kompletní kontrola a ovládání secího stroje z kabiny traktoru
přes ISOBUS terminál

Hlavní výhody elektrického pohonu:
• Individuální začátek a konec

výsevu
• Různý výsevek pro jednotlivé

řádky
• Snadná možnost změny výsevku
• Optoelektronická kontrola v

základní výbavě
S pohonem e-drive / e-drive II je každá
jednotka poháněna samostatně 
vlastním elektrickým motorem. Všechny 
údaje jsou zádávány a zobrazovány na 
ISOBUS kompatibilním terminálu, 
jakým je např. IsoMatch Tellus. Výsevní 
vzdálenost je plynule nastavitelná 
a může být měněna v průběhu setí. 
Jednotlivé jednotky mohou být 
nezávisle vypínány, což šetří osivo 
a peníze.

Ve spojení s meziřádkovou vzdáleností
37,5 cm, případně 45/50 cm, je možné
využít další výhodu pohonu e-drive:
Vypínání kolejových řádků. Kolejové
řádky mohou být zakládány pro jakýkoliv
rozchod kol postřikovače.
E-drive / e-drive II zahrnuje kompletní
kontrolu všech funkcí stroje, včetně
monitorování průchodu osiva
optoelektronickými sensory, ovládání
hydraulických funkcí, jako je ovládání
znamenáků a skládání stroje.
Pouze provedení výsevního srdce bez
těsnění mezi kotoučem a podtlakovou
komorou umožňuje pohon jednotek bez
dodatečných zdrojů energie v podobě
generátoru, nebo akumulátoru, což šetří
peníze a citlivé části stroje.

Elektronické ovladácí terminály

IsoMatch Tellus
Kverneland IsoMatch Tellus je špičkové zařízení 
s jednoduchým ovládáním pro profesionální 
zákazníky.
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IsoMatch Tellus

Podpora úchopu 
v kombinaci se snadno
dosažitelnými "softwarovými" 
tlačítky dotykové obrazovky

IsoMatch Tellus je první a jediný ISOBUS terminál na světě,
který je schopen ovládat dva různé stroje dvěma obrazovkami 
jednoho terminálu bez potřeby přepínání mezi jednotlivými
obrazovkami. 

Robustní konstrukce hliníkového těla
a ergonomický pogumovaný úchop

Další generace univerzálního ISOBUS Terminálu – IsoMatch Tellus
• Dvě ISOBUS připojení v jednom terminálu
• Dotyková obrazovka

Posledním virtuálním terminálem vyvinutým společností
Kverneland je IsoMatch Tellus.

IsoMatch Tellus je schopen komunikovat přes ISOBUS 
rozhraní se všemi ISOBUS kompatibilními stroji a je připraven 
na práci s GPS přijímačem. Terminál je jednoduchý na 
ovládání, speciálně vyvinutý pro dlouhé pracovní nasazení. 
Obsluha má dokonalý přehled o stroji díky dvěma 
obrazovkám, což jí umožní sledovat najednou např. čelně 
nesený zásobník hnojiva a přesný secí stroj, nebo sledovat na 
jedné z obrazovek prostor snímaný některou z kamer.

• Zobrazení dvou obrazovek najednou
• RS-232 připojení pro GPS přijímače a ostatní ovladače
• Možno připojit až čtyři kamery
• Multifunkční, ergonomický a uživatelsky příjemný

Kvernelang Group je jednou z předních firem v oblasti vývoje
elektronických řídících systémů.

Komunikační concept iM FARMING představuje naší nabídku 
pro oblast ISOBUS strojů a jejich ovládání.

Pro další informace o konceptu iM FARMING klikněte:
https://cz.kverneland.com/iM-FARMING
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Maximální efektivita precizního zemědělství

IsoMatch GEOCONTROL může v kombinaci s rozmetadlem,
postřikovačem a přesnou sečkou zvýšit přesnost a efektivitu 
a zároveň umožňuje bezproblémovou integraci se systémy
precizního zemědělství.

Isomatch GEOCONTROL zahrnuje
následující funkce:

• Automatické ovládání sekcí
• Automatické variabilní

dávkování
• Dokumentace
• Manuální navádění
• Ovládání na souvrati
• Zaznamenávání hranic

Tato pokročilá aplikace, instalována na terminálu IsoMatch
Tellus, nebo IsoMatch Tellus GO, umožňuje automaticky
zapínat a vypínat jednotlivé sekce stroje, což usnadňuje 
práci. Nejvyšší přínos má aplikace při práci v noci. Je možno 
používat variabilní dávky s použitím připravených map 
a využitím GPS signálu. IsoMatch GEOCONTROL pak 
automaticky nastavuje aplikační dávku, nebo výsevek. 
Úspory jsou patrné na vstupních nákladech v podobě osiva, 
hnojiva a chemikálií.

S vývojem a dostupností již 50 typů ISOBUS 
kompatibilních strojů, společnost Kverneland Group 
představuje jednu z vedoucích společností v oblasti 
ISOBUS zemědělských strojů. Kverneland Group se 
vyrazně soustředí na vyvoj a výrobu nových 
elektronických řešení pro zemědělské traktory a stroje. 
Jednoduše na to, co uděla život zemědělců pohodlnějším.
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GEOSEED® je další kapitolou přesného 
setí. Díky GEOSEED® můžete významně 
zvýšit výnosy vašich plodin, takže pokud 
chcete maximálně zvýšit efektivitu 
produkce, GEOSEED® je řešení přesně 
pro vás. Základní myšlenkou tohoto 
konceptu je, že osivo může být ukládáno 
v řádku s maximálně přesnými 
vzdálenostmi mezi rostlinami. Můžete se 
rozhodnout, jestli bude osivo ukládáno v 
souběžném, nebo trojúhelníkovém sponu. 
Největšími výhodami je lepší využití živin, 
snížení vodní a větrné eroze a maximální 
přístup světla na listy rostlin. Optimální 
organizace porostu je klíčem úspěchu.

Ekologicky hospodařící zemědělci mohou 
využít možnost plečkování i napříč řádky 
bez poničení porostu, což snižuje náklady 
a zvyšuje obrat.

Kverneland maximálně využil své 
zkušenosti v poslední úrovni konceptu iM 
Farming. Na výstavě Agritechnica 2009 
vyhrál Kverneland stříbrnou medaily za 
významnou inovaci.

S přesností 2,5 cm dochází k dalšímu 
zvyšování výnosů. Práce s přesným secím 
strojem a aplikací GEOSEED® je  
jednoduchá. Elektricky poháněné výsevní 
jednotky jsou připojeny k ISOBUS terminálu, 
jako např. IM Tellus.

Kombinací speciálních senzorů na 
výsevním srdci a speciálního softwaru jsou 
řízeny otáčky výsevních srdcí. Pokud 
budete chtít, můžete system dovybavit 
přijímačem RTK-GPS signálu 
a synchronizobvat tak výsev na celém poli. 
Nezáleží na tom, jestli jste pěstiteli cukrové 
řepy, kukuřice, dýní nebo soji.
Můžete si vybrat mezi ukládáním osiva do 
souběžného, nebo trojúhleníkovém sponu. 
Například: Pokud budete vysévat řepu 
pomocí GEOSEED® v kosočtverečném 
schématu, během sklizně je sklízena jedna 
bulva za druhou, což umožňuje zvýšit 
rychlost sklizně až o 20 %.

®Výjimečně přesné setí s GEOSEED®

Patentované 2-D ukládání osiva 
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Výsev v paralelním, nebo
trojúhelníkovém sponu –
přínosy GEOSEED®:

• Zvýšení výnosů až o 5 %
• Výborné využití živin, vody a světla díky 

přesnému rozmístění rostlin
• Snižuje problémy s vodní a větrnou

erozí
• Možnost plečkování napříč řádky
• Jednoduché ovládání přes ISOBUS

terminál Tellus.

Perfection in Precision Seeding with GEOSEED®

Patented 2-D Seed Placement

GEOCONTROL
Vypínání jednotek podle GPSdy

Čím přesněji a rovnoměrněji je osivo uloženo, tím 
snazší je sklizeň a tím vyšší výnos a lepší kvalita. 
Setí s GPS naváděním a modulem GEOCONTROL 
v kombinaci se secími stroji s elektropohonem 
výsevních jednotek je významným krokem vpřed 
ke zvýšení přesnosti a efektivity hospodaření. 
Stroje Optima mohou být všechny vybaveny 
ISOBUS technologiemi, které mohou být snadno 
ovládány za pomoci terminálu IsoMatch Tellus. 
Každá výsevní jednotka secího stroje s elektro-
pohonem má vlastní elektromotor a v kombinaci 
s GPS přijímačem a modulem GEOCONTROL je 
každá jednotlivá jednotka automaticky zapnuta či 
vypnuta v přesný okamžik na správném místě. To 
zajistí, že se omezí přesívání a ztráty osiva, což je 
neocenitelnou vlastností zejména na trojúhel-
níkových a nepravidelných polích či na souvratích. 
Také můžete pokračovat v setí po setmění, jelikož 
zapínání a vypínaní setí ve správném místě je 
spolehlivě zajištěno. Navíc terminál IsoMatch 
Tellus poskytuje snadné a logické ovládání 
a monitorování funkcístroje ze sedadla obsluhy - 
dostupné pro stroje spohonem e-drive a e-drive II. 



Technické údaje

1) Podle počtu jednotek   2) Externí hydropohon ventilátoru

4) Omezená dostupnost 5) Volitelně závěs K80

 Standardní výbava  Volitelná výbava

3) S podvozkem pro podélnou přepravu

Rám pevný variabilní hydr. sklopný (PH) tažený sklopný

Model V PH 6 PH 9 TFprofi TFmaxi 

Pracovní záběr (m) 3,00 4,50 6,10 9,30 2,70 - 
4,50 6,00 9,00 6,00 12,00

Počet  HD výsevních jednotek 4-8 6-9 8-12 12 6,7,8 8-16 12 8 12

Meziřádková vzdálenost (cm) 37,5 - 
80 45 - 80 45 - 80 65 - 80 33 - 80 1) 37,5 - 80 75 70-80 70-80

Počet standardních secích jednotek 4-9 6-11 8-16 12-18  - 8-16  -  -  -

Meziřádková vzdálenost (cm) 35 - 80 35 - 80 35 - 80 45 - 80  - 37,5 - 
80  -  -  -

Přepravní šířka (m) 3,00 2,85 3) 2,85 3) 2,85 3) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pohon
Mechanický pohon        -    -    -

e-drive  -  -     -  -   - 

e-drive II, připraveno pro GEOSEED®     -  -     -    -

Pohon ventilátoru 1 000 ot./min.            2)

Pohon ventilátoru 540 ot./min.      -  -  -  -  - 

Hydropohon ventilátoru           

Rám

Závěs Kat. 2 Kat. 2  Kat. 2 Kat. 2 Kat. 2 Kat. 2  Kat. 2  
Kat. 3 

 Rozporka
5)

Kat. 3 
Rozporka 

Pneumatiky 7.00-12 AS      -  -   -  - 

Pneumatiky 26x12.00STG          -  -  - 

Pneumatiky 12.5/80-18  -  -  -  -  -  -  -  

Manuálně ovládané znamenáky •  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hydraulicky ovládané znamenáky          

Přihnojováníí
Integrovaný zásobník hnojiva       -    -   

Max. počet jednotek
s integrrovaným zásobníkem 8 8 8  - 8 8  - 8 16

Mechanický pohon dávkovače hnojiva     -    -   - 

Elektro-hydraulický pohon 
dávkovače hnojiva  -  -  -  -    -  -   

Objem zásobníku hnojiva (l) 440 - 
770 

440 - 
770 880  - 1 000 900  - 2 000 4 000

Plnící šnekový dopravník  -  -  -  -     -   

Maximální počet jednotek s čelním 
zásobníkem DF1/DF2  6 / 8  6 / 8  8 / 12 12  6 / 8  8 / 12 

/ 16 12  -  - 

Aplikátor mikrogranulátu
Aplikátor mikrogranulátu          -   -
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OPTIMA výsevní jednotka 
(bez výsevního kotouče)

NNožová botka 
mmechanický pohon 

HD jednotka
elektropohon

Zavěšení na paralelogramu    

Integrovaný mechanický pohon řetězem  -  -

“e-drive” elektropohon -  - 

Opto-elektronický sensor výsevu    

Zdvih jednotky pro potřeby obsluhy  

Oboustranný zahrnovač  -

Výsevní botka - rychlovýměnná   kotoučová krojidla
Výměnné botky  -

Výměnné výsevní kotouče  

Zamačkavací kolo  (Farmflex 370 ø)  (V-press 26 mm)
Zahrnovací kola, podle varianty  

Doplňková sada 
pro zpřesnění ukládání osiva

 

Zásobník osiva výsevní jednotky 30 l (55 l **) 55 l **
Hmotnost výsevní jednotky (přibližně) 60 kg 129 kg

Elektronický termimál Visus s optoelektronickou kontrolou výsevu 
neustále při setí monitoruje funkce stroje, zejména výsevu a upozorňuje 
obsluhu na případné chyby.

Terminál Visus neustále monitoruje vysévané osivo. V případě jakékoliv chyby 
či přerušení výsevu je ihned vydán zvukový i vizuální signal obsluze. Mimo toho visus 
zobrazuje zasetou plochu, odpracovanou dobu a rychlost jízdy. Použitelný pro většinu 
semen. Vysoký stupeň spolehlivosti pro zemědělce i podniky poskytující služby.

Terminál pro mechanický pohon

Informace uvedené v této brožuře jsou obecného charakteru a jsou určeny pro mezinárodní distribuci. Záměrem je poskytnout co možná nejpřesnější informace. Pokud se v dokumentu, navzdory předpokladům, 
vyskytnou nepřesnosti, nemohou tyto sloužit jako právní podklad k reklamacím uplatňovaným vůči spol. Kverneland. Modely, jejich specifikace a možnosti volitelného vybavení se mohou v jednotlivých zemích lišit. 
Podrobnější informace získáte u svého prodejce.
Společnost Kverneland Group si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v konstrukci strojů a změny jejich specifikace, přidat či odstranit funkce, které jsou uvedeny či popsány v této brožuře, bez další odpovědnosti 
vůči nabyvatelům před nebo po provedení změny. Na uvedených obrázcích mohou být v některých případech ze stroje odstraněny některé ochranné prvky. To je učiněno pouze za účelem lepší prezentace a popisu 
určitých funkcí 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.                 © Kverneland Group Soest

NNožová botka 
melektropohon mechanický pohon



iM FARMING
smart efficient easy FARMING

iM FARMING
smart efficient easy FARMING

iM FARMING činí práci jednodušší a efektivnější. Použití ISOBUS technologie 
usnadňuje připojení, ovládání a kontrolu strojů.

Maximální výnosy Vašich investic, to je cílem systému iM Farming společnosti Kverneland 
Group. iM FARMING představuje nabídku ISOBUS kompatibilních strojů a řešení jejich 
elektronického ovládání.

Inteligentní a precizní setí 
– připraveno pro budoucnost
Chytrá a moderní technologie zabraňuje plýtvání drahým osivem a zabraňuje přesívaní 
na souvratích a polích s nepravidelným tvarem. Překrývání je věcí minulosti, což šetří 
nejen osivo, hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, ale zajistí i rovnoměrný výnos 
a kvalitu. Každá rostlina má přesně své místo. iM FARMING usnadňuje přesné setí, 
jak jen to je možné. S konceptem iM FARMING je to jednoduché.

Přesnost s GEOCONTROL a GEOSEED®

Jak moc chytré řešení chcete? Proč znova přejíždět již jednou osetou plochu? Proto 
jsme vyvinuli GEOCONTROL a GEOSEED®. Tyto systémy umožňují ukládání semen
v souběžném, nebo trojúhelníkovém schématu. Stroj může být rozdělen na jednotlivé 
sekce. Je jen na vás, jak budete postupovat – od středu ke krajům, nebo zprava doleva.

S použitím GEOSEED® můžete podstatně zvýšit vaše výnosy u širokořádkových
plodin. Hlavní podstatou je přesné uložení osiva nejen v řádku, ale také mezi řádky napříč 
celým polem

Aktivováním funkce GEOSEED® jedním kliknutím získáte:

• Výborné využití živin rostlinami díky přesnému rozmístění
• Snížení eroze (vodní i větrné)
• Zvýšení rychlosti sklizně řepy
• Zvýšení výnosů až o 5 %
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IsoMatch EyeIsoMatch Global*

Optima

Precision with GEOcontrol and GEOseed®

IsoMatch Eye

IsoMatch GEOCONTROL a SEEDERCONTROL

GGEEOSEED®®IsoMatch Global*

Optima

Precision with GEOcontrol and GEOseed®

Chcete vidět jasný přínos?  Kupte si 

IsoMatch Tellus terminál, licenci pro 

GEOCONTROL a jednu z našich 

přesných secích strojů, jako je Monopill 

e-drive II nebo Optima e-drive/e-drive Il.

Ušetřete 2-8 % z vašich nákladů na výsev  
v závislosti na tvaru pole a optimalizujte setí 
s aplikací IsoMatch GEOCONTROL. 
Setí v noci s přesným secím strojem? 
Nyní je to možné. 

 IsoMatch GEOCONTROL
Pokud již máte zakoupený terminal IsoMatch Tellus, můžete snadno otevřít aplikaci 

IsoMatch GEOCONTROL (po zakoupení licence) a získat tak přístup k preciznímu

zemědělství: Automatické zapínání a vypínání sekcí, variabilní dávkování 

a jednoduchou výměnu dat mezi terminálem a vaším počítačem. Abyste se mohli 

seznámit a poznat výhody aplikace IsoMAtch GEOCONTROL, máte k dispozici 

25 hodin používání zdarma, než budete muset zakoupit licenci. Nepochybujeme 

o tom, že si rychle oblíbíte tuto novou technologii.  Ovládání sekcí Variabilní dávka 

* Pro setí se doporučuje použít  RTK-GPS signál

IIsoMatch GEOSEED®® 
*

• Ukládání osiva v paralelním, nebo trojúhleníkovém formátu

• Optimální využití živin z půdy díky přesnému rozmístění rostlin

• Předcházení vodní a větrné erozi

• V závislosti na sponu je možná kultivace napříč řádky

• Patentovaný systém



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.

Original náhradní díly
Bezpečný, spolehlivý a optimální provoz, dlouhá životnost strojů 
a příslušenství. Inovativní výrobní technologie a patentované postupy 
používané ve všech našich výrobních závodech zaručují vysokou kvalitu 
všech našich výrobků.

Síť vysoce profesionálních prodejců skupiny Kverneland Group Vám 
zajistí v nejkratších možných lhůtách servis, dodání originálních 
náhradních dílů i potřebné technické znalosti, to vše za podpory našeho 
silného dodavatelského řetězce globálních distribučních center, která 
jsou připravena řešit Vaše potřeby 24 hodin denně.

KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
Česká republika
Telefon: (+420) 311 636 766
E-mail: info@kverneland.cz

www.kverneland.cz

Sledujte náš kanál YouTube:
www.youtube.com/kvernelandgrp

Fanděte nám:
www.facebook.com/KvernelandGroupCZ




