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Kvalitní aplikace 

hnojiv 



Každá plodina si zaslouží tu 

nejlepší péči 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kverneland je přesvědčen, že technologie pro ochranu a výživu rostlin vytváří lepší 

budoucnost. Vyvíjíme inteligentní řešení pro lepší výsledky a zvýšení výnosu a kvality 

plodin. Každá plodina si zaslouží tu nejlepší péči. Naše řešení pomáhají zemědělcům v 

jejich práci a úsilí dělat jejich práci snadnější a efektivnější.  

 
Kverneland Group je přední mezinárodní společnost, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje 

zemědělskou mechanizaci a servis. Na základě svých dlouholetých zkušeností se drží jasné 

vize: naslouchat zemědělcům a činit jejich práci snazší. 

 
Dnešní Kverneland Group je součástí japonské společnosti Kubota Corporation a má své 

výrobní závody v Norsku, Dánsku, Německu, Francii, Nizozemí, Itálii, Rusku a Číně. Distribuce 

strojů, náhradních dílů a poskytování servisu je zajišťováno v 17 zemích vlastními prodejními 

organizacemi a v dalších 60 zemích smluvními importéry. 
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Rozmetadla pro zemědělce, 

kteří  přihnojují  své  plodiny 

přesným a kvalitním způsobem. 

Pro moderní zemědělce je optimální rozhoz hnojiv 

aplikace přesného množství živin a zabránění překryvům. 

Rozmetadla hnojiv Kverneland zaručují přesnou aplikaci, jsou 

snadno ovladatelná a poskytují mnoho let používání bez závad. 

 To pro zemědělce znamená vyšší výnos a kvalitu, nižší náklady a plýtvání . 3 
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Manuální ovládání Hydraulické ovládání Elektrické ovládání Weighing system GEOspread® system GEOspread® system

ISOBUS compatible ISOBUS compatible ISOBUS compatible
High speed spreading

Exacta EL 
Pracovní záběr: 9 - 21 metrů 
Kapacita násypky: 700 -1400 litrů

Exacta EL
Pracovní záběr: 9 - 21 metrů 
Kapacita násypky: 700 -1 400 litrů

Exacta CL
Pracovní záběr: 10 - 28 metrů 
Kapacita násypky: 1 100 – 2 000 litrů

Exacta CL Remote II
Pracovní záběr: 10 - 28 metrů 
Kapacita násypky: 1 100 – 2 000 litrů

Exacta CL EW
Working width: 10-28 metres
Hopper capacity: 1,100-2,000 litres

Exacta CL GEOspread
Working width: 10-30 metres
Hopper capacity: 1,100-2,450 litres

Exacta HL
Pracovní záběr: 12 - 54 metrů 
Kapacita násypky: 1 500 -3 900 litrů

Exacta HL Remote II
Pracovní záběr: 12 - 54 metrů 
Kapacita násypky: 1 500 -3 900 litrů

Exacta TL
Working width: 12-54 metres
Hopper capacity: 1,500-3,900 litres

Exacta TL GEOspread
Working width: 12-54 metres
Hopper capacity: 1,500-3,900 litres

Exacta TLX GEOspread
Working width: 24-40 metres
Hopper capacity: 1,875-3,900 litres

Kotoučová rozmetadla Kverneland

Úroveň komfortu – snadné použití
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Manual control Hydraulic control Electric control Váhový systém GEOSPREAD® systém GEOSPREAD® systém

ISOBUS kompatibilita ISOBUS kompatibilita ISOBUS kompatibilita 
rozmetání s vysokým průtokem

Exacta EL
Working width: 9-21 metres
Hopper capacity: 700-1,400 litres

Exacta EL
Working width: 9-21 metres
Hopper capacity: 700-1,400 litres

Exacta CL
Working width: 10-28 metres
Hopper capacity: 1,100-2,000 litres

Exacta CL Remote II
Working width: 10-28 metres
Hopper capacity: 1,100-2,000 litres

Exacta CL EW
Pracovní záběr: 10 - 28 metrů 
Kapacita násypky: 1 100 – 2 000 litrů

Exacta CL GEOSPREAD
Pracovní záběr: 10 - 30 metrů 
Kapacita násypky: 1 100 – 2 450 litrů

Exacta HL
Working width: 12-54 metres
Hopper capacity: 1,500-3,900 litres

Exacta HL Remote II
Working width: 12-54 metres
Hopper capacity: 1,500-3,900 litres

Exacta TL
Pracovní záběr: 12 - 54 metrů 
Kapacita násypky: 1 500 – 3 900 litrů

Exacta TL GEOSPREAD
Pracovní záběr: 12 - 54 metrů 
Kapacita násypky: 1 500 -3 900 litrů

Exacta TLX GEOSPREAD
Pracovní záběr: 24 – 40 metrů 
Kapacita násypky: 1 875 – 3 900 litrů



Tři možnosti kapacity násypky 

700 -  900 - 1 400 litrů 

Manuální nebo hydraulické  
oooovládání 

6 Čtyři výměnné lopatky na kotouči 

určují pracovní záběr 

CentreFlow systém 

Exacta EL 

Manuální  
nebo hydraulické ovládání 

Exacta EL je velmi kompaktní rozmetadlo, které se hodí 

za každý traktor. Rozmetadlo je standardně dodáváno  

s třídícím boxem, určující charakteristiku a kvalitu hnojiv. 

Díky systému rozmetání “CentreFlow se 4 lopatkami na 

kotouči je hnojivo rozmetáno šetrným způsobem  

v trojúhelníkovém rozmetacím obrazci s dvojitým 

překrytím. Pracovní záběr je možný do 21 m. 

Pracovní záběr 

M
n

o
ž
s

tv
í 



Hydraulické ovládání Tři možnosti kapacity násypky 

1 100 – 1 550 – 2 000 litrů 

Snadná montáž 
hliníkové 
nástavby 

7 EasySet: pro přesné nastavení aplikační 

dávky 

CentreFlow systém s 

 8 lopatkami na kotouči 

Exacta CL 

Hydraulické ovládání 

Exacta CL je rozmetadlo střední 

velikosti a objemu s možností 

pracovního záběru až 28 metrů. Je 

standardně dodáváno se systémem 

rozmetání “CentreFlow” a 8 lopatkami na 

jednom kotouči pro stejnou kvalitu 

rozmetání jako u větších modelů. 

Exacta CL může být vybavena většinou 

příslušenství pro větší modely, jako jsou 

hliníkové nástavby, hraniční hnojení 

ExactLine, parkovací rám nebo LED 

přepravní osvětlení. 



Hydraulické ovládání Dvě základní velikosti zásobníku 1 500 l a 1 875 l 

mohou být snadno rozšířeny pomocí hliníkových 

nástaveb 

Dlouhá životnost 
LED osvětlení 

8 EasySet: pro přesné nastavení 

aplikační dávky 

    Čechrač s 
redukovanými 
otáčkami 

CentreFlow systém 

s 8 lopatkami na kotouči 

Exacta HL 

Hydraulické ovládání 

Exacta HL s objemem až 3 900 litrů 

a maximální šířkou rozmetání do  

54 metrů je ideální rozmetadlo pro 

velké výkony. S dvojitou vstupní 

hřídelí na centrální převodovce je 

snadné nastavit požadovanou 

rychlost kotoučů a v kombinaci  

s redukovanými otáčky čechrače 

může Exacta HL pracovat o vyšší 

pracovní rychlosti se zachováním 

rovnoměrného rozhozu. 



Standardní specifikace jako 
u modelů Exacta CL a Exacta HL 

Nastavení aplikační dávky a její zvýšení nebo snížení 
při jízdě na levém nebo pravém kotouči nezávisle 

Oba rozmetací kotouče lze vypnout nezávisle 
a redukovat na polovinu pracovní záběr 

Elektrický aktuátor pro ovládání 
aplikační dávky 

9 Otevření nebo zavření hradítek 

elektricky z kabiny traktoru 

Exacta CL Remote II – Exacta HL Remote II 

Elektrické ovládání 

Rozmetadla Exacta CL a Exacta HL 

Remote II jsou dostupná s elektrickým 

ovládáním rozmetadla z kabiny 

traktoru pomocí ovládacího terminálu. 

S terminálem je možné ovládat 

nezávislé otevírání a uzavírání obou 

hradítek a tím redukovat pracovní záběr 

na polovinu. 

Umožňuje i redukovat dávku na levém 

nebo pravém kotouči. Poslední 

nastavení lze uchovat v paměti 

terminálu. 

Exacta Remote II ovládací terminál 



CentreFlow systém s 8 
lopatkami na kotouči 

Nízkootáčkový 
čechrač 

4 x 5 tunové senzory + referenční senzor 

Dvě základní velikosti zásobníku 1 500 l nebo 1875 l s možností 
rozšíření snadno montovatelnými hliníkovými nástavbami 

Dlouhá životnost 
LED osvětlení AEF certifikát - ISOBUS 

kompatibilní rozmetadlo 
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Exacta CL EW a Exacta TL jsou váhová rozmetadla s výhodou automatické regulace dávky v závislosti na pojezdové 

rychlosti s vysokofrekvenční automatickou kalibrací. 

Exacta CL EW má objemy násypky od 1 100 do 2 000 l, pracovní záběr až do 28 m a je vybaveno jedním 10 tunovým 

váhovým senzorem.  Exacta TL má větší kapacitu s objemy zásobníku od 1 500 do 3 900 l, pracovní záběr až do 54 m a je 

vybaveno čtyřmi 5 tunovými váhovými senzory umístěné na přední i zadní straně pro co nejpřesnější vážení. 

Exacta CL EW - Exacta TL 

Váhový systém     
ISOBUS kompatibilní 



Snadno montovatelné 
hliníkové nástavby 

CentreFlow systém 

s  8  lopatkami na kotouči 

10 tunový váhový 

+ referenční sensor 

Tři možné velikosti násypky 

1 100 – 1 550 – 2 000 litrů 
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AEF certifikát – 

ISOBUS kompatibilní 

rozmetadlo 

Obě tyto rozmetadla jsou ISOBUS kompatibilní s certifikátem AEF se zaručenou plnou 

kompatibilitou se všemi ISOBUS terminály, které jsou také s certifikátem AEF. Intuitivní 

ISOBUS terminály umožňují velmi snadné ovládání těchto rozmetadel. 

S unikátním referenčním senzorem 

bude vážící systém rozmetadel 

Exacta CL a TL automaticky 

korigovat nepřesnosti na svazích 

a při nárazech. Proto tyto rozmetadla 

mohou pracovat s vysokou přesností 

v nerovném terénu a na svazích. 

Aplikace hnojiv s automatickou kalibrací 

pomáhá předejít předávkování  

a poddávkování, což vede k lepším výnosům  

a úspoře hnojiva. Pro ještě větší úspory hnojiv 

a pohodlí obsluhy je možné použít rozmetadlo 

v kombinaci s GPS. Rozhozem s GPS 

můžeme u rozmetadel Exacta  CL EW a TL 

ovládat dvě sekce a automaticky zapínat  

a vypínat rozhoz na souvratích pomocí 

GEOPOINT bodu. Je dokonce možné 

variabilní dávkování na základě aplikačních 

map. 



Nízkootáčkový 

čechrač 

Dva elektromotory pro ovládáním bodu 

výpadu a aplikační dávky 

 AEF certifikát – ISOBUS 
 kompatibilní rozmetadlo 

Čtyři dostupné kapacity násypky 

1 100 – 1 550 – 2 000 – 2 450 litrů 
AEF certifikát – ISOBUS 
kompatibilní rozmetadlo 

CentreFlow systém 
s  8 lopatkami na kotouči 

Dvě základní velikosti násypky o objemu 
1 500 l  nebo 1 875 l,  s možností zvětšení  
snadno montovatelnými hliníkovými 
nástavbami 

Dlouhá životnost 
LED osvětlení 

4 x 5 tunový senzor 
+ referenční senzor 
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Dva elektromotory pro 
ovládání bodu výpadu  
a aplikační dávky 

CentreFlow systém s 8 lopatkami na kotouči 

4 x 2  tunový senzor + 

referenční senzor 

Exacta CL GEOSPREAD  má stejnou základní velikost násypky jako Exacta CL (EW), ale může být vybaven až třemi 

nástavbami na maximální objem 2 450 l a díky nízko otáčkovému čechrači může být pracovní záběr až 30 m. Další 

výhodou Exacta CL GEOSPREAD jsou čtyři 2 tunové váhové senzory a GEOSPREAD funkce. 

Exacta TL GEOSPREAD je vybaven také 4 váhovými a jedním referenčním senzorem a GEOSPREAD funkcí, ale má 

větší objem zásobníku 1 500 – 3 900 l a maximální možný pracovní záběr je 54 metrů. 

Exacta CL GEOSPREAD - Exacta TL GEOSPREAD 

GEOSPREAD® systém 
ISOBUS kompatibilita 



Plný pracovní záběr 54 m rozdělený na 24 sekcí 

GEOSPREAD®

Exacta CL GEOSPREAD a Exacta TL GEOSPREAD 

umožňuje měnit pracovní záběr vypínáním sekcí po 

2 metrech. Exacta CL GEOSPREAD má maximálně  

14 sekcí a Exacta TL GEOSPREAD má celkem  

24 sekcí. S možností vypínání sekcí i přes střed je 

nežádoucí překrytí sníženo na minimum. 

Sekce jsou ovládány změnou polohy bodu výpadu hnojiva na kotouč 

a změnou rychlosti průtoku hnojiva za minutu. Vzhledem k tomu, že 

rychlost kotoučů se nemění, překryv jednotlivých kotoučů se nemění 

a tím zůstává zachována rovnoměrnost rozmetacího obrazce. 

Sekce se tak mohou velmi rychle zapínat a vypínat. 

Čtyři váhové senzory a jeden referenční senzor na Exacta CL 

GEOSPREAD a Exacta TL GEOSPREAD jsou důležité prvky pro co 

nejpřesnější vážení při regulaci dávky a ovládání sekcí. 

Celkový přínos aplikace GEOSPREAD v kombinaci s dávkováním  

v závislosti na pojezdové rychlosti a souvraťovým managementem 

GEOPOINT může být až 15%. Toho lze dosáhnout ušetřením 

hnojiva a zvýšením kvality a výnosu plodin, jelikož nedochází  

k nežádoucím překryvům. 

Redukce záběru z pravé strany o 6 m 

Redukce záběru z levé strany o 10 m 

GEOPOINT®

Rozmetání hnojiv se automaticky spouští a vypíná na souvratích 

pomocí zadaného GEOPOINT bodu. Tím se zabrání předávkování 

nebo poddávkování na souvratích. GEOPOINT je středem  

v rozmetacím obrazci a je specifický pro každé hnojivo. Hodnotu 

GEOPOINT bodu najdete v rozmetacích tabulkách a může se 

automaticky nastavit pomocí aplikace AutosetApp. 

Redukce záběru z obou stran o 8 m 

Vypínání sekcí ze středu k okrajům 
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Vypínání sekcí přes střed z jedné strany na druhou



Two actuators to control the 

High speed 

Working width: 24-40 metres 

Dva elektromotory pro nastavení bodu výpadu a aplikační dávky

Vysokoprůtokový CentreFlow systém 
s 8 lopatkami na každém kotouči 

Pracovní záběr: 24 – 40 metrů 

4 x 5 tunový váhový senzor + referenční senzor 

Exacta TLX GEOSPREAD 

GEOSPREAD systém®  
ISOBUS kompatibilita 

Vysokoprůtokové rozmetadlo 

Exacta TLX GEOSPREAD má základní objem zásobníku 1 875 litrů, ale může být navýšen pomocí hliníkových 

nástaveb až na 3 900 litrů. Osm vysokokapacitních lopatek na každém kotouči zaručuje kvalitní rozmetací obrazec 

v celé šíři záběru. Pracovní záběr je možný od 24 do 40 metrů. 

AEF certifikát - ISOBUS kompatibilní rozmetadlo   Čtyři možnosti kapacity zásobníku 

1 875 – 2 550 – 3 225 – 3 900 litrů 
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Exacta TLX GEOSPREAD má téměř stejnou specifikaci jako typ Exacta TL GEOSPREAD, ale je vybavena nově navrženým systémem 

CentreFlow s osmi vysokokapacitními lopatkami na každém kotouči pro dokonalý překryv rozmetacího obrazce bez ohledu na rychlost jízdy. 

S vypínáním jednotlivých sekcí a 4 váhovými senzory s referenčním senzorem může Exacta TLX GEOSPREAD aplikovat i při vysokých 

pojezdových rychlostech. Kotoučová rozmetadla s pouze 2 lopatkami na kotouč jsou omezena maximální aplikační rychlostí, protože není 

zajištěno dostatečné překrytí rozmetacího obrazce. 

Se systémem CentreFlow je hnojivo šetrně 

přivedeno do akcelerace až na rychlost 

rozmetacího kotouče v dávkovací misce než 

se dostane na rozmetací lopatky. Oproti 

jiným výrobcům, kde je hnojivo přiváděno 

přímo na disk: 

• Žádný prach, žádné poškození

struktury hnojiva. Rozmetací

obrazec není ovlivněn poškozeným

hnojivem.

• 8 lopatek na kotouči místo dvou. S osmi lopatkami je 

hnojivo rozmetáno vysokou frekvencí

s konstantním průtokem pro rovnoměrnou aplikaci. 

Toto je důležité především u vyšší pojezdové 

rychlosti a velkých aplikačních dávkách.

• Přesné rozmetání ve svahovitých podmínkách. 

Sklon rozmetadla neovlivňuje místo bodu výpadu 

na kotouč a z rozmetací lopatky. 

8 lopatek na kotouči 

Kverneland CentreFlow systém - 8 lopatek na kotouči 

Ostatní výrobci - 2 lopatky na kotouči

2 lopatky na kotouči 
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ExactLine 

Pro kompletní sortiment Kverneland 

rozmetadel (mimo Exacta EL) je k dispozici 

hraniční deflektor ExactLine. U modelů HL, 

TL a TLX může být dokonce namontován na 

levé i pravé straně rozmetadla. ExactLine lze 

přesně nastavit na všechny druhy hnojiv  

a pracovní šířky. Ovládání je snadné a při 

provozu bez opuštění kabiny. 

Indikátor polohy hraničního deflektoru Hraniční rozmetání v kolejovém řádku 
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Hraniční deflektor ExactLine Hraniční rozmetání v kolejovém řádku s ExactLine 

Náklon rozmetadla 

Hydraulický píst Hraniční rozmetání v kolejovém řádku s náklonem rozmetadla pro EL700 a  CL1100 

Kotoučová rozmetadla Kverneland 

Rozmetání na okrajích polí 

Jednostrané hraniční rozmetání 

Deflektory pro hraniční rozmetání 

Hydraulické hraniční deflektory Hraniční rozmetání jedním kotoučem s usměrňovacím deflektorem 



Krycí plachta zásobníku a hliníkové nástavby 

Hydraulický pohon 

Tvrdokovové a úhlové rozmetací lopatky 

Kalibrační nádoba 

Přepravní LED osvětlení 

Ochranné kryty proti bahnu 

Sada pro rychlé vyprázdnění zásobníku 

Rozdělovací ventil pro levou a pravou stranu 

    17 

Odstavný rám s kolečky 

Kotoučová rozmetadla Kverneland 

Příslušenství 



Variabilní dávkování 

Všechna ISOBUS kompatibilní váhová 

rozmetadla Kverneland umožňují standardně 

variabilní dávkování. To je možné pomocí 

aplikační mapy v kombinaci s GPS řízeným 

rozmetáním hnojiva a měnící se aplikační 

dávkou v závislost na aplikačním místě. 

Další možností je použití rozmetadla hnojiv  

v kombinaci se senzorem plodin, který mění 

průběh dávkování nepřetržitě na základě 

výstupů ze snímače. Pro oba typy 

variabilního dávkování lze použít  k ovládání 

rozmetadla terminály IsoMatch Tellus  

a IsoMatch Tellus GO. Oba ISOBUS 

terminály jsou kompatibilní s většinou 

snímačů plodin a programů pro “farm 

management” a mohou číst soubory  

ve formátu ISO-XML. 
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Kotoučová rozmetadla Kverneland 

IsoMatch produkty 

IsoMatch GEOCONTROL: jednoznačný přínos 

 IsoMatch GEOCONTROL 

IsoMatch GEOCONTROL je další 

softwarová aplikace terminálu IsoMatch 

Tellus, která vám pomůže ovládat všechny 

stroje ISOBUS kompatibilní, jako 

postřikovače, rozmetadla a secí stroje.  

V kombinaci s RTK přijímačem splňuje 

potřeby z hlediska snadného, inteligentního 

a efektivního hospodaření. Snadná obsluha 

a komfort řidiče díky automatickému 

ovládání stroje.  

“Section control”-vypínání sekcí 

Automatické vypínání a zapínání sekcí  

na souvratích, okrajích a již pokrytých 

oblastech snižuje překrytí. 

“Variable  rate  control”- 

variabilní dávkování Automatická 

změna dávky na základě vstupních 

informací nebo plodinových senzorů. 

 Dokumentace 

Uloží všechny provozní data a polní mapy 

pro export dat přes USB do farmářských 

informačních systémů. 

Manuální navádění 

• Doporučená pozice s využitím naváděcích 

linií (přímá, zakřivená nebo kombinovaná)

na poli a na souvratích.

• Možnost použití s IsoMatch InLine – 

světelná navigační lišta pro umístění

do zorného pole řidiče.

• Inteligentní nahrávání hranic:

nezávislé na pracovní šířce bez

korekce nářadím

• Ohraničení souvratí: vytvoření nových 

vnitřních koncových bodů na souvratích 

• Manuální navádění pro všechny operace,

včetně strojů bez ISOBUS připojení, např.

strojů na přípravu půdy. 

ISOMATCH GEOCONTROL 

• Jednoduché a pohodlné ovládání,

protože není nutné ručně zapínat

a vypínat sekce nebo měnit aplikační

dávku. Můžete se soustředit plně pouze

na řízení.

• Efektivnější práce a zabránění

překryvům vede k úsporám nákladů

o 5-10%, např. hnojiva, pesticidů a osiva.

Lepší růstové podmínky, vyšší výnosy 

a kvalita produkce. 

• S IsoMatch GEOCONTROL je práce

v noci velmi snadná.

IsoMatch GEOCONTROL snižuje nároky 

na obsluhu. 



IsoMatch Telus je první univerzální terminál se schopností zobrazení a ovládání dvou odlišných ISOBUS operací 

najednou. Toto přímé ovládání dvou operací najednou umožňuje např. zobrazení funkce GEOCONTROL nebo 

kamery, bez přepínání obrazovky. 

• Dvě obrazovky s ISOBUS rozhraním

• Velká 12,1” barevná, dotyková obrazovka

• Intuitivní ovládání

• Základní operační program DOC pro uložení provozních operací na USB

• Čtyři USB porty pro rychlou výměnu dat (např. ISO-XML polní mapa, PDF), USB kartu

nebo USB sériový kabel pro další senzory

• Vestavěná PDF čtečka: ukládání a čtení všech pdf dokumentů, např. návodu k obsluze

• RS232  připojení pro GPS přijímače nebo senzory

• Internetové připojení přes USB WiFi adaptér

• Integrovaný webový prohlížeč

IsoMatch Tellus je vaše silná stránka pro přesné 

zemědělské aplikace a budoucí růst. 

IsoMatch Tellus GO AutosetApp 

IsoMatch Tellus GO je univerzální ISOBUS 

terminál. Tento multifunkční terminál s jednou 

obrazovkou byl vyvinut pro rychlé  

a jednoduché ovládání jakéhokoliv ISOBUS 

stroje, to poskytuje zemědělcům komfort, 

protože vyhovuje všem potřebám pro 

jednoduchou a efektivní práci se 

zemědělskými stroji. 

• Multifunkční terminál s jednou 7” dotykovou obrazovkou

• Rychlé a jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky, otočného tlačítka

s pevnými tlačítky nebo programovatelného joystiku

• Zobrazení všech důležitých informací o stavu, jako je rychlost, pracovní šířka

a aplikační dávka

• Aplikace zahrnuje návod k obsluze, protokoly o pokrytí a dokumentaci údajů o úkolech,

jako jsou: pracovní doba, celkové ha, kg hnojiva, litry aplikované kapaliny, počet balíků

a další údaje: farma, obsluha, pole, stroje atd.

• Podpora externích systémů

• 2x USB 2.0 port

• Vstup pro kameru

• Diagnostické a servisní informace

Další funkce s IsoMatch GEOCONTROL aplikací: 

• IsoMatch GEO-SC: automatické vypínání sekcí

• IsoMatch GEO-VR: variabilní dávkování podle aplikačních map

Aplikace AutosetApp je standardně 

integrována do softwaru GEOCONTROL pro 

terminály IsoMatch Tellus a Tellus GO. Tato 

aplikace je propojena přímo s váhovým 

rozmetadlem Kverneland a automaticky upraví 

nastavení rozmetadla podle vybraného hnojiva. 
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IsoMatch Tellus 



iM FARMING činí z mechanické práce práci chytřejší, jednodušší a více 

efektivní. Použití technologie ISOBUS umožnilo současné zemědělské 

mechanizaci, aby se snadněji agregovala, seřizovala, udržovala, 

používala, ovládala a sledovala její funkce. 

Co nejrychlejší návratnost vaší investice, to je cílem řešení iM FARMING od společnosti 

Kverneland Group. iM FARMING popisuje a prezentuje naší nabídku ISOBUS kompatibilních 

strojů a řešení pro jejich elektronické řízení. Vše je zaměřené na poskytnutí náhledu na přínosy 

a efektivnost naší stále se rozrůstající nabídky vytvářené na základě požadavků a potřeb 

uživatelů zemědělské techniky. Toto můžete očekávat od Kverneland Group nyní  

i v budoucnosti s jednoznačným záměrem učinit život zemědělců snazší. 

Inteligentní rozmetání – 

Připraveni na budoucnost 
Inteligentní a moderní technologie zabraňují plýtvání drahých hnojiv a zajišťují 

perfektní aplikaci bez překryvů na souvratích a členitých okrají polí. Překryvy jsou již 

věcí minulosti a toto nevede pouze k úsporám drahých hnojiv, ale také zajistí 

vyrovnanější porost s vyšším výnosem a lepší kvalitou produkce. Každá rostlina 

přijme přesně stejné množství přípravku ochrany či výživy a to je ideálním cílem, ke 

kterému se chceme přiblížit. 

Precizní aplikace s GEOSPREAD 
Jak chytří byste chtěli být? Proč rozmetat hnojivo na levou stranu, když už tam bylo 

aplikováno? Proto jsme vyvinuli aplikaci GEOSPREAD. Umožňuje ovládání sekcí se 

záběrem 2 m ( max. 24 sekcí). Pracovní záběr 36 metrů je rozdělen na 18 sekcí po  

2 metrech. Vypínání sekcí je možné z jedné strany zleva nebo zprava a také od 

středu ke krajům. Jakmile nastavíte pracovní záběr a dávku hnojiva na hektar, 

rozmetadlo automaticky upraví svůj výkon. Rozmetadlo také umí aplikovat na 

základě aplikačních map nebo plodinových snímačů: kde je zapotřebí více hnojiva 

tam, rozmetadlo zvýší dávku a kde bylo již optima dosaženo, tam sníží dávku. Naším 

cílem je maximální úroda a kvalita produkce.  

• 100% ISOBUS kompatibilita

• Minimum překryvů

• Registr pozemků a uložení dat

• Až 15% úspora pesticidů

• Automatické vypínání a zapínání s IsoMatch GEOCONTROL
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IsoMatch  GEOCONTROL  a  SPREADERCONTROL 
Chcete ušetřit 5% až 15% nákladů na aplikaci hnojiv (palivo a hnojivo)? Chcete řídit a optimalizovat aplikaci 

hnojiv, tím že pracujete i po setmění bez obav a být v popředí ochrany životního prostředí? Toto vše je možné 

s rozmetadly Kverneland s GEOSPREAD aplikací! 

IsoMatch InLine Pohyb po poli Ovládání sekcí Variabilní dávkování Dokumentace AutosetApp 

IsoMatch GEOCONTROL GEOSPREAD - Precizní 
Jakmile je rozmetadlo vybaveno terminálem IsoMatch Tellus nebo 

IsoMatch Tellus GO, můžete jednoduše odemknout aplikaci 

GEOCONTROL a získáte přístup ke všem modulům přesného 

zemědělství: řízení sekcí, variabilní dávkování, manuální navádění, 

dávkovací tabulky a souvraťový management a dokumentace pro 

přenos informací do počítače. Chcete-li se seznámit a přesvědčit 

sami o aplikaci IsoMatch GEOCONTROL, máte 25 hodin 

bezplatného užívání před zakoupením licence. Není pochyb, že se 

rychle stanete nadšeným uživatelem těchto technologií. 

zemědělství 
Systém GEOSPREAD poskytuje maximální přesnost při rozmetání 

hnojiv. Pomocí elektrických ovládacích motůrků lze měnit automaticky 

bod výpadu a tak měnit pracovní záběr rozdělený na 14 sekcí (u 

Exacta CL GEOSPREAD) a na 24 sekcí (u Exacta TL,TLX 

GEOSPREAD) po 2 metrech. To znamená, že pracovní šířku lze měnit 

pouhým dotykem na ovládacím terminálu ISOBUS! 

IsoMatch Global IsoMatch Eye 
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Exacta CL GEOSPREAD Exacta TL, TL(X)  GEOSPREAD 

GEOSPREAD GEOSPREAD 



Pro optimální výsledek aplikace 

Akcelerační systém rozmetání 

CentreFlow 

1. Žádný náraz, žádné poškození struktury hnojiva, žádný prach

Centrální vypouštěcí bod, plynulá akcelerace a odstředivá síla 

akceleruje hnojivo na rychlost rozmetacího kotouče před tím než se 

dostane na rozmetací lopatky. 

2. Přesný rozmetací obrazec

Velký osmilopatkový rozmetací kotouč umožňuje 

rozmetání na záběry 9 -54 m. Bezkonkurenční 

rovnoměrnost aplikace zajišťuje dvojité překrytí 

rozmetacích obrazců, 8 lopatek na kotouči zajišťuje 

kontinuální tok hnojiva na povrch pole. To má důležitý 

pozitivní vliv na možnost zvýšení pracovní rychlosti. 

3. Minimální vliv větru a minimální odchylka

Plochý kotouč a horizontální rozmetací obrazec. 

4. Neměnný rozmetací obrazec

Dvojité překrývání rozmetacích obrazců. 

 8 lopatek na kotouči 

5. Zajištění přesnosti na svazích

Hnojivo přichází do kontaktu s rozmetacími lopatkami stále ve stejném 

místě a to i na svazích a využívá vždy celou délku lopatky. 

Rozmetadla jiných výrobců: 

Nedostatečná rovnoměrnost distribuce hnojiva při naklonění stroje 

na svazích je zapříčiněna stále se měnícím bodem kde hnojivo 

přichází do kontaktu s lopatkou. 
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2 lopatky na kotouči 



Princip rozmetání CentreFlow: 

Rozmetadla Exacta mají unikátní vlastnost: 

akcelerační systém s plynulou akcelerací na 

počátku snižuje riziko poškození struktury 

(granulace) rozmetaného materiálu nárazem 

rozmetací lopatky. Nastavitelný výstupní bod 

umožňuje přizpůsobení nastavení rozmetadla 

fyzikálním vlastnostem hnojiva. Jemné 

zacházení s hnojivem a možnosti nastavení 

systému CentreFlow je zárukou přesného 

rozmetacího obrazce a tím výsledné vysoké 

přesnosti rozmetání! 

Mikrodávkování Bod výpadu Nastavení dávky 

Kverneland Exacta Jiní výrobci 
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“EasySet”: Snadné nastavení a seřízení 

Přehledný “EasySet” mechanismus nastavení umožňuje velmi zjednodušené a přesné nastavení a seřízení rovnoměrnosti rozmetání a aplikační dávky. 

Dvě hydraulicky ovládaná hradítka dávkovače, každé se třemi výpustními otvory, zajišťují plynulý tok hnojiva z násypky k rozmetacímu ústrojí. 



Kotoučová rozmetadla Kverneland 

Správné nastavení pro přesnou aplikaci 

Klíč k přesnému rozmetání je nastavení rozmetadla podle tabulek rozmetání dle mechanických vlastností hnojiva jako je typ 

hnojiva, měrná hmotnost a velikost jednotlivých frakcí hnojiva. Kontrolní seznam Kverneland Exacta Vám pomáhá zajistit 

přesnost ve všech polních podmínkách. 

1 Vyberte typ hnojiva 

2 Určete velikost granulace a jejich rozdělení 

3 Určete objemovou hmotnost 

1 
1 2 3 

2 

3 

Stáhněte si mobilní aplikaci rozmetacích tabulek z “App store” nebo 
na “Google Play”. 

Přesná nabídka nastavení rozmetadel Exacta pro jakýkoliv pracovní záběr,  

  dávku a pracovní rychlost. Přímý přístup k nastavení  hnojiv v internetových  
  rozmetacích tabulkách  www.kvernelandspreadingcharts.com 

AutosetApp: Nejaktuálnější data k nastavení vašeho váhového rozmetadla 

máte stále k dispozici! 

Softwarová aplikace AutosetApp je nyní dostupná přímo v terminálu IsoMatch Tellus a Tellus 

GO. Aplikace  AutosetApp je standardně integrována do softwaru GEOCONTROL pro 

IsoMatch Tellus. Tato aplikace propojuje terminál IsoMatch Tellus přímo s GEOSPREAD 

váhovým rozmetadlem a automaticky nastaví rozmetadlo podle zvolených parametrů 

určených v integrovaných rozmetacích tabulkách. AutosetApp lze také použít pro rozmetadla 

CL-EW a TL s vyjímkou toho, že musíme manuálně nastavit bod výstupu hnojiva na lopatky,

které je u GEOSPREAD nastaveno elektronicky. 

Databáze hnojiv v rozmetacích tabulkách pro Kverneland Exacta je stále aktualizována  

a doplňována tak, že je možné ji mít “on line”. Tuto aplikaci AutosetApp je možno připojit 

dvěma způsoby. První možností je “on line” připojením terminálu IsoMatch Tellus a IsoMatch 

Wireless WIFI USB adaptéru a druhým je možnost stažení přímo z internetových tabulek na 

stránkách www.kvernelandspreadingcharts.com a přenést na USB disku do terminálu 

IsoMatch Tellus a Tellus GO. 
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Testování rozmetadel 

Laboratorní centrum testování 
rozmetadel Kverneland 

Kotoučová rozmetadla Kverneland Exacta jsou velmi proslulá svojí spolehlivostí, snadným a logickým seřizováním a vynikající přesností 

rozmetání za jakýchkoli polních podmínek. Toto je výsledek dlouholetých praktických zkušeností, vývoje a testování. Rozmetadlo může být 

správně nastaveno co do dávky a překrytí obrazců, pouze tehdy, pokud uživatel dodržuje doporučené nastavení výrobcem, které je výsledkem 

pečlivého testování a měření. Nová testovací laboratoř nyní využívá nejmodernější dostupnou technologii a software umožňující měření 

kompletního rozmetacího obrazce ve 3D. To na místo jednoduchých měření rozmetacího obrazce v jedné rovině k jednomu pracovnímu 

záběru. Tato nová technologie vytváří celý obrazec ukazující kompletní 3D profil rozmetání. 

Obrazec rozmetání ve 3D se dosáhne použitím rozmetadla na testovacím stojanu, který rotuje v rozsahu 280°. Kontinuální měření s frekvencí 5 Hz  

přes 80 zachytávacích přihrádek, kde je každá z nich vybavena váhovou buňkou zajišťující maximální přesnost testování. V průběhu jednoho testu je 

provedeno více než 30 000 měření! Výsledkem je velmi přesná analýza rozmetacího obrazce, která je důležitá pro určování správného nastavení  

pro různé dávky a pracovní záběry a vytvoření rozmetacích tabulek. 

Tato technologie je přesnější, podstatně urychluje proces testování různých typů hnojiv i jiných materiálů aplikovaných rozmetadlem 

a zároveň snižuje i potřebu hnojiva pro vlastní testování. To následně vede i k lepším výsledkům  zemědělců používajících tato rozmetadla. 

Testovací laboratoř je 60 m dlouhá, vybavená podlahovým vytápěním udržujícím stále stejnou teplotu a klimatické podmínky, včetně 60% 

vlhkosti v průběhu celého roku. Tyto podmínky umožňují testovat rozmetadla do pracovních záběrů až 54 m. 

V laboratorním centru se také měří GEOPOINT bod. 3D rozmetací obrazec vytváří tvar kužele v závislosti na typu a nastavení hnojiva. Pro 

dosažení optimálního pokryvu při otevírání a závírání dávkovacího systému rozmetadla na souvratích se použije bod gravitace nebo střed 

rozptylu tohoto kužele. Toto nastavení GEOPOINT je zadáno v aplikaci Iso Match GEOCONTROL v terminálech IsoMatch Tellus a IsoMatch 

Tellus GO, aby se optimalizoval rozmetací obrazec na souvratích. Přínosy GEOPOINT bodu jsou úspora nákladů a lepší kvalita plodin na 

souvratích.            25 



Kotoučová rozmetadla Kverneland Exacta CentreFlow 

Technická specifikace 

Modely EL CL CL EW 

1. Kapacita násypky

Kapacita násypky (l) 700 - 900 – 1 400 1 100 – 1 500 – 2 000 1 100 – 1 500 – 2 000 

2. Pracovní záběr

Pracovní šířka (m) 9 -21 ▲1 10-28 ▲1 10-28 ▲1
 

Průtok hnojiva (kg/min) 10-230 10-320 10-320

3. Rozměry

Plnící výška (cm) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 

Šířka (cm) 154 - 154 - 176 220 220 

Plnící šířka (cm) 148 - 148 - 170 214 214 

4. Hmotnost

Hmotnost stroje (kg) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450 

5. Ovládání

Manuální ovládání ❍ - - 

Hydraulické ovládání ❍ ❍ - 

Elektronické s Remote Control II - ❍ - 

Elektronické s IsoMatch Tellus GO - - ❍ 

Elektronické s IsoMatch Tellus - - ❍ 

6. Vybavení rozmetadla

Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou ● ● ● 

Síto násypky ● ● ● 

Čechrač ● ● ● 

Nízkootáčkový čechrač - - - 

Mikrodávkování ❍ ● ● 

Třídící box hnojiva ● ● ● 

7. Příslušenství

7.1. Bezpečnostní vybavení 

Výstražný trojúhelník ❍ ❍ ❍ 

Reflexní nálepky ❍ ❍ ❍ 

LED přepravní osvětlení ❍ ❍ ❍ 

7.2. Hraniční rozmetání 

Přizvednutí výšky nad porostem ❍ - - 

Stranové naklápění rozmetadla ❍ ❍ - 

Usměrňovací deflektor ❍ ❍ ❍ 

Hydraulický hraniční deflektor - ❍ ❍ 

ExactLine nastavitelný deflektor - ❍ ❍ 

7.3. Rozšíření pracovního záběru 

Sada pro 20/21m ❍ - - 

Sada pro 27/28m - ❍ ❍ 

Sada pro 27/30m - - - 

Tvrdokovové lopatky (L=285 mm) - - - 

Úhlové lopatky (L=330 mm) - - - 

7.4. Další výbava 

Kalibrační nádoba ❍ ❍ ❍ 

Nástavba násypky ❍ ❍ ❍ 

Krycí plachta násypky ▲2 ❍ ❍ 

Žebřík - ❍ ❍ 

Schůdky - - - 

Ochranné kryty proti bahnu - - - 

Odstavný rám s parkovacími kolečky - ❍ ❍ 

Hydraulický ventil pro zavírání každé strany samostatně - ❍ - 

Hydraulický pohon - - - 

7.5 Přepravní podvozek (ne ve všech zemích) 

Přepravní podvozek - - - 
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● = standard    ❍ = na přání ▲1   V závislosti na typu hnojiva a lopatek ▲2  vhodný pouze pro EL1400

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. 



      CL GEOSPREAD HL  TL  GEOSPREAD TLX GEOSPREAD 

1 100 – 1 500 – 2 000 -  2 450 1 500 – 2 150 – 2 800 -  3 450 1 500 – 2 150 – 2 800 -  3 450 1 875 – 2 550 – 3 225 -  3 900 

1 875 – 2 550 – 3 225 -  3 900 1 875 – 2 550 – 3 225 -  3 900 

10-30 ▲1
 12-54 ▲1

 12-54 ▲1
 24- 40 ▲1

 

10-320 10-320 10-320 10-540 
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Kverneland Group si ponechává právo kdykoliv provést změny na konstrukci nebo technických údajích. Bezpečnostní zařízení smějí být sejmuta ze stroje pouze pro účely vysvětlení, za účelem lepšího představení funkce 

strojů. Abyste se vyvarovali nebezpečí poranění, bezpečnostní zařízení nesmí být nikdy demontována. © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV 

108 - 127 - 146 -  165 110 - 129 - 148 -  167 110 - 129 - 148 -  167 123 - 142 - 161 -  180 

120 - 139 - 158 -  177 120 - 139 - 158 -  177 

220 275 / 290 275 / 290 290 

214 269 / 284 269 / 284 284 

480 - 505 - 530 -  555 500 - 530 - 560 - 590 640 - 670 - 700 - 730 690 - 720 - 750 -  780 
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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 inovace nám umožňuje poskytovat jedinečnou  

a širokou řadu výrobků s vysokou kvalitou. Kverneland Group nabízí 

profesionálním zemědělcům stroje na zpracování půdy, setí, sortiment strojů 

pro sklizeň píce a krmení a též stroje na ochranu a výživu rostlin, mezi něž 

patří sortiment postřikovačů a rozmetadel průmyslových hnojiv. Jako 

nadstavba k těmto strojům patří elektronická řešení pro ovládání těchto strojů . 

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 životnosti stroje. 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 díly. Pro podporu našich partnerů 

poskytujeme náhradní díly ve vysoké kvalitě a celosvětovou distribuci těchto dílů. 

Sledujte nás na YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Dejte nám like na facebook 
www.facebook.com/Kvernelandgroupcz
www.facebook.com/iMFarming 

Buďte s námi na Twitter 
#KvernelandGroup 
#iM_Farming 

     Kverneland Group Czech s.r.o. 
     Košťálkova 1527, 266 01 Beroun 
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