




RRáámm  MMOONNOOPPIILLLL

SSeeccíí  jjeeddnnoottkkaa  MMOONNOOPPIILLLL  SS
((bbeezz  sseeccííhhoo  ddiisskkuu))



S elektronickým systémem regulace
kolejových øádkù FGS mù�ete vybírat
rùzné rytmy. Pøi vysévání kolejových
øádkù dostáváte vizuální informace.
V�dy se zobrazuje aktuální stav pøi
zakládání kolejových øádkù, který
mù�ete v pøípadì potøeby ruènì
opravit.

Jestli�e dojde k pøerušení dodávky osi−
va, spustí se okam�itì akustický a
vizuální alarm. OEC poskytuje údaje
o obdìlané ploše, poètu pracovních
hodin a rychlosti.

Optoelektronická øídicí jednotka
(OEC), namontovaná v kabinì,
nepøetr�itì monitoruje provoz stroje
a varuje obsluhu, dojde−li k jakékoli
poruše setí. OEC poèítá vysévaná
semena.

Øídicí systém LH 5000 má následující
funkce, dodávané jako standard pro
Monopill SE: systém regulace kolejo−
vých øádkù, integrované optoelektro−
nické øízení (OEC), zpracování
a uchovávání pracovních dat, u�iva−
telské informace o obdìlané ploše,
rychlosti jízdy, rychlosti práce atd.

Øídicí skøíòka LH 5000 se pou�ívá k
øízení jednotlivých secích jednotek
stroje Monopill SE. Je mo�né zapínat
a vypínat jednotlivé øady bìhem jízdy.
Kromì toho lze z kabiny traktoru
nastavovat rozestupy semen v øádku
(12,5 − 15 cm).

na všechna základní data stroje
a monitorovací a øídicí funkce. Termi−
nál Tellus zobrazuje data pøijatá z øídi−
cí jednotky a pomocí sady "soft
kláves" umo�òuje naprogramovat
kompletní nastavení, monitorování
a øízení stroje. Systém TELLUS má roz−
hraní RS232 pro GPS, které se pou�ívá
rovnì� jako servisní rozhraní.

TELLUS, standardizovaný terminálový
systém traktoru se sbìrnicí ISO od
Kverneland Group, nabízí øídicí jedno−
tku pro MONOPILL SE, která se hodí
také pro jiné ISO−kompatibilní stroje.
Pomocí rozhraní ISOBUS identifikuje
systém TELLUS automaticky øídicí jed−
notku, která je nainstalována na stroji.
V palubní øídicí jednotce jsou umístì−

Monitor ESC poskytuje podrobné infor−
mace, umo�òuje snadné zadávání
dat a nabízí rùzné funkce a pøesné
ovládání. Pro pøesné vedení stroje
bìhem postøikování nebo hnojení se
kolejové øádky nastavují a vizuálnì
zobrazují pomocí elektronické øídicí
jednotky ESC (vytváøení speciálních
rytmù).SSyyssttéémm  rreegguullaaccee  

øøááddkkùù  FFGGSS  
MMoonniittoorr  EESSCC  

MMoonniittoorr  OOEECC    

MMoonniittoorr  LLHH    

PPøøíísslluuššeennssttvvíí

OOrriiggiinnáállnníí  nnááhhrraaddnníí  ddííllyy
Kverneland Group pova�uje prodej ka�dého ze svých strojù za výchozí bod dlou−
hodobého a hodnotného vztahu. Abychom tento vztah podpoøili, nabízíme
vysoce kvalitní náhradní díly a vynikající servis.  

Naše díly zaruèují spolehlivost, bezpeènost, efektivitu a optimální výkon stroje.
Naše pøísné standardy jakosti jsou zachovávány díky inovaèní konstrukci a speci−
álním výrobním metodám, vyu�ívaným v ka�dém z našich výrobních závodù.

Rovnì� se mù�ete spolehnout, �e vám Kverneland Group 
poskytne prvotøídní servis − náš úspìch toti� závisí na vás!



Rovnomìrná hloubka setí a pøesné
pokrytí jsou klíèovými po�adavky,
pokud jde o vyšší vzcházivost a maxi−
mální výnosy.  U stroje MONOPILL se
obvodová rychlost secího disku pøes−
nì shoduje s rychlostí jízdy stroje; pro−
to má osivo "nulovou rychlost", která
eliminuje jeho odskakování. Osivo
umístìné hluboko uvnitø secí radlice
padá z maximální výšky pouhé 3 cm.
To vše zaruèuje pøesné rozmístìní bez
odskakování èi odkutálení osiva.
Patentovaná druhá secí komora brání
dvojitému výsevu a poškození osiva.

Speciálnì tvarované otvory na okraji
secího disku vybírají jednotlivá seme−
na, pøièem� všechno pøebyteèné osi−
vo se vrací zpìt do secí komory. To
umo�òuje, aby stroj Monopill pracoval
pøi vysokých rychlostech jízdy, co� pak
maximalizuje produktivitu práce
a optimalizuje setí plodiny. 

I za nejobtí�nìjších podmínek zaruèuje
secí jednotka pøesnou regulaci hloub−
ky stroje MONOPILL. Hloubka výsevu se
dá jednoduše upravovat bez jakých−
koli nástrojù s pou�itím dùmyslného
regulaèního systému. Pøítlaèné mezi−
koleèko, odvalovaè hrud a koncové
pøítlaèné koleèko zaruèují vynikající
kontakt osiva s pùdou a stlaèení.

Zásobníky osiva mohou být rychle
a snadno naplnìny. S pou�itím pru�i−
nové výsypné klapky na boku secí jed−
notky mohou být zásobníky rychle
a úplnì vyprázdnìny.  

Stroje MONOPILL S a MONOPILL SE se
dají rychle a snadno pøestavìt z tra−
dièního setí na setí do mulèe.  

Pro stroje Monopill je k dispozici široká
øada elektronických ovladaèù, které
vyhovují rùzným po�adavkùm. Tato pøí−
slušenství umo�òují osévat velké plo−
chy a optimalizovat setí.

NNeejjmmeennššíí  vvýýšškkaa  ppáádduu  nnaa  ttrrhhuu  ssppoolluu  ssee  sseettíímm  nnuulloovvoouu  rryycchhlloossttíí
zzaarruuèèuujjíí  uu  oobboouu  vveerrzzíí  ppoohhoonnuu  ppøøeessnnéé  rroozzmmííssttììnníí

TTeecchhnnoollooggiiee  aa  iinnoovvaaccee  pprroo  mmaaxxiimmáállnníí
vvzzcchháázziivvoosstt  aa  úúrroodduu

AACCCCOORRDD,,  pprrùùkkooppnnííkk  vv  oobbllaassttii  ppøøeessnnýýcchh  sseeccíícchh  ssttrroojjùù,,  vvyyuu��íívvaajjííccíícchh  tteecchhnnoollooggiiii  ""uukklláá−−
ddáánníí  sseemmeenn  ss  nnuulloovvoouu  rryycchhlloossttíí""..
SSttrroojjee  MMOONNOOPPIILLLL  SS  ss  mmeecchhaanniicckkýýmm  aa  MMOONNOOPPIILLLL  SSEE  ss  eelleekkttrriicckkýýmm  ppoohhoonneemm  jjssoouu
uurrèèeennyy  pprroo  pprrooffeessiioonnáállnníí  ppøøeessnnéé  øøááddkkoovvéé  sseettíí  øøeeppyy,,  øøeeppkkyy  aa  èèeekkaannkkyy..
FFuuttuurriissttiicckkáá  eelleekkttrroonniicckkáá  øøííddiiccíí  jjeeddnnoottkkaa  TTeelllluuss  jjee  ttrraakkttoorroovvýý  tteerrmmiinnááll  ss  rroozzhhrraanníímm
IISSOOBBUUSS,,  kktteerrýý  mmáá  ppooddssttaattnnìì  ssnnaazzššíí  oobbsslluuhhuu  aa  uummoo��òòuujjee  vvyyuu��íívváánníí  nnaavviiggaaèènnííhhoo
ssyyssttéémmuu  GGPPSS  ppøøii  vveellkkooppllooššnnéémm  vvýýsseevvuu..

RRoovvnnoommììrrnnáá  hhlloouubbkkaa  sseettíí  
aa  ppøøeessnnéé  ppookkrryyttíí  jjssoouu  
kkllííèèoovvýýmmii  ppoo��aaddaavvkkyy,,  
ppookkuudd  jjddee  oo  vvyyššššíí  
vvzzcchháázziivvoosstt  aa  mmaaxxiimmáállnníí
vvýýnnoossyy..  

SSnnaaddnnáá  ppøøeessttaavvbbaa

MMoo��nnoosstt  ppoouu��iittíí  GGPPSS

SSeeccíí  jjeeddnnoottkkaa  uummoo��òòuujjee  rreegguullaaccii  hhlloouubbkkyy
ii  vv  nneejjoobbttíí��nnììjjššíícchh  ppooddmmíínnkkáácchh  



SSttrroojjee  pprroo  vvššeecchhnnyy  vveelliikkoossttii  ffaarreemm

SSttrroojjee  MMOONNOOPPIILLLL  ssee  ddooddáávvaajjíí  vv  pprroovveeddeenníí  oodd  66  ddoo  2244  sseeccíícchh  jjeeddnnootteekk..
PPeevvnnéé  pprroovveeddeenníí  rráámmuu  jjee  kk  ddiissppoozziiccii  vv  pprraaccoovvnníícchh  ššííøøkkáácchh  33  mm,,  66  mm,,  99  mm  aa  1122  mm..
PPrraakkttiicckkéé  ppaarraalleellnníí  hhyyddrraauulliicckkéé  sskkllááppììnníí,,  ššeettøøííccíí  èèaass,,  ssee  ddooddáávváá  pprroo  vveerrzzee  ss  66  mm
aa  99  mm  nnoossiièèeemm  nnááøøaaddíí..  
TTrraannssppoorrttnníí  ššííøøkkaa  vvššeecchh  mmooddeellùù  MMOONNOOPPIILLLL  jjee  mmaaxxiimmáállnnìì  33  mmeettrryy..

MMOONNOOPPIILLLL  SSEE,,
99  mmeettrrùù,,  1188  øøaadd,,  ss  ppaarraalleellnníímm
hhyyddrraauulliicckkýýmm  sskkllááppììnníímm



Pøesné setí øepky se pou�ívá pøi roz−
mno�ování osiva ji� nìkolik let. Díky
stále širšímu vyu�ívání hybridních
odrùd øepky se stává zajímavým i pro
farmáøe, kteøí chtìjí vysévat semena
v pøesných poètech na ètvereèný
metr a sni�ovat tak své náklady.  

Pøesnì setá øepka se obvykle vysévá
v øádcích o šíøce 45 cm. Tato vzdále−
nost øádkù umo�òuje pou�ívat
mechanické plecí stroje. Rozestupy
v jednotlivých øádcích se pohybují
v závislosti na umístìní a odrùdì mezi
5 a 8 cm.  

Výsledky rùzných testù ukazují, �e
pøesnì setá øepka mù�e dosahovat
stejných výnosù pøi úspoøe osiva.  

Stroje Monopill mohou vysévat také
granulovanou èekanku. Ta se pou�ívá
pro extrakci cukru v potravináøském
prùmyslu.  

Šíøka øádkù je rovnì� 45 cm. Osivo se
vysévá v jednotlivých øádcích v roze−
stupech 10 cm, hloubka setí je mimo−
øádnì malá, pouhých 0,5 cm.

SSeettíí  øøeeppkkyy  aa  èèeekkaannkkyy  ssee  ssttrroojjeemm  
MMoonnooppiillll

RRoozzššííøøeennáá  øøaaddaa  aapplliikkaaccíí  zzvvyyššuujjee  mmoo��nnoossttii  ppoouu��iittíí  ssttrroojjùù  MMOONNOOPPIILLLL..

SSttrroojjee  MMoonnooppiillll  ssee  mmoohhoouu
ppoouu��íívvaatt  ttaakkéé  pprroo  sseettíí
øøeeppkkyy  aa  èèeekkaannkkyy..  
TToo  uummoo��òòuujjee  jjeejjiicchh  ššiirrššíí
vvyyuu��iittíí  aa  lleeppššíí  nnáávvrraattnnoosstt
vvýýddaajjùù..    



Pro èisté proøezávání zbytkù povrchu
lze nastavit 3 øezné hloubky − v závis−
losti na typu a stavu plodiny. 

Verze pro setí do mulèe se dá beze
zmìny pou�ívat i ke klasickému setí.

KKllaassiicckkéé  sseettíí  aa  sseettíí  ddoo  mmuullèèee  
ssee  sstteejjnnýýmm  ssttrroojjeemm

PPøøii  sseettíí  ddoo  mmuullèèee  ssttaaèèíí
vvyymmììnniitt  ppøøeeddnníí  kkoolloo
FFaarrmmfflleexx  zzaa  ddvvoojjiittýý
øøeezzaaccíí  ddiisskk  vvyybbaavveennýý
bbooèènníímmii  ppnneeuummaattiikkaa−−
mmii  ss  nnuulloovvýýmm  ttllaakkeemm..
SSeeccíí  bboottkkaa  vvyyttvvááøøíí  èèiiss−−
ttoouu  bbrráázzdduu  pprroo  ppøøeessnnéé
uummííssttììnníí  oossiivvaa..

SSeeccíí  jjeeddnnoottkkaa  MMOONNOOPPIILLLL  ssee  ddáá  jjeeddnnoodduuššee,,  rryycchhllee  aa  hhoossppooddáárrnnìì  ppøøeessttaavvììtt  
zz  nnoorrmmáállnnííhhoo  sseettíí  nnaa  sseettíí  ddoo  mmuullèèee..



S pou�itím jednoduchého elektro−
hydraulického øízení lze jednoduše
a bezpeènì ovládat paralelní sklápì−
cí rámy ze sedadla traktoru. Kromì
toho je mo�né snadno namontovat
pøídavné vybavení, jako napø. apliká−
tor mikrogranulí nebo systém zakládá−
ní kolejových øádkù. Stroj MONOPILL S
je vybaven bezúdr�bovou pøevodov−
kou s øadicí pákou s kulièkovými lo�is−
ky, která je snadno pøístupná a umo�−
òuje rychlé nastavení rùzných
rozestupù osiva. 

U stroje MONOPILL SE je setí øízeno pøí−
mo elektropohonem s variabilní rych−
lostí, který standardnì umo�òuje
nekoneèné mno�ství variant rozestu−
pù osiva a vytváøení kolejových øádkù. 

RRoobbuussttnníí  kkoonnssttrruukkccee,,  mmaaxxiimmáállnníí  
ssvvììttlláá  vvýýšškkaa,,  ssiillnnéé  ppoohhoonnyy

PPøøeessnnéé  sseeccíí  ssttrroojjee
MMOONNOOPPIILLLL  ssee  vvyyrráábbììjjíí
ttaakk,,  aabbyy  ssppllòòoovvaallyy  
vvššeecchhnnyy  pprraakkttiicckkéé  
ppoo��aaddaavvkkyy  ddnneeššnnííhhoo  
zzeemmììddììllssttvvíí..      

MMOONNOOPPIILLLL  SSEE,,  
66  mmeettrrùù,,  1122  øøaadd,,  
ss  ppaarraalleellnníímm  
hhyyddrraauulliicckkýýmm  
sskkllááppììnníímm

MMOONNOOPPIILLLL  SS,,  66  mmeettrrùù,,  
1122  øøááddkkùù,,  ss  ppeevvnnýýmm  rráámmeemm



MONOPILL SE je ideální volbou pro
velké farmy a pro podniky slu�eb.
V základní konstrukci je stejný jako
mechanická verze MONOPILL S s tou
výjimkou, �e setí je øízeno pøímo
elektropohonem. To eliminuje potøe−
bu mechanických dílù, jako jsou pøe−
vodovky, hnací høídele a øetìzy. Pro
širokou øadu svých funkcí a provozní

Hnací ústrojí modelu MONOPILL S
jsou umístìna v paralelogramu
výsevní jednotky. Proto nedochází
k �ádnému relativnímu pùsobení
na secí disk bìhem pohybu secí
jednotky nahoru a dolù.

bezpeènost vyu�ívá MONOPILL SE
nejmodernìjší technologii a poskytuje
tak u�ivateli mimoøádnou všestran−
nost.  

NNeejjddùùllee��iittììjjššíí  vvllaassttnnoossttii::
Nekoneèné mo�nosti nastavení roze−
stupù výsevu od 12,5 do 25 cm, opti−
malizující populace semen podle
rùzných typù pùdy na stejném poli.

Integrovaný systém pro znaèení kole−
jových øádkù pøed vzejitím plodiny. 

Mo�nost zvýšení poètu jedincù v øád−
cích sousedících s kolejovými øádky.

Je mo�né vypnout jednotlivé secí  jed−
notky. To je ideální napø. pøi setí
v rozích polí s èlenitým tvarem. 

Palubní poèítaè uchovává pracovní 
data pro další zpracování. 

Do standardní výbavy patøí opto−
elektronická kontrola výsevu. 

Bezpeènost díky nepøetr�itému øízení:
elektronika neustále monitoruje všech−
ny provozní funkce a zobrazuje na
palubním terminálu data ka�dé secí
jednotky v "reálném èase".

ØØaaddaa  MMOONNOOPPIILLLL  SS  pprroo
nnoorrmmáállnníí  sseettíí,,  øøeettììzzoovvýý
ppoohhoonn  aa  pprrssttoovvéé  ppøøííttllaaèè−−
nnéé  kkoolleeèèkkoo..

ØØaaddaa  MMOONNOOPPIILLLL  SSEE  pprroo
nnoorrmmáállnníí  sseettíí,,  eelleekkttrrooppoo−−
hhoonn,,  ppøøííttllaaèènnéé  kkoolleeèèkkoo  
MMoonnoofflleexx  aa  ppøøííttllaaèènnéé
mmeezziikkoolleeèèkkoo

EElleekkttrriicckkyy  nneebboo  mmeecchhaanniicckkyy  ppoohháánnììnnéé
sseeccíí  jjeeddnnoottkkyy

EElleekkttrriicckkýý  ppoohhoonn  ss  oovvlláá−−
ddáánníímm  ppøøíímmoo  zz  kkaabbiinnyy
ttrraakkttoorruu    

MMOONNOOPPIILLLL  SSEE::

MMOONNOOPPIILLLL  SS::



Secí jednotky MONOPILL jsou stan−
dardnì vybaveny pøítlaèným koleè−
kem Monoflex. Pry�ové pneumatiky
s nulovým tlakem brání pøichycování
zeminy a zaruèují vynikající fungování
za mokrých i suchých podmínek.  

Hrotová pøítlaèná koleèka se doporu−
èují pro tì�ké suché pùdy a pùdy
náchylné k pozdním mrazùm.

KKoolleeèèkkoo  MMoonnoofflleexx  −−  nneejjèèaassttììjjii  ppoouu��íí−−
vvaannéé  ppøøííttllaaèènnéé  kkoolloo..    

Tøíletý test ukazuje, �e èím lepší je pøít−
laèné kolo, tím je menší kolísání
vzcházivosti plodiny.

JJeeddnnoodduucchhéé  ppllnnììnníí  aa  vvyypprraazzddòòoovváánníí

PPøøííttllaaèènnáá  kkoolleeèèkkaa  pprroo  vvššeecchhnnyy  ppooddmmíínnkkyy

MMaaxxiimmáállnníí  vvzzcchháázziivvoosstt  
aa  vvýýnnooss

TTeesstt  rrùùzznnýýcchh  ttyyppùù  
ppøøííttllaaèènnýýcchh  kkooll    

SSeeccíí  jjeeddnnoottkkyy  MMOONNOOPPIILLLL  mmoohhoouu  bbýýtt  vvyybbaavveennyy  ppøøííttllaaèènnýýmmii  kkoolleeèèkkyy  MMoonnoofflleexx  
nneebboo  pprrssttoovvýýmmii  ppøøííttllaaèènnýýmmii  kkoolleeèèkkyy..

PPøøííttllaaèènnéé  kkoolleeèèkkoo  MMoonnoofflleexx PPrrssttoovvéé  ppøøííttllaaèènnéé  kkoolleeèèkkoo  

MM  −−  ssttøøeeddnníí  èèeettnnoosstt  vvzzeejjiittíí                      SS  −−  rroozzppttyyll



PPnneeuummaattiicckkýý  
sseeccíí  ssttrroojj  DDAA−−XX

VVyy��ááddeejjttee  ssii  ddaallššíí  pprroossppeekkttyy
ssttrroojjùù  øøaaddyy  AAccccoorrdd

UUvveeddeennéé  iinnffoorrmmaaccee  aa  iilluussttrraaccee
mmoohhoouu  oobbssaahhoovvaatt  ppøøííddaavvnnéé  vvyybbaavvee−−
nníí,,  kktteerréé  nneenníí  ssoouuèèáássttíí  ssttaannddaarrddnníí
øøaaddyy  zzaaøøíízzeenníí..  PPrráávvoo  nnaa  tteecchhnniicckkéé
zzmmììnnyy  jjee  vvyyhhrraazzeennoo..    

Pneumatické secí stroje
Nesené a ta�ené secí stroje. Pracovní šíøky od 2,50
do 9,00 m. Radlièkové nebo diskové provedení
secích botek slou�í k zalo�ení porostù trávy, øepky,
pšenice, jeèmene, fazolí a mnoha dalších plodin.  

Kverneland Group patøí
mezi pøední specializované
výrobce a distributory
zemìdìlských strojù na
svìtì. Skupina sdru�uje
nìkolik silných znaèek. 
Kverneland Group nabízí
zemìdìlcùm kompletní
øadu prvotøídních výrobkù
pro pìstování, setí, ochra−
nu plodin a vinaøství stejnì
jako pro sklizeò píce.

Prodejce:

KKoommbbiinnoovvaannýý  
rraaddlliièèkkoovvýý  sseeccíí  ssttrroojj

Radlièkový secí stroj Accord
Radlièkový secí stroj T−S byl vyvinut pro hospodár−
né setí plodin. Hydraulický rám má tøi øady pru�−
ných radlièek chránìných systémem Kverneland
"Auto−reset". Regulaci hloubky zajiš�ují 4 flotaèní
pneumatiky. K finální úpravì pozemku slou�í dvou−
øadé zavlaèovaèe. Pracovní šíøky 4,0 a� 5,0 m.  

PPøøeessnnýý  ppnneeuummaattiicckkýý
sseeccíí  ssttrroojj  OOppttiimmaa  NNTT

Pøesný pneumatický secí stroj
Optima
Pro pøirozené, granulované a obalované osivo.
Od  4 do16 øádkù. Jako doplòky se dodávají zaøí−
zení pro pøihnojování pod patu a aplikátor mikro−
granulí. K dodání radlièkové i diskové provedení.
Pro setí  kukuøice, cukrové øepy, sluneènic, fazolí
atd. jak klasicky, tak do mulèe.
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