
DG 9000 / 12000
Velkozáběrový pneumatický secí stroj

Investice
pro váš úspěch



Dnešním cílem každého producenta potravin je produkovat 
potraviny vysoké kvality ve stejném množství za co nejnižší 
cenu. Díky tomu stojí farmáři před nelehkým úkolem zajistit 
prvovýrobu bez ohledu na měnící se požadavky producentů 
potravin, měnící se cenu základních surovin, měnící se 
legislativní podmínky pro zemědělství a především nezávisle 
na povětrnostních podmínkách. Zde obstojí jen ti, kteří 
obezřetně plánují a vsadili na spolehlivou technologii.

Kverneland je spolehlivým partnerem farmářů po celém 
světě již desítky let. Jako zakladatel rozličných technologií 
stanovuje společnost Kverneland stále nové a nové standardy 
pro zemědělskou prvovýrobu s cílem maximalizovat zisky farmářů.

Precizní zasetí je jedním ze základních předpokladů vysoké 
sklizně.Chyby při této operaci se jen těžko odstraňují. 

Nový secí stroj Kverneland Accord DG je zárukou kvalitního 
a rychlého zasetí na velkých výměrách farem. Desetiletími 
prověřený systém pneumatického setí je použit i u tohoto 
výkonného secího stroje.

Secí stroj DG, jako tažená verze modulárního secího stroje, 
je určen pro moderní velké farmy a podniky. Se záběrem 
9 nebo 12 metrů a zásobníkem 6000 l je výkonnost toho stroje 
ohromující. Až 140 ha za den. Tento secí stroj kombinuje 
vysokou výkonnost a jednoduchost ovládání, aby přínos 
pro uživatele byl co největší.

Již od počátku vývoje byl velký důraz kladen na kombinaci 
inteligentních technologií a jednoduchosti ovládání. Spolu 
s precizním zasetím bez ohledu na půdní podmínky je tento 
stroj předurčen pro využití na českých a slovenských polích.
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DG 9000 / 12000
Velkozáběrový secí stroj 
s přesným uložením osiva
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Vysoce stabilní rám

Aby bylo možno použít zásobník o objemu 6000 l, bylo třeba 
navrhnout dostatečně pevný rám, aby hmotnost zásobníku 
a dvou sekcí byla rovnoměrně rozdělena mezi nápravu 
secího stroje a traktor.
Kola velkého rozměru pak zaručují stabilitu na silnici a nízký 
tlak na půdu při práci.

V pracovní poloze jsou nezávisle zavěšené nosníky secích 
botek podepírány opěrnými koly tak, aby hloubka setí byla 
dodržena za všech okolností.

Robustní hydraulické válce zajišťují bezpečné složení 
z pracovní do přepravní polohy a obráceně.
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Secí stroj Kverneland Accord DG ihned zaujme velmi dobrým přístupem 
pro nastavení a údržbu.

Je zde výborný přístup k dávkovači osiva pro jeho nastavení i v případě, že je secí 
stroj sklopen na přepravu. Sběrná vana, vak a váha jsou součástí základní výbavy 
a dělají z kalibrace jednoduchou záležitost. Při výbavě elektropohonem dávkovacího 
ústrojí je kalibrační test úplnou hračkou.

Plnění, nastavení, údržba –
jak jednoduché
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Zásobník osiva se snadno naplní z velkých vaků nebo čelním 
nakladačem. Samozřejmě je možné k plnění použít i šnekový 
dopravník. Objem 6000 litrů je skutečnou špičkou ve své třídě.

Uvnitř zásobníku naleznete pochozí plošinu pro kontrolu 
plnění. Dovnitř se dostanete po integrovaných schůdkách. 
Ke kontrole a nastavení senzorů minimálního stavu osiva pak 
vedou schody pro bezpečný pohyb uvnitř zásobníku. Krycí 
plachta se snadno otvírá pomocí páky pro rychlé uvolnění.

Tato plachta zároveň chrání osivo před prachem 
a povětrnostními vlivy.

V zásobníku je také okénko pro dokonalý přehled o úrovni 
osiva v zásobníku při pohledu z kabiny traktoru.

Schůdky pro výstup na plošinu z čela zásobníku jsou 
samozřejmostí.

Vše je uspořádáno velmi logicky a účelně. Vše je podřízeno 
komfortu obsluhy.



Díky kompaktní konstrukci nevyžaduje tato mohutná sečka 
žádná speciální povolení na přepravu po pozemní komunikaci. 
Svými rozměry, výškou 4 m a šířkou 3 m, plně vyhovuje českým
předpisům a normám pro provoz po pozemní komunikaci.

Secí stroj Accord DG je spojen s rameny traktoru závěsem 
kat. III nebo IV. Zároveň jsou zde použity dvouokruhové 
vzduchové brzdy a výstražné štíty s dopravními světly. Robustní 

rám, pevná náprava a široká kola jsou zárukou stability stroje, 
který je díky tomu schopen bezproblémové jízdy 
i při rychlosti až 40 km/h.

Přestavení z přepravní do pracovní polohy je velmi rychlé. Veliká 
stabilita a snadné ovládání secího stroje zaručují vysoce využitý 
produktivní čas stroje a minimalizují ztrátové časy. V případě 
odstavení secího stroje je použita robustní odstavná podpěra.
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Přeprava po silnici – jednoduše 
a bezpečně bez ohledu na velikost



Secí stroj Kverneland Accord DG jsme schopni přestavit 
z přepravní do pracovní polohy za méně než dvě minuty.

Pouhým jedním pohybem páky hydraulického okruhu 
v kabině začneme rozkládat obě křídla secího stroje. 
Po jejich úplném rozevření se nosník secích botek začne 
spouštět do souvraťové polohy a narovnají se tubusy 
rozdělovacích hlav osiva. Jediný mechanický pohyb, 
který musíme udělat, je otevření hydraulického zámku, 
který zajišťuje hydraulickou soustavu při přepravě. 
Ostatní funkce jsou již plně automatizované. 
Znamená to spolehlivé a bezpečné ovládání.

7

Rozložení secího stroje 
za dvě minuty



Pro velké záběry je potřeba výsevních botek, které, přes velký 
počet, nevyžadují údržbu a samostatné nastavení. Toho je 
dosaženo velmi precizními botkami CX Ultra, které při své 
robustnosti jsou velmi lehké. Při vzdálenosti 46 cm mezi řadami 
botek a 12,5 cm mezi řádky je zajištěn dobrý tok osiva 
i při vysokém podílu rostlinných zbytků na poli.
Hloubka setí je kontrolována přítlačnými koly (330 x 50 mm), 
spojenými s vlastní botkou v jeden celek. Žádná zvláštní 
nastavení přítlačných kol, žádné mazání. 
Tyto botky jsou bezúdržbové.
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Diskové výsevní 
botky CX Ultra
Precizní uložení osiva 
po orbě i do mulče

Technická specifi kace

Průměr disku 410 mm

Přítlak botky až 80 kg

Přítlačné kolečko 330 x 50 mm

Vzálenost mezi botkami 460 mm

Meziřádková vzdálenost 125 mm

Beúdržbová otočná spojení



Nastavení hloubky –
jednoduššeji to už nejde
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Nastavení hloubky u tohoto secího stroje znamená posunutí jezdce na ovládací tyči na pístnici, které ovládá souvraťovou polohu. 
Žádné další nastavení není třeba. Znamená to přesné nastavení hloubky přes celý záběr secího stroje. Lze tak docílit hloubky 
setí v rozmezí 0–9 cm.
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Pomocí systému Active On může být docílen přítlak na botkách 
až 80 kg. Vyžívá se zde spojení tlakového systému na vlastní 
přítlak botek přes přítlačné pružiny a systému ovládání celých 
křídel přes celou šířku záběru. Je li vysoký přítlak na botkách 
(zatažený píst), zvyšuje se zároveň tlak na křídla secího stroje, 
aby vnikání do půdy bylo stále rovnoměrné.

Je-li použit systém elektropohonu dávkovacího ústrojí, pak je 
i přítlak ovládán ze společného monitoru. Hodnoty přítlaku 
je možno nastavit v rozmezí 0–90 barů.
Systém Active On aktivně reguluje přítlak na botky pomocí 
tlakového sensoru, který zajišťuje stále hodnoty pro precizní 
a rovnoměrné setí.
Aby se zabránilo jednorázovému nárůstu tlaku při otáčení na 
souvrati, kdy se nosník botek zvedá do souvraťové polohy, je 
po zvednutí nosníku botek celý systém „odtlakován“.
Po spuštění nosníku botek do pracovní polohy se přítlak na 
botky zase vrací na nastavené hodnoty.

Kverneland Accord používá inteligentní systémy snižující 
opotřebení komponentů.

„Active On“ –
vždy ten správný přítlak
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Díky velmi dobré manévrovatelnosti i při záběrech 9 a 12 m není problém zasetí 
i menších polí.
Krátký čas při otáčení na souvrati a jednoduchost ovládání dělají setí se secím 
strojem Kverneland Accord DG zábavou. Ovládání znamenáků může být také 
začleněno do procedury otáčení na souvrati. Příjemné a jednoduché 
ovládání – to jsou zásadní pojmy ve spojení s tímto secím strojem.

Velký stroj – 
malý poloměr otáčení 



Klasické setí nebo setí do mulče – 
kvalitní založení porostu 

Výborný výhled – 
12 metrů na jeden pohled

U velkých strojů hrozí nebezpečí 
omezeného výhledu a snížené 
ovladatelnosti. Ne tak u secího stroje 
Kverneland Accord DG. 

Z kabiny traktoru má obsluha výborný 
výhled na celý secí stroj a setí je tedy 
neustále pod kontrolou. Kverneland 
Accord DG nabízí výborný poměr mezi 
záběrem a kompaktností secího stroje.
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Jako sekce pro částečné zpracování půdy před secím strojem 
může být použita řada pružných smykových per – Crossboard. 
Samostatně uchycená pera s rozšířenou pracovní plochou jsou 
nastavitelná dle charakteru zpracovávané půdy, nebo mohou 
být i zcela vyřazena z činnosti. V tom případě se snižuje 
i spotřeba paliva.

Znamenák pro značení kolejových řádků před vzejitím osiva 
je napojen na elektroniku kolejových řádků a pracuje tedy 
automaticky současně.

Znamenáky jsou variantní výbavou, jelikož stále více a více 
se prosazuje satelitní navigace.
Nicméně i při použití GPS se může signál vytratit, nebo při 
setí souvratí či nepravidelných okrajů polí se znamenáky stále 
hodí. Jejich dlouhé rameno je vybaveno střižnou pojistkou pro 
případ zachycení nějaké překážky.

Zavlačovací pruty – 12 mm silné přímé pruty, 
nebo S zavlačovače o průměru 10 mm jsou nastavitelné 
co se úhlu i přítlaku týče.

Optimální výbava 
pro různé požadavky

Denní výkonnost až 140 ha 
bez stresu a v pohodě.

Vysoká výkonnost, bezpečná přeprava, 
jednoduché ovládání i nastavení –
to vše se kloubí v secím stroji 
Kverneland Accord DG.

Kverneland DG – 
dle přání farmářů

se secím strojem Kverneland Accord DG
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Ovládací systémy – 
vše pro váš komfort

Elektronická jednotka kontroly setí 
Signus poskytuje veškeré potřebné 
informace, snadné ovládání, rozmanitost 
funkcí a přesnou kontrolu. 

Je vhodná pro přesné ovládání stroje 
během postřikování nebo přihnojování 

a jsou na ní vizuálně zobrazovány 
jednotlivé kolejové řádky. Dále Signus 
nabízí mnoho dalších funkcí (nastavení 
speciálního rytmu, ovládání dávky setí 
za jízdy, kontrolu otáček ventilátoru), které 
jsou lehce ovladatelné a přizpůsobitelné 
daným požadavkům i během jízdy. 

Plug and Play ISOBUS DIN 11873 (ESA)

Secí stoj Kverneland Accord DG je lehce 
připojitelný k ISOBUS kompatibilním 
traktorům pomocí speciální zásuvky 
Plug and Play (DIN-ISO 11873). 
Veškeré informace a řídící funkce jsou 
zobrazovány na monitoru v traktoru 
a tudíž není zapotřebí žádný přídavný 
monitor. Pokud není Váš traktor vybaven 
kompatibilním systémem ISOBUS, tak 
může být vybaven přídavnými terminály 
TELLUS nebo FOCUS II. Elektronické 

zařízení ESA nabízí několik výhod 
jak pro zjednodušení práce, tak pro 
dosažení ekonomických a ekologických 
cílů. ESA pomocí počítače řídí jednotlivá 
dávkovací zařízení. Tento systém 
je znám pod pojmem elektropohon 
dávkovacího zařízení. Data mohou být 
bez problémů nahrávána, uložena 
a přenesena do počítače. Pokud 
připojíme ESA k přídavné jednotce 
DGPS, tak dokážeme pracovat také 
s technologií VRT (Technologie 
proměnlivé dávky).

Elektronická jednotka kontroly 
(TELLUS) 

TELLUS je standardizovaný ISOBUS 
kompatibilní terminálový systém 
od společnosti Kverneland Group, který 
umožňuje kontrolu nad strojem DG, 
ale je vhodný také pro jiné ISOBUS 
kompatibilní stroje. Přes systém ISOBUS 

dokáže TELLUS automaticky rozpoznávat 
jaká ovládací jednotka se nachází 
na stroji. Terminál TELLUS zobrazuje 
data obdržená z ovládací jednotky 
a přes několik programovatelných kláves 
umožňuje kompletní nastavení stroje – 
od monitorování až po jeho řízení. TELLUS 
má také port RS232 pro GPS, který se 
také využívá jako obslužné rozhraní.

Elektronická kontrolní jednotka 
(FOCUS II)

Terminál Kverneland FOCUS II je levnější 
alternativou kontrolní jednotky TELLUS. 
Má jednobarevný display, nabízí stejné 

funkce nastavení a kontroly řízení, ale se 
systémem ISOBUS nespolupracuje 
tak lehce. Nicméně i tak můžete 
s terminálem FOCUS II obsluhovat 
a řídit všechny ISOBUS kompatibilní 
stroje společnosti Kverneland Group.

Monitor pro kontrolu setí

Kverneland Group nabízí pro své 
pneumatické secí stroje systém kontroly 
průchodu osiva hadicemi.
Je to nezávislý systém, který hlásí chyby 
při průchodu osiva hadicemi.

V případě ucpání hadice víme ihned 
přesně, která hadice je ucpaná 
a můžeme problém ihned řešit.
Tento systém je univerzální a může být 
tedy použit pro všechny pneumatické 
secí stroje a může být na stroj montován 
i dodatečně.

Signus

TELLUS – terminál

FOCUS II

Monitor pro kontrolu setí
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Plug and Play 
ISOBUS DIN 11873 (ESA)



Technická data

Kverneland Accord – objevitel pneumatického systému setí

Distribuční systém Kverneland Accord pracuje spolehlivě již na více než 50 000 
secích strojích po celém světě. Bez potřeby výměny dávkovacích kol. s pohonem 
mechanickým nebo elektrickým dle evropských standardů pro systém ISO-Bus.

Secí stroje Kverneland Accord – precizní a spolehlivé
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Model DG 9000  DG 12000

Přepravní šířka  3,00 m
Přepravní délka  8,20 m
Světla pro přepravu ●  ●
Pracovní záběr 9,00 m  12,00 m
Počet botek 72  96
Meziřádková vzdálenost  12,5 cm
Botky CX ULTRA ●  ●
Max. přítlak botek  max. 80 kg
Přítlačná kolečka 330 x 50 mm ●  ●
Crossboard nebo dvě řady radliček ○  ○
Objem zásobníku  6000 l
Výška plnění  2,80 m
Snímač minima v zásobníku ●  ●
Manipulační plošina v zásobníku ●  ●
Hydraulický pohon ventilátoru ●  ●
Externí hydraulický pohon ○  ○
Snímání otáček ventilátoru ●  ●
Počet dávkovačů osiva  2
Mechanický pohon dávkovače ●  ●
Elektropohon dávkovače ○  ○
Snímač otáček dávkovače ●  ●
Rozsah dávky osiva  2–380 kg
Ovládací jednotka SIGNUS ●  ●
ESA – sdružené ovládání s elektropohonem ○  ○
Magnetické uzavírací klapky ○  ○
Znamenák před vzejitím ○  ○
Uzávírání poloviny secího stroje ●  ●
Hydraulicky ovládané znamenáky ○  ○
Prutové zavlačovače ○  ○
Dvouokruhové vzduchové brzdy ●  ●
Hydraulické brzdy ○  ○
Závěs – kategorie  KAT 3 N
Maximální rychlost na silnici  40 km/h
Potřebný výkon traktoru od 132/180  od 170/230
Váha – základní 6800 kg  8500 kg
● – standardní výbava     ○ – výbava na přání     technická data jsou nezávazná



Váš prodejce:

Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
Tel.: 311 636 766
www.kvernelandgroup.cz

Topagri Slovakia, s.r.o.

Košťany nad Turcom 321
038 41 Košťany nad Turcom
Tel.: 043 422 07 18
www.topagri.sk

Kverneland Group 

Kverneland Group je největším specializovaným 
výrobcem a dodavatelem zemědělských strojů na světě.
Kverneland Group je skupina silných továrních značek, 
které nám umožňují poskytovat jak zemědělcům, tak 
i obchodním zástupcům, jedinečnou a kompletní řadu 
vysoce kvalitních výrobků pro zpracování půdy, sklizeň 
pícnin, setí, rozmetání a postřikování.


