
Kultivátory Kverneland
CLC a CLC Pro

Pro mělkou podmítku
a hluboké kypření



Kverneland CLC 

je vysoce univerzální nářadí, 
které zajišťuje mělkou 
i hlubokou přípravu půdy, 
pro svoji vysokou všestrannost
je ideální pro většinu typů 
zpracování půdy. Speciální 
tepelně zpracované radličky 
a ostatní pracovní orgány 
zaručují dlouhou životnost 
i v obtížných půdních podmínkách. 
Otočné dláto je shodné 
s otočným dlátem pro pluhy 
Kverneland. Tak je zaručena 
vysoká kvalita opotřebitelných 
dílů Kverneland.
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Modely s 2 řadami radliček
 Pracovní Přepravní Počet Hmotnost pevné / Jedna Dvojité Válec Kombinace
 záběr šířka radliček / non-stop řada disků disky  disková sekce a válec
 2,50 m 2,50 m 9 475 / 575 kg 275 kg 520 kg 230 kg 475 kg
 3,00 m 2,95 m 11 550 / 670 kg 305 kg 580 kg 265 kg 540 kg
 3,60 m 3,60 m 13 650 / 800 kg 335 kg 640 kg 315 kg 620 kg
 3,60 m 2,90 m 13* 1050 / 1200 kg 335 kg 640 kg 315 kg 620 kg
 4,30 m 2,90 m 15* 1185 / 1350 kg 490 kg 920 kg 400 kg 830 kg
 5,10 m 2,90 m 19* 1300 / 1500 kg 550 kg 1040 kg 460 kg 950 kg
* Hydraulicky sklopné modely

Odolná konstrukce rámu
Kverneland CLC je vyráběn v pracovních 
šířkách od 2,5 m do 5,1 m a nabízí 
rozestavení se dvěma řadami radliček 
a dvě různé konfi gurace rámu:
• Pevný rám se šířkou od 2,50 do 3,60 m
• Hydraulicky sklopný na dvě poloviny 
 od 3,60 m do 5,10 m 

Varianty radliček
• Pevné radličky, střižně jištěné, 
 pro práci v půdách bez výskytu kamenů.
• Radličky s jištěním „Auto Reset“, 
 prověřená konstrukce fi rmy 
 Kverneland pro těžké a kamenité půdy 
 s množstvím překážek.

Otočná pluhová dláta
Každá radlička je vybavena otočným 
pluhovým dlátem Kverneland, vyrobeným 
z kvalitní tepelně zpracované oceli, 
zajišťující dlouhou životnost. Dláto 

umožňuje práci kypřiči CLC ve všech 
půdních podmínkách. A to jak v lehkých 
abrazivních půdách, tak i v těžkých 
půdách s množstvím kamenů. Tvar 
dláta zajišťuje optimální kypření půdy 
a tím dosažení lepší půdní struktury. 
Pro mělkou kultivaci může být stroj CLC 
osazen 30 cm křídlovými radličkami, 
které zpracovávají plný profi l záběru 
stroje v hloubce od 5 cm do 15 cm.

CLC využívá všech výhod 
osvědčeného systému jištění 
Auto-Reset. Tento systém 
zajišťuje mimořádnou ochranu 
pracovních orgánů stroje.

Vysoká světlost rámu 870 mm
Robustní konstrukce spolu 
s tepelně zpracovanými 
pracovními orgány umožňují 
docílit světlost rámu 870 mm. 

To společně s roztečí radliček 280 mm 
dodává celému stroji mimořádnou 
průchodnost i v těžkých podmínkách 
s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Výbava na přání
• Jednoduché nebo dvojité ozubené 
 talířové sekce o průměru 510 mm.
• Kombinace talířové sekce a prutového 
 válce s průměrem 410 mm
• Prutový válec o průměru 550 mm

Kverneland CLC
Dlátový kultivátor – kypřič pro kultivaci strniště a základní 
zpracování půdy do hloubky od 5 do 40 cm



Kverneland CLC Pro
3 řady pro nejlepší kypření a mísení

Cílem stroje CLC Pro je nabídnout
více variant vybavení, které zahrnují všechny druhy 

válců a rovnacího zařízení v kombinaci s třemi řadami radliček. 
Samozřejmě při práci v hloubce od 5 do 30 cm zajistí 3 řady radliček lepší 

zapravení slámy a optimální promísení horní vrstvy. Takto rovnoměrně promísená horní 
vrstva uspokojí i ty nejnáročnější zastánce minimalizačních způsobů zpracování 

půdy. Společně s novými druhy pracovních orgánů pro CLC Pro, množstvím 
kombinací talířových sekcí a válců Actipack, umožní stroji CLC Pro 

dosáhnout optimálních výsledků ve všech půdních podmínkách, 
které mohou v praxi nastat.

Kverneland CLC Pro 
Pro konfi guraci CLC Pro 3,00 m s válcem 
a talířovou sekcí je traktor o výkonu 
88 kW (120 k) dostatečným energetickým 
prostředkem, protože hmotnost takového 
stroje činí pouze 1 860 kg. Při vzdálenosti 
řad radliček 81 cm a speciální odlehčené 
konstrukci slupic jsou nároky na zdvihovou 
kapacitu závěsu traktoru podstatně menší, 
než u obdobných strojů jiných značek. 
Radličky CLC jsou vyvinuty pro hluboké 
a agresivní narušení půdní struktury 
i v těch nejtěžších půdních podmínkách. 
Odpor celého stroje je výrazně nižší, 
protože slupice je úzká a svou konstrukcí 
kypří půdu nadzvednutím nahoru. Tím je 
zajištěna i optimální spotřeba paliva 
i při hlubokém zpracování. Se systémem 
radlic CLC umožňuje osazení různými 
pracovními orgány tak, aby stroj CLC Pro 
pracoval s nejlepšími výsledky 

v nejrůznějších půdních podmínkách 
a hloubkách zpracování. Různé tvary 
zajišťují maximální mísicí efekt při mělkém 
zpracování. Ve všech kombinacích je 
držák slupice přišroubován k rámu 

speciálním systémem tak, že je velmi 
snadné přidávat nebo ubírat jednotlivé 
radličky, aby se docílila optimální 
kvalita zpracování půdy při vysoké 
průchodnosti celého stroje.
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Kverneland CLC Pro je vývojovým 
nástupcem stroje CLC a je založen 
na konstrukci kompaktního 
3řadého rámu, s pracovní šířkou 
3,00–3,50 a 4,00 m v pevném 
provedení a 3,80 a 4,90 m
v hydraulicky sklopném provedení.



Technická data  Pevný rám                                  Sklopné provedení

 CLC Pro 300 CLC Pro 350 CLC Pro 400 CLC Pro 400F CLC Pro 500F
Počet radliček 10 12 14 13 17
Pracovní šířka (m) 3,00 3,50 4,00 3,80 4,90
Transportní šířka (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00
Počet řad 3 3 3 3 3
Vzdálenost mezi řadami (cm) 810 810 810 810 810
Hmotnost jištění Auto Reset,
urovnávací disky a prutový válec 1570 1740 1940 2830 3230
Rám (mm) 100 x 100 100 x 100 100 x 100               central 200 x 200 – ext. 100 x 100
Závěs kat. II. a III. kat. II. a III. kat. II. a III. kat. III. a IV. kat. III. a IV.
Světlost rámu (mm) 870 870 870 870 870
Rozteč radliček (mm) 280 280 280 290 290
Min. výkon traktoru (k) 135 155 185 185 200
Max. výkon traktoru (k) 240 270 300 300 350

Intenzivní mísení
Mísicí schopnost stroje se nejlépe 
pozná až po druhém přejezdu po poli. 
Každá tuna slámy na 1 hektaru 
představuje omezení 1,5–2 cm pracovní 
hloubky stroje. To je třeba brát v úvahu 
při posouzení světlosti rámu stroje 
CLC Pro a jeho vysoké průchodnosti 
i při extrémním výskytu rostlinných zbytků.

CLC Pro je také výborný stroj 
pro narušení půdní struktury a kypření. 
To je důležité hledisko v minimalizační 
technologii zpracování půdy. Proto je 
CLC Pro ideální pro přípravu seťového 
lůžka. Aktivní narušení utužené spodní 

vrstvy zajistí bezproblémovou tvorbu 
kořenového systému a úspěšný růst. 
Konstrukce a úroveň tepelného 
zpracování slupic umožňuje jejich 
vibraci v půdě a tak i aktivnější 
rozrušení utužené půdní struktury.

Vynikající rám
Velká pracovní hloubka samozřejmě 
požaduje výkonné traktory. Talířové 
sekce a válce musí zajistit kvalitní 
zpracování v požadované 
hloubce. To je důvod proč 
Kverneland navrhnul CLC Pro 
k agregaci s traktory vysoké 
výkonové třídy.

Proto záběr 3,00 m může být agregován 
s traktorem o výkonu 240 koní a 4,00 m 
záběr s pevným rámem až 300 koní. 
Hydraulicky sklopné provedení rámu 
je navrženo pro traktory do 350 koní. 
CLC Pro je navržen pro ty nejtěžší půdní 
podmínky a velké hloubky zpracování. 



Kverneland CLC, CLC Pro
jištění Auto-Reset

Dutá slupice
Unikátní konstrukce slupice CLC 
plně vyhovuje nárokům na optimální 
kultivaci. Odolná konstrukce kombinuje 
speciálně tepelně zpracované 
nosníky „C“ profi lu. Způsob tepelného 
zpracování je shodný s postupem, 
který se používá pro slupice otočných 
pluhů Kverneland. Tyto slupice jsou 
známé svoji materiálovou kvalitou 

a provozní odolností. CLC slupice 
umožňuje boční průhyb až 14 cm 
a dovoluje tak obejít překážky v půdě 
bez nebezpečí poškození.

Pružnost
Slupice CLC jsou navrženy pro hloubku 
zpracování až do 30 cm. Tak lze aktivně 
narušit utuženou vrstvu podorničí 
a zajistit optimální půdní struktury. 

Následně je tím dosaženo kvalitnějšího 
kořenového systému rostlin a lepší 
hospodaření s vláhou.

Střižný šroub
Pro lehčí půdní podmínky nabízí CLC 
variantu jištění střižnými šrouby. 
Tato varianta stroje CLC má shodné 
provozní parametry jako systém jištění 
Auto-Reset a limitní zatížení je 2 tuny.

Urovnávací disky Kombi disk Dvojité prutové brány Dvě řady disků Ø 510 mm

Prutový válec Ø 550 mm Dvojitý prutový válec Ø 400 mm Dvojitý hřebový válec

Actipack Ø 560 mm Kotoučový válec Flexline Ø 585 mm 

Listová pružina
Kypřič Kverneland CLC je vybaven jistícím 
systémem Auto-Reset, je to ten nejlepší 
způsob ochrany stroje v kamenitých půdních 
podmínkách. Tento systém umožňuje 
nastavit vypínací sílu celého mechanizmu 
individuálně podle konkrétních podmínek. 
Všechny otočné čepy jsou speciálně 
vyrobeny pro tento stroj a vybaveny 
vložkami z otěruvzdorného materiálu. 
Tak je celý systém jištění Auto-Reset 
absolutně spolehlivý a bezúdržbový. 
Spojení spolehlivého systému jištění 

a tepelně zušlechtěných konstrukčních 
částí stroje umožňuje použití speciální 
odlehčené konstrukce slupic (s hmotností 
jen 35 kg). Tím se výrazně sníží hmotnost 
celého stroje, jeho tahový odpor a následně 
i spotřeba paliva při práci. Odlehčená 
konstrukce neznamená u Kvernelandu 
méně odolná. Vypínací síla pro prvních 
5 cm je 550 kg! Tím je zajištěno udržování 
nastavené hloubky zpracování a zamezí 
se vibracím radliček při práci. Stroj 
pak pracuje klidně a má malý pracovní 
odpor, což vede ke snížení nákladů 

na spotřebu paliva traktoru. Na druhou 
stranu charakteristika pružiny umožňuje 
menší zatížení při plném výkyvu radličky 
a tím i menší namáhání držáků slupic 
i celého rámu.

Kverneland CLC Pro – urovnávací sekce

Kverneland CLC Pro – válce



Váš prodejce:

Kverneland Group Czech s.r.o.

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

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.


