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Přesné založení porostů
kukuřice, slunečnice, řepy, luskovin, 
dýní ...



Kverneland Accord nabízí osvědčené 
technologie setí pro veškeré způsoby 
zpracování půdy a metody zakládání 
řádkových plodin a splňuje požadavky 
potřebné pro přesné setí. Kverneland 
Accord je ve skupině Kverneland 
Group  specialistou pro setí.
Již od  šedesátých let minulého století 
je Kverneland Accord na špičce  
pneumatického způsobu setí obilovin 
spolu s přesnými secími stroji, které

jsou jak pneumatické, tak  
mechanické. Secí stroj OPTIMA 
znovu nastavil nový standard když 
bylo na trh uvedeno provedení 
výsevní jednotky HD a koncept 
taženého rámu.
OPTIMA může být použita pro 
konvenční setí, setí do mulče, pro 
setí přímo (v závislosti na  volitelné 
výbavě). OPTIMA je k dispozici v 
pracovních záběrech 3 - 9 m,

nově též 12 m v provední TF Maxi. 
Znakem těchto strojů je flexibilita 
nastavení roztečí řádků a možnosti 
přizpůsobení stroje požadovaným 
potřebám díky širokému sortimentu 
volitelné výbavy a variantním 
provedením.
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OPTIMA 6 řádků, teleskopický rám

Ideální stroj pro menší výměry a menší podniky 
služeb. Pracovní záběr do 4,8 m a s kapacitou 
zásobníku hnojiva do 900 litrů
Hydraulicky ovládaný teleskopický rám přestaví 
stroj v několika sekundách do přepravní šířky 3,0 
m. Hydraulické, vertikálně skládané znamenáky 
jsou standardní výbavou.

• Rozteč řádků v rozsahu od 35 do 80 cm
• Požadavek příkonu 85 kW (115 HP)

OPTIMA HD: 6 řádků teleskop, pracovní záběr 4,5 m a zásobník hnojiva 770 l

Kverneland Accord Optima HD:           
8 řádků, PH (paralelně hydraulicky 
sklopný rám) s centrálním 
zásobníkem hnojiva a plněním 
šnekem

OPTIMA - pro jakoukoli velikost farmy 
od 4 do 16 řádků s teleskopickými, pevnými, taženými nebo 
sklopnými koncepty rámů



5

OPTIMA HD, 8 řádků, tažená 
s centrálním zásobníkem 1340 l

Snížený požadavek potřeby příkonu traktoru a 
zvětšená kapacita zásobníku hnojiva zvyšuje 
efektivitu celé soupravy. Secí stroj OPTIMA v 
taženém provedení se 6 nebo 8 řádky s výsevními 
jednotkami nožovými nebo v diskovém provední pro 
výsev do mulče (HD výsevní jednotky).

Optima 12 řádků na pevném rámu 6,1 m

OPTIMA 8 a 12 řádků, pevný rám
Pro vysoký výkon se snadným přepřaháním 

z přepravní do pracovní polohy.

• Pracovní záběry 6,1 a 9,3 m
• Rozteč řádků v rozsahu: 35-80 cm
• Přepravní šířka: 2,7 m (podélně)
• Potřeba příkonu: 85 kW (115 HP) pro 8 řádků,

100 kW (136 HP) pro 12 řádků
• 9,3 m 12 řádků s možností přihnojování v kombinaci 

s čelním zásobníkem DF-2 1650 l (2200 l 
s navýšením)

OPTIMA 8 až 16 řádků, 
hydraulicky sklopný rám
Osmiřádkový model s paralelně hydraulicky sklopným rámem 
je konstruován pro vyšší výměry a výkony. Vybaven 
přihnojováním se zadním centrálním nebo čelním zásobníkem 
DF je tento stroj výkonným, ale stále kompaktním provedním 
se snadným pohybem i na menších polích.

• Pracovní záběr 6,0 m
• Rozteč řádků od 37,5 do 80 cm
• Centrální zásobník hnojiva 900 l s plnicím šnekem  

(volitelně) nebo s čelně neseným zásobníkem DF1 
nebo DF2

• Kapacita čelních zásobníků: DF2 1650 l (2200 l 
s navýšením) a DF1 1150 l  (1700 l s navýšením)

• Potřeba příkonu 110 kW (150 HP)
Vysoký poměr výkonu:  8 řádků PH pro výsev kukuřice v 
kombinaci s čelním zásobníkem  DF-1

Optima HD:  6/8 řádkové tažené provedení s přihnojováním
se zásobníkem hnojiva 1340 l (možnost navýšení o 300 l)
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Optima HD a tažený koncept rámu
Velký výkon a bez potřeby velkého příkonu

OPTIMA 8 řádků HD v taženém 
provedení rámu s centrálním 
zásobníkem hnojiva
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OPTIMA 8 řádků HD 
tažený rám 
při otáčení na souvrati

Výsevní jednotka HD 
• OPTIMA HD (Heavy Duty) pro konvenční setí a setí do mulče i přímo
• přesné nastavení hloubky setí je zajištěno plynule nastavitelnými 

oscilačními hloubkovými koly
• výsevní srdce umístěné nad dvoudiskovou botkou s výpadem v rovině 

opření hloubkových kol zajistí přesně nastavenou hloubku setí
• přítlak vlastní hmotností jednotky 129 kg může být zvýšen pákovým 

mechanismem s s dotěžovacími pružinami až o 100 kg (volitelně)
• V-zatlačovací kola mohou být nastavena úhlově pro zlepšení zahrnování 

aa přítlak nastaven ve třech krocích od 0 do 40 kg
• jednotky jsou ve variantách s elektrickým pohonem nebo mechanickým

Koncept taženého rámu
• v pracovních záběrech 4,5 m a 6 m pro 6 nebo 8 řádků
• hydraulické skládání standard pro provedení "e-drive" pro ostatní volitelně
• silný a spolehlivý rám 180 x 180 mm z uzavřeného profilu
• výbava přihnojování s centrálním zásobníkem s kapacitou 1340 l
• tažené provedení OPTIMA, zejména "e-drive" s elektropohonem výsevních 

jednotek a hydraulicky sklopným rámem, nabízí ideální vlastnosti pro velké 
výměry a podniky služeb, kteří chtějí zvednout výkon setí s minimální 
potřebou příkonu

OPTIMA 8 řádků HD 
tažená v přepravní poloze
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Výsevní jednotka pro konvenční výsev s nožovou botkou

OPTIMA výsevní jednotka pro výsev 
v konvenčních technologiích 
zpracování půdy

Výsevní jednotky, tak jako celý stroj, jsou konstruovány jako moduly. Základní elementy zůsatávají 
shodné a výbavy a varianty specifikují stroj podle individuálních požadavků a potřeb.

Zatlačovací a opěrná kola
Zatlačovací kola jsou uložena v kuličkových ložiskách bez nutnosti údržby. Hloubka setí  se nastavuje plynule 
šroubovým mechanismem s klikou se zajištěním. Stupnice zajistí, aby všechny jednotky byly nastaveny shodně.

Výsevní botky
Výsevní botky jsou navrženy s klínovým upínacím  systémem, který je velmi stabilní a umožňuje pracovat v hloubce, v tvrdé 
a suché půdě a odolá velkému odporu. Kvalita materiálu zajišťuje dlouhou životnost a tvar pro co nejlepší uložení osiva.

Přesné nastavení a udržení hloubky
Ještě přesnější dodržení hloubky je docíleno tandemovou konstrukcí výsevní 
jednotky, což je důležité zejména pří výsevu řepy.

Standardní výbava pro všechny výsevní jednotky:
• Stabilní paralelogram
• Všechny otočné body jsou opatřeny vyměnitelnými 

pouzdry
• Veškerá opěrná kola na kuličkových ložiskách
• Botky z tepelně zušlechtěné ocelolitiny s klínovým 

uchycením pro zvýšení pevnosti uložení a urychlení 
výměny

• Plynulé nastavení hloubky setí šroubovým
mechanizmem

• Kapacita zásobníku osiva 30 l
• Kapacita zásobníku osiva 55 l (volitelná varianta)
• Patentované výsevní srdce bez těsnění díky rotační 

podtlakové komoře s výměnným výsevním kotoučem

Standardní výbava pro setí 
do konvenčně připravené půdy.

• Kukuřičná botka a zatlačovací 
hloubkové kolo Farmflex  370 mm
(500 mm volitelně)

• Oboustranné zahrnovače 
s nastavitelným dotížením pružin

• Zajištění jednotky ve zdvižené poloze
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• Vysoká hmotnost robustní základní výsevní jednotky OPTIMA HD spolu s
možností třístupňového pružinového dotížení (až 100 kg) pro každou
výsevní jednotku umožňuje optimální uložení osiva i v extrémě těžkých
půdních podmínkách nebo při přímém výsevu nebo setí do meziplodiny.

• Efektivní kopírování povrchu je zajištěno výkyvně zavěšenými hloubkovými
koly s velkou styčnou plochou (ø 400 mm, šířka 120 mm), Přesné uložení 
osiva a jeho zahrnutí je zajištěno zatlačovacím mezikolem s nastavitelným 
přítlakem a zahrnovacími "V" koly s nastavitelnou roztečí, přítlakem a 
úhlem pro nastavení optimální intenzity zahrnutí a vytvoření co nejlepších 
podmínek pro vzcházení.

• Výsevná jednotka OPTIMA HD je vždy shodná pro veškerá provedení a 
konstrukcí rámu  univerzálních secích strojů Kverneland Accord OPTIMA
(nesené i tažené).

OPTIMA HD,  univerzální 
výsevní jednotka 
do všech podmínek

OPTIMA HD: výsevní jednotka pro přímý výsev, 
setí do mulče i pro konvenční technologie
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Výměna výsevního kotouče bez potřeby nářadí

Rychlá a snadná výměna výsevního kotouče bez nářadí minimalizuje 
prostoje stroje. Všechny důležité rotační části výsevního srdce jsou 
uloženy v kuličkových ložiskách bez nutnosti údržby. Pouzdra 
pohyblivých částí paralelogramu jsou kryta speciálními prachovkami 
zamezujícími vnikání prachu Jen použití komponentů vysoké kvality 
zajistí dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu.

Přesné jednocení 
drobných, velkých, 
protáhlých, kulatých 
či plochých semen

Snadný přístup k výsevnímu 
srdci a výměna výsevních 
kotoučů bez nářadí

Patentované výsevní  srdce od Kverneland Accord 
je výsledkem futuristického přístupu k vývoji, který 
snížil údržbu a provozní náklady na minimum.

Výsevní srdce:
žádné tření - žádné opotřebení

Výsevní srdce bez krytu s optosenzorem

Snadné vyprazdňování zbytku osiva

Výsevní srdce bez těsnění

Žádné tření, žádné opotřebení, nízká potřeba 
kroutícího momentu pohonu, minimální údržba: 
Výsevní kotouč se ve výsevním srdci točí 
dohromady s podtlakovou komorou. Tato komora je 
spojená s podtlakem vytvářeným ventilátorem 
pomocí duté hřídele. Výsledek principu takto 
koncipovaného výsevního srdce je nízká potřeba 
podtlaku díky jeho nízkým ztrátám. Horní hřebenová 
stěrka jednotí osivo přisáté na kotouči. Tato stěrka 
je seřiditelná plynule, aby bylo možno ji přizpůsobit  
typu a velikosti osiva, což je indikováno na stupnici. 
Nastavitelná spodní stěrka následně usměrňuje  
(vystřeďuje) osivo na otvor výsevního kotouče, 
zejména semena podlouhlého tvaru (slunečnice). 
V průběhu nastavování jednocení je výsledek možno 
sledovat kontrolním oknem.
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OPTIMA "e-drive" - elektropohon 

"e-drive" - kompletní ovládání a monitorování funkcí stroje z místa 
obsluhy v traktoru je v souladu se standardem ISOBUS.

Terminál FOCUS II s černobílou 
obrazovkou je cenově dostupnější 
variantou pro  ISOBUS kompatibilní 
stroje od Kverneland Group.

Terminál Focus II
"e-drive" kompletní ovládání a 
sledování funkcí stroje z místa 
řidiče, což je v přesném  souladu  
se standardem ISOBUS. "e-
drive"(elektropohon) jednotlivých 
výsevních jednotek s individuálním 
pohonem s vlastním elektrickým 
motorem. Nízké nároky na údržbu 
pohonu, který je přímo připojen na 
výsevní srdce ozubeným řemenem 
v prachutěsném uložení. Toto 
umožnilo extrémně kompaktní 
konstrukci a tím plynulý pohon s 
nízkou potřebou okamžitého 
příkonu

Všechna data jsou zapsaná a  načtená 
pomocí terminálu "IsoMatch Tellus" Výsevek 
(vzdálenost v řádku) je plynule seřiditelný a 
je možno jej měnit během práce. Všechny 
výsevní jednotky mohou být vypnuty 
individuálně. V případě "úzkořádkového setí" 
s roztečí řádků 37,5 cm je dalším přínosem 
elektropohonu možnost zakládání kolejových 
řádků. Stačí jen zadat pracovní záběr 
postřikovače, rozchod kol a stranu pole, ze 
které začínáme. Vlastnosti a přínosy 
elektropohonu "e-drive" doplňuje elektronické 
monitorování funkcí celého stroje, včetně 
optoelektronické kontroly výsevu každé 
výsevní jednotky.

Další generace univerzálního ISOBUS Terminálu – IsoMatch Tellus
• Dvě  ISOBUS připojení v jednom terminálu
• ISOBUS bezpečnostní tlačítko
• Dotyková obrazovka

IsoMatch Tellus je první a jediný ISOBUS terminál na světě, 
který  je  schopen ovládat dva různé stroje  dvěma 
obrazovkami jednoho terminálu bez potřeby přepínání mezi 
jednotlivými obrazovkami.

Robustní konstrukce 
hliníkového těla a ergonomický 

pogumovaný úchop

Stabilizace úchopu ruky zpřesňuje ovládání
Podpora úchopu v kombinaci se snadno 
dosažitelnými "softwarovými " tlačítky dotykové 
obrazovky

IsoMatch - bezpečnostní tlačítko (ICB) IsoMatch 
bezpečnostní tlačítko (ICB) je novou vlastností 
odpovídající nejnovějšímu standardu ISO 11783. 
V případě, že obsluha zaznamená nebezpečnou 
situaci a stiskne ISOBUS bezpečnostní tlačítko 
(ICB), je bezpečnostní informace zaslána do 
připojeného ISOBUS stroje.  

IsoMatch Tellus      



37,5 cm
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Jak vlastně úzkořádkový výsev funguje?

Usilí zaměřené na optimální využití 
prostoru pro růst rostlin při zakládání 
porostů různých plodin je vždy hlavním 
cílem pěstitele.

Ve vztahu k pěstování  kukuřice proces 
sklizně dříve vyžadoval rozteč řádků 75 
cm. Úzkořádkový výsev muže být použit 
od doby existence sklizňových adaptérů 

nezávislých na standardních roztečích 
řádků. Testy uskutečňované v různých 
zemích v průběhu několika let prokázaly, 
že rozteče řádků v rozmezí 30 - 37,5 cm 
pozitivně ovlivňují vývoj a růst díky 
rovnoměrnějšímu prostoru okolo každé 
rostliny. To zlepšuje příjem vody, živin a 
hlavně světla zlepšující fotosyntézu. 
Tato skutečnost má pozitivní přínos na   

kvalitu a výnos, který se prokazatelně zvýší 
až o 10%. Úzkožádkové setí na rozteč 37,5 
cm vytváří téměř rovnoměrný 
trojúhelníkovým spon, což vytváří ideální 
podmínky pro růst a rovnoměrný vývoj 
celého porostu. Elektropohon výsevních 
jednotek jednoduše umožní zakládání 
kolejových řádků pro jakoukoli kombinaci 
pracovního záběru a rozchodu kol

Široký sortiment secích strojů OPTIMA lze 
přestavět na uzkořádkový výsev

Menší rozteč řádků  = vyšší výnos!

OPTIMA pro uzkořádkový výsev. Paralelně 
hydraulicky sklopný rám se 16 řádky 
a záběrem 6 m v kombinaci 
s přihnojováním s čelním 
zásobníkem DF-2
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Stabilní konstrukce modulárního 
systému s nízkými nároky na 
údržbu, s velmi vysokým stupněm 
odolnosti proti opotřebení a též i 
optimálním uložením hnojiva do 
požadované hloubky. To jsou 
hlavní charakteristiky vlastností 
přihnojovácích botek Kverneland 
Accord.
Pro zásobu hnojiva při práci 
nabízí Kverneland Accord různé 
provedení zásobníků pro různé 
konstrukce rámů a provedení 
secích strojů.

Zásobníky jsou vybaveny řádkovými 
dávkovači, které nejsou náchylné na 
zacpávání a to ani při aplikaci velmi 
nízkých dávek, díky plně otevřeným 
válečkům, kde dávku určuje rychlost 
otáčení  Rozsah dávkování od 100 do 400 
kg/ha (při rozteči řádků 75 cm) je též 
závislý na měrné hmotnosti hnojiva. Dávku 
lze ještě snížit použitím volitelné výbavy. 
Provedení zásobníků se liší dle provedení 
rámů secích strojů. Násobné použití 220 l 
zásobníků s možností navýšení, centrální 
zásobníky 900 l (pro 6 m PH sklopný rám) 
- 1500 l (pro tažené rámy) a čelně nesené 
DF1 a DF2 s centrálními dávkovači.

Sladěná aplikace hnojiva a setí

Optimální uložení hnojiva

Nožová botka na 
hnojivo pro 
standardní výsev
- Úzký tvar botky          
- Stabilní a spolehlivá  
  konstrukce 
- Jištění spirálovou  
  pružinou
- Minimální narušení  
  sousedící půdy a
  narušení seťového lože 
  přilehlého řádku

Přesná dávka hnojiva díky dávkovači 
s válečky s nastavitelnými otáčkami bez 
změny aktivní části válečku eliminuje 
ucpávání a zajistí plynulý tok hnojiva

Aplikátor mikrogranulátu

Pro aplikaci přípravků ve formě mikrogranulí

Dvoudisková přihnojovací 
botka pro setí do mulče

- Dvoudisková botka pro přesné 
  uložení hnojiva s disky o průměru 
 350 mm není náchylná k zablokování

- Uložení na válečkových ložiskách
  s minimální údržbou
- Pružinová ochrana proti poškození  
  s možností nastavení účinku jištění

- Optimální uložení hnojiva 
  v podmínkách setí do mulče
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Všechny modely secích strojů OPTIMA mohou být 
vybaveny aplikátorem mikrogranulátů. Zásobníky 
o objemu 35 l jsou vyrobeny ze speciálního odolného 
plastu. V závislosti na pracovním záběru stroje a počtu 
řádků je stroj vybyven příslušným počtem zásobníků 
s dávkovači se 2 nebo 3 vývody. Dávkovače je možno 
adaptovat a seřídit pro  všechny běžně používané 
mikrogranuláty  a též běžně používané dávkování na 
jednotku plochy.



Volitelná a alternativní výbava

OPTIMA - provedení rámu 3,00 m
pevný

4,00 m
teleskopický

4,50 m
pevný

6,00 m
PH - sklopný

6,10 m
pevný

9,30 m
pevný

4,50 m
tažený

6,00 m
tažený

- - - - -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- - -

- - - - - -

- -

- - -

- - -

- - - - - - -

-

-

-  ( *) -

- - - - -

- - - -

- - - - - -

** -

- - - -

- - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

10 9 11 16 15 15 6 8

30-80 37,5-80 35-80 37,5-80 30-80 30-80 70-80 70-75

600 970 820 1530 1350 1820 970 980

125 150 150 350** 250 300 DF-2 510 570

Pneu 7.00-12 AS (rozchod 1.45-1.74) 2,0 bar 

Pneu 26x12.00 STG 1,4 bar

Pneu 11.5/80 - 15.3

Pohon ventilátoru 540 RPM

Pohon ventilátoru 1000 RPM

Kloubová hřídel (Walterscheid)

Kloubová hřídel s volnoběžkou

Hydraulický pohon ventilátoru

Externí hydraulický pohon ventilátoru

Převodovka se standardními převody

Dodatečná řetězová kola pro další rozteče výsevu 

6rychlostní převodovka pákově řaditelná Integrovaný 

Rychlozávěs Kverneland ACCORD traktorový 

Rychlozávěs Kverneland ACCORD 

Manuálně ovládané znamenáky

Hydraulicky ovládané znamenáky

Prodloužení znamenáků pro jízdu na střed 

Vertikálně sklopné hydraulické znamenáky 

Přídavné znamenáky pro znamenáky

Visus (Optoelektronická kontrola výsevu)

"e-drive" elektropohon výsevních jednotek

Závěs pro podélné připojení za traktor

Osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích 

Parkovací odstavné nohy

Hydraulické skládání

Prodloužení rámu ze 6,1 m na 9,3 m 

Přihnojování a mikrogranulát

Mechanické s pneumatickou podporou dopravy 

Pneumatické DF-1

Pneumatické DF-2

Nástavba zásobníku (390 l) včetně plnicího šneku 

Nástavba zásobníku (330 l) tvoří centrální zásobník 

Aplikátor mikrogranulátu

Plnící šnek

Max. počet výsevních jednotek (dle vybavy)         

Rozteč výsevních jednotek (dle výbavy) v cm 

Celková hmotnost (kukuřice 75 cm bez přihnojování)  v kg 

Hmotnost přihnojování v základní výbavě v kg 

Základní kapacita zásobníků v litrech 440 440 440 900** 880 1650 1340 1340

* 16 řádků: ůzkořádkové setí  **včetně plnícího šneku  *** ne pro úzkořádkový výsev   Standardní výbava   Volitelná výbava - není možné

Informace poskytnuté v této brožuře slouží pouze pro účely podání všeobecných informací a pro distribuci po celém světě. Poskytnuté informace nemohou být 
základnou pro jakékoliv domáhání se náhrady škody právní cestou proti skupině Kverneland Group. Dostupnost modelů, technické údaje a vybavení na přání se 
může lišit podle konkrétní země. Informujte se prosím u Vašeho místního prodejce. Kverneland Group si ponechává právo kdykoliv provést změny na konstrukci nebo 
technických údajích. Bezpečnostní zařízení smějí být sejmuta ze stroje pouze pro účely vysvětlení, za účelem lepšího představení funkce strojů. Abyste se vyvarovali 
nebezpečí poranění, bezpečnostní zařízení nesmí být nikdy demontována.      

© Kverneland Group Soest GmbH
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IsoMatch Tellus je další generací 
univerzálních ISOBUS kompatibilních 
termínálů. Je to první a jediný ISOBUS 
terminál na světě, který je schopen 
ovládat dva různé stroje bez nutnosti 
přepínat mezi různými obrazovkami. Je 
též možné na jedné z obrazovek sledovat 
obraz připojené kamery nebo je možno 
při připojení antény vytvořit 
plnohodnotnou navigaci umožňující 
ovládání sekcí připojených strojů

Prostřednictvím ISOBUS připojení IsoMatch 
Tellus automaticky identifikuje elektroniku 
připojeného ISOBUS  stroje. Terminál 
IsoMatch Tellus zobrazuje data přijatá 
ze stroje a prostřednictvím softwarových 
tlačítek umožňuje snadno programovat, 
kompletně nastavovat, monitorovat 
a ovládat připojený ISOBUS stroj.

Ovládací terminál (Focus II)

Terminál Kverneland Focus II je levnější 
alternativou terminálu IsoMatchTellus. 
Terminál Focus II s monochromatickou  
obrazovkou nabízí obdobné zobrazení a 
obdobné funkce pro nastavení, ovládání 

jako jednotka IsoMatch Tellus s rozdílem, že 
se nejedná o plně ISOBUS kompatibilní 
terminál. Terminálem Focus II můžete však 
ovládat jakékoli ISOBUS stroje vyrobené 
Kverneland Group. Tento terminál lze též 
použít se systémy precizního zemědělství.

Elektronický terminál Visus s 
optoelektronickou kontrolou výsevu 
neustále při setí monitoruje funkce 
stroje a zejména výsevu. V případě 
chyby stroje je obsluha upozorněna 
alarmem s identifikací vzniklé 
chyby.

Visus terminál - monitoruje osivo, které je 
vyséváno. V případě jakékoli chyby či přerušení 
výsevu je ihned vydán zvukový i vizuální signál 
obsluze. Visus dále zaznamenává zasetou 
plochu, časové údaje a pojezdovou rychlost. Je 
vhodný pro šechny typy osiva, které je secím 
strojem OPTIMA běžně vyséváno.

Visus

Focus II

IsoMatch Tellus

Nožová botka
mech. pohon

Nožová botka 
 elektropohon

HD disková botka HD disková botkaOPTIMA výsevní jednotka 
(bez výsevního kotouče) 
zavěšená na paralelogramu

Integrovaný mechanický pohon řetězem - -
- -"e-drive" elektropohon 

Opto-electronický sensor výsevu

-Zdvih jednotky pro účely obsluhy 

Oboustranné zahrnovače -

-

30l (55 l)*** 55 l***

Výsevní botka - rychlovýměnná

Volba výsevních botek dle vysévaných plodin 

Volba výsevních kotoučů dle vysévaných plodin 

Zamačkávací kolo

Volba zamačkávacích kol pro různé varianty výsevu 

Přestavbová sada pro výsev řepy

Násypka výsevní jednotky (litry)

Přibližná hmotnost výsevní jednotky (dle specifikace) 60 kg 129 kg

 elektropohon  mech. pohon



Accord

A
C

75
86

07
G

B
-0

1/
20

11

Originální náhradní díly
Náhradní díly Kverneland Group jsou navrženy tak, aby 
zajistily spolehlivou, bezpečnou a optimální činnost stroje – 
zároveň zajistí nízké náklady po celou dobu své životnosti. 
Vysoké standardy kvality jsou dosaženy díky použití 
inovačních metod při výrobě a patentovaným postupům ve 
všech našich výrobních závodech.

Kverneland Group má velmi profesionální síť partnerů,
kteří Vás podporují servisem, technickými znalostmi i originálními 
náhradními díly.

Kverneland Group Czech s.r.o. 
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun 
Tel.: 311 636 768
Mobil.: 602 158 154
pavel.dvorak@kvernelandgroup.com 
pavel.dvorak@kvgcz.cz
infocz@kvernelandgroup.com

www.kvernelandgroup.cz 
www.kverneland.cz 
www.kvgcz.cz

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.




