
NAME PRODUCT BROCHURE
SUBLINE

ts-drill
Radličkový secí stroj
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Přesná hloubka setí
Díky plovoucímu zavěšení křídel secího 

stroje ts-drill u pracovních záběrů přes 4 m 

je zajištěno přesné kopírování terénu a 

dodržení hloubky setí i při práci na 

nerovných pozemcích.  Středové umístění 

kol podvozku přispívá k dokonalému 

kopírování terénu  a eliminuje vliv 

nerovností na nastavenou hloubku setí.

Hloubka setí je nastavitelná bez potřeby 

nářadí.

ELDOS –elektricky poháněný 
dávkovač
Dávkovač je vybaven výměnnými dávkovacími 

válečky pro všechny běžné plodiny. Snadný 

přístup k dávkovači je zajištěn jeho boční 

polohou po sklopení křídel secího stroje. 

Pasivní nářadí – vysoké výkony

Pasivní nářadí umožňuje práci při vysokých 

pojezdových rychlostech, což spolu s 

kapacitou zásobníku až 1700 l umožňuje 

vysoké denní výkony a snižuje prostoje. 

Stabilita a pevnost 

Pevná a odolná konstrukce rámu 

spolu s ověřeným pneumatickým 

výsevním ústrojím představuje 

záruku dlouhodobé spolehlivosti a 

životnosti. 
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2 Výměnné radličky pro 
práci za všech podmínek
Ts-drill byl vyvinut pro setí v extrémních 

podmínkách, pro setí do vlhké, nebo naopak 

hodně suché půdy. Kvality secího stroje 

vyniknou i při setí po orbě. Radličky mohou 

být osazeny přímými, nebo otočnými hroty 

pro přizpůsobení se všem podmínkám. 
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Výhodný a všestranný.

RADLIČKOVÝ SECÍ STROJ ts-drill
EKONOMICKY VÝHODNÁ ALTERNATIVA DO VŠECH PODMÍNEK
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AŽ 1700 l
Velký zásobník osiva s vynikajícím 
přístupem k dávkovači pro zkrácení 
prostojů. 

400 kg/ha
Možný výsevek až 400

kg/ha v závislosti na 

záběru a pracovní 

rychlosti 5 ŘAD RADLIČEK
Radličky jsou rozmístěny do pěti řad pro zajištění 

dobré průchodnosti rostlinných zbytků a kamení. 

TĚŽIŠTĚ
Těžiště blízko k závěsu 

pro snížení potřeby 

zdvihací kapacity 

traktoru. 
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Jednoduché nastavení je hlavní charakteristikou secího stroje ts-drill. Přehledné ukazatele umožňují snadné 

nastavení hloubky setí. Vyrovnání stroje třetím bodem je možné zkontrolovat na jednoduchém ukazateli na 

boku zásobníku. Přesné nastavení délky třetího bodu je nezbytné pro přesnost hloubky setí.

Hloubka ukládání osiva je nastavitelná zcela bez potřeby jakéhokoliv nářadí. U hlavních kol se hloubka setí 

nastavuje pomocí zasouvatelných podložek, které vymezují vertikální pohyb kol. Hloubka setí radličkami na křídlech 

secího stroje se nastavuje pomocí kliky u obou postranních kol. 

Snadný přístup pro údržbu všech částí.

Patentovaná boční pozice dávkovače ELDOS umožňuje snadný přístup k pro jeho kalibraci a údržbu. 

Elektronický senzor snímání stavu osiva v zásobníku je nastavitelný z vnější strany zásobníku a lze ho tak

snadno nastavit pro jednotlivé plodiny od malých až po velké.

Ve srovnání se secími stroji s kotoučovými botkami se secí stroj ts-drill vyznačuje menším počtem

opotřebitelných dílů, takže i jednodušší a levnější údržbou.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ  A ÚDRŽBA
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PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ OSIVA = ELDOS
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Dávkovač ELDOS je elektricky poháněný dávkovač montovaný na pneumatické secí stroje 

Kverneland. Umožňuje přesné dávkování osiva, automatickou kalibraci a jednoduché 

ovládání. 

Dávkovač ELDOS je ovládaný softwarem e-com, nebo e-bas od Kvernelandu. Dávkovač ELDOS s 

ovládáním e-com je plně ISOBUS kompatibilní. S modulem SEEDERCONTROL může být dávkovač 

automaticky zapínáním a vypínán podle GPS signálu. Je tak omezeno přesívání/nedosívání na 

souvrati, nebo pozemcích nepravidelného tvaru. Funkce dávkovače je monitorována čidly a 

jakákoliv chyba je ihned zobrazena obsluze na ISOBUS terminálu. 

Systém e-bas představuje základní elektroniku pro ovládání stroje a základní monitor 

Focus 3. E-bas ovládá dávkovač ELDOS, značení kolejových řádků, zaznamenává 

odpracovanou plochu a hlídá otáčky ventilátoru.  Monitor Focus 3 není ISOBUS 

kompatibilní.

Minimalizuje chyby

Kalibrace dávkovače ELDOS je automatická a je možné ji ovládat tlačítkem na boku 

dávkovače. O dávkování osiva se starají výměnné dávkovací válečky, které mohou být 

vyměněny i při plném zásobníku. Dávkovací váleček je hlídán senzorem, takže je obsluha 

ihned upozorněna na to, že byl vložen váleček, který neodpovídá dané plodině. 
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ŘEŠENÍ PRO MINIMALIZAČNÍ POSTUPY 
ZPRACOVÁNÍ PŮDY I PO ORBĚ

RADLIČKY JIŠTĚNÉ LISTOVOU PRUŽINOU

Radličky secího stroje ts-drill jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli a navíc vybaveny 

auto-reset jištěním listovou pružinou s odporem na hrotu radličky 50 kg. Radličky jsou 

rozmístěny do pěti řad, tak aby byla zajištěna vysoká průchodnost při setí s vysokým 

množstvím posklizňových zbytků na povrchu pole, nebo v kamenitých půdách.

Výborné výsledky setí i při vlhkých půdních podmínkách.

Ts-drill může mít meziřádkovou vzdálenost 12,5, nebo 15 cm. Speciální tvar radliček snižuje 

potřebu tažné síly a zajišťuje rovnoměrné dodržení hloubky setí. K dispozici je přímý a otočný 

hrot radličky. Otočný hrot je agresivnější, lépe vniká do půdy, ale má větší sklon k vyhrnování 

kamení na povrch. 

Díky patentovaným výpadům pro osivo bez jakýchkoliv šroubů umožňuje ts-drill setí i při 

hodně vlhkých půdních podmínkách, nebo naopak při setí do suché půdy. Díky 

patentovanému výpadu je zaručena i snadná výměna hrotu radličky a je zamezeno ucpávání 

výpadu pro osivo.

Přímý hrot Otočný hrot
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PERFEKTNÍ KOPÍROVÁNÍ POVRCHU POLE
KLIDNÁ A PLYNULÁ JÍZDA

Na předek ts-dril může být namontován hydraulicky ovládaný pružný smyk CloadBoard, 

který rovná větší nerovnosti a rozhrnuje rostlinné zbytky. 

Kvality secího stroje ts-dril vyniknou především při setí na nerovných pozemcích. V 

porovnání se secími stroji, které mají podvozek/hloubková kola vpředu má secí stroj ts-

dril pojezdová kola ve středu, mezi řadami radliček, takže je zajištěno výborné 

kopírování terénu. Práce na nerovných pozemcích tak u secího stroje ts-dril nemá 

téměř žádný vliv na nastavenou hloubku setí. 

Postranní hloubková kola u strojů se záběrem nad 4 m zajišťují přesné hloubkové 

vedení v celém záběru. Plovoucí křídla secího stroje umožňují lepší kopírování povrchu pole 

a umožňují přesné dodržení hloubky setí.

Přesná hloubka ukládání osiva

Radlička před každým pojezdovým kolem urovnává povrch a umožňuje tak hladkou jízdu, což je 

u radličkového secího stroje z hlediska kvality setí  a dodržení nastavené hloubky naprosto 

klíčové. Setí tak může probíhat i kolmo na směr předchozího zpracování půdy. 
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Secí stroj ts-drill je možné vybavit několika typy zavlačovačů pro zajištění perfektního styku osiva s půdou za všech podmínek. 

1. Dvouřadý precizní zavlačovač (standardní výbava) je vhodný do podmínek s vysokým množstvím posklizňových zbytků. 

2. Pro hodně kamenité půdy je nejvhodnější dvouřadý prutový zavlačovač. Přítlak a účinnost zavlačovače jsou nastavitelné zvýšením přítlaku pružiny 

a nastavením úhlu prutů. 

3. Kombinace jedné řady V-zavlačovačů a přítlačných kol je univerzální kombinace do všech půdních podmínek. V-zavlačovač je zavěšen 

pomocí paralelogramu, což zajišťuje výborné kopírování povrchu pole.

Zatlačovací kola jsou pružně uložena. Přítlak na zatlačovací kola je plynule nastavitelný pomocí kliky. V případě, že zatlačovací kola nejsou

potřeba, nebo v hodně vlhkých podmínkách, je možné kola zcela zvednout.

VÝBORNÉ VZCHÁZENÍ
OPTIMÁLNÍ ZAKRYTÍ OSIVA

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DO PŘEPRAVNÍ POLOHY

Trojdílný rám stroje je hydraulicky sklopný na přepravní šířku 3 m pro snadnou přepravu po pozemních komunikacích. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní záběr (m) 4 4,8 5 5,6 6

Přepravní šířka (m) 3 3 3 3 3

Počet radliček (12,5 cm meziřádková vzdálenost) 32 38 40 - 48

Počet radliček (15 cm meziřádková vzdálenost) 26 32 32 40 (po 14 cm) 40

Minimální příkon (k/kW) 100 / 75 120 / 88 125 / 92 130 / 96 130 / 96

Hmotnost (kg) 1630 1805 1850 1930 1980

Zásobník

Objem zásobníku (l) 1350 1350 1350 1350 1350

Navýšení objemu zásobníku (max. 1700 l) (350) (350) (350) (350) (350)

Víko zásobníku

Výsypná klapka 

Senzor nízké hladiny osiva v zásobníku

Osvětlení vnitřku zásobníku

Výsevní ústrojí

Mechanicky poháněný ventilátor

Hydropohon ventilátoru

Čidlo otáček ventilátoru

Elektricky poháněný dávkovač osiva ELDOS

Dávkovací váleček č .  5

Elektronická kontrola činnosti dávkovače

Automatická kalibrace dávkovače

Výsevek (min./max.) (kg) 1-400 1-400 1-400 1-400 1-400

Zakládání kolejových řádků

Klapky semenovodů pro kolejové řádky

Preemergentní znamenáky

Vypínání poloviny secího stroje (pro symetrické rytmy)

Snímání rychlosti jízdy radarem

Kalibrační sada
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TECHNICAL DATA

Základní výbava

Volitelná výbava
— Nelze

Váleček 1
Vysoké dávky obilnin

Váleček 2
Semena trav

Váleček 3
Řepka a malá semena

Váleček 4
Nízké dávky obilnin

Váleček 5 (volitelný)
Kukuřice, slunečnice, 
meziplodiny

Kypřiče stop traktoru

Dvouřadý precizní zavlačovač

Prutový zavlačovač dvouřadý — — —

Zatlačovací kola (380 x 50mm) včetně jedné řady V zavlačovačů

Hydraulicky ovládaný smyk ClodBoard

Rovné radličky

Otočné radličky

Kola hlavního podvozku 2  x 11.5/80-15.3 (10PR)

Kola na křídlech secí lišty — 2  x 20.5x8.0-10 (6PR)

Sada osvětlení pro přepravu

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. 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 Soest GmbH
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