
Pneumatické secí stroje
nástavbové a nesené modely

Vynálezci
pneumatického 
setí



Pneumatický systém Kverneland Accord
Kvalita s dlouhou tradicí!
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Největší výzvou, které dnes čelí zemědělští výrobci, 
je výroba potravin v konstantním množství, při nejnižší 
možné ceně, ale v odpovídající vysoké kvalitě. Jestliže 
dnes zemědělci chtějí přežít na trhu navzdory změnám 
požadavků, rostoucím nákladům, často problematickému 
zákonnému postavení a nepředvídatelným podmínkám 
vlivu počasí, podstatné jsou dvě věci: pečlivé plánování 
a spolehlivá technologie.

Kverneland Accord je spolehlivým partnerem zemědělce 
po více než 60 let. Jako průkopnická organizace přináší 
společnost neustále nové standardy v oblasti zemědělských 
technologií – tím napomáhá maximalizovat vaše zisky! 
Přesné setí je prvním krokem k vysokým výnosům. 
Chyby, udělané v tomto počátečním stupni, jsou 
obtížně napravitelné. Špatné setí může snížit výnosy 
dokonce ještě před tím, než porost vzejde. Technologie 
pneumatického setí Kverneland Accord vyhovuje těmto 
výzvám a zabezpečí pracovní postup přesného, na míru 
šitého setí s ohledem na velkou různorodost plodin 
s optimální distribucí a rozmístěním semenem.

Desítky let inženýrské praxe a kvalifi kace ověřené 
prodejem více než 50 000 jednotek systému 
pneumatického výsevního ústrojí Kverneland Accord, 
které jsou součástí všech výrobků.

A navíc, Kverneland Accord žije podle svého hesla 
„založeno na praktické zkušenosti – pro praktické používání“.

První pneumatický
systém – 
i dnes je nejlepší!
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Podrobně o výsevním ústrojí 
a nastavení výsevku

Přesná kalibrace
Kalibrace nikdy nebyla tak jednoduchá: 
se snadným nastavením výsevního 
válečku, právě tak jako základním 
vybavením pro vážení (kalibrační vak 
a váha), rychlá a pohodlná kalibrace zajistí 
optimální nastavení výsevného ústrojí.

Vypnutí poloviny pracovního záběru 
Na hlavici rozdělovače se může snadno 
vypnout polovina pracovního záběru 
stroje. Jednoduše se povolí křídlové 
matky, sesune se uzavírací deska 
a změní se mikrodávkování, není 
zapotřebí otevřít víko rozdělovače ani 
vyměnit kryt. Zpětná úprava je možná 
pouze přemístěním desky na víku 
rozdělovače.

Nastavení 
pro normální 

semena

Nastavení pro drobná 
semena, s rotačním kartáčem

Centrální výsevní ústrojí přesně odměří 
jakýkoliv požadovaný výsevek, tj. množství 
osiva od 2 kg/ha až do 380 kg/ha.

Při setí drobných semen, např. řepky 
nebo travních semen, může být 
výsevní ústrojí plynule mikrometricky 
nastavené pro výsev jemných semen 
prostřednictvím šroubu, bez jakékoliv 
potřeby nářadí.

Centrální úplně uzavřený váleček 
výsevního ústrojí přesně odměří 
požadovaný objem osiva a dopraví jej 

do difuzoru, kde je smícháno s proudem 
vzduchu a potom dopraveno trubkou 
do rozdělovače a hadicemi semenovodů 
do výsevních botek.

V závislosti na modelu je trubka difuzoru 
s rozdělovačem umístěna buď uvnitř 
a nebo vně zásobníku osiva a v každém 
případě umožňuje vynikající rozdělení 
semen do jednotlivých výsevních botek.



4

Různé výsevní botky zajistí 
optimální umístění semen

Patentovaná kotoučová výsevní 
botka CX zajistí přesné umístění 
semen ve vlhkých i suchých podmínkách.

Díky kombinaci vypouklého ocelového 
talíře a kotouče z fl exibilního plastu zde 
není potřeba nezávislých škrabek, a tím 
se spoří náklady na náhradní díly. 

Vypouklé ocelové talíře vytvářejí čistou 
a rovnou brázdu, lehce utuženou. Úzký 
profi l umožňuje vyšší pracovní rychlost 
a vypouklý tvar talíře zajistí dobré 
dodržování hloubky setí.

Pružný plastový kotouč udrží brázdu 
otevřenou a zajistí přesné umístění 
semene. Zároveň čistí ocelový talíř 
a napomáhá zabránit zalepení a ucpání 
hlínou.

K dispozici jsou úzká i široká přítlačná 
kolečka, umožňující seti i v mimořádných 
podmínkách. Tato přítlačná kolečka se 
mohou úplně zvednout v případě, že se 
vlivem počasí změní podmínky.

CX-Ultra je nová talířová výsevní botka 
Heavy-Duty Kverneland Accord, určená 
do těžkých podmínek. Je univerzální 
a zajistí přesné umístění semen také 
v těžké půdě a při vyšších pracovních 
rychlostech.

Pevná konstrukce třmenu výsevní botky, 
kombinovaná se systémem hydraulicky 
nastavitelného tlaku na výsevní botku, 
může umožnit použití přítlaku až do 50 kg.

Přítlačná kolečka výsevní botky CX-Ultra 
(330 x 50 mm), jsou k dispozici jako 
volba na přání a umožní přizpůsobit se 
jakýmkoliv podmínkám setí a poskytnout 
základnu pro zdravý vývoj plodin.

Radličkové (Suffolk) výsevní botky 
Kverneland Accord jsou vhodné zejména 
pro setí po orbě a nabízí vzdálenosti 
mezi výsevními botkami v rozsahu 
9,4 a 15 cm. 
Speciálně odlévaná radlička výsevní 
botky se může po opotřebení vyměnit. 
K dispozici jsou také keramické radličky 
výsevních botek, vyznačující se malým 
opotřebením.

Kotoučová výsevní 
botka CX

Kotoučová výsevní botka 
CX s úzkým přítlačným 
kolečkem (26 mm)

Kotoučová výsevní botka 
CX s širokým přítlačným 
kolečkem (65 mm)

K t č á ý í b tk

Kotoučová výsevní 
botka CX s přítlačným 
kolečkem (50 mm)

Radličková (Suffolk) 
výsevní botka

Radličková (Suffolk) 
výsevní botka 
s keramickou radličkou 

R dličk á (S ff lk) R dličk á (S ff lk)
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Všechny plastové díly strojů 
Kverneland Accord jsou 
vyráběny ve vlastním výrobním 
závodě Kverneland 
v Oestinghausenu v Německu 
za použití materiálů nejvyšší 
kvality. Takže kvalita 
přítlačných koleček, 
ventilátorů, ozubených kol 
i výsevních ústrojí je zaručená 
díky dodržování přesnosti 
při výrobě.

Dlouhodobá praxe specialistů 
na zpracování plastů je 
základnou pro stabilitu, 
pevnost a dlouhou životnost 
dílů. Kryty rotačních 
součástek, jako je například 
skříň ventilátoru, jsou z důvodu 
zajištění nejvyšší provozní 
bezpečnosti vyrobeny z 
antistatických plastů.

Z důvodu krátkých dodacích 
lhůt jsou díly z plastů 
předmontovány přímo ve 
výrobním závodě.

Plastové díly 
Kverneland

Zavlačovací brány 
opatřené S pruty 
(8 a 10 mm)

Seřízení úhlu a tlaku bran 
se může upravit tak, aby 
vyhovovalo jakýmkoliv půdním 
podmínkám.

Kverneland Accord nabízí 
zavlačovací brány 8 mm 
anebo v provedení Heavy-Duty 
10 mm. Konstrukce prutů 
tvaru S zajistí stejnoměrné 
urovnání a zakrytí semen 
dokonce i v těžkých 
podmínkách půd, pokrytých 
rostlinnými zbytky.
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Kverneland Accord DA
Klasický pneumatický secí stroj

Seřízení výsevního ústrojí nevyžaduje nářadí Schůdky pro nakládání umožní 
spolehlivé a bezpečné plnění 
zásobníku osiva  
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Kverneland Accord DA, pracovní záběr 3 m, v soupravě s kypřičem KLH, 
připravujícím seťové lůžko 

Trojúhelníkový rám rychlozávěsu 
pro připojení k rotačním branám 

Hlavice rozdělovače uvnitř zásobníku 
osiva

Lehký nástavbový secí stroj namontovaný na 
rotační brány, pracovní záběry 2,5 a 3,0 m.

Kverneland Accord DA je nejprodávanějším pneumatickým 
secím strojem, vhodným do souprav se všemi stroji. 
Snadná manipulace a masivní, ale stále ještě nízká hmotnost 
konstrukce tohoto profesionálního startovního modelu, 
z něj dělá mimořádně atraktivní volbu.

Díky výhodné poloze jeho těžiště a jeho nízké hmotnosti 
může být Kverneland Accord DA využívaný dokonce menšími 
traktory s malou zvedací silou. Také může být využívaný 
samostatně a nebo jako nesený model v soupravě s širokým 
okruhem strojů na přípravu půdy.

Systém výsevního ústrojí je mechanicky poháněný ostruhovým 
kolem, které běží ve zpracované půdě. Výsevní ústrojí je 
centrálně umístěné a snadno přístupné pod zásobníkem osiva 
o objemu 750 litrů, který je opatřen ochranným krytem proti UV 
záření, odolným proti povětrnostním vlivům. Víko rozdělovače 
je namontováno uvnitř zásobníku osiva.

Na přání dodané schůdky pohotově a bezpečně zpřístupní 
zásobník osiva při ručním plnění. Standardní stroj je vybaven 
pohonem klínovým řemenem s 1000 ot/min. Jestliže je 
zapotřebí, Kverneland Accord DA také může být vybaven 
hydraulickým pohonem.

Systém zakládání kolejových řádků FGS a elektronické 
systémy ovládání výsevku SIGNUS nebo ESA zadávají 
požadovanou rozteč řádků. Přesné navazování jízd je zajištěno 
použitím hydraulicky sklápěných znamenáků. Množství osiva 
na určitých částech pole může být podle potřeby úměrně 
zvýšeno nebo sníženo při použití na přání dodávaného 
elektronického ovládání výsevního ústrojí ESA.



8

Kverneland Accord s-drill
Více než jenom secí stroj!

Kverneland Accord s-drill je Heavy-Duty 
verzí modelu DA. K dispozici je 
v pracovních záběrech 3,00; 3,50 
a 4,00 m. Je to stroj s vysokou výkonností, 
vhodný pro velká hospodářství a podniky.

Díky velkému obsahu zásobníku 
osiva (1050 litrů) jsou přípravné časy 
sníženy a naopak je zvýšena výkonnost. 
Zásobník osiva je snadno přístupný 
zásluhou širokých nakládacích schůdků. 
Osivo, stejně tak jako víko rozdělovače, 
umístěné uvnitř zásobníku osiva, jsou 
dobře chráněny před prachem a vlhkostí 
ocelovým krytem. Masivní kryt může 
být úplně otevřený tak, aby umožnil 
naplnění zásobníku  čelním nakladačem, 
velkými vaky nebo naplnění šnekovým 
dopravníkem.

Díky univerzálnímu Accord závěsu může 
být s-drill namontovaný na stávajících 
rotačních branách Kverneland stejně 

tak dobře, jako na jiných strojích 
na přípravu půdy.

Hydraulicky ovládané zvedání nosníku 
výsevních botek je k dispozici volitelně. 
Mechanické seřizování přítlaku 
výsevních botek je standardním 
vybavením, zatímco hydraulicky 
ovládaná verze je na přání. Vyztužená 
ramena znamenáků s hydraulickým 
sklápěním jsou chráněna proti přetížení 
a zajistí přesné navazování jednotlivých 
jízd i v obtížných podmínkách.

Jakmile je stroj vyzvednutý nad zem, 
zabudovaná brzda zastaví ostruhové 
kolo a tím také pohon výsevního ústrojí, 
např. na úvratích. Tím se zabrání 
přesévání.

Kompaktní stavba s-drillu, s těžištěm 
blízko traktoru, umožňuje agregaci 
se slabšími traktory.

Ochrana ramene znamenáku proti 
přetížení 

Univerzální trojúhelníkový Accord 
závěs

Ostruhové kolo se zabudova-
nou brzdou má zabránit 
přesévání, např. na úvratích

V závislosti na stavu půdy 
může být tlak a úhel zavlačo-
vacích bran nastavený ručně

Pohodlné vyprázdnění 
zásobníku osiva

Snadno přístupný zásobník 
osiva chrání rozdělovač 
osiva, který je umístěný 
uvnitř

Naše nové secí stroje 
s-drill a s-drill PRO 
Vám nabídnou detaily, 
které vám usnadní práci 
a udělají ze setí 
dětskou hru:
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Kverneland Accord s-drill PRO
Pevný, bezpečný, úspěšný!

Secí stroj Kverneland Accord s-drill PRO 
je postavený podobně jako jeho sesterský 
s-drill, ale může být použit pouze 
s rotačními branami Kverneland. Objem 
zásobníku osiva může být zvětšen 
na maximálních 1500 litrů.

Právě tak jako u i-drill PRO, je nosník 
výsevních botek přímo připojený 
k rámu pěchovacího „packer“ válce. 
To zabezpečí nastavení stálé hloubky 
výsevních botek, nezávisle na pracovní 
hloubce rotačních bran.
Pro samostatný provoz rotačních bran 
může být s-drill PRO rychle a snadno 
demontován. Propojení hydraulických 
a elektrických přípojek jsou bezpečně 
umístěna v závěsu rotačních bran.
Znamenáky jsou namontovány na 
rotačních branách. Ve stejném držáku je 
rovněž zabudováno jednoduché nastavení 
pracovní hloubky rotačních bran.

Secí stroj s-drill PRO je k dispozici 
s pracovním záběrem 3,0, 3,5 a 4,0 m. 
Pro bezpečnou silniční přepravu je ho 
možno rychle přestavět do přepravní 
polohy a dodat ho vybavený osvětlením 
podle aktuálních předpisů o provozu na 
veřejných komunikacích.

Mechanické seřizování tlaku na 
výsevní botky je standardním vybavením, 
hydraulická verze je na přání

Nosník výsevních botek je přímo 
připojený k rámu pěchovacího 
„packer“ válce

Propojení hydraulických a elektrických 
přípojek v závěsu rotačních brán

Velký v práci – bezpečný na silnici
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Kverneland Accord i-drill PRO
Integrované, novátorské, inteligentní

Integrované řešení, přizpůsobivé 
podmínkám setí

Secí stroj Kverneland Accord i-drill 
PRO je součástí zcela integrované 
soupravy rotačních bran a secího stroje 
Kverneland. Nehledě na integrovanou 
koncepci, může být nosník výsevních 
botek rychle připojen nebo odpojen, čímž 
umožňuje, aby byly rotační brány také 
využívány samostatně.

Zásobník osiva je namontován přímo 
na tříbodový závěs rotačních bran 
Kverneland NG (modely NG-H a NG-S). 
Rozdělovač osiva je namontován přímo 
na nosník výsevních botek, což umožňuje, 
aby byl obsah zásobníku osiva zvýšen 
až do 1800 litrů (s využitím nástavby 
zásobníku osiva, dodávané na přání).

Sklopný kryt výsevní skříně se může 
úplně otevřít a umožnit tak snadné 
plnění čelním nakladačem, vaky 
(Big Bag) nebo plnění šnekovým 
dopravníkem. Nakládací plošina mezi 
zásobníkem osiva a rozdělovačem zajistí 
bezpečný přístup při plnění a údržbě.

Pracovní světla, připevněná uvnitř 
a navrchu zásobníku osiva, umožní 
bezpečné využití dokonce i v noci.

Výsevní ústrojí je namontováno na 
levé straně stroje. Tato patentovaná 
konstrukce fi rmy Kverneland Accord 
umožňuje bezpečný a snadný přístup 
k výsevnímu ústrojí při kalibraci. 
Základní vybavení pro vážení (kalibrační 
vak a váha) je dodáváno jako standardní 
vybavení secího stroje i-drill PRO.

Nastavitelný snímač minimální hladiny 
osiva v zásobníku osiva je chráněn pod 
kontrolním okénkem, které se může 
otevřít při nastavení a nebo při údržbě. 
To také umožňuje řidiči, aby se mohl 
podívat na hladinu osiva. 
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Snadné plnění zásobníku osiva čelním 
nakladačem nebo z velkých vaků.

Snadná kalibrace zásluhou 
patentovaného umístění výsevního 
ústrojí.

Pokud by měly být rotační brány využity 
v průběhu setí samostatně, nosník 
výsevních botek a ostruhové kolečko, 
jedoucí po zemi, se může úplně zvednout 
pomocí dvou zabudovaných hydraulických 
válců, dodávaných na přání. To je obzvláště 
výhodné tehdy, jestliže je třeba samostatné 
použití rotačních bran, např. k urovnání 
souvratí.

Rotační brány jsou umístěny přímo za 
traktorem. Toto uspořádání optimalizuje 
polohu těžiště, což znamená, že 
je zapotřebí menší zvedací síla a je 
zabezpečena lepší ovladatelnost 
traktoru. Silniční osvětlení je 
namontováno jako standardní vybavení. 
Zajistí bezpečnou silniční přepravu 
i za snížené viditelnosti.

Novátorské a přesné ovládání 
hloubky
Pěchovací „packer“ válec rotačních brán 
je nyní namontovaný na nově vyvinutém 
paralelogramu. Přesná hloubka setí 
nosníku s výsevními botkami, jedoucími 
za rámem válce, může být nastavena 
nezávisle na pracovní hloubce 
a opotřebení nožů rotačních bran. 
Paralelogram může být nastavený 
v krocích po 2,5 cm snadno a bez 
potřeby nářadí. Nastavení se provádí 
na obou stranách rotačních bran, takže 
zajistí konstantní hloubku setí.

Provedení přestavby je 
jednoduché!
V čase řádu minut se může samostatný 
stroj přeměnit na soupravu rotační 
brány/secí stroj. Nosník výsevních botek 
je přímo připojený k rámu válce a může 
být rychle demontován i namontován 
díky snadno přístupnému propojení 
hydrauliky a elektroniky.
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Kverneland Accord i-drill PRO HD
Integrované, novátorské, inteligentní

Tlak výsevní botky (max. 50 kg) se může hydraulicky 
nastavit a je předvolený za použití snadno přístupných 
vymezovacích podložek.

Secí stroj Kverneland Accord i-drill PRO HD spojuje 
i-drill PRO Kverneland Accord s patentovanými 
kotoučovými výsevními botkami CX-Ultra. To je 
zárukou přesného umístění semen dokonce 
i v nepříznivých podmínkách, těžkých půdách nebo 
při vyšších pracovních rychlostech.

Nově vyvinutý, pevnější pákový mechanismus 
výsevní botky pro i-drill PRO HD, může vyvinout tlak 
na výsevní botku až 50 kg. Výsevní botka pracuje 
rovnoměrně a s optimální hloubkou setí. Tlak výsevní 
botky se dá snadno nastavit hydraulicky.
Vzdálenost 425 mm mezi první a druhou řadou 
výsevních botek pomáhá zabránit ucpání.
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Přítlačné kolečko výsevní botky CX-Ultra může být 
nastaveno bez pomoci nářadí. V mokrých a mazlavých 
půdách může být přítlačné kolečko zvednuto a vyřazeno 
tak z činnosti.

Nosník výsevních botek je přímo spojený s válcem. 
Válec i nosník výsevních botek jsou namontovány 
na paralelogramu, což umožňuje dokonalé kopírování 
povrchu půdy a tak zajistí nastavení stálé hloubky.
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Kverneland Accord DF-1
Univerzální a ještě kompaktní

Modulární struktura Kverneland Accord DF-1 zajistí 
rovnoměrné rozdělení hmotnosti celého stroje, což umožní 
maximální vyvážení traktoru. Tím zlepšuje bezpečnost 
i manévrovatelnost, přičemž zároveň poskytuje 
řidiči neomezený výhled na celý stroj.

Kverneland Accord DF-1 je univerzálnější než běžné secí 
stroje. Je možné ho využívat pro konvenční i přesné 
setí. Pro přesné setí je přední zásobník osiva opatřen 
speciálním dávkovacím zařízením a příslušnou 
rozdělovací hlavicí pro hnojení do řádků.

Objem standardního zásobníku na osivo/průmyslové 
hnojivo je 1150 litrů. Ten může být na přání zvýšený 
pomocí nástavby až na 1700 litrů. Zásobník osiva může 
být naplněn za použití velkých vaků, čelním nakladačem 
nebo šnekovým dopravníkem. Snadno přístupná sklopná 
plošina u zásobníku osiva je k dispozici jako volba 
na přání a umožní ruční plnění v případě, že je to zapotřebí. 
Zásobník osiva může být také spojen s pneumatikovým 
utužovacím pěchem, což umožňuje snížení zatížení přední 
nápravy při práci.
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Kverneland Accord DF-1 je opatřen výsevným ústrojím, 
umístěným pod zásobníkem osiva a snadno přístupným 
z přední strany. Velká vyprázdňovací koncovka přímo nad 
výsevným ústrojím umožňuje rychlé odstranění zbytku osiva. 
K traktorům bez přední vývodové hřídele může být dodán 
secí stroj s hydraulickým pohonem ventilátoru. Minimální 
potřebný příkon pro Kverneland Accord DF-1 je 80 kW.

Nosník výsevních botek je připojený k branám pomocí 
speciálního pákového mechanismu Kverneland. 
To umožňuje, aby nosník výsevních botek udržoval 
konstantní hloubku setí. Systém rychlého připojení 
umožňuje, aby byly rotační brány snadno upraveny 
na samostatné použití.

Přímé připojení nosníku výsevních botek k rámu válce 
a (na přání) hydraulické zvedání nosníku s výsevními 
botkami

Neomezený výhled z kabiny traktoru

Zásobník osiva DF-1 je použit během přesného setí jako 
zásobník pro přihnojení až do 8 řádků
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Kverneland Accord DF-2
Pro optimální rozložení hmotnosti

Podobně jako u Kverneland Accord DF-1, modulární nesená 
konstrukce Kverneland Accord DF-2 poskytuje traktoru 
maximální vyvážení.

Velká sestra Kverneland Accord DF-1 má přední zásobník 
osiva se dvěma výsevními ústrojími. Ta jsou poháněná pomocí 
ostruhového kola, jedoucího po zemi na pravé straně stroje. 
Hydraulické pohony ventilátoru a zvedání ostruhového kola 
jsou k dispozici jako vybavení na přání.

Zásobník osiva Kverneland Accord DF-2 obsahuje až 1650 litrů 
osiva nebo průmyslového hnojiva. Objem může být zvýšen 
pomocí nástavby do 2200 litrů. Při použití v soupravě 
s přesným secím strojem, může být ze zásobníku dodáváno 
průmyslové hnojivo až do 16 řádků. Minimální požadovaný 
příkon pro Kverneland Accord DF-2 je kolem 130 kW, 
a s elektronickým dávkovacím zařízením ESA je Kverneland 
Accord DF-2 také GPS kompatibilní.

Rozmístění všech ventilů a elektrického zařízení je jasné 
a pohodlné, umožňuje snadné nastavení a údržbu.

Může být sklopen na šířku 3,0 m, což zajistí bezpečnou 
silniční přepravu

Hydraulicky sklápěný znamenák s ochranou proti přetížení 
střižným šroubem je namontovaný přímo na skříni rotorů 
rotačních bran

Elektronické a hydraulické propojení je snadno přístupnéSystém rychlého připojení nosníku výsevních botek 
(vhodný pro všechny válce Kverneland)
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V soupravě s přesným secím strojem může být přední 
zásobník osiva DF-2 využíván jako zásobník pro hnojení 
do řádku (až do 16 řádků)

Optimální rozmístění hadic semenovodů zajistí dobré 
rozdělení semen 



Robustní konstrukce a spolehlivost
 
Pracovní záběry od 2,50 až do 6 metrů

Se třemi modely NG-M, NG-H a NG-S pro traktory 
s výkonem do 140, 180 a 250 k a sklopnou verzí 
F35 s příkonem až 350 k, je Kverneland schopný 
nabídnout modernímu zemědělci řešení, které 
potřebuje pro své podnikání.

Heavy-Duty konstrukce, určená pro těžké pracovní 
podmínky, tvořená samonosnou  skříní rotorů 
a kalenými ozubenými koly, zabezpečí optimální 
činnost dokonce i v nejtvrdších podmínkách. Velký 
prostor mezi držáky hřebů a dnem skříně rotorů 
umožňuje, aby velké množství posklizňových zbytků 
a kamenů prošlo volně bez ucpání.

Speciální konstrukce byla navržena s ohledem 
na minimalizaci potřeby údržby. Všechny modely 
mohou být opatřeny rychloupínacími hřeby Quick-fi t. 
To usnadňuje údržbu, šetří čas a zajistí maximální 
výkonnost.

Rozmístění hřebů ve šroubovici (spirále) sníží 
nárazové zatížení pohonu, což má za následek 
hladší chod. Hřeby jsou uspořádány v různých 
úhlech s cílem zajistit stejnoměrné urovnávání 
a napomáhají zabránit poškození, způsobené 
kameny. Uspořádání hřebů snižuje potřebu příkonu 
a tím snižuje  spotřebu paliva.

Optimální zpracování, dokonce i v tvrdé půdě, je 
zajištěné tvarem hřebů. Speciální aktivní hřeby 
Kverneland „Pro-Fit“ zabezpečí stálou pracovní 
hloubku. Hřeby zvednou půdu a promíchají ji 
s posklizňovými zbytky. Poskytují tím kvalitní 
podmínky pro setí do mulče. Na přání dodávané 
hřeby s karbidovým povrchem zajistí dlouhou 
životnost a minimální opotřebení.
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Rotační brány Kverneland 
Výkonní společníci

Kverneland NG-S 101 F35

Kverneland NG-H 101

Kverneland NG-S 101

Kverneland NG-M 101

Konstrukce skříně 
rotorů zajistí 
maximální pevnost. 
Model NG-S: znázornění 
na příčném řezu.
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6 | Rychloupínací 
hřeby Quick-fi t jsou ve 
své poloze zajištěny 
pomocí kolíku 
a závlačky. Všechny 
hřeby mohou být velmi 
rychle vyměněny bez 
potřeby nářadí.

7 | Robustní převodovka 
s vyměnitelnými 
ozubenými koly je 
standardním vybavením. 

8 | Plně svařená 
rotorová skříň 
zabezpečí, že je skříň 
odolná vůči ohybu 
a točivému momentu. 
Velký prostor mezi 
dnem skříně a držáky 
hřebů umožňuje, aby 
posklizňové zbytky 
a kameny prošly volně, 
bez ucpání.

9 | Pružinou zatížená 
plynule nastavitelná 
urovnávací lišta vytváří 
urovnaný povrch 
a působí intenzivní 
drobení.

10 | Hřídel držáku 
hřebů je upevněná 
ve dvou kuželíkových 
ložiskách Heavy-Duty.

Rychlozávěs Kverneland 
tvoří univerzální 
propojení mezi 
rotačními branami 
a secím strojem

Čtyři kuželíková ložiska 
s osmi hřeby na metr 
záběru, spirálově 
uloženými, zajistí 
optimální přípravu 
seťového lůžka

s Kverneland
zální 
ezi 
anami
jem

3

1

2
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5
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1 | Je možné připojit 
další různé typy válců: 
prutový válec, hřebový 
válec, pěchovací 
„packer“ válec, 
různé kotoučové 
a kombinované válce, 
válec fl exline nebo 
actipack válec.

2 | Třmen pro 
nastavení pracovní 
hloubky.

3 | Spolehlivý tříbodový 
závěs, v provedení 
Heavy-Duty, je navržen 
tak, aby mohl být 
spojen s různými 
traktory a zajistil 
připojení těžkých 
secích strojů.

4 | Na paralelogramu 
vedené boční 
defl ektory s ochranou 
proti přetížení zajistí 
rovnoměrné urovnání 
půdy.

5 | Robustní 
samonosná konstrukce 
skříně rotorů je nosnou 
částí celého stroje.
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Elektronika
Kverneland Group – společnost ISO-Bus

Elektronická ovládací jednotka FGS 

Ovládací systém FGS umožňuje řidiči, aby si zvolil 
z různých předprogramovaných rytmů zakládání 
kolejových řádků. Skupinou svítivých diod (LED), 
umístěných na horní straně ovládací jednotky, 
je zobrazený počet period v činnosti a aktivace 
magnetických klapek k zakládání kolejových řádků. 
Jednotka FGS také zobrazí minimální hladinu osiva 
v zásobníku a vyšle výstražný signál při nízkém 
napětí (na přání).

Elektronické ovládání setí SIGNUS

Signus spojuje všeobecné informace, jednoduchý 
vstup dat, velké množství funkcí a přesné ovládání. 
Pro přesné navádění stroje v průběhu pozdějšího 
postřikování nebo přihnojování, jsou kolejové řádky  
nastaveny za použití elektronického ovládacího 
systému setí Signus. Signus také nabízí mnoho 
dalších funkcí (nastavení speciálních rytmů, změny 
výsevku, sledování otáček ventilátoru a tak dále), 
které mohou být podle požadavků snadno nastaveny 
a v průběhu práce vyvolány.

IsoMatch Tellus
Univerzální terminál ISO-Bus nové 
generace – IsoMatch Tellus
• Dvě rozhraní ISO-Bus v jednom terminálu
• Multifunkční ergonomická konstrukce
• Tlačítko s ikonou zástupce funkce ISO-Bus (ICB)

IsoMatch Tellus je prvním terminálem ISO-Bus 
na světě se schopností pracovat se 2 různými 
obrazovkami (stroji) prostřednictvím 1 terminálu, 
bez potřeby neustálého přepínání mezi obrazovkami

Masivní konstrukce hliníkového těla 
a ergonomické pryžové držadlo

Pevné sevření 
umožní přesné ovládání

Opěrná lišta v kombinaci se snadno dostupnými 
měkkými tlačítky digitální dotykové obrazovky.
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Elektronický pohon secího stroje FOCUS 2 

Terminál FOCUS 2 s černobílým monitorem je 
cenově vhodná alternativa pro všechny stroje 
Kverneland Group, kompatibilní s ISO-Bus. 
FOCUS 2 nabízí stejné funkce jako terminál Tellus.

Sledování průtoku semen Flow-Check 

Pro pneumatické secí stroje nabízí Kverneland 
Group další kontrolu průtoku semen. Tím je na 
stroji nezávislý ovládací systém, který automaticky 
monitoruje semenovody, ihned pozná a ohlásí 
jakýkoliv případ ucpání nebo závady. Displej označí 
místo s nepřirozenou dodávkou semen, tím vytvoří 
možnost lokalizace a rychlého odstranění problému. 
Systém je vhodný pro všechny druhy běžných semen 
(včetně semen řepky olejné) a může být zpětně 
namontován na všechny pneumatické secí stroje.

S vývojem a dostupností již 29 typů strojů ISO-Bus, 
společnost Kverneland Group sama sebe profi luje 
jako společnost ISO-Bus pro zemědělské stroje.

Kverneland Group se výrazně soustředí 
na vývoj a výrobu nových elektronických řešení 
pro zemědělské traktory a stroje, všechno to, 
co udělá život zemědělců pohodlným a je připraveno 
na budoucnost. Všechny iniciativy ve vývoji 
technologii  ISO-Bus jsou již podniknuty:

■ Umožní zvýšit přínos zákazníkům s ohledem 
 na používání technologie ISO-Bus.
■ Zlepší kompatibilitu výrobků ISO-Bus na celém 
 světě (plug & play).

Tlačítko s ikonou zástupce funkce ISO-Bus (ICB)
Tlačítko s ikonou zástupce funkce ISO-Bus (ICB) 
je novou vlastností vyrovnání se s nejnovější 
standardizací ISO 11783. Když řidič objeví 
nebezpečnou situaci a stiskne tlačítko s ikonou 
zástupce funkce ISO-Bus (ICB), na připojený stroj 
ISO-Bus bude posláno bezpečnostní hlášení.

IsoMatch
IsoMatch Tellus je 
první produkt z nové rodiny 
výrobků IsoMatch. 
IsoMatch je zárukou vysoké kvality 
produktů, vyvinutých a vyrobených 
Kverneland Group Mechatronics.
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Vybavení na přání

Preemergentní 
znamenák, využívaný 
před vzejitím osiva
■ Automaticky ovládané 
 v kombinaci s hydraulicky 
 ovládaným sklápěním 
 znamenáků

Vypnutí poloviny 
pracovního záběru 
■ Polovina pracovního záběru 
 setí se může snadno 
 vypnout ve víku rozdělovače
■ Jednoduchá změna pomocí 
 mikrodávkování
■ Bez otevření víka 
 rozdělovače

ESA
■ Elektrický pohon a ovládání 
 stroje podle standardu 
 ISO-Bus
■ Seřízení výsevku za jízdy

Hydraulický pohon 
ventilátoru 
■ Hydraulický pohon 
 ventilátoru umožňuje různé 
 otáčky motoru traktoru

Nástavba zásobníku 
osiva 
■ Nástavby zásobníku osiva 
 od 450 do 600 l. Objem 
 závisí na modelu

Standardní 
a kombinované 
magnetické klapky 
k zakládání kolejových 
řádků
■ Standardní magnetické 
 klapky se zahuštěním osiva 
 v sousedních řádcích
■ Kombinované magnetické 
 klapky vrátí osivo 
 do zásobníku osiva

Nástroj pro výpočet výsevku
Kverneland Accord nabízí nástroj 
pro výpočet seřízení výsevku pneumatických 
secích strojů.
Vypočítá výsevek vložením příslušných údajů obilniny 
nebo vloží přímo požadovaný výsevek: kg/ha.

■ Přímý přístup k nástroji pro výpočet na internetu:
 http://www.kvernelandgroup.com

■ Nebo přímý přístup Vaším mobilním telefonem 
 nebo PDA:
 http://seed.kverneland.mobi
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Technické údaje

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, které jsou zobrazeny nebo popsány. 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.  

Typ stroje DA s-drill s-drill PRO i-drill PRO DF-1 DF-2

Objem zásobníku osiva (l) 750 1050 1050 1200 1150 1650
Nástavba zásobníku osiva – – □ (450) □ (600) □ (550) □ (550)
Sklopný kryt zásobníku osiva ● ●  ●  ●  ●  ● 
Pohon 1000 ot/min ● ●  ●  ●  ●  ●
Pohon 540 ot/min □ – – – – –
Hydraulický pohon ventilátoru □ □ □ □ □ □
Hydraulické přehození znamenáku  □ – – – – –
(jednočinné)
Hydraulické sklápění znamenáku □ □ □ □ □ □
Počet výsevních ústrojí 1 1 1 1 1 2
Mikrodávkování  ● ●  ●  ●  ●  ●
Výsevek 2 – 380 kg/ha ● ●  ●  ●  ●  ●
Mechanické počítadlo hektarů □ □ □ □ □ □
Vypnutí poloviny pracovního záběru □ □ □ □ – –
Systém kolejových řádků FGS □ □ □ □ – – 
Systém kolejových řádků Signus □ □ □ □ □ □
Elektrický pohon  □ □ □ □ □ □
s IsoMatch Tellus /FOCUS 2
Pomocný znamenák □ □ □ □ □ □
Kotoučová výsevní botka CX □ □ □ □ □ □
Kotoučová výsevní botka CX-Ultra  – – – □ – –
s přítlačným kolečkem (na přání) 
Přítlačné kolečko pro talířovou □ □ □ □ □ □ 
výsevní botku CX
Centrální nastavení přítlaku  ● ●  ●  ●  ●  ●
radličkové secí botky šroubem
Hydraulické nastavení přítlaku  □ □ □ □ □ □
radličkové botky
S-zavlačovače (8 mm/10 mm) □ □ □ □ □ □
Nakládací schůdky / Plošina □ □ □ ● – –
Sklopná plošina □ □ □ – – –
Zařízení pro zvedání nosníku □ □ □ □ □ □ 
s výsevními botkami
Souprava pro samostatnou práci □ □ – – – –
Systém CBS □ – ● ● ● ●
Osvětlení pro přepravu □ □ □ ● □ □
Hmotnost (kg) 460–620 618–732 590–695 740–870 570–800 750–1440
Pracovní záběr (m) 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Počet výsevních botek 20 20 20 28 29 20 28 29 20 24 29 20 24 29 36 40 48
 24 24 24  32 24  32 24 28 32 24 28 32
  29 29   29   29   29

● Standardní vybavení     □ Přídavné vybavení     – Není k dispozici
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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 inovaci nám umožňuje poskytovat 
jedinečnou a širokou řadu výrobků s vysokou kvalitou. 
Nabízíme profesionální zemědělské veřejnosti stroje na přípravu půdy, 
setí, stroje pro sklizeň píce a lisovaní do balíků, rozmetání 
a postřikování. 

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 své 
životnosti. 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. 


