
Kverneland CTC

Podmítka a pøíprava
pùdy v jednom



Kverneland CTC − vysoká flexibilita pøi pøípravì pùdy

Pro dnešní moderní farmy 
se mìní po�adavky na zpùsob 
pøípravy pùdy. 
Zkrácení èasu, nezbytného 
na pøípravu pùdy, je nutno 
kompenzovat výkonnìjšími stroji. 
Jako jeden z nejvìtších výrobcù 
pluhù a strojù na zpracování pùdy,
vyu�ívá Kverneland znalostí 
z ka�dodenního nasazení strojù 
této znaèky pro vývoj dalších, 
ještì dokonalejších strojù, které
splòují všechny po�adavky 
na univerzálnost stroje a souèasnì
vysokou kvalitu jeho práce.

Kverneland se zamìøil na dosa�ení
nìkolika cílù pøi kultivaci pùdy:

� zbytky rostlin musí být rovnomìrnì 

promíchány v celém profilu 

zpracované pùdy

� jakékoliv utu�ení pùdy je potøeba 

odstranit

� je−li hlavní pozornost upøena 

na likvidaci plevele, pak správné 

naèasování podmítky je to nejdùle�itìjší

� stejná podmínka platí i v pøípadì 

likvidace slimákù a myší. 

Je−li napøíklad za sucha provedena 

jen mìlká podmítka, bude mít jen 

malý vliv na výskyt slimákù.

Po sklizni je mìlká podmítka nejdùle�itìjší operací v systému nièení plevelù.

Rovnomìrné promíchání rostlinných zbytkù a zpìtné utu�ení povrchu pùdy 

zvyšuje klíèivost plevelù v suchých podmínkách.

Cíle pøi zpracování pùdy

Pøi moderním zpracování pùdy je
dùle�itý po�adavek na univerzálnost
náøadí. Náøadí musí splòovat specifické
po�adavky ka�dého farmáøe, které 

jsou pøedurèeny pùdním typem 
a filozofií zpracování pùdy. Mo�nosti
pou�ití náøadí Kverneland CTC jsou
tak široké, jako po�adavky rùzných

farmáøù z rùzných oblastí. Široká 
paleta mo�ných kombinací pracovních
orgánù zaruèuje, �e Kverneland CTC
bude vyhovovat i vám.

Kverneland CTC − univerzální pro rùzné pou�ití



Kverneland CTC − totální univerzálnost

� 3 rozestupy slupic  � 2 varianty slupic  � 8 typù radlièek 

� 2 typy pøedních øezacích kotouèù  � 4 typy urovnávacích zaøízení

� 3 typy zadního válce

Standardní stroj je vybaven tøemi 

øadami slupic, které jsou rozmístìny

buï 270 mm nebo 330 mm od sebe.

Køídlové radlièky, které mohou být 

namontovány pod dláto, zajiš�ují 

zpracování celého profilu pùdy i pøi

mìlké kultivaci. Vzdálenost mezi 

øadami slupic je a� 150 cm a svìtlá

výška pod slupicí 87 cm. Díky tomu 

se Kverneland CTC neucpává.

Vnìjší køídla jsou odpru�ena pøes 

hydraulické akumulátory a mohou být

nastavena pro rùzné podmínky 

nasazení. V pøípadì, �e Kverneland CTC

je vybaven ètyømi øadami slupic, je

vzdálenost mezi nimi 200 mm, aby

byla zajištìna kvalitní práce pøedevším

pøi vìtším mno�ství rostlinných zbytkù.

Maximální hloubka zpracování je 30 cm.

Pøední nastavení hloubky
Nastavení hloubky vpøedu se dìje pomocí seøizovacího

šroubu opìrného kola. To má rozmìr 340 / 55 x16, co� je

zárukou pøesného nastavení i v lehkých pùdách. Plovoucí 

nastavení oje zajiš�uje plné kopírování povrchu.

Zadní nastavení hloubky
Hloubka v zadní èásti se nastavuje pøes opìrné válce. 

Paralelogramová konstrukce zadního rámu umo�òuje snadné 

nastavení pracovní hloubky. Poloha øady urovnávacích diskù

se pøestavuje souèasnì s válcem, ale jemné doladìní 

urovnávací sekce je mo�né samostatnì. To znamená, �e

nastavení hloubky je jednoduché a u�ivatelsky pøátelské.

Vynikající vlastnosti válce Kverneland Actipack se projeví

pøedevším ve støednì tì�kých a� tì�kých pùdách.

Integrované øezací disky (Kombi disk) rozdrtí hroudy a o zbytek

se postará nastavitelná øada no�ù. Výsledkem je optimální

rozdrcení hrud. Nejvyšší intenzity práce válce Actipack se 

dosáhne v kombinaci s jednou øadou urovnávacích diskù. Tato

kombinace je zvláštì výhodná pro zpracování velkého mno�ství

rostlinných zbytkù a hrud, jako je tøeba kukuøièné strništì.



Unikátní konstrukce slupice splòuje

dnešní po�adavky na intenzivní kultivaci

pùdy. Robustní vzhled je spojen 

s unikátním procesem tepelného 

zpracování dutého profilu slupice. 

Tepelné zpracování je stejného 

standardu jako zpracování slupic pluhu

Kverneland. Tyto slupice jsou povìstné

svou vysokou kvalitou a �ivotností, 

pøièem� snášejí boèní vychýlení a� 20cm.

Slupice CTC
jsou urèeny 

pro práci 

v hloubkách 

do 30cm. 

To zaruèuje 

narušení 

utu�eného dna 

brázdy, co� 

podporuje 

vzlínavost 

vody, dokonce 

i v kamenitých 

pùdách. 

Odstranìní 

utu�ení pùdy 

umo�òuje 

intenzivní 

rùst koøenù 

i v hlubších pùdních vrstvách. Rostliny

proto získají pøístup k �ivinám a zásobì

vody v hlubších vrstvách pùdy.

Slupice Kverneland CTC je vybavena

Auto−reset non stop jištìním. Je to stejný

systém, který se pou�ívá na pluzích

Kverneland ji� dlouhá léta. Svazek 

listových pru�in, které zajiš�ují hladké

pøekonání pøeká�ek i v tì�kých 

kamenitých pùdách, je zárukou vysoké

spolehlivosti a nevy�aduje �ádnou

údr�bu. Pøítlak tohoto systému mù�e

být navýšen, je−li to potøeba. Všechny

otoèné spoje této slupice jsou vyrobeny

z tepelnì zpracovaného materiálu 

v kvalitì Kverneland. Tedy pouzdra 

a èepy nepodléhají takovému 

opotøebení a není tøeba jejich údr�ba. 

Po�adavek na ta�nou sílu slupice CTC

je ni�ší v porovnání se slupicí 

z pevného materiálu. Pøi vysokém 

poètu slupic na podmítaèi je potom

sní�ená nároènost na tah ji� znatelná 

a znamená sní�ení spotøeby paliva.

Pøední míchací a øezací disky

Kverneland vyvinul systém pøedních

øezacích diskù pro narušení nebo 

zapravení rostlinných zbytkù pøed 

slupicemi kultivátoru, obdobnì jako

na secím stroji MSC. Má centrální 

regulaci hloubky a individuální 

pry�ové jištìní ka�dého disku.

Pøední øezací disky

Systém tvoøí øada zubatých rovných

diskù montovaných pøed první øadou

radlièek. Je ideální pro práci 

po kukuøici, nebo� rozøezáním slámy

se zlepšuje prùchodnost podmítaèe 

a zamezuje se jeho ucpávání.

Pøední míchací disky

Systém obsahuje øadu zubatých 

vypouklých diskù, které jsou ideální pro 

práci s velkým mno�stvím rostlinných

zbytkù. Øada diskù èásteènì zpracuje

slámu le�ící na povrchu strništì tak,

aby slupice byly schopny promíchat

veškerý zpracovávaný materiál.



Technická specifikace

CTC 400 CTC 500 CTC 600

Pøepravní šíøka (m) 3,00 3,00 3,00

Poèet øad (rozteè mm) 3 (270) nebo 4 (200) 3 (270) nebo 4 (200) 3 (270) nebo 4 (200)

Typ radlièky CLC s listovým jištìním Auto−reset nebo jištìní støi�ným šroubem

Øezací úhel Regulovatelný seøizovacím šroubem

Poèet radlièek (rozteè mm) / 15 (270) / 4,00 17 (270) / 4,60 21 (270) / 5,70

/ pracovní šíøka (m) 19 (200) / 3,80 23 (200) / 4,60 29 (200) / 5,80

Rovnání urovnávací disky, dvì øady prutových bran, Kombi disk prùmìr 510 mm

Zadní válec (prùmìr mm) Antipack (560), Flexline (600), dvojité disky (500) do X

Rám 200 x 200 mm / rozšíøení 100 x 100 mm

Prùchodnost (m) 0,87 0,87 0,87

Závìs kat. III kat. III kat. III

Pøepravní kola 400 / 60 x 15,5 nebo 480 / 45 x 17

Hmotnost (kg) 3800 4200 5000

Dnešní velké farmy, mnohdy 
s dlouhými pøejezdy mezi pozemky,
kladou také vysoké nároky 
na stroje ve spojitosti s pøepravou
po pozemních komunikacích.

U Kverneland CTC je mo�nost sní�it

výšku celého stroje pro pøepravu, co�

zlepšuje jeho stabilitu a umo�òuje snadné

ovládání pøi pøejezdech. V základním

vybavení je také hydraulické odpru�ení

nápravy. Aby Kverneland CTC 

splòoval legislativní nároky na provoz 

po pozemních komunikacích, je nutné

jej vybavit pneumatickými brzdami,

které jsou montovány na pøání.

Pøestavení z pracovní do pøepravní

polohy a obrácenì je velmi snadné 

a rychlé. Hydraulické pøepravní 

zámky se automaticky uvolní 

pøi rozkládání stroje.



KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

Tel.: 00420 311 636 766

Fax: 00420 311 621 822

www.kvernelandgroup.cz

KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Tel.: 00421 356 492 892−3

Fax: 00421 356 445 940

www.kverneland.sk

Kverneland Group je 

nejvìtším specializovaným

výrobcem a dodavatelem

zemìdìlských strojù 

na svìtì. Kverneland Group

je skupina silných 

továrních znaèek, které

nám umo�òují poskytovat

jak zemìdìlcùm, tak 

i obchodním zástupcùm,

jedineènou a kompletní

øadu vysoce kvalitních 

výrobkù pro zpracování

pùdy, sklizeò pícnin, setí,

rozmetání a postøikování.

Prodejce:

Kverneland − èíslo 1 ve výrobì pluhù. 

Kompletní program se skládá ze všech

typù a velikostí pluhù. Nesené pluhy

od 2 do 7 radlic.

Polonesené a nápravové pluhy

od 5 do 12 radlic.

Program rùzných kultivátorù Kverneland

zahrnuje nìkolik kultivátorù, speciální

kombinace, hloubkové kultivátory 

a podrýváky.

Rotaèní brány a rotaèní kypøièe Kverneland

prošly bìhem minulých let rozsáhlým 

vývojem a nyní získávají èím dál vìtší

podíl na trzích celého svìta.

Ptejte se i na jiné stroje z programu
Kverneland...

Kverneland ES

Kverneland PW

Kverneland CLC

Rotaèní brány Kverneland


