


ACCORD DA

ACCORD DA, pracovní zábìr 3 m,
zásobník 750 litrù, CX botky,
hydraulické sklopné 
znamenáky − výbava na pøání
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Lehký univerzální secí stroj pro pou�ití v kombinaci s rotaèními
branami nebo radlièkovým kultivátorem (2,5 − 3 m)

Nízké náklady a spolehlivost

Tento stroj ACCORD DA je nejpro−
dávanìjším secím strojem do
kombinací. Minimální utu�ení ve
stopì traktoru, ideální zatlaèení
osiva do pùdy, snadná obsluha
a lehká a jednoduchá konstrukce
jsou charakteristickými znaky
secího stroje ACCORD DA. 

ACCORD DA lze pou�ít samostatnì s trak−
torem, nebo v secí kombinaci s nejrùznìj−
šími stroji na pøípravu pùdy. Pøipojení
pomocí originálního  závìsu ACCORD je
snadné a spolehlivé.

Standardnì je stroj vybaven øemenovým

pohonem 1000 ot/min, na pøání je mo�no

stroj dodat s hydraulickým pohonem ven−

tilátoru − jednoduché hydraulicky ovláda−

né znamenáky (hydraulicky sklopné na

pøání).

Násypka je snadno dostupná díky širo−

kým schodùm a kontrolní lávce (na pøání). 

ACCORD DA je urèen pro výsevky 2 − 380

kg/ha, s vysokou pøesností dávkování

osiva díky patentovanému systému

ACCORD PNEUMATIC. 

Elektronická ovládání 
Zaøízení FGS pro ovládání kolejových øád−

kù a elektronický ovládací panel ESC

umo�òují snadné a pøesné nastavení kole−

jových øádkù pro následnou aplikaci

chemických pøípravkù.



ACCORD DA−S

ACCORD DA−S,  pracovní zábìr 3 m,
objem zásobníku 750 l, radlièkové botky 
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Univerzální secí stroj urèený pro kombinaci s rotaèními branami
nebo kultivátory (3,00 − 5,00 m)

Vysoký výkon v nároèných podmínkách
DA−S je zesílenou verzí secího stro−
je DA, který je dodáván v pracov−
ním zábìru od 3,0 do 5,0 m. Odolná
konstrukce a vysoký pracovní vý−
kon secího stroje splòují po�adav−
ky velkých zemìdìlských podnikù
a podnikù slu�eb.

Pohon ventilátoru je jištìn proti poškození

pøi dobìhu integrovanou odstøedivou spoj−

kou. Pevný rám stroje umo�òuje zvìtšení

objemu zásobníku ze 750 litrù na 1000 litrù. 

Závìs stroje lze výškovì nastavit v rozsahu

+− 10° tak, aby byla zajištìna optimální

poloha secích botek. Paralelogramový

závìs lze prodlou�it tak, aby bylo mo�no

secí stroj pøipojit ke ka�dému aktivnímu

i pasivnímu náøadí.

Pøipojovací systém ACCORD umo�òuje

napojení stroje témìø ke ka�dému náøadí.  ACCORD DE−S
sada secího modulu napø. 
pro domácí úpravu vlastní secí
kombinace.  

DE−S je navr�en pro zákazníka tak, �e

je mo�no jej dodat bez secích botek

a závìsu a umo�nit zákazníkovi pou�ít

jeho vlastní stroj na pøípravu pùdy

v maximálním zábìru do 4 m. 



ACCORD DA−X
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Univerzální výkonný stroj urèený pro secí kombinaci 
(3,0 − 4,5 m)
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Správná volba pro velké farmy a podniky slu�eb

Vývoj secího stroje ACCORD DA−X
vychází z více ne� 50−letých zku−
šeností a spolupráce konstrukté−
rù s farmáøi a zákazníky po celém
svìtì. Výsledkem je právì seèka
DA−X urèena zejména pro secí
kombinace.

DA−X má standardní násypku o objemu

1000 litrù s mo�ností navýšení a� na 1500

litrù. Rychlé plnìní osiva pomocí velkoob−

jemových vakù zajiš�uje vysoký výkon

stroje s minimem prostojù.             

Znamenáky
Znamenáky jsou proti pøetí�ení standard−

nì jištìny støi�nými šrouby. Na pøání lze

tyto znamenáky namontovat pøímo na

rotaèní brány Kverneland. 

Prodlou�ený paralelogramový
závìs
DA−X je urèen pro pøipojení s nejrùznìjší−

mi stroji na pøípravu pùdy. Prodlou�ený

paralelogram zajiš�uje optimální polohu

nosníku secích botek i v pøípadì, �e je pøi−

pojeno náøadí s velkým utu�ovacím vál−

cem. Není potøeba �ádné další úpravy a

pøipojení je snadné a rychlé.  

Zavlaèovaèe typu S
Zavlaèovaèe jsou pøipevnìny na telesko−

pickém rámu s mo�ností pøesného nasta−

vení polohy.                   

Mechanický nebo hydraulický
pohon ventilátoru 
Ventilátor lze pohánìt pøímo od vývodového

høídele traktoru, (bez pou�ití klínových øeme−

nù) nebo nezávisle pomocí hydropohonu.

Pøítlak zavlaèovaèù lze mìnit podle mo−

mentálních pùdních podmínek. Pomocné

válce zajiš�ují dostateèný pøítlak pro zábì−

ry nad 4 m.   

Uzavírání poloviny stroje 
Mo�nost uzavírání výsevu jedné poloviny

stroje lze objednat ve specifikaci stroje

nebo lze namontovat i následnì. Tato

výbava je vhodná zejména pøi pou�ití

symetrických kolejových øádkù.   

Kolejové øádky 
DA−X lze vybavit všemi systémy ovládání

kolejových øádkù ACCORD. Spolu

s elektronickým mìøícím zaøízením

FOCUS/TELLUS je stroj kompatibilní se

systémem GPS.    

Rychlé plnìní a vyprazdòování
osiva

Umístìní rozdìlovací hlavy vnì

násypky umo�òuje rychlé plnìní osi−

va a snadné èištìní zásobníku.

Velký  otvor s ovládáním zajiš�uje

rychlé vyprázdnìní zbytkù osiva nebo

i celé násypky.

Secí botky botky CX jsou kon−
struovány speciálnì pro setí do
tì�kých podmínek nebo pro setí
do mulèe  

Standardní osazení dvìma øadami

no�ových botek lze zmìnit na tøi øady

botek, (výbava na pøání) Stroj lze také

vybavit patentovanými botkami CX

s mo�ností montá�e zatlaèovacího kola.  

Snadný pøístup k mechanizmu
nastavení pøítlaku botek 
a dávkovaèi. 
Jednoduchý pøístup k dávkovaèi umo�−

òuje snadnou kalibraci výsevu, pøítlak

botek se nastavuje pomocí šroubu

nebo pomocí hydraulického válce

(výbava na pøání).   



ACCORD DL

ACCORD DL, šíøka zábìru 4 m,
objem zásobníku 750 litrù 
s no�ovými botkami.
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Kompaktní lehký secí stroj v zábìru 3,00 − 4,5 m

Ideální pro malé a støední pìstitele
DL je stroj urèený hlavnì pro far−
máøe s malou nebo støední výmì−
rou. Optimální rozlo�ení váhy stro−
je umo�òuje pou�ití traktoru
o výkonu 55 kW.  

DL je standardnì vybaven zásobníkem

o objemu 750 litrù, který lze na pøání zvýšit

na 1000 litrù. Osvìdèený systém ACCORD

Pneumatic umo�òuje plynulé nastavení

výsevku od 2 − do 380 kg/ha a pou�ití nej−

rùznìjších druhù osiva. Stroj je dodáván s

øemenovým pohonem 540 ot/min, nebo na

pøání s 1000 ot/min.

Elektronické ovládání
DL lze samozøejmì osadit všemi systémy

kolejových øádkù ACCORD. Systém FGS,

elektronické ovládání výsevu ESC a palub−

ní poèítaè FOCUS/TELLUS. 

Stroje o zábìru nad 3 m lze snadno ruènì

pøestavit na pøepravní šíøku 3 m.  

Flotaèní pneumatiky 
Kola na DL v provedení standardním nebo

vybavená flotaèními pneumatikami se

pohybují v�dy ve stopách traktoru a mají

tak minimální valivý odpor a prokluz. Lze je

nastavit v rozchodu od 1,65 a� 2,10 m.

Accord DL je ideální lehká 
seèka :  

− Kola bì�í pøesnì ve stopách 
kol traktoru 

− Zásobník je umístìn 
co nejblí�e traktoru 

− Nízká výška zásobníku 
usnadòuje plnìní



ACCORD DT

ACCORD DT 6 m, 2 oddìlené 
zásobníky, no�ové secí botky
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Velká a robustní nesená seèka 
v zábìru 6,0 a� 9,0 m

Pevný nesený secí stroj : 6,0 m a� 9,0 m

DT je vybaven dvìma zásobníky
a dvìma výsevními ústrojími.
Objem zásobníku je od 1500 litrù u
zábìru 6 m a 6,60 m do 2000 litrù
pro zábìry 8 m a 9 m. 
Díky elektronickému ovládání mo−
hou být výsevní ústrojí ovládána
oddìlenì a umo�ní tak vypnutí
poloviny zábìru stroje.

Snadná pøeprava stroje 
po komunikacích
Jedna osoba mù�e DT snadno a rychle

pøestavit  do transportní polohy. U verze

6,0 a 6,6 m jde jen o pøestavení pracovních

kol do pøepravní polohy.

Vìtší varianty 8 m a 9 m se pøestaví z pra−

covní do pøepravní polohy v nìkolika minu−

tách. DT 8 m a 9 m je standardnì vybave−

na flotaèními pneumatikami.

Znamenáky se ovládají hydraulicky z místa

øidièe. Po�adavek na výkon ta�ného pro−

støedku je od 70 kW.



ACCORD DF − 1

ACCORD DF−1 secí stroj s èelním
zásobníkem v kombinaci s rotaèními
branami Kverneland NG o zábìru 
4,5 m s hydraulickým sklápìním

Modulový secí stroj s èelním zásobníkem (3,0 a� 4,5 m)

Modulový secí stroj se zábìrem do 4,5 m

Kombinace èelnì neseného zásob−
níku na osivo, pøípadnì hnojivo,
a vzadu nesených secích botek
zajistí optimální rozlo�ení hmot−
nosti stroje a traktoru.  

Pro kombinaci pøihnojování s pøesnými

secími stroji lze DF − 1 vybavit dávkovacím

zaøízením na hnojivo. 

Neomezený výhled dozadu
Obsluha stroje má neomezený výhled

dozadu na stroj a mù�e tak lépe kontrolo−

vat kvalitu práce.

Èelnì nesený DF−1 lze velmi snadno plnit

pomocí velkoobjemových vakù, šneko−

vých plnících dopravníkù nebo pøímo sklo−

pením pøívìsu. Plnící výška je 107,5 cm. 

Objem zásobníku je standardnì 750 litrù

s mo�ností rozšíøení na 1500 litrù. Také je

mo�no DF−1 vybavit pneumatikovým

pìchem.  Pokud není traktor vybaven èel−

ním vývodovým høídelem, lze pou�ít alter−

nativní pohon ventilátoru hydromotorem.  

Po�adavek na výkon traktoru 80 kW.

8



ACCORD DF−2

ACCORD DF−2, výkonný secí stroj 
v agregaci se sklopnými rotaèními
branami Kverneland
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Modulový secí stroj s èelním zásobníkem 
(4,5 − 6,0 m)

Pøíprava pùdy a setí v jedné operaci
Modulová konstrukce komponentù
umo�òuje vysokou univerzálnost
stroje. 

Èelnì nesený zásobník umo�òuje optimál−

ní rozlo�ení hmotnosti stroje a zlepšuje tak

kvalitu práce pøi pøípravì a setí. 

Dále je mo�no DF−2 pou�ít pro pøihnojová−

ní pøi agregaci s pøesným secím strojem.

Objem zásobníku je 1650 l,  na pøání 2200

litrù. Hydraulický pohon ventilátoru a hyd−

raulicky sklopné hnací kolo jsou dodávány

na pøání.   

Pøipojené náøadí svojí hmotností èasto pøe−

kraèuje povolené zatí�ení nápravy traktoru,

a proto je èelnì nesenný zásobník

ACCORD DF ideálním øešením.

− Pøenesení hmotnosti 
na pøední nápravu 

− Není potøeba �ádné další 
dotí�ení traktoru 

− Stabilnìjší souprava zejména 
na sva�itém pozemku 

S elektronickým palubním poèítaèem

TELLUS/FOCUS je model DF kompatibilní

se systémy GPS.  

Po�adavek na výkon traktoru je 120 kW.



ky je stroj v krátké dobì pøipraven pro pøe−

pravu. Znamenáky lze nastavit pro setí na

kolo i na støed traktoru.

ACCORD DV 

ACCORD DV, zábìr 6 m 
se zásobníkem o objemu 2000 litrù,
agregovaný jako polonesený secí stroj

ACCODR DV pracovní zábìr 6 m, 
v kombinaci se strojem 
Kverneland KTB
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Výkonný secí stroj o zábìru 
(5,0 − 8,0 m)

Secí stroj pro pou�ití samostatnì 
nebo v kombinaci s ta�enými kultivátory 

Jednoduché pøipojení stroje
ACCORD DV ke kombinátoru
pøedurèuje tento secí stroj k uni−
verzálním agregacím.  

Výkonný secí stroj DV je vybaven zásobní−

kem o objemu 1650 litrù s mo�ností navý−

šení na 2000 litrù. Flotaèní pneumatiky

nesou celé zatí�ení násypky a umo�òují

tak pøesné nastavení hloubky setí.

Vhodné i pro menší traktory
Kompaktní konstrukce optimalizuje umís−

tìní tì�ištì stroje. Tím je umo�nìno agre−

gování DV  s traktory od 75 kW. Nosník

botek je umístìn pøímo pod násypkou.

Nosník botek se sklápí pøes zadní èást

stroje a spoleènì se slo�enými  znamená−



ACCORD DG

ACCORD DG, zábìr 8,0 m, 
objem zásobníku 3500 litrù, 
secí botky CX 
se zatlaèovacími koly
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Ta�ený tì�ký secí stroj  
(6,0 − 8,0 m)

Ideální øešení pro velké podniky 
a velkopìstitele
DG je ta�enou variantou výkon−
ného modulového secího stroje
ACCORD. S velkoobjemovým zá−
sobníkem, dvìma výsevními ústro−
jími a zábìrem 6 − 8 metrù pøekva−
puje svým vysokým pracovním
výkonem.  

Zásobník 3500 l je pøipraven pro plnìní

z velkoobjemových vakù nebo plnícím

šnekem.  

Minimální utu�ení pùdy
Hmotnost stoje je rozlo�ena na ètyøi flotaè−

ní pneumatiky. Standardnì je stroj vyba−

ven kontrolní lávkou, hydraulicky ovláda−

ným nosníkem botek a krokovým kolem.

Hydraulicky sklopný nosník botek umo�ní

slo�ení stroje do pøepravní šíøky 3 m. 

Dvouokruhové vzduchotlaké brzdy jsou

montovány ve standardní výbavì, na pøání

lze dodat i brzdy hydraulické. S elektronic−

kým palubním poèítaèem TELLUS/FOCUS

je model DG kompatibilní se systémy GPS. 

Vypnutí poloviny zábìru stroje.
Tato výbava je dodávána na pøání,
standardnì pouze s monitorem
TELUS/FOCUS.  Po�adovaný výkon
traktoru od 100 kW. 



Výsevní a rozdìlovací systém ACCORD 
− záruka pøesného setí

Typy výsevních botek klasických, 
diskových a pro setí do mulèe

Nastavení pro jemné osivo, 
stírací rotaèní kartáè

Nastavení pro normální osivo

No�ová botka

Botka CX

Botka DFC pro setí 
a pøihnojování

Botka DFC pro setí 
a pøihnojování 
s keramickým ostøím

Botka CX s širokým 
zatlaèovacím kolem

Botka CX s úzkým 
zatlaèovacím kolem

Snadná kalibrace výsevku

Centrální výsevní ústrojí pøesnì
reguluje dávku osiva v rozsahu
2 − 380 kg na hektar. 

Centrální kompletnì uzavøený výsevný

válec pøesnì odmìøuje osivo a dodává jej

do injektorového kanálu, kde se smísí

s proudem vzduchu od ventilátoru, difusní

trubicí pokraèuje do rozdìlovaèe a dále

semenovody do jednotlivých secích botek.

Zbytkové osivo v násypce je minimální,

napø. cca 500 g u jemného osiva øepky.

Zbytkové osivo lze z násypky vysypat

pomocí vyprazdòovací klapky. 

Pro zvláš� jemné osivo lze výsevné ústrojí

jednoduše a bez pou�ití náøadí pøepnout

do re�imu mikro−výsevu.
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Mìøící a ovládací elektronika

Originální náhradní díly 
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Elektronická ovládací jednotka
kolejových øádkù FGS
FGS umo�ní obsluze secího stroje výbìr

z pøednastavených kombinací rytmù kole−

jových øádkù.

V provozu je pøíslušné èíslo rytmu potvrze−

no diodou. Systém lze manuálnì obejít,

pokud nastane nutnost zmìny rytmu. FGS

také zobrazuje nízkou hladinu osiva

v násypce a nízké napìtí systému. 

ESC Monitor
Pøesná aplikace hnojiva nebo ochranných

látek a nastavení kolejových øádkù, zame−

zení pøesevù. To vše levnì a efektivnì

„ohlídá“ monitor ESC. Systém je pøipojen

na všechny hlavní výstupy stroje − pojez−

dovou rychlost, otáèky ventilátoru, zasetou

plochu a pracovní výkon.

Palubní monitor FOCUS 
je univezálním monitorem pro stroje Kver−

neland. Díky velkému a pøehlednému dis−

pleji je jeho ovládání snadné. Všechny

parametry se zadávají pøímo na obrazovce.

Standardní a kombinované klapky
pro kolejové øádky  
Se standardními klapkami kolejových øád−

kù se osivo z uzavøeného øádku rozdìluje

do nejbli�ších sousedních øádkù a je tak

zajištìn stejný výsevek. 

Indikace nízkého mno�ství osiva v násypce,

nízkých otáèek ventilátoru a otáèek kroko−

vého kola. Jednotka dále umo�òuje zmìnu

dávky za chodu stroje, uzavøení poloviny

stroje atd. Velký LCD displej má obsluha

stále v zorném poli a jednoduché nastavení

všech funkcí zvyšuje efektivitu práce stroje

a sni�uje náklady na osivo a chemii.

Palubní monitor TELLUS
je kompatibilní se systémy ISO BUS a lze

jej pou�ít k ovládání strojù ostatních výrob−

cù. Velký barevný displej zobrazuje èitelnì

všechny potøebné údaje a jednoduché

menu usnadòuje pou�ívání a podporuje

vysokou univerzálnost monitoru.

U kombinované klapky se osivo z uzavøe−

ného øádku vrací zpìt do násypky i pokud

je tato plná (kromì modelu DF). Je také

mo�no obì funkce kombinovat podle aktu−

ální potøeby setí, nebo napø. pokud jsou na

traktoru namontovány široké pneumatiky.

Koupí kteréhokoliv stroje Kverneland Group zaèíná naše dlouhodobé partnerství.

Podporou tohoto vztahu je i vysoká kvalita dodávaných náhradních dílù a úroveò

vyškoleného servisu.  

Naše náhradní díly navr�ené a vyrobené podle nejmodernìjších technologií zajiš�ují

nejvyšší kvalitu a spolehlivost vašeho stroje. Pouze pou�itím originálních náhradních

dílù nejvyšší kvality budete schopni vyu�ívat na maximum všechny  pøednosti strojù

Kverneland Group. Na kvalitu náhradních dílù a odbornost servisu Kverneland se

mù�ete spolehnout. 

Ovládací jednotka 
kolejových øádkù FGS

Monitor ESC

Palubní monitor 
FOCUS / TELLUS 

Kombi klapka 
(posílení 

sousedních 
øádkù)

Kombi klapka 
(osivo se vrací 

zpìt 
do násypky)



Technické údaje
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Prosím, vy�ádejte si další
prospekty s nabídkou
strojù Accord.

Kvernelad Accord Tine Seeder 
Tine Seeder (T−S), alternativa rychlého a efek−

tivního setí systémen ACCORD. 3 øady auto−

maticky jištìných secích radlièek. Nastavení

hloubky 4 koly. S− zavlaèovaèe. Pracovní

zábìr 4,0 m, 4,5 m, 4,8 m a 5,0 m.   

Mechanické pøesné secí stroje
Kverneland
Mechanický secí stroj MONOPILL je urèen

pro pøesný výsev obalovaného osiva øepy,

èekanky a øepky. Secí jednotky mohou mít

elektrický pohon. 6 − 24 øádek.      

Pøesné pneumatické secí stroje
Optima 
Pro výsev klasického, obrušovaného nebo

obalovaného osiva. Dodávané v provedení

4 − 16 øádkù. Na pøání vybavené systémem

pøihnojování i mikrogranulemi. Ideální pro setí

klasické i do mulèe. Pro výsev kukuøice,

koøenových plodin, sluneènice, apod.  

Kverneland Group je pøední svì−

tový výrobce a distributor zemì−

dìlských strojù. Skupinu Kverne−

land Group tvoøí výrobci strojù té

nejvyšší kvality. Jsme schopni

nabídnout zemìdìlci kompletní

sortiment prvotøídních strojù pro

zpracování pùdy, setí, sklizeò píc−

nin, ochranu rostlin, produkci

brambor a sklizeò vinných hroz−

nù. 

www.kvernelandgroup.cz

Secí kombinace 
Tine Seeder (T−S)            

Pøesný secí stroj
MONOPILL SE                 

Pøesný pneumatický
secí stroj Optima NT 

Informace a ilustrace mohou být vèetnì doplòkového vybavení, které není
souèástí standardní výbavy. Právo na technické zmìny vyhrazeno.

Kverneland Czech, spol. s r.o.
Koš�álkova 1527
266 01 Beroun
Tel.: 311 636 766
Fax: 311 621 822

www.kvernelandgroup.cz

Kverneland Slovakia, s.r.o.
Komáròanská cesta 21
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 6492 892−3
Fax: 035 6445 940

www.kverneland.sk

Prodejce:


