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Vyberte pro Vás a Vaši půdu to nejlepší řešení. Spojte nejvyšší možné výnosy  
s udržitelností. Toto spojení začíná správně prováděným zpracováním půdy.  
Váš výběr závisí na různých faktorech a musí vyhovovat konkrétním podmínkám, 
jako jsou struktura půdy, osevní postup, hospodaření s posklizňovými zbytky, 
ekonomická a ekologická životaschopnost.

Musíte vzít v úvahu problematiku související s životním prostředím a také právní otázky. 
Od tradičních způsobů po šetrné postupy zpracování půdy platí, že k dosažení vysokých 
výnosů při co nejlepším stavu půdy (vzduch, vlhkost, biologická aktivita atd.)  
s minimalizací vynaložené energie, času a investic je třeba nalézt vyvážené řešení  
pro provádění prací ve správném čase. Pro dosažení této vyváženosti nabízí Kverneland 
kompletní škálu inteligentních řešení pro zemědělství.

VÁŠ KVERNELAND
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Je to na Vás!

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Kverneland Group
Kverneland Group je přední mezinárodní 
společnost zabývající se vývojem, výrobou  
a distribucí zemědělských strojů  
a 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, setí, sklizně a lisování pícnin, rozmetání, 
postřiku, včetně elektronických řešení  
pro zemědělské traktory a stroje.

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ PŮDY
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INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
 TRADIČNÍ A ŠETRNÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Tradiční zpracování půdy
•  Intenzivní způsob zpracování 

půdy.
•  Úplné obrácení půdy,  

např. pluhem.
•  Na povrchu půdy zůstává  

méně než 15-30 %  
posklizňových zbytků.

•  Příprava seťového lože se provádí 
pomocí aktivního nářadí  
nebo speciálních bran  
pro přípravu seťového lože.

•  Velký fytosanitární účinek daný 
sníženým výskytem plevelů  
a houbových chorob - je třeba 
méně herbicidů a fungicidů.

•  Lepší proschnutí a rychlejší 
zvýšení teploty půdy zajišťuje 
lepší absorpci živin.

Zpracování půdy mulčováním
• Omezená intenzita pokud jde  

o hloubku a četnost.
• Na povrchu půdy zůstává více  

než 30 % posklizňových zbytků.
• Prodloužené období  

odpočívání půdy.
• Kultivátory či talíře zapravují 

zbytky plodin do horní 
10centimetrové vrstvy půdy,  
čímž je dosahováno stabilní 
úrodnosti půdy

• Zpracování v plné šířce - příprava 
seťového lože a setí v jednom 
přejezdu. 

• Ochrana proti erozi půdy snížením 
ztrát půdy a vody.

• Zlepšené zadržování půdní 
vlhkosti.

Páskové zpracování půdy
• Příprava půdy v pásech před 

nebo během setí až do 1/3 šířky 
řádku (Loibl, 2006). Až 70 % 
povrchu půdy zůstává nedotčeno.

• Páskové zpracování půdy 
kombinuje přínosy tradičního 
zpracování půdy - proschnutí 
a zahřívání - s výhodami 
ochrany půdy, které poskytuje 
minimalizační zpracování půdy, 
a to tím, že dochází k narušování 
pouze té plochy, které bude 
osévána.

• Přesné umísťování hnojiva
• Ochrana půdy před erozí  

a suchem.

Vertikální / minimalizační
zpracování půdy
• Extenzivní způsob
• Vertikální zpracování půdy 

zamezuje tvorbě dalších 
horizontálních vrstev  
a změnám hustoty.

• Zvyšuje infiltraci vody, zlepšuje 
vývoj kořenů a příjem živin.

• Kořeny rostliny jsou určující  
pro celkové zdraví rostliny, 
protože po celé rostlině rozvádějí 
v průběhu sezóny živiny a vodu, 
přispívají tak vyššímu výnosu.

•  Silná soustava kořenů činí rostlinu 
odolnější vůči větru a suchu.

•  Nepřímý vstup energie.

ŠETRNÉ ZPRACOVÁNÍTRADIČNÍ ZPRACOVÁNÍ

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ PŮDYSYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ PŮDY

ZA
KL

ÁD
ÁN

Í P
OR

OS
TŮ

 P
LO

DI
N

KVERNELAND - INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Způsob zpracování Podrývání (není nezbytné) Základní zpracování půdy Příprava seťového lože Setí Hnojení Chemická ochrana
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Růst a rozvoj farmaření nespočívá jen ve výši slizně
či počtu hospodářských zvířat, ale také v zisku.

Zaměřte se na pozitiva, snižte nepříznivé aspekty
na minimum a zvyšte produktivitu a výnosy.

Úspěch vychází z odhodlání, jasných cílů, vhodné
strategie, správných nápadů, rozumných investic
a kvalitní výbavy.

Výborně odvedená práce se neobejde bez prvotřídních
strojů a řešení, která vám ji zefektivní a usnadní
i v nejnáročnějších podmínkách.

Orba a příprava půdy s cílem dosáhnout 
nejvyšších možných výnosů je otázkou volby  
správného systému zpracování půdy

WHEN FARMING 
 MEANS BUSINESS

ORBA 
A PŘÍPRAVA PŮDY
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HISTORIEHISTORIE

Kovárna (1879)

Kverneland je světově proslulý výrobce, nepřekonatelný ve výrobě robustních a lehkých 
pluhů poskytujících vysokou výkonnost při nízkých provozních nákladech.

Inovace od samého začátku
V roce 1879 si Ole Gabriel Kverneland ve svých 25 letech zřídil v malé vesničce  
v Norsku, jižně od Stavangeru, kovárnu. Vyrostl na farmě a byl vzdělán v zemědělství, 
proto rozuměl všem požadavkům farmářů na strojní park. Silně věřil v inovaci  
a dokázal vyrobit pluh, jehož odhrnovací deska byla schopna odolávat  
i ve velmi tvrdých kamenitých půdních podmínkách Norska.

 
V průběhu let spolu se svým týmem inženýrů vyvinul procesy speciálního tepelného 
zpracování oceli, které jeho pluhům umožnily pracovat i v té nejtvrdší půdě. Využitím 
těchto nových ocelí s unikátní pevností Kverneland uspěl ve výrobě robustních pluhů  
a kvalitou svých strojů si získal vynikající pověst. Dnes je Kverneland předním výrobcem 
pluhů s velmi silnou pozicí na trhu po celém světě.

Orientováno na zákazníka
Tradice vývoje výrobků orientovaných na zákazníka vyústila v dlouhý seznam inovací  
a v získání pozice přední značky pluhu v odvětví. Velký důraz je kladen na budování 
úzkých vztahů s koncovými uživateli. Systematické sledování zkušeností jednotlivých 
zákazníků pomáhá společnosti Kverneland přizpůsobovat výrobky tak,  
aby lépe odpovídaly požadavkům farmářů.

ZAMĚŘENO NA VÝKON
PRO SPOKOJENOST FARMÁŘŮ

O. G. Kverneland: kovář a farmář. 
Zde předvádí, jak dobře jsou jeho 
pluhy vyvážené. Dokonce i dnes 
jsou zaměstnanci výzkumu a vývoje 
Kverneland farmáři.

Kontext: typická orná půda v Norsku

Výsledek: vysoce výkonná orba Ole Gabriel Kverneland

Výrobní závody pluhů Kverneland 
(Norsko)
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OTIMALIZACE ORBY

PRO NEJVYŠŠÍ ZISKOVOST
ROBUSTNÍ A PŘESTO LEHKÝ

Robustní
Více než 140 let vyvíjená technologie zpracování oceli 
Kverneland stále zůstává v oboru pluhů nepřekonaná. 
Tato technologie zaručuje mimořádnou robustnost,  
která zajišťuje mimořádnou životnost pluhu.

Hospodárný provoz
Konstrukce pluhu Kverneland spojená se speciálním 
tepelným zpracováním všech jednotlivých dílů zajišťuje 
nízké provozní náklady. Snadné zvedání a tažení znamená 
nízkou spotřebu paliva a malé opotřebení dílů.

Vysoce výkonný
Inovace a design dílů Kverneland umožňují  
rychlé sestavení i rychlé nastavení  
s cílem perfektně zoraného pole.

HOSPODÁRNÝ 
PROVOZ

ROBUSTNÍ

VELMI VÝKONNÝ

Pluhy Kverneland lze zapřáhnout za jakýkoli traktor
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HEAT TREATMENTSINOVACE KVERNELAND

Variomat®, Auto-reset, Knock-on®... 
Inovace, které usnadňují každodenní práci

Spolehlivost pluhu je pro Kverneland naprostou nutností. 
Vzhledem ke zvyšující se proměnlivosti povětrnostních 
podmínek je někdy období, kdy je možné provádět orbu, 
velmi krátké. Pluhy Kverneland jsou známy tím,  
že jsou snadno agregovatelné ke všem typům traktorů 
a jednoduše seřiditelné. A tak můžete okamžitě začít 
efektivně pracovat.

Variomat®

Systém Kverneland Variomat® má mnoho výhod. Při 
nastavování záběru pluhu z kabiny traktoru neztrácíte čas 
zastavováním nutným k nastavení pracovního záběru. 
Systém Variomat® umožňuje optimálně sladit nastavení 
pluhu a traktoru s půdními podmínkami a dosahovat tak 
optimálního výkonu.

Systém Variomat® zajišťuje správné paralelní spojení 
podél celého pluhu. Nastavení tažné linie je automatické. 
V důsledku pak nízké požadavky na tažnou sílu a malé 
opotřebení udržují provozní náklady na nízké úrovni, 
přičemž pole je zpracováno velmi dobře. A následné 
činnosti jsou usnadněny.

PŘISPÍVÁME K ZISKOVOSTI
Auto-reset
Systém Kverneland Auto-reset zaručuje kvalitu orby. 
Slupice se uvolňují nezávisle jedna na druhé. Ihned  
po překonání překážky se orební těleso automaticky 
vrací do správné orební hloubky. Bez jakéhokoli prostoje. 
Jednoduchý systém vícelistových pružin nevyžaduje 
žádnou údržbu. Navíc systém Kverneland Auto-reset 
pracuje pomocí dekomprese, čímž je sníženo namáhání 
traktoru a zachovávána jeho životnost. Při uvážení ceny 
nového traktoru jsou tyto následné úspory skutečným 
příspěvkem k ziskovosti.

Knock-on®

Výměna špic Kverneland Knock-on® je provedena  
během několika sekund. Jistě má smysl, když při práci  
v abrazivních půdách nebo v případě, že máte pluh s 5  
či více radlicemi, ušetříte při výměně špic 90 % času.

CHYTRÉ INOVACE

„Pluh Kverneland je pevný, lehký a snadno se 
nastavuje. Jednou ho nastavíte a máte hotovo.”
Bjarne Strøm, Dánsko

Kverneland Knock-on®
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TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Unikátní ocel Kverneland
Výsledkem více než 140 let zkušeností v oblasti vývoje 
speciálních ocelí a procesů tepelného zpracování  
je nepřekonatelná kvalita a odolnost vůči opotřebení.

Procesy tepelného zpracování jsou prováděny  
a uzpůsobovány nejen pro několik málo vybraných dílů, 
ale pro všechny části pluhu. Výsledkem je pluh lehčí  
než pluhy konkurentů, mimořádně robustní,  
přitom však s vynikající pevností.

Indukčně tepelně zpracovaný rám
Aby byla zaručena trvanlivost pluhu, provádí Kverneland 
také tepelné zpracování rámu. To většina konkurentů 
nedělá. Indukční proces umožňuje použít menší množství 
oceli než u konkurentů, proto je pak potřeba táhnout  
a zvedat nižší hmotnost, přitom je však zajištěna  
vyšší odolnost.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Výsledkem 12hodinového procesu 
nauhličování Kverneland je vytvoření  
2 ocelí v jedné odhrnovací desce.

Aby byl při orbě dosažen nejvyšší výkon  
a vytvořeny rovné brázdy, je povrch odhrnovacích 
desek dokonale vyhlazen.

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OCELI KVERNELAND
PRO VŠECHNY ČÁSTI

TVRDÉ

PRUŽNÉ

jako diamant pro zajištění 
optimální odolnosti  
vůči opotřebení

pro absorbci nárazů
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ROBUSTNÍ ZÁVĚSNÉ HLAVY
PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST

ZÁVĚSNÉ HLAVYZÁVĚSNÉ HLAVY

Tři různé závěsné hlavy
Součástí programu Kverneland jsou tři různé závěsné 
hlavy. Všechny jsou konstruovány z oceli nejvyšší kvality 
a jsou podrobeny procesům speciálního tepelného 
zpracování Kverneland. Tyto procesy posílí takové 
vlastnosti oceli, jako jsou pevnost a tvrdost. V hlavách 
jsou použita silná utěsněná válečková ložiska, zajišťující 
roky bezproblémové a bezúdržbové služby.

Plynulé a bezpečné otáčení
K otáčení závěsných hlav je použit silný válec otáčení 
s průměrem 80 mm, umístěný na zadní straně tělesa 
závěsné hlavy, aby zajišťoval správné a bezpečné otočení, 
a to i u těch největších pluhů.
Konstrukce si zachovává osvědčený koncept Kverneland, 
kdy těžiště je umístěno blízko traktoru a je tak 
minimalizován nárok na zdvih a zlepšena stabilita.

Elegantní řešení ochrany hadic
Aby se zabránilo možnému poškození hadic během 
otáčení, procházejí hadice skrz hlavní otočný čep. 
Integrován je také rozvaděč pro sekvence otáčení.
 

Závěsná hlava 200
Pro bezproblémovou orbu pro 
pluhy řad: ED/LD, ES/LS, EG/LB, 
Ecomat.

120 mm tepelně zpracovaný 
hlavní otočný čep.  
Rozporka kat. II a III.

Závěsná hlava 300
Navržena pro pluhy řad 
určených pro těžká zatížení:  
ED/LD(HD), EG/LB(HD), EO/LO.

Vysoce kvalitní tepelně 
zpracovaný dutý čep 150 mm 
vyrobený pouze z jednoho 
kusu.

Závěsná hlava 150
Navržena pro pluhy Kverneland 
řady 150. Rozporka kat.II a III.

Robustní tepelně zpracovaný 
otočný čep 110 mm tvářený  
z jednoho kusu.

Zajištění pro přepravu
Závěsné hlavy jsou opatřeny integrovanou přepravní 
pojistkou, díky které je pluh přepravován v poloze  
na „motýla”.

Nastavení záběru první radlice
Záběr první radlice se nastavuje samostatně,  
buď regulačním šroubem, nebo pomocí  
hydraulického válce.

Sekvenční ventil
Sekvenční ventil řídí průběh otáčení pluhu. Automaticky 
aktivuje vyrovnávací ventil, který pluh před otočením 
„zúží“. Po otočení se pluh nastaví zpět do pracovní polohy. 
Tento systém zajišťuje plynulejší otočení orebních těles  
a je dodáván jako standardní u všech víceradličných 
pluhů.

Paměťový ventil
Během otáčení se společně s paměťovým sekvenčním 
ventilem, používaným u velkých pluhů Variomat®, 
aktivuje také paměťový ventil.

Pomocí tohoto ventilu dojde před otáčením ke zúžení 
pluhu na nejmenší pracovní záběr radlic 12” (30 cm).
 
Po dokončení cyklu otáčení se záběr radlic automaticky 
vrátí na předem nastavený pracovní záběr.

Paměťovým ventilem jsou vybaveny všechny pětiradličné 
a šestiradličné modely EG/ LB. K dispozici je také pro 
čtyřradličné pluhy EG/LB a 4, 5 a 6radličné modely ES/LS.

Rychloupínání
Všechny závěsné hlavy mohou být vybaveny rozporkou  
s rychloupínáním.

Rozporka
Dodávány jsou rozporky Kverneland kat. II, III a IV.
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Účinný
Patentovaný systém Kverneland Variomat® je tím 
nejspolehlivějším systémem na trhu. Tento systém 
umožňuje optimálně sladit nastavení pluhu a traktoru 
s půdními podmínkami a dosáhnout tak optimálního 
výkonu. Měněním záběru radlice lze udržovat orbu 
přímější. Také lze snadněji pracovat až ke křovinám  
a kolem překážek. Tím, že je možné přizpůsobit nejen 
hloubku, ale také šířku brázd, a je možné dosahovat  
těch nejlepších výsledků.

Dva rozdílné systémy
Systém Kverneland Variomat® je k dispozici ve dvou 
variantách: s hydraulickým nebo s mechanickým 
nastavováním záběru radlic. Hydraulická verze umožňuje 
snadné nastavení záběru radlic ze sedadla řidiče  
"za jízdy". Tažná linie se nastavuje automaticky  
pomocí systému Auto-line.

Spolehlivý systém Auto-line
Systém Kverneland Auto-line je standardní systém,  
který zaručuje stále udržování správné tažné linie.  
Při změně pracovního záběru je podle této změny 
upraveno nastavení záběru první radlice i nastavení tažné 
linie. Systém Kverneland Auto-line provádí tyto úpravy 
nastavení automaticky. Po změně pracovního záběru 

OPTIMALIZOVANÁ PRODUKTIVITA
není potřeba věnovat žádný čas opravě/úpravě nastavení 
tažné linie. Poloha závěsné hlavy zůstává stále ve středu 
traktoru a zajišťuje výhodnou a stejnoměrnou geometrii 
tříbodového závěsu.

Nedochází tak k bočnímu tažení a zbytečnému tlaku 
na plazy. V důsledku toho systém Kverneland Auto-line 
zajišťuje účinnou orbu při nižší spotřebě paliva.

Bezúdržbový
Systém Kverneland Variomat® je bezúdržbový,  
a to díky unikátnímu neopotřebitelnému otočnému čepu 
mezi slupicemi a sekcí hlavního rámu. Systém sestává 
z robustního 24mm šroubu, distanční trubky, dvou 
speciálních tepelně zpracovaných kuželů a vyměnitelných 
pouzder. Není nutné ztrácet čas mazáním.

Tepelné zpracování vysoce kvalitních ocelí a přísná 
přesnost výroby zaručují přesné posazení orebních těles 
na rámu s minimálním opotřebením.

Optimalizuje spotřebu paliva
Přizpůsobením pracovního záběru půdním podmínkám 
dochází k optimalizaci spotřeby paliva. Navíc při zvětšení 
záběru radlic dochází ke snížení spotřeby paliva na hektar 
a tím k maximalizaci zisku.

VARIOMAT

Bezúdržbový

Systém Auto-line

AUTO-LINE
automatické nastavení tažné linie

VARIOMAT
nastavení pracovního záběru "za jízdy"

VARIOMATVARIOMAT
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AUTO-RESET

Vypínací charakteristika
Graf objasňuje rozdíly mezi třemi různými systémy
jištění proti přetížení (hydraulickým, s vinutou pružinou
a jedinečným systémem s listovými pružinami  
od Kvernelandu) a znázorňuje průběh sily při zvětšující 
sevýšce zdvihu orebního tělesa.

Výška zdvihu (cm)

Hydraulický systém

Zdroj: Oddělení výzkumu a vývoje, Kverneland Group, 
Klepp 2002

Kverneland Auto-reset
(dekompresní systém)

Vinutá pružina
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SYSTÉM KVERNELAND AUTO-RESET
ÚČINNÝ A BEZÚDRŽBOVÝ

Výhody
Systém Auto-reset proti přetížení s listovými pružinami
lze vřele doporučit. Při najetí na překážku poklesne tlak
na ostří, rám a součásti pluhu tím, že povolí tlak pružiny.
Zatížení přenášená na pluh se zmenší, což zaručuje  
delší životnost pluhu a lepší orbu. Překážky se objedou
a zůstanou v zemi.
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Kverneland

2.29 2.52 2.90 3.10 3.92 4.38

+ 20 %
+ 42 %

Kverneland

5.06 5.29 5.63 6.05 6.70 6.84

+ 11 %
+ 24 %

Kverneland

13,14 15,64 16,77

+ 19 %
+ 28 %

BODIES

OREBNÍ TĚLESA KVERNELAND
PRO VYSOKÝ VÝKON

TAŽNÁ SÍLA (KN)* 
při pracovní hloubce 20 a 30 cm

Zdroj: FH Cologne and Wilsmann, 2012
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Zdroj: FH Cologne, 2014

SPOTŘEBA PALIVA (L/HA)*

Konkurent A Konkurent B

Navrženy pro vysokou výkonnost
Orební tělesa Kverneland provází vynikající pověst:  
perfektní práce s půdou a dlouhá životnost.

Nízký požadavek na tažnou sílu
Nedávné vysokoškolské studie provedené FH Kolíně nad Rýnem  
a Wilsmannn v roce 2012 ukázaly, že orební tělesa Kverneland mají 
nejmenší požadavky na tažnou silu na trhu. Při hloubce orby 20 cm 
mají oproti konkurenci potřebu tažné síly menší o 20 až 42 %.  
Pokud je hloubka orby 30 cm, je potřeba tažné síly nižší o 11 až 24 %.

Optimalizace ziskovosti
Při použití stejného výkonu traktoru je s pluhy Kverneland možné 
orat s jedním orebním tělesem navíc oproti konkurenci. Tím získáte 
vyšší výkon za stejný pracovní čas. Spotřebu paliva při použití 
orebního tělesa Kverneland č. 28 je oproti konkurentu č. 1  
menší o 19 % a oproti konkurentu č. 2 dokonce o 28 %.

Široký výběr orebních těles
V průběhu let společnost Kverneland navrhla ucelenou řadu  
orebních těles, která jsou přizpůsobena do všech půdních podmínek. 
Jsou vyhlášena svojí kvalitou práce, vysokou životností  
a nízkým požadavkem na tahovou sílu.

* Referenčním orebním tělesem je těleso Kverneland č. 28 
a ekvivalentní tělesa konkurentů.

OREBNÍ TĚLESA
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OREBNÍ TĚLESO Č. 28
ODPOVĚĎ PRO ORBU SE ŠIROKÝMI PNEUMATIKAMIOrební těleso č. 9

• univerzální orební těleso
• pro lehké až středně těžké půdy
• snadno se táhne
• pracovní hloubka: 18-34 cm
• záběr radlice: 30-50 cm
• plaz / odhrnovací deska: 40°

Orební těleso č. 8
• orební těleso pro všeobecné použití
• pro lehké až těžké půdy
• pracovní hloubka: 15-28 cm
• záběr radlice: 30-50 cm
• plaz / odhrnovací deska: 40°

Orební těleso č. 19
• univerzální orební těleso
• pro středně těžké až těžké půdy
• navrženo speciálně pro zapravování  

velkých objemů slámy
• pracovní hloubka: 18-35 cm
• záběr radlice: 30-55 cm
• plaz / odhrnovací deska: 46°

Orební těleso č. 34
• plastová odhrnovací deska
• dlouhé a tenké těleso (podobné tělesu č. 28)
• pro půdy s vysokým obsahem humusu bez kamenů
• doporučeno pro traktory s velkými pneumatikami
• snadné tažení
• pracovní hloubka: 12-35 cm
• záběr radlice: 30-55 cm
• plaz / odhrnovací deska: 40°

Orební těleso č. 30
• prstová odhrnovací deska se 4 vyměnitelnými pásky
• plastové distanční podložky
• tvar tělesa jako u tělesa č. 19
• pro jakékoli půdní podmínky
• intenzivní drobení půdy
• pracovní hloubka: 18-35 cm
• záběr radlice: 30-55 cm
• plaz / odhrnovací deska: 46°

Orební těleso Ecomat
• plastová nebo ocelová odhrnovací deska
• navržené speciálně pro pluh Ecomat
• mělká orba
• pracovní hloubka: 6-18 cm
• záběr radlice: 30-50 cm

Orební těleso č. 28
• univerzální orební těleso – snadno se táhne
• pro jakékoli půdní podmínky
• doporučeno pro traktory s velkými pneumatikami
• vytváří plošší profil, zlepšuje tak zpracování půdy
• vynikající obracení skývy
• pracovní hloubka: 12-28 cm
• záběr radlice: 30-60 cm
• plaz / odhrnovací deska: 40°

Profil brázdy orebního tělesa č. 28 
Pracovní hloubka: 26 cm, dno: 30 cm, šířka 73 cm

Orební těleso č. 28 je odpovědí Kvernelandu pro orbu 
na farmách používajících moderní traktory vybavené 
širokými pneumatikami.

Široké dno brázdy
Díky tvaru a působení orebního tělesa č. 28 je půda 
přesouvána od plazu více do strany a dochází tak  
k rozšíření dna brázdy až o 25 % oproti tělesu č. 9. 
Pro práci v brázdě je tak možné použít široké pneumatiky 
traktoru, jako např. typ řady 710, aniž by přitom 
docházelo ke zmenšení předchozí brázdy.

 
Nízký nárok na tažnou sílu
Těleso č. 28 je vhodné pro práci v hloubkách od 12 do 28 
cm (6 až 12 palců) a při záběrech radlic od 35 do 50 cm 
(14 až 20 palců). Je delší než těleso č. 8 a vytváří plošší 
profil, díky kterému je dosaženo zlepšeného zpracování 
půdy. Skýva je dobře obrácena a utužena. Díky chytrému 
tvaru tělesa č. 28 je pořeba tažné síly menší  
než u tělesa č. 8 či 9.

OREBNÍ TĚLESAOREBNÍ TĚLESA
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KVERNELAND 150

Pluhy Kverneland 150 B/S jsou lehké a přitom robustní 
nesené pluhy s krokovým nastavováním záběru.

Specifický design těchto pluhů zaručuje nízké požadavky 
na zdvih a snadné tažení pluhu a nabízí tak vysokou 
výkonnost na lehkých až středně těžkých půdách.  
Pluhy Kverneland 150 B/S se snadno ovládají  
a jejich provoz je hospodárný.

Rozdíly mezi modely
Kverneland 150 S je vybaven proslulým systémem  
listové pružiny Kverneland Auto-reset  
(účinným a bezúdržbovým).

Kverneland 150 B těží ze spolehlivé ochrany slupice 
jištěním pomocí střižného šroubu: 3400 kp.

Silnější slupice modelu 150 B
U slupic modelu Kv 150 B, stejně u všech ostatních dílů, 
je použita technologie tepelného zpracování Kverneland. 
Nejen pevnost, ale i speciální design slupic se střižným 
šroubem nabízí cenný agronomický přínos: zlepšené 
drobení půdy.

KVERNELAND 150 B/S
PLUH PRO LEHKÉ AŽ STŘEDNĚ TĚŽKÉ PŮDY

JEDNODUŠE
NASTAVITELNÝ

SNADNO SE TÁHNE

Tvar slupice a velká světlost pod rámem umožňují pluhu 
zpracovávat velké objemy slámy a rostlinných zbytků.
 
Robustní rám pluhu
Hlavní rám je tvořen indukčně tepelně zpracovanou 
jednodílnou sekcí 150 x 150 mm. Tak je dosaženo 
potřebné pevnosti a podpory i pro ty nejobtížnější 
podmínky. Nejsou použity žádné sváry, jejichž použitím  
by došlo k oslabení rámu.

Kverneland 150 S: 150 x 150 mm pro 3-5radličné pluhy  
(v závislosti na vzdálenosti mezi orebními tělesy).

Kverneland 150 B: 100 x 150 mm pro 3-4radličné pluhy 
nebo 150 x 150 mm pro 3-5radličné pluhy.

Závěsná hlava řady 150
Závěsná hlava pluhu řady Kv 150 je navržena pro 
maximální pevnost, a to díky svému konceptu „jednoho 
dílu“a speciálně tepelně zpracovanému hlavnímu 
otočnému čepu Ø 100. Výběr rozporek, kategorie II a III, 
nebo volitelné rychloupínání.

Pevná slupice: ochrana střižným šroubem

Snadné: nezávislé nastavení vpravo/vlevo
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AUTO-LINE

Snadné zvedání i tažení
Modely 150 B/S Variomat® nabízí stejně kompaktní  
design jako modely 150 B/S. Jediným rozdílem je 
vybavení systémem Variomat®, který umožňuje 
snadné a rychlé nastavení pracovního záběru „za jízdy“. 
Maximalizujte produktivitu nezávisle  
na půdních podmínkách a tvaru polí.

V nabídce je několik možností snadného nastavování 
pracovního záběru:

• manuální nastavování pracovního záběru  
a první radlice pomocí regulačního šroubu

• hydraulické nastavování pracovního záběru  
a manuální nastavování první radlice  
pomocí regulačního šroubu

• hydraulické nastavování pracovního záběru  
a automatické hydraulické nastavování první radlice

U modelů Kverneland 150 B/S Variomat® snadné 
nastavování „za jízdy“ v rozmezí od 30 do 50 cm (12-20“).

KVERNELAND 150 B/S VARIOMAT
PRO JAKÉKOLI PŮDNÍ PODMÍNKY A TVARY POLÍ

Snadné nastavení
První radlici lze snadno přizpůsobit jakékoli značce 
traktoru a jakékoli šířce kol. Toto přizpůsobení  
je prováděno prostřednictvím paralelogramu, manuálním 
nastavením pomocí regulačního šroubu nebo volitelným 
hydraulickým válcem. K dispozici je paměťové  
nebo hydraulické vyrovnání rámu.

Systém Kverneland Auto-line zajišťuje stálé nastavení 
správné tažné linie.

Všechny modely jsou k dispozici se vzdáleností mezi
orebními tělesy 85 cm nebo 100 cm. Řada Kverneland 150 
nabízí 3-5radličné pluhy, s výjimkou pluhu 150 S/150 S 
Variomat®, u kterého je vzdálenost mezi orebními tělesy 
100 cm, ten je dispozici jako 3 4radličný pluh. Většinu 
modelů lze oproti výše uvedenému limitu rozšířit  
o 1 orební těleso.

Jednoduché nastavení
Nastavení záběru pluhu 150 B/S nejen 
zvyšuje výkon pluhu, ale také snižuje 
spotřebu pohonných hmot.  

Pracovní záběr se přestavuje krokově 
jednoduchým přemístěním šroubu  
na držáku slupice.

30, 35, 40, 45 cm (12, 14, 16, 18“)
pro vzdálenost mezi orebními tělesy 85 cm
 
35, 40, 45, 50 cm (14, 16, 18, 20“)
pro vzdálenost mezi orebními tělesy 100 cm

KVERNELAND 150 VARIOMATKVERNELAND 150
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Modely ED/LD jsou navrženy s důrazem na nákladově 
efektivní orbu ve středně těžkých až těžkých 
podmínkách. Při porovnání s jejich robustností se stále 
jedná o poměrně lehké pluhy.

Rozdíly mezi modely
Model Kverneland ED je vybaven unikátním systémem 
jištění Kverneland Auto-reset, model LD ochrannými 
vyměnitelnými střižnými šrouby.

Vibromat
Pro práci v extrémně suchých a těžkých podmínkách 
může být pluh Kverneand LD vybaven systémem 
Vibromat. Podrobnější informace na straně 46.

2 verze:
Pluhy Kverneland ED/LD jsou postaveny na pevném 
jednodílném rámu, který prošel indukčním tepelným 
zpracováním. Tak je zamezeno svařování, kterým by 
mohlo dojít k oslabení rámu. Standardně je pluh ED/LD 
vybaven závěsnou hlavou č. 200 a rámem 100 x 200 mm.

Pro práci v extrémně těžkých podmínkách je doporučen 
pluh ED/LD HD (Heavy Duty): hlavní rám 120 x 200 mm, 
robustnější přední díl pluhu a závěsná hlava č. 300.

KVERNELAND ED/LD
PRO TĚŽKÉ AŽ EXTRÉMNÍ PODMÍNKY

NÁKLADOVĚ
EFEKTIVNÍ

KROKOVÉ
NASTAVENÍ

Plynulé otáčení
Obecně platí, že velké pluhy působí velkými silami  
na převod a zadní závěs traktoru, zejména během otáčení. 
K zamezení možným problémům nabízí Kverneland válec 
pro vyrovnání rámu, který pluh před otáčením automaticky 
zúží. Tento válec zajišťuje vycentrování hlavního rámu,  
čímž je sníženo namáhání traktoru i pluhu. 

Nastavení první radlice
Modely ED/LD jsou vybaveny závěsnou hlavou č. 200 
nebo č. 300, podle velikosti pluhu. Stejně jako u všech 
otočných pluhů Kverneland je standardní výbavou manuální 
nastavení záběru první radlice. K dispozici je jako volitelná 
možnost hydraulický válec pro nastavování „za jízdy“.

Snadné změny pracovního záběru
Optimalizace výstupu zpracování půdy s ohledem na půdní 
podmínky a velikost traktoru změnou pracovního záběru. 
Přemístění pouze 1 šroubu (s krokem 5 cm).

Různé záběry radlic
Pro vzdálenost mezi orebními tělesy 85 cm:
30-35-40-45 cm (12-18")
Pro vzdálenost mezi orebními tělesy 100 cm:
30-35-40-45-50 cm (12-20") 
Pro vzdálenost mezi orebními tělesy 115 cm: 
35-40-45-50-55 cm (14-22")

Modely ED/LD lze rozšířit o jedno orební těleso  
na maximálně 2 až 6radličné pluhy.

Oba modely lze vybavit integrovaným půdním pěchem 
Kverneland Packomat.

KVERNELAND ED/LD
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Nejprodávanější
Modely ES/LS jsou již po několik desetiletí nejlépe 
prodávanými modely Kverneland. Tyto pluhy jsou 
kompaktní, snadno se zvedají a jsou vybaveny systémem 
Variomat®, který umožňuje práci v jakýchkoli půdních 
podmínkách.

Pluhy Variomat®

Modely ES/LS jsou vybaveny systémem Variomat®, 
umožňujícím snadné nastavení záběru radlic. Tento 
systém pomáhá šetřit čas, optimalizovat výkon podle 
podmínek na poli a šetřit spotřebu paliva na hektar.

Změna nastavení "za jízdy"
Systém Variomat® se ovládá jednoduše prostřednictvím 
regulačního šroubu nebo hydraulického válce.  
První radlice se nastavuje samostatně, stejným 
způsobem. U hydraulické verze je možné pracovní záběr 
nastavovat „za jízdy“.

K zajištění mimořádného komfortu během otáčení  
mohou být modely ES/LS vybaveny sekvenční 
hydraulikou, která před otáčením pluh automaticky  
zúží na nejmenší možný pracovní záběr.

KVERNELAND ES/LS
PŘIZPŮSOBÍ SE VŠEM PŮDNÍM PODMÍNKÁM I TRAKTORŮM

SNADNO SE TÁHNE

SNADNO SE ZVEDÁ
Rozdíly mezi modely
Model ES je vybaven dobře prověřeným systémem 
jištění Kverneland Auto-reset pro práci v kamenitých 
podmínkách, model LS je vybaven ochrannou pomocí 
střižných šroubů (tlak uvolnění 4 200 kg).

Nízké požadavky na zdvih a větší stabilita
První slupice namontovaná na hlavní podpěru dovoluje 
umístit pluh co nejblíže k traktoru. Toto umístění  
je důvodem významného snížení požadavku na zdvih  
oproti jiným značkám. Tento chytrý design přispívá také  
k větší stabilitě traktoru a pluhu, oceňované zejména  
v kopcovitých terénech.

Konstruovány pro výkonnost  
Z důvodu dosažení maximální pevnosti a odolnosti 
je hlavní rám pluhu konstruován pouze z jednodílné 
sekce 150 x 150 mm, která prošla indukčním tepelným 
zpracováním (bez svarů, které by mohly robustnost rámu 
oslabit).

Spolehlivost a provozní životnost otočného pluhu závisí 
především na závěsné hlavě. Jak během práce, tak 
během přepravy je tato kritická část pluhu vystavena 
mimořádnému namáhání. Proto jsou modely ES/LS 
vybaveny robustní závěsnou hlavou Kverneland č. 200.

Vhodný pro všechny modely traktorů
Chytrý design závěsné hlavy č. 200 umožňuje snadné 
přizpůsobení a pluh je tak vhodný pro jakýkoli traktor, 
bez ohledu na omezení daná šířkou kol nebo geometrií 
závěsu. Všechny 3, 4 a 5radličné modely lze rozšířit  
o jedno těleso, maximálně na 6radličný pluh. Packomat je 
k dispozici pro modely do pětiradličných pluhů ES/LS. Tyto 
pluhy mají zadní kolo nebo kolo namontované na rámu.

KVERNELAND ES/LS
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Kverneland EG/LB: vysoce efektivní otočné pluhy  
pro středně těžké až těžké půdní podmínky. Příprava 
půdy je s tímto pluhem dokonce ziskovější.

Robustní rám
Pluhy EG/LB jsou sestaveny kolem jednodílné sekce 
rámu, která prošla indukčním tepelným zpracováním, 
čímž získala potřebnou pevnost a odolnost pro práci  
v náročných podmínkách. Nejsou použity žádné svary, 
čímž je zamezeno oslabení rámu.

K dispozici ve 2 verzích:
Standard: 3-4radličný model EG/LB s hlavním rámem  
100 x 200 mm a závěsnou hlavou č. 200. Pro velká 
zatížení (Heavy duty): 5-6radličný pluh s hlavním 
rámem 120 x 200 mm, vyztuženou čelní sekcí a robustní 
závěsnou hlavou č. 300. Vzdálenost mezi orebními tělesy 
85 nebo 100 cm.

Hlavní rozdíly EG/LB 
Pluh LB je vybaven pevnými slupicemi chráněnými 
jednotlivými střižnými šrouby, model EG je vybaven 
prověřeným bezúdržbovým systémem Kverneland  
Auto-reset.

KVERNELAND EG/LB VARIOMAT®

SNADNÉ NASTAVENÍ V OBTÍŽNÝCH PODMÍNKÁCH

SNADNÉ NASTAVENÍ

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Výhody systému Variomat®

Modely Kverneland EG/LB jsou vybaveny systémem 
Variomat®, který nejen zvyšuje výkon, ale také šetří čas, 
palivo a peníze. Zlepšeno je také zpracování půdy  
a zapravení rostlinných zbytků.

Systém Variomat® umožňuje snadné nastavení na 
upřednostňované pracovní šířky. To se provádí snadno, 
buď mechanicky, nebo hydraulicky. V závislosti na modelu 
lze záběr radlice nastavit v rozmezí od 30 do 50 cm.

Automatické nastavení první radlice
Systém Variomat® použitý u modelů EG/LB umožňuje 
automatické přemístění první radlice. Tak je udržován 
stejný záběr radlic, od první až po poslední radlici.  
Tím je zaručena preciznost a kvalita orby.

Pohodlí a kvalita
K dispozici je široká nabídka možností nastavování.  
I nadále se pluhy EG/LB snadno používají. Systém Auto- 
-line automaticky upravuje nastavení tažné linie  
do správné polohy. Stejně jako u jiných nesených 
otočných pluhů Kverneland určených pro těžká zatížení,  
je i u těchto modelů v hlavním rámu zabudován válec  
pro vyrovnávání, který snižuje namáhání jak traktoru, tak 
i pluhu během otáčení. To spolu s unikátním paměťovým 

systémem zajišťuje udržení požadovaného nastavení 
záběru radlice po otočení pluhu. Standardní výbavou  
je mechanické nastavování záběru radlice. Jako volitelná 
možnost je k dispozici hydraulický válec. Ten je doporučen 
pro orbu na svazích, kde se s výhodou uplatní ovládání 
první radlice „za jízdy“.

Modely Kverneland EG/LB lze vybavit integrovaným 
půdním pěchem Packomat. Všechny modely lze rozšířit  
o jedno těleso, maximálně na 6radličný pluh.

KVERNELAND EG/LB
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Maximální komfort
S pluhy EO/LO se snadno manévruje, navzdory jejich 
velikosti. Tentýž pluh nabízí orbu v brázdě i orbu mimo 
brázdu a to s velmi snadným způsobem přestavení: řidič 
má k dispozici ovládání z kabiny traktoru. Hlavní rám se 
hydraulicky posune do požadované polohy. Provozování 
pluhu pro orbu v brázdě nebo orbu mimo brázdu závisí 
na půdních podmínkách, počasí a typu traktoru. Díky 
funkci Auto-steer traktoru je možná orba mimo brázdu 
kombinující vysokou výkonnost s mimořádným pohodlím 
řidiče.

Robustní pluhy
Modely EO/LO jsou pluhy rozšiřitelné o jedno orební 
těleso od 4 na maximálně 7radličný pluh. Ocel 
Kverneland, tepelné zpracování a design pluhu 
umožňují bezproblémový provoz i v těch nejobtížnějších 
podmínkách. Jednodílná sekce rámu 120 x 200 mm 
prošla indukčním tepelným zpracováním. Je zamezeno 
svařování, kterým by mohlo dojít k oslabení rámu.  
A navíc závěsná hlava č. 300 určená pro velká zatížení 
poskytuje potřebou pevnost pro traktory s dvojitými koly 
nebo pryžovými pneumatikami (až do šířky vnější stopy 
3,7 m).

Snadné otáčení 
Navzdory velkým rozměrům jsou pluhy EO/LO snadno 
manévrovatelné. Unikátní ocel Kverneland snižuje 

KVERNELAND EO/LO VARIOMAT®

VYSOKÝ VÝKON PRO ORBU V BRÁZDĚ I MIMO BRÁZDU

SNADNÉ 
OTÁČENÍ

Orba mimo brázdu

KOMFORT

hmotnost pluhů o 10-20 % ve srovnání s konkurenty, 
a tím jsou sníženy také požadavky na zdvihovou sílu.
Otáčení je skutečně velmi plynulé. To je možné díky 
robustní závěsné hlavě č. 300 a chytrému designu pluhu: 
při orbě mimo brázdu se pluh otáčí přímo z polohy mimo 
brázdu. Při orbě v brázdě se pluh před otáčením snadno 
přestaví do polohy pro orbu mimo brázdu. Hlavní rám je 
paralelogramem posunut k traktoru. Pluh je za účelem 
plynulého otočení umístěn do vyvážené polohy s těžištěm 
blízko traktoru.

Funkce vyrovnání zamezuje vibracím a nadbytečnému 
zatížení traktoru. K tomu je třeba volitelně instalovaný 
sekvenční ventil.
Práce vynaložená na otočení 7radličného pluhu EO/LO 
není o nic větší než u menších pluhů Kverneland.

Snadné změny pracovního záběru
Pluh Kverneland EO/LO nabízí mechanické, nebo 
hydraulické nastavování záběru radlic - systém 
Variomat®. Hydraulické nastavení umožňuje rychlou  
a snadnou změnu záběru radlice v rozmezí od 30 do 50 
cm (12-20") z kabiny traktoru. Manuální nastavení záběru 
radlice je možné v rozmezí 30 do 50 cm (12-20") s krokem 
5 cm. Provádí se přemístěním pouze jednoho šroubu.

Rozdíly EO/LO
LO je vybaven ochranou slupice formou střižného šroubu, 
modely EO jsou opatřeny systémem Auto-reset, vhodným 
do kamenitých podmínek a zajišťujícím kvalitní orbu. 
Systém je bezúdržbový.

KVERNELAND EO/LO
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KVERNELAND 2500 I-PLOUGH®

KVERNELAND 2500 I-PLOUGH® 

Pokročilé řešení přepravy
Pluh se chová jako přívěs.
Optimální bezpečnost pro řidiče a okolí.

Nová slupice Aero-profile
Hladký design umožňuje lepší průchodnost
a menší riziko ucpávání posklizňovými
zbytky – zvláště u rozestupu slupic 85 cm.

Duté slupice jsou stejného typu pro jištění
střižným šroubem (B) nebo listovou
pružinou Auto-reset (S)

Nové provedení má nižší hmotnost
než stávající slupice.

ISOBUS ovládá
4 základní funkce pluhu
Orba: veškerá nastavení se provádí z kabiny
traktoru pomocí monitoru systému ISOBUS
Doprava: automatická sekvence k zajištění
bezpečné přepravy pluhu
Markírovací brázda: důležitá funkce pro
nepravidelné pozemky. Ve spojení s RTK
signálem a navigací umožní stejnoměrné
zaorání a vyorání pluhu.
Připojení: bezpečné a paralelní
nastavení příčného závěsu pluhu umožní
bezproblémovou agregaci pluhu k traktoru

Závěsná hlava
Přenastavení z přepravní polohy  
do pracovní pozice z kabiny traktoru

Centrální nastavení předradliček
Unikátní a praktické. Pravá a levá
předradlička se nastavuje současně.
Předradličky a kotoučová krojidla jsou stejná
jak na provedení jištění listovou pružinou,
tak jištění střižným šroubem.

Otočný mechanismus  
opěrného kola
Tento princip zvyšuje komfort řidiče  
na souvrati.

Přídavná listová pružina
Snadné přizpůsobení uvolňující síly slupice.

Pluh Kverneland 2500 i-Plough® se doporučuje pro traktory o výkonu 206 kW / 280 k.
Každá vyvinutá inovace je přínosem pro uživatele při používání pluhu a umožňuje 
dosáhnout dokonalé zorané pole efektivnějším a jednodušším způsobem.

Maximalizujte produktivitu

KVERNELAND 2500 I-PLOUGH®

INOVACE, KTERÉ SE POČÍTAJÍ
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Více informací naleznete v brožuře Kverneland 2500 i-Plough® 
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10"-18"

10"-18"

10"-18"

Eco ploughing

Eco stubble

Eco tillage

Účinná mělká orba
Na základě výzkumem podložených důkazů je v někte-
rých konkrétních půdních podmínkách doporučena 
mělká orba. Pluh Kverneland Ecomat umožňuje skutečně 
účinnou mělkou orbu v hloubkách od 10-18 cm. Dobře 
si poradí s lehkými až středně těžkými půdami a dobré 
výsledky vykazuje i v těžkých půdách. „Zbytková zrna, 
rostlinné zbytky a plevele jsou přimíchány do malého 
množství půdy, čímž je dosaženo vyššího obsahu orga-
nických materiálů v horní vrstvě půdy. Hospodaření  
s vodou je zlepšeno. Půda se tudíž snadněji zpracovává 
a je sníženo riziko vzniku krusty. Výsledkem jsou dobré 
podmínky pro pěstování”. (T. Ryberg, profesor na 
Univerzitě zemědělských věd, Uppsala, Švédsko).

Tělesa pluhu Ecomat
Design dílů pluhu Ecomat je poměrně specifický,  
s cílem dosáhnout co nejlepší výkonnosti při mělké orbě. 
Například orební tělesa pluhu Ecomat jsou kratší a nižší 
než tělesa pluhů Kverneland. Díky jejich válcovému tvaru 
je půda rychle obracena o 180º. Sláma a jiné rostlinné 
zbytky jsou dobře promíchány a umístěny na dno brázdy, 
povrch tak zůstává bez rostlinných zbytků.

Orební tělesa pluhu Ecomat jsou k dispozici ocelová 
nebo plastová, ta jsou vhodná pro lepivé nekamenité 
podmínky. Přídavné příslušenství Kverneland

KVERNELAND ECOMAT
MĚLKÁ ORBA A VYSOKÁ VÝKONNOST

Obrácení půdy o 180°

MĚLKÁ ORBA

ÚČINNÝ
 pomáhá dosáhnout vynikajících výsledků: nože 
předradliček odřezávají vrchní část brázdy, v případě 
mírně lepivých půd jsou alternativou nože plazů. Prsty 
zahrnovače lze osadit buď na horní část odhrnovací desky, 
nebo na nože předradliček. Plastové kryty slupic brání 
ulpívání slámy a rostlinných zbytků na slupicích.

Lepší než minimalizační zpracování půdy
Ve srovnání se systémem minimalizačního zpracování 
půdy zapravuje pluh Ecomat rostlinné zbytky účinněji. 
Zlepšuje také zamíchání rostlinných zbytků do půdy, čímž 
je zaručeno, že se semena dostanou do kontaktu s půdou. 
Nižší koncentrace zbytků snižuje riziko ataku houbových 
chorob na následnou plodinu. Je zlepšena struktura půdy 
a sníženo používání chemických přípravků. Rostliny rostou 
rychleji. Ecomat tak zajišťuje bezpečnější a stabilnější 
způsob kultivace s lepšími výsledky.

Lepší než tradiční zpracování půdy
Ve srovnání s tradičním zpracováním půdy, kdy dobré 
zapravení rostlinných zbytků vyžaduje pracovní hloubku 
20-30 cm, umožňuje pluh Ecomat (po osazení Ecomat 
Ecoshare) orbu v hloubkách od 10 do 18 cm. V principu 
platí, že čím hlubší je orba, tím vyšší jsou požadavky  
na tažnou sílu. Při použití pluhu Ecomat je při mělké orbě 
potřeba pouze lehký traktor, tak je docíleno nižší spotřeby 
paliva a menšího utužení půdy. Struktura půdy je méně 

narušena a je zlepšena drenáž vody, rostliny tak rostou 
rychleji a lépe.

Vysoká výkonnost
Pluh Ecomat je k dispozici v modelech od 5 do 8 radlic 
s pracovním záběrem až do 4 m. Design pluhu Ecomat 
a technologie tepelného zpracování oceli Kverneland 
zaručuje nízký nárok na zdvih a tažnou sílu. Při podmítce 
lze při pojezdové rychlosti 12 km/hodinu dosáhnout 
zpracování plochy 3-4 ha/hod.

Kverneland Ecomat pro 3 různé pracovní metody:  
Víceúčelové nářadí pro prověřené úspory

KVERNELAND ECOMAT
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KVERNELAND PACKOMAT

100% integrovaný pěch
Pěch Packomat následuje pluh od přepravy k práci.  
Ve srovnání s jinými pěchy je Packomat velmi výkonný.

Snadná manipulace
Packomat se z kabiny traktoru snadno přestaví  
do přepravní nebo pracovní polohy, či ho zvedne  
při práci na okraji pole.

Optimalizované urovnání
Výběr předních bran pro drobení hrud a průměrů kotoučů 
pro rekonsolidaci půdy.

Maximalizované zisky
Během práce Packomat přispívá k vyváženosti pluhu. 
Není potřeba žádná dodatečná tažná síla, a tedy 
nedochází ani ke zvýšení spotřeby paliva. Tlak na plaz  
je snížen a tím je sníženo i opotřebení plazů.
Orba a rekonsolidace jsou dvě operace prováděné během 
jednoho přejezdu bez vzniku dodatečných nákladů. 
Packomat tak přispívá k maximalizaci ziskovosti.
 

ÚČINNÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Účinný
Packomat pracuje v jakýchkoli půdních podmínkách. 
Přípravu půdy lze rozšířit až do kroku přípravy seťového 
lože. Packomat je, jako účinný nástroj, k dispozici  
pro pluhy Kverneland od 4radličných po 12radličné.  
K bezpečné přepravě pěchu není nutné vynakládat 
žádnou další lidskou sílu.

Agronomické přínosy
Kombinace orby a rekonsolidace půdy je jak účinná, tak 
šetrná z hlediska životního prostředí. Půda je uvolněna 
a do půdy jsou, za účelem jejího obohacení, zapraveny 
organické materiály. Plevely jsou zpracovány mechanicky. 
Zvýšení teploty orané půdy je skutečně výhodné. 
Související odpařování vody je omezeno okamžitou 
rekonsolidací prováděnou kotouči pěchu Packomat.  
Je tak obnovena kapilarita vody, přínosná pro život  
v půdě.

Packomat je vynálezem společnosti Kverneland

HOSPODÁRNÝ

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

100% INTEGROVANÝ

OTIMALIZOVANÝ

EFEKTIVNÍ

bez potřeby další tažné síly

z kabiny traktoru

od práce po přepravu

urovnání půdy pomocí předních bran

příprava půdy až po přípravu 
seťového lože

PACKOMAT
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Rameno pěchu Kverneland je k dispozici pro všechny 
nesené otočné pluhy Kverneland a pro všechny pěchy.

Hospodárné
U většiny pluhů Kverneland jsou ramena pěchu připojena 
k závěsné hlavě, tím je minimalizováno působení 
dodatečných sil během orby.

Díky hydraulickému systému uvolnění, absorbujícímu 
nárazy, jsou operace rychlé, snadné a plynulé. 
Jednoduché manuální přestavení do přepravní polohy.

PEVNÉ A SPOLEHLIVÉ
RAMENO PĚCHU

Pružinový systémPřipojení ramena pěchu k pěchu

půdního pěchu bez rázů

JEDNODUCHÉ  
ZAPŘAHÁNÍ A VYPŘAHÁNÍ

RAMENO PĚCHU
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KNOCK-ON®KNOCK-ON®

KVERNELAND KNOCK-ON®

Chytrý
Systém Knock-on® sestává pouze ze 2 dílů:  
držáku upevněného ke standardnímu ostří Kverneland  
a špice Knock-on®.

Důmyslný
Systém Kverneland Knock-on® je univerzální systém. 
Špice Knock-on® pro pluhy mohou být použity také  
na kultivátorech Kverneland.

S dlouhou životností
Knock-on® těží z technologie zpracování oceli Kverneland 
(kvalitní ocel + tepelné zpracování technologií 
Kverneland). Kvalita oceli v kombinaci s chytrým 
designem zajišťuje systému Knock-on® dlouhou životnost. 
Špice Knock-on® tak mohou být použity v jakýchkoli 
půdních podmínkách.

Rychlá výměna
Výměna špic Knock-on® je provedena během několika 
sekund. Má smysl ušetřit 90 % času během výměny špic 
při práci v abrazivních půdách nebo v případě,  
že máte pluh s pěti a více radlicemi.
 

RYCHLE A SNADNO
Snadná výměna
Jediným nářadím, které k výměně špice potřebujete,  
je vyrážeč a kladivo (2 kg). Zkoušky provedené na polích 
ukázaly, že v průměru lze na jeden držák Knock-on® 
využít 3 špice. Není třeba vyšroubovávat žádné šrouby, 
to pomáhá šetřit čas. A navíc, když dojde k opotřebení 
držáku, je současně čas na výměnu ostří,  
a to bez odšroubovávání držáku. Velmi praktické.

Agronomické přínosy

Dobré vnikání do půdy a stabilní při práci. 
Systém Knock-on® byl testován v několika půdních 
podmínkách. Špice zajišťují dobré vnikání do půdy  
i v těch nejtvrdších podmínkách.

Nízký nárok na tažnou sílu
Orební tělesa Kverneland jsou proslavena svými 
bezkonkurenčně nízkými nároky na tažnou sílu. Při použití 
špic Knock-on® zůstává nárok na tažnou sílu nízký  
a tudíž zůstává nízká i spotřeba paliva.

Půda jako ochrana
Důmyslný design Knock-on® skutečně chrání ostatní díly 
orebního tělesa, protože půda vyplní volná místa mezi 
díly, přitom však umožňuje efektivní tok půdy.

Tok půdy chrání ostatní díly.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zahrnovací límce
Používají se k zapravení zejména velkých objemů 
organických zbytků na povrchu (hnůj, sláma atd.)

Ostří
Ostří s otočnými dláty
Nejúčinnější systém pro orbu v obtížných podmínkách, 
jako jsou tvrdé nebo velice abrazivní půdy.

Ostří se zapuštěnými dláty
Doporučeno pro orbu v lepivých půdních podmínkách. 
Dláta jsou upevněna pomocí jediného šroubu a jejich 
výměna je tak snadná.

Snadné nastavení předradliček
K zajištění optimálního polohování radličky je do všech 
modelů pluhu integrován systém rychlého nastavení. 
Předradličky jsou k dispozici ve dvou verzích:  
standardní předradličky na hnůj a předradličky na kukuřici  
pro podmínky s velkými objemy rostlinných zbytků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI

Předradlička 
na hnůj

Předradlička 
na kukuřici

Dělič skýv
Dělič skýv, našroubovaný na kterýkoli díl 
odhrnovací desky nebo ostří, je navržen  
pro řezání těžkých půd. Usnadňuje tak  
následné činnosti.

Rozšiřovač brázdy
Pro použití na posledním orebním tělese  
k rozšíření dna brázdy za účelem vytvoření širší 
brázdy pro traktory s širšími pneumatikami: 
např. až do šířky 30”.

Eco ostří
Pro podrývání půdy o 10 cm hlubší  
než je nastavená hloubka orby.

Nožová krojidla
Nožová krojidla představují alternativu 
kotoučových krojidel, buď za účelem snížení 
hmotnosti, nebo za účelem zamezení ucpávání 
rostlinnými zbytky a kameny. Nožová krojidla 
lze používat pouze na pluzích vybavených 
otočnými dláty.

Plazové nože
Velmi dobrá alternativa kotoučových krojidel, 
buď za účelem snížení hmotnosti,  
nebo za účelem zamezení ucpávání  
rostlinnými zbytky a kameny. 
Dobrá kombinace s předradličkami.

Kotoučová krojidla
K dispozici ve velikostech průměru 45, 50 a 55 
cm (18, 20 nebo 22"), hladká nebo ozubená. 
Kotoučová krojidla jsou namontována  
na samostatných ramenech. Snadné nastavení,  
jsou vhodná do všech podmínek.

Hladké kotoučové 
krojidlo

Ozubené kotoučové 
krojidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIBROMATOCHRANA SLUPIC
ÚČINNÝ A BEZÚDRŽBOVÝPRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VYBAVENÍ

Detail tlumiče

Plynulá orba v obtížných podmínkách
Mnoho pluhů Kverneland pracuje na pozemcích  
bez kamenů a proto systém Auto-reset nepotřebují.  
Ale na velmi tvrdých a suchých polích a na mělkých 
drobivých půdách může během orby docházet  
ke vzniku silných vibrací.

Díky Vibromatu jsou tyto vibrace absorbovány.  
Tím je následně chráněn pluh i traktor  
před nadměrným opotřebením.

Komfort řidiče
Vibrace, ke kterým dochází bez použití systému 
Vibromatu, mohou být pro řidiče únavné a obtěžující. 
Systém Kverneland Vibromat tento problém odstraňuje.

Jako dalším bezpečnostním prvkem jsou slupice opatřeny 
střižnými šrouby. Systém Vibromat je k dispozici  
pro pluh LD.

Ochrana Auto-reset: přidání dalších pružin podle potřeby
Standardní systém Auto-reset obsahuje 7 tepelně zpracovaných pružin Kverneland  
(640 kp). Pro těžší až extrémní půdní podmínky jsou přidány další listové pružiny  
až do 1400 kp. Dodatečné pružiny jsou běžně doporučovány pro první orební těleso.
Modely: 150 S, 150 S Variomat®, ED, ES, EG a EO.

Hydraulická ochrana proti kamenům
• nastavitelný tlak uvolnění od 600 do 2 100 kg
• modely: ED, ES, EG, EO

Dvojitá sada pružin  
se 14 listy (1400 kp)

Sada HD 
s 9 listy (900 kp)

Slupice se střižným šroubem
Obrázek vlevo: modely s tlakem uvolnění 3 400 kg:  
150 B a 150 B Variomat®

Obrázek vpravo: modely s tlakem uvolnění 4 200 kg:  
LD, LS, LB, LO

Kverneland byl první, kdo tímto důmyslným, avšak stále jednoduchým 
řešením vibrace odstranil. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝBĚR KOL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ocelová kola:
165 x 500

Gumová kola:
6,00 x 9 200 x 14,5 320/60 x 12

Snadné a rychle nastavení pracovní hloubky pomocí Y šroubů

Přepravní poloha.
Zadní nesené hloubkové a přepravní kolo
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzadu montovaná hloubková a přepravní 
kola s hydraulickým nastavováním hloubky
• gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12
•  ideální pro mělké dokončování na souvratích
•  volitelná možnost: škrabka

Vzadu montovaná hloubková a přepravní 
dvojitá kola
• gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12
• doporučena pro velké pluhy
• volitelná možnost: škrabka

Vzadu montovaná  
hloubková a přepravní kola
•  gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12
• volitelná možnost: škrabka

Vzadu montovaná hloubková kola s 
teleskopickým ramenem
• k dispozici také jako hloubkové kolo 

montované na rám
• ocelové kolo: 165 x 500
• gumová kola: 

6,00 x 9 | 200 x 14,5 | 320/60 x 12
• volitelná možnost: škrabka

Na rám montovaná  
hloubková a přepravní kola

• gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12

• volitelná možnost: škrabka

Vzadu nesená hloubková kola
• gumová nebo ocelová kola: 6,00 x 9
• navržená pro malé modely pluhů

Na rám montovaná hloubková kola
• gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12

• volitelná možnost: škrabka

Vzadu montovaná hloubková kola
• gumová kola: 200 x 14,5 | 320/60 x 12
• s mechanickým nebo hydraulickým tlumičem
• volitelná možnost: škrabka

Na rám montovaná dvojitá kola
• ocelové kolo: 400 x 250

• gumové kolo: 18 x 8,50-8

• k dispozici pro Kv 150 B a B Variomat®,  
Kv 150 S, ES a LS

• při pracovním záběru od 16“ (40 cm)  
poslední radlice plně doorává za opěrné kolo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLOUBKOVÁ KOLA KOLA NA RÁM

KOMBINOVANÁ KOLA
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ORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVIS
POUZE S ORIGINÁLNÍMY DÍLY ZŮSTANE VÁŠ STROJ KVERNELAND

ORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVISORIGINÁLNÍ DÍLY A SERVIS

VÁŠ SPECIALISTA
Prostřednictvím naší prodejní sítě najdete regionálního 
prodejce, který vám vždy pomůže. Prodejce Kverneland 
zná každý centimetr vašeho stroje a rád vám poskytne 
odborné poradenství potřebné k využití jeho maximálního  
výkonu.

Váš odborník na díly má také všechny potřebné díly  
a nářadí pro servis vašeho stroje. Vaše pravidelná 
návštěva prodejce Kverneland zaručí, abyste byli 
informováni o propagačních akcích a novinkách,  
které jinde nenajdete.

VŽDY DOSTUPNÉ
Čas jsou peníze a my víme, jak je důležité doručit správné 
díly ve správný čas. Váš prodejce Kverneland je podporo-
ván rozsáhlou distribuční sítí, která vám poskytne přesně 
to, co potřebujete, když to potřebujete. 

Centrum náhradních dílů v České republice najdete  
v Berouně a naše hlavní distribuční centrum dílů  
se nachází ve městě Metz ve Francii. Toto strategické 
umístění pro distribuci dílů do všech koutů světa.  
S více než 70 000 položkami na skladě a 24/7 servisem 
jsme připraveni spolehlivě dodávat náhradní díly -  
- kdykoli. 

SNADNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Hledáte kompletní přehled originálních dílů pro váš stroj? 
Nebo další technické informace? Naše online databáze 
Quest poskytuje veškeré informace dostupné pro váš stroj 
- návody k obsluze, přehled originálních dílů, aktualizaci 
softwaru i často kladené dotazy. To vše je Quest - vše,  
co potřebujete vědět, na jednom místě.

Věděli jste, že naše náhradní díly jsou vyráběny podle stejně vysokých standardů  
a přísných specifikací jako stroje Kverneland? Originální díly budou vždy fungovat  
a sedět tak, jak bylo zamýšleno, a zajistí maximální výkon stroje.

Kverneland je symbolem kvality od roku 1879. Zkušenosti, které máme, v kombinaci  
s neustálým úsilím o zdokonalování našich produktů, jsou zárukou nejkvalitnějších dílů, 
které jsou k dispozici pro váš stroj Kverneland. Originální díly a servis obklopí váš stroj 
bezpečnostní sítí. Kvalita Kverneland zajišťuje optimální využití stroje, kvalita dílů 
znamená nízké náklady na provoz a delší dobu opotřebení.

Náš dlouhodobý vztah začíná při nákupu vašeho stroje Kverneland, ale budeme při vás 
stát s podporou a pomocí i nadále. Budeme vaším průvodcem na cestě k maximálnímu 
výkonu, produktivitě a zisku.

Nevyměňujte kvalitu za levná řešení. Nezapomeňte, že pouze originální díly Kverneland 
jsou zárukou řešení a výkonů, které očekáváte od stroje Kverneland. 
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Model
Interbody
clearance

cm

Head- 
stock

Type of 
beam

Working
width
 cm

Underbeam
clearance

cm

No. of  
furrows

Weight (kg) Lift requirement (kg)

3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

150 B 85/100 Nº 150 Shearbolt 30-45/35-50 80 3-5 820 1 050 1 165 – – – 1 700 3 100 3 700 – – –

150 S 85/100 Nº 150 Autom. 30-45/35-50 70/75 3-5 990 1 185 1 390* – – – 1 850 3 250 3 900 – – –

150 B V 85/100 Nº 150 Shearbolt 35-50 80 3-5 890 1 120 1 235 – – – 1 800 3 250 3 850 – – –

150 S V 85/100 Nº 150 Autom. 35-50 70/75 3-5 1 050 1 275 1 500* – – – 2 800 3 650 4 200 – – –

LD 85/100 Nº 200 Shearbolt 30-50 70/80 3-5 1 020 1 200 1 460 – – – 2 500 2 900 4 400 – – –

LD 115 Nº 200 Shearbolt 40-55 70/80 3-5 110 1 290 – – – – 2 900 3 600 – – – –

LD 85/100 Nº 300 Shearbolt 30-50 70/80 4-6 – 1 350 1 550 2 000 – – – 3 300 4 600 5 600 – –

LD 115 Nº 300 Shearbolt 40-55 70/80 4-5 – 1 660 1 980 – – – – 3 900 5 900 – – –

ED 85/100 Nº 200 Autom. 30-50 70/75 3-5 1 050 1 220 1 720 – – – 2 600 3 600 5 400 – – –

ED 115 Nº 200 Autom. 40-55 70/75 3-4 1 200 1 490 – – – – 2 800 4 200 – – – –

ED 85/100 Nº 300 Autom. 30-50 70/75 4-6 – 1 650 1 900 2 200 – – – 4 600 6 000 8 000

ED 115 Nº 300 Autom. 40-55 70/75 4-5 – 1 900 2 100 – – – – 4 800 6 600 – – –

LS V 85/100 Nº 200 Shearbolt 30-50 70/80 3-6 1 060 1 200 1 570 1 800 – – 2 260 3 300 4 200 6 000 – –

LS V 115 Nº 200 Shearbolt 35-55 70/80 3-4 1 100 1 340 – – – – 3 200 4 200 – – – –

ES V 85/100 Nº 200 Autom. 30-50 70/75 3-6 1 200 1 360 1 700 1 950 – – 2 700 3 900 5 200 6 500 – –

LB V 85/100 Nº 200 Shearbolt 30-45/35-50 70/80 3-5 1 120 1 290 1 450 2 500 3 700 4 800 – – –

LB V 115 Nº 200 Shearbolt 40-55 70/80 3-4 1 180 1 380 – – – – 2 900 3 800 – – – –

LB V 85/100 Nº 300 Shearbolt 30-50/35-55 70/80 4-6 – 1 650 1 850 2 050 – – – 3 900 5 800 6 700 – –

EG V 85/100 Nº 200 Autom. 30-50/35-55 70/75 3-5 1 180 1 470 1 630 – – – 3 100 4 300 5100 – – –

EG V 115 Nº 200 Autom. 35-55 70/75 3-4 1 250 1 570 – – – – 3 600 4 600 – – – –

EG V 85/100 Nº 300 Autom. 30-50/35-55 70/75 4-6 – 1 700 2 000 2 300 – – – 4 900 6300 8200 – –

LO 85/100 Nº 300 Shearbolt 30-50 70/80 5-7 (6+1) 1 900 2 080 2 220 – – – 5 900 6 750 6 950 –

LO V 85/100 Nº 300 Shearbolt 35-55 70/80 5-7 (6+1) – – 2 000 2 200 2 400 – – – 6 100 7 000 8 500 –

EO 85/100 Nº 300 Autom. 30-50 70/75 5-7 (6+1)/5-6 2 100 2 280 2 500 – – – 6 600 7 600 8 750 –

EO V 85/100 Nº 300 Autom. 35-55 70/75 5-7 (6+1)/5-6 – – 2 200 2 400 2 680 – – – 7 000 8 500 9 000 –

2500B i-Plough© 85 Nº 250 Shearbolt 30-60 80 4-6 – 1 830 2 130 2 470 – – – 4 800 6 425 8 350 – –

2500B i-Plough© 100 Nº 250 Shearbolt 30-60 80 4-6 – 1 890 2 205 2 630 – – – 5 050 6 675 8 750 – –

2500S i-Plough© 85 Nº 250 Autom. 30-60 80 4-6 – 1 950 2 280 2 650 – – – 5 100 6 800 8 800 – –

2500S i-Plough© 100 Nº 250 Autom. 30-60 80 4-6 – 2 010 2 355 2 810 – – – 5 350 7 050 9 200 – –

Ecomat 65 Nº 200 Autom. 30-50 72 6-8 – – – 1 570 1 680 1 810 – – – 3 300 4 000 4 780

TECHNICKÉ ÚDAJE

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

* pouze vzdálenost mezi orebními tělesy 85 cm

Většinu modelů lze rozšířit o jedno orební těleso.  
Všechny údaje o hmotnosti jsou uvedeny  
bez volitelné výbavy (čistá hmotnost).

Požadavky na zdvih jsou uvedeny se započtením  
následující výbavy: hloubkové kolo, jeden pár kotoučového 
krojidla a předradličky u všech radlic.

Údaje o hmotnosti a požadavky na zdvih jsou uvedeny  
pro pluh se vzdáleností mezi orebními tělesy 85 cm.  
Pro pluhy se vzdáleností mezi orebními tělesy 100 cm  
je nutné upravit uvedené hodnoty následovně: hmotnost  
+ 15 kg/těleso, požadavek na zdvih + 50 kg/těleso.

U většiny pluhů s plynule měnitelným záběrem radlic  
a vzdáleností mezi tělesy 85 cm je záběr radlice v rozmezí 
30-45 cm, u pluhů se vzdáleností mezi tělesy 100 cm  
pak v rozmezí 35-50 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model
Vzdálenost 
mezi tělesy

cm

Závěsná
hlava Typ jištění Záběr radlice 

cm

Světlá výška 
pod rámem

cm
Počet radlic

Hmotnost (kg) Požadavek na zdvih (kg)

3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Střížný šroub

Autom.

Střížný šroub

Autom.

Střížný šroub

Střížný šroub

Střížný šroub

Střížný šroub

Autom.

Autom.

Autom.

Autom.

Střížný šroub

Střížný šroub

Autom.

Střížný šroub

Střížný šroub

Střížný šroub

Autom.

Autom.

Autom.

Střížný šroub

Střížný šroub

Autom.

Autom.

Střížný šroub

Střížný šroub

Autom.

Autom.

Autom.


