
Kverneland 150 B/S Variomat 
nesený oboustranný pluh

Light
Robust
Easy to handle



Kverneland VariomatKverneland 150 B/S Variomat 
Jednoduché a robustní nesené oboustranné 
pluhy pro traktory do 150 hp.  Jištěné 
listovými pružinami Auto-Reset system (S) 
nebo jištění střižnými šrouby (B). Přinášejí 
vysoký výkon v různých půdních podmínkách.

• Nízký požadavek na zdvih,	snadný k tahu, nízká spotřeba

• Jednoduše přizpůsobivý:	Variomat

• Snadno nastavitelný s nízkými provozními náklady

Hydraulické nastavení pracovní šířky pluhu	
Umožňuje zvýšení výkonu až o	40%	(12-20”). Cenová 

efektivita: když se záběr zvyšuje o 40%, spotřeba paliva 

na hektar se výrazně snižuje. Snadnější práce poblíž 

překážek a  kolem plotů

Nastavení záběru hydraulicky z místa řidiče traktoru

(Výbava na přání: sekvenční paměťový válec) 

Kverneland 150 B/SVariomat 
Jednoduchý, robustní, snadno ovladatelný



Kverneland 150 B/S Variomat 
Snadno seřiditelný

Předradlička je snadno 
nastavitelná.

Šroub pro nastavení tahové linie 
pluhu.	Paralelogramová konstrukce 
umožňuje jednoduše nastavit záběr 
první radlice

Ozubené kotoučové
krojidlo výškově 
stavitelné 	

Kverneland	Auto-Reset.	Jištění 
listovými pružinami
Není nuná žádná údržba	!

Závěsná hlava
“	serie 150” pro	
traktory	do	150	
hp.	Volitelná 
výbava: snížený 
závěs nebo 
rychlozávěs.	

Nezávislé seřízení 
příčné roviny 
(vlevo/vpravo)

Variomat, pracovní šířka nastavitelná 
z kabiny řidiče (12-20 ")

Není nutná žádná údržba!

Hloubková kola 
s  nastavením levé 
a pravé strany 



Kverneland 150 Variomat
 Pro větší pevnost

TechnologIE Kverneland:
• Unikátní	vzhled	a	tepelně zpracované díly	na celém pluhu
• Nejlepší poměr mezi lehkým a robustním provedením
• Nepřekonatelná kvalita a odolnost proti otěru
• 130	let zkušeností se zpracováním oceli!

Závěsná hlava “150 serie” 
Jednodílný koncept.	Robustní  dutá 
hlavní hřídel o Ø 110 mm, tepelně 
zpracovaná.	Navržena pro	maximální	
pevnost	a	možnost vedení 
hydraulických hadic uvnitř.	Závěs	kat.	
II	nebo	III, na přání rychlozávěs.	

Tepelně zpracovaná ocel 
Kverneland je použita na všech 
částech pluhu. 	

Jištění radlic : listovými 
pružinami Auto-reset 
nebo střižnými šrouby 
Dobře osvědčená Kverneland listová 
pera Auto-Resetu systému. Unikátní 
systém, který odolává nejnáročnější 
silám a zaručuje delší životnost pluhu 
a traktoru. Optimální výkonnost při 
orbě: každé těleso uvolňuje nezávisle.

 Není nutná žádná údržba!

Tepelně zpracované střižné 
šrouby, které chrání tepelně 
ošetřené slupice mají bod 
zlomu 3400 kp

Rám 150x150 mm 
Rozšiřitelný rám o jeden pár radlic	
(max.	4-5 radličné pluhy).

Robustní indukčně tepelně ošetřený rám 
podle stejně přísných standardů jako 
u všech stávajících pluhů Kverneland!



Technická	specifikace

Kverneland 150 B/S Variomat 
Přizpůsobivý různým půdním podmínkám  

Light  
Robust
Easy to handle

Příslušenství:

Ozubené kotoučové krojidlo
Ø	18”	/	20”	

Sekvenční paměťový válec 

Hloubkové kolo
je možné 
namontovat 
na rám pluhu 
nebo na zadní 
držák. 
Dostupné rozměry	:	
6,00	x	9,00	
200	x	14,5
320/60	-12	TT
500	x	165	
(ocelové)

150 S Variomat 150 B Variomat
3 4 3 4 5

150 150
110 110

150x150x6,3 150x150x6,3
85/100 85/100

12-20" 12-20"

 70	nebo 75 80
1050 1275 890 1120 1235

Auto-Reset Střižný šroub	3 400	kp

Počet radlic 
Závěsná hlava 	(max.	hp)
ø	 čepu  otoče v mm	
Rám pluhuv	mm
Rozestup radlic v cm 
Pracovní záběr dle rozestupu 
radlic (85/100	cm	) 
Výška pod rám v	cm 
hmotnost pluhu v 	kg 
Jištění 
Min./Max.	hp 85/150 105/150 75/150 95/150 115/150



Sledujte nás na youTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp

Najdete nás na Facebooku 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming

Také na Twitteru 
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland group

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost 
vyvíjející, vyrábějící a prodávající zemědělské stroje 
a poskytující služby. Výrazné soustředění se na inovaci 
nám umožňuje poskytovat jedinečnou a širokou řadu 
výrobků s vysokou kvalitou. Nabízíme profesionální 
zemědělské veřejnosti stroje na přípravu půdy, setí, 
stroje pro sklizeň píce a lisovaní do balíků, rozmetání
a postřikování.
K tomuto navazují i řešení elektronických ovládání 
pro zemědělskou techniku.

Vysoká výkonnost 
a spolehlivost
Naši každodenní prací je zajistit efektivní 
poprodejní servis prostřednictvím našich prodejců.
Vaše spokojenost je naší hlavní prioritou.
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Kverneland group Czech s.r.o.  
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
tel:	+	420 311 636 766
mobil: +420 602 235 505
antonin.kratky@kvernelandgroup.com	

www.kvernelandgroup.cz




