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Viso ūkininkavimo potencialo realizavimas reiškia 
ne tik jūsų verslo augimą ir plėtrą, pasėlius ar 
gyvulius, bet ir pelną. Gerinkite produktyvumą ir 
pelningumą sutelkdami dėmesį į pozityvius dalykus 
ir sumažindami nepalankius veiksnius – naudokite 
stiprią, tam skirtą valdymo sistemą.

Sėkmės šaltinis yra užsispyrimas ir aiškūs tikslai, 
tinkamos strategijos parengimas ir tinkamas 
investicijų paskirstymas ateičiai. Kokybiškiems 
rezultatams reikia teisingų idėjų ir įrangos. Kai 
reikia padaryti darbą, jums reikia optimalios 
sąrankos ir išmanių sprendimų, kurie padėtų 
lengviau ir pelningiau dirbti. Jums reikia 
sprendimų, kurie palengvina sudėtingas ir 
komplikuotas sąlygas.

KAI ŪKININKAVIMAS
REIŠKIA VERSLĄ



SĖJA

Efektyvi sėja reiškia greitį, kai dirvožemis 
sėjai yra kaip tik toks, kokio reikia. Tokiu 
atveju jūsų pasėliai pradės tinkamai augti.



GREITIS UNIVERSALUMAS

EFEKTYVUMAS

SĖJIMAS



Greitis
Kai laikas tinkamas, norite sėti nedelsiant. 
Geriausia yra tik ši diena. Rytoj sąlygos gali 
pablogėti. Greitis yra svarbus. Jums reikia 
mašinos, kuri būtų tinkamo pajėgumo, kad laiku 
atliktų darbą.

Universalumas
Jūs norite, kad jūsų mašina būtų universali. 
Kiekvieno lauko dirvožemio struktūra yra savita ir 
kelianti konkrečias sąlygas darbui. Jums reikia 
sėjamosios, kurią lengva reguliuoti, geriausia – iš 
traktoriaus kabinos. Nenorite prarasti brangaus 
laiko.

Efektyvumas
Ši sėjamoji sukurta kiek įmanoma mažesnio 
svorio, todėl jai reikia sąlyginai mažos traukos 
jėgos. „u-drill“ pasižymi dideliu našumu ir 
operatoriaus patogumu, todėl nuolat pasieksite 
gerų rezultatų, net ir dirbdami dideliu greičiu.

Sėjimas
Norite pasitikėti, kad darbas bus atliktas tobulai: 
vienu važiavimu išlyginta dirva, sutankintas 
dirvožemis, tiksliai ir sklandžiai įterptos sėklos. 
„Kverneland u-drill“ universali sėjamoji yra 
pajėgi, lengvai reguliuojama ir tobulai įterpia 
sėklas.

Didžiausias įmanomas sėjimo efektyvumas.

EFEKTYVI SĖJA

KAD JŪSŲ PASĖLIAI PRADĖTŲ TINKAMAI AUGTI



APŽVALGA

APŽVALGA

5 VEIKSMAI VIENU VAŽIAVIMU

„u-dril“ yra modulinės konstrukcijos, surinkta iš patvarių „Kverneland“ 
dalių. Puikus dirvos paruošimas, išlyginimas ir sutankinimas, sėklų 
įterpimas ir užvertimas vienu metu.

Laiko ir pinigų taupymas

Dirvos išlyginimas
Kad darbas būtų atliktas kaip įmanoma 
geriau, priekinių ratų tankintuvas išlygina 
dirvą, sutraiško didelius grumstus ir tokiu 
būdu suteikia galimybę optimaliai valdyti gylį 
naudojant šiuos įrankius. Priekinės 
padangos skersmuo yra 800 mm. Kai 
nereikia, jį galima pakelti hidrauliniu būdu.

Dirvos paruošimas
Dvi eilės žemės dirbimo diskų užtikrina 
gražų ir vienodą įdirbimą per visą darbinį 
plotį. Svarbi ypatybė – patvarus žemės 
dirbimas su kūgio formos diskais ir atskira 
pakaba. Dėl hidraulinės sistemos, dirbimo 
diskus galima reguliuoti iš traktoriaus 
kabinos.

Sutankinimas prieš sėjimą       
Birų dirvožemį sutankina didelių padangų 
tankintuvai. Puikus sėjos gylio valdymas ir 
optimalus sėklos ir dirvožemio sąlytis 
užtikrina nepriekaištingą darbą. Didelės 
padangos skersmuo yra 900 mm, todėl 
labai sumažėja reikalingos traukos jėga.

Sėjimas vienodame gylyje
Mašinos pagrindas yra sėjos noragėliai. Jų 
siauras profilis su šiek tiek prasilenkiančiais 
plieno diskais leidžia lengvai prasiskverbti į 
dirvožemį. Beveik visas noragėlio 
spaudimas (100 kg) naudojamas 
integruotiems suspaudimo ratams. 
Rezultatas – vienodas sėjimo gylis net 
dirbant dideliu greičiu.

Sėklų užvertimas
Dirvos akėjimas užbaigia sėjimo darbą. S 
formos arba pirštinės akėčios užtikrina 
optimalų sėklų užvertimą. Darbo 
intensyvumą galima nustatyti naudojant 
bepakopį slėgio reguliavimą ir tris skirtingus 
kampus.
Norint išvengti akėčių sugadinimo 
važiuojant atbuline eiga, įrengtas efektyvus 
atbulinės eigos įtaisas.



APŽVALGA



DOZATORIUS „ELDOS“

Sėjimo greitis yra 
pakankamai pastovus per 
visą sėjamosios plotį. 
Maksimalus klaidos dydis 
siekia 12 % (OSR), 7 % 
(kviečiai) ir 7 % (žolė). 
Diagrama: ST.

Kverneland u-drill OPTIMALUS SĖKLŲ DOZAVIMAS SU „ELDOS“
AUTOMATINIS IR SAUGUS

ELDOS yra , skirtas „Kverneland“ sėjamosioms. Tai  elektra varomas dozavimo įtaisas
moderni technologija, skirta tobulam sėklų dozavimui.

ELDOS valdoma naudojant „Kverneland e-com“ programinę įrangą, kuri visiškai suderinama 
su ISOBUS. Naudojant automatinį valdiklį GEOCONTROL, matavimo įtaisas sustabdomas/ 
paleidžiamas automatiškai. Išvengiama dvigubo sėklų užsėjimo arba sėklų neužsėjimo 
galulaukėse ar nelygios formos laukuose. Specialūs jutikliai užtikrina visišką valdymą iš 
traktoriaus kabinos.

Kalibravimas yra automatinis, galima pakeisti įvairias sėjimo rites net kai sėkladėžė yra pilna 
nenaudojant papildomų įrankių. Jutiklis stebi sėjimo rites ir įspėja, jei netyčia panaudojama 
netinkama sėjimo ritė.

Geri rezultatai dėl greičio reguliavimo per visą sėjamąją

Šaltinis: žurnalas „Profi“
Anot žurnalo „Profi“ atlikto bandymo, sėjimo greičio santykis per visą sėjamąją (t. y. paskirstymo vidurkis) buvo 
2,7 % kviečiams, 3,3 % žolei ir 3,7 % OSR.



�  Lengva keisti sėjimo rites

�  Penkios ritės visų rūšių sėkloms ir       
trąšoms

�  Save stebinti sistema

�  Sėjos norma nuo 1–400 kg/ha.
      (atsižvelgiant į darbinį plotį ir greitį)

�  Paprastas ir automatinis  
kalibravimas

DOZATORIUS „ELDOS“



40:60

400 kg/ha

40:60

Sėkladėžės talpos „u-drill plus“ 
padalintos santykiu 40:60

Didelė talpa, didelis greitis: sėjos 
norma iki 400 kg/ha atsižvelgiant į 
darbinį plotį ir greitį.

Iki 12 % gausesnis derlius dėl 
tikslaus patręšimo.



Greitis ir efektyvus našumas – tai siūlo „u-drill“. Mašina gali važiuoti net 
18 km/val. ir tuo pačiu išlaikyti pastovų darbinį gylį. Sėjimo gylį ir 
noragėlio spaudimą galima valdyti paspaudus mygtuką traktoriuje.

„u-drill“ greitai paruošiama darbui. Visus svarbius nustatymus galima atlikti 
naudojantis kabinoje įrengtu kompiuteriu – nuo paprasto kalibravimo iki 
reguliavimo dirbant laukuose. Kadangi važiuojant galima reguliuoti sėjimo gylį, 
noragėlio spaudimą ir automatinį galulaukės valdymą, „u-drill“ operatorius gali 
dirbti patogiai ir lengvai.

„u-drill“ galima įsigyti arba kaip , standartinę sėjamąją („u-drill“) arba kaip grūdų 
ir trąšų versiją („u-drill plus“). Abejų versijų konstrukcija yra lengva, tačiau tvirta, 
todėl su „u-drill“ galima dirbti įvairiose vietose. Jų darbinis plotis yra 3,0, 4,0 ir 
6,0 m. Atsižvelgiant į darbinį plotį, sėkladėžės talpa yra 3 000 l (3,0 ir 4,0 m), 4 
350 l (6,0 m) arba 4 200 l (6,0 m).

„u-drill plus“ sėkladėžė padalinta per ilgį. Proporcija yra 40:60. Abejose pusėse 
atitinkamai įtaisyta po dozatorių.

Privalumas universaliam naudojimui.

„U-DRILL“ IR „U-DRILL PLUS“

DIDELIS GREITIS IR MAKSIMALUS NAŠUMAS
„u-drill“ IR „u-drill plus“



ELDOS„u-drill plus“ sukurta tobulam tręšimui ir trąšų įterpimui sėjos metu. Ji gali 
tręšti  iki 400 kg/ha greičiu (atsižvelgiant į greitį ir plotį). 6,0 m versijos slėginė 
sėkladėžės sistema užtikrina, kad tręšimo greitis būtų išlaikomas net ir 
sudėtingiausiomis sąlygomis. Hidraulinę ventiliatoriaus pavarą varo traktoriaus 
hidraulika.

1.Trąšų įterpimas iš žemės dirbimo diskų
Iš išleidimo angų, esančių žemės dirbimo diskų antroje eilėje, trąšos įterpiamos tiksliai tarp 
dviejų sėjimo eilučių. Visi augalai turi vienodą prieigą prie trąšų. Reguliuojant žemės dirbimo 
diskų darbinį gylį, galima nustatyti trąšų išbarstymo gylį.

2.Trąšų įterpimas sėjimo eilutėje
Trąšos sėjimo eilutėje įterpiamos naudojant dviejų diskų CD noragėlį. Trąšos įterpimas 
kartu su sėklomis. Tai ypač tinka fosforo trąšoms, kad būtų palaikomas pradinis daigumas ir 
augalo vystymasis efektyviausiu būdu. Speciali dviejų diskų noragėlio su dviem išleidimo 
angomis konstrukcija suteikia galimybę sėti dvi skirtingas kultūras vienu važiavimu.

Tyrimai su pavasarį pasėtais pasėliais parodė, kad derlius pagausėja iki 12 % palyginus su 
pasėliais, kuriems tręšti (čia: NPK) buvo naudojami kiti būdai.
(Šaltinis: Landsforsøgene 2012, DK)

Iki 12 % gausesnis derlius.

Modelis
Dozatorių 

ELDOS skaičius Sėjos norma

„U-DRILL PLUS“

EILUTĖJE ARBA TARP EILUČIŲ

TRĄŠŲ ĮTERPIMAS



„U-DRILL PLUS“

ĮTERPIMAS SU ŽEMĖS DIRBIMO DISKAIS IR CD NORAGĖLIU
(2 PASKIRSTYMO GALVOS)

ĮTERPIMAS SU CD DVIEJŲ DISKŲ NORAGĖLIU
(2 PASKIRSTYMO GALVOS)

ĮTERPIMAS ARBA SU CD DVIEJŲ DISKŲ NORAGĖLIU ARBA ŽEMĖS DIRBIMO DISKAIS IR NORAGĖLIU
(3 PASKIRSTYMO GALVOS)

1-OJI GALIMYBĖ. TRĄŠOS ĮTERPIAMOS TARP EILUČIŲ 1-OJI GALIMYBĖ. TRĄŠOS ĮTERPIAMOS SĖJIMO EILUTĖSE

2-OJI GALIMYBĖ. 2 RŪŠIŲ SĖKLOS SĖJIMO EILUTĖJE2-OJI GALIMYBĖ. 2 RŪŠIŲ SĖKLOS DVIEJUOSE SKIRTINGUOSE SĖJIMO GYLIUOSE

1-OJI GALIMYBĖ 2 IŠBARSTYMAS SĖJIMO EILUTĖJE 2-OJI GALIMYBĖ 2 IŠBARSTYMAS TARP EILUČIŲ

Trąšos
įterpiamos tarp eilučių, trąšų gylys 
nustatomas pagal žemės dirbimo 

diskus.

Su CD dvigubo
įleidimo noragėliu trąšos 

išbarstomos sėjimo vagoje.

Su CD dviejų diskų noragėliu dviejų 
rūšių sėklos įterpiamos toje pačioje 

eilutėje.

Žemės dirbimo diskų, pvz., pupelės 
sėjamos tarp rapsų 

Su CD dviejų diskų noragėliu 
trąšos ir sėklos įterpiamos 
sėjimo vagoje skirtingame 

sėjimo gylyje.

Žemės dirbimo diskų
išleidimo angos įterpia, 

pavyzdžiui, pupas tarp rapsų 
sėklų kas 25 cm. Šį gylį nustato

žemės dirbimo diskai. sėjimo 
gylyje.

sėklos

rapsai

sėklos

sėklos

sėklos

sėklos

sėklos

sėklos

sėklos

sėklos
sėklos

rapsai

sėklos

rapsai

sėklos

rapsai

trąšos

pupos

trąšos

trąšos

trąšos

trąšos

trąšos

trąšos

trąšos

trąšos
trąšos

pupos



� 12 kartų ilgesnis tarnavimo laikas
Visiškai integruoti priežiūros nereikalaujantys 
guoliai dėl patvarių įvorių, kurios išimtinai 
sukurtos „Kverneland“, užtikrina 
ilgaamžiškumą.

� Savaime išsivalantys prispaudimo ratai
Prispaudimo ratai (380 mm skersmens) 
pagaminti iš specialios tuščiavidurės gumos, 
kuri savaime išsivalo.

� Centralizuotai valdomas sėjimo gylis
Sėjimo gylio reguliavimas valdomas 
naudojant ISOBUS terminalą.

� Tik vienos rūšies noragėlis
Tikslus matymas ir supaprastinta techninė 
priežiūra.



CD NORAGĖLIS

Dėl labai plono CD noragėlio, pajudinamas tik labai 
mažas dirvožemio kiekis. Todėl reikia mažiau 
spaudimo norint pasiekti tinkamą sėjimo gylį. Todėl 
daugiau galimo noragėlio spaudimo perduodama 
prispaudimo ratams. Rezultatas – labai lygus 
užsėjimas.

Dėl plonesnio CD noragėlio profilio, 
sunaudojama mažiau degalų
„u-drill“ CD noragėlio profilis labai plonas, jo 
kampas – tik 8°.

Yra aiškus santykis tarp sėjos disko pjovimo 
kampo ir galios: kuo mažesnis kampas, tuo mažiau 
reikia galios, tuo mažiau sunaudojama degalų.

Reikia iki 25 % mažiau įsiskverbimo jėgos.

TOBULAM SĖKLŲ ĮTERPIMUI
CD NORAGĖLIS





SĖKLOS GUOLIAVIETĖS PARUOŠIMAS

Priekinių ratų tankintuvas –  didesnis atramos plotas sumažina sutankinimą
Norint tobulo rezultato esant bet kokioms sėjimo sąlygoms, „Kverneland“ rekomenduoja „u-drill“ 
priekinio rato tankintuvą, kuris paskirsto apkrovą didesniame plote. Todėl sąlyčio spaudimas ir 
pasipriešinimas riedėjimui sumažėja ir dirvos sutankinimui prarandama mažiau galios. Be to, dėl 
patobulinto padangos paviršiaus protektoriaus, dirvožemiui tenka mažesnės važiavimo apkrovos.

Žemės dirbimo diskai
Žemės dirbimo diskus sudaro dvi eilės labai agresivių kūginių diskų. Diskai yra 5 mm storio ir 
sustiprinti, todėl ilgai tarnauja. Dėl jų kūginės formos, pjovimo kampas išlieka pastovus. Didelis 
sukimosi greitis užtikrina nepriekaištingą pjovimo ir maišymo kokybę.

Prasilenkiančių padangų tankintuvas
Puikus noragėlių gylio valdymas, optimalus sėklos ir dirvos kontaktas kapiliariniu veiksmu, 
atsilaisvinusi dirva vėl sutankinama dideliu padangų tankintuvu.
Didelis padangos – 900 mm – skersmuo ir prasilenkianti padėtis labai sumažina traukos jėgą, kurios 
reikia mašinai, ir tokiu būdu užtikrina nuolat gerą darbo rezultatą.

Reikia mažiau traukos.

TOBULAI SĖKLOS GUOLIAVIETEI IR DIDŽIAUSIAM AUGIMUI
PROFESIONALUS DIRVOS PARUOŠIMAS



GALULAUKĖS VALDYMAS

„u-drill“ įdiegta visiškai automatizuota galulaukės valdymo sistema. Tai vairuotojui padeda 
sutaupyti daug laiko ir palengvina darbą.

Naudodamas tik vieną mygtuką, „u-drill“ vairuotojas gali įjungti galulaukės sekimą ratais, diskais ir 
noragėlio disku, kurie visi atlieka automatines operacijas etapais. Kėlimo etapas, prasidedantis ties 
sėjos disku, užtikrina pastovaus dydžio palaikymą iki galulaukės.

Kai prasideda galulaukės etapas, dozatorius sustoja automatiškai, todėl išvengiama dvigubo 
pasėjimo. Galulaukėje sėklų žarnos yra tuščios.
Tai sutaupo iki 5 % sėklų.

Vairuotojas gali dėmesį sutelkti į mašinos vairavimą ir tinkamai atliekamą darbą. Be to, išvengiama 
dvigubo sėjimo arba nepasėjimo. Naudojant galulaukės valdymą, darbą galima atlikti greičiau, tiksliau 
ir efektyviau. Kad veiktų, sėjamajai reikia tik vienos dviejų krypčių hidraulinės poros.

Didelis padangos – 900 mm – skersmuo ir prasilenkianti padėtis labai sumažina traukos jėgą, kurios 
reikia mašinai, ir tokiu būdu užtikrina nuolat gerą darbo rezultatą.

Užtikrina didžiausią patogumą vairuotojui

Funkcija                                          u-drill                  I konkurentas          II konkurentas

Kabinoje valdomas žemės dirbimo diskų gylis

Kabinoje valdomas sėjimo gylis

Kabinoje reguliuojamas noragėlių slėgio spaudimas

Galulaukės valdymas

DIDŽIAUSIAM PRODUKTYVUMUI
GALULAUKĖS VALDYMAS



GALULAUKĖS VALDYMAS

Apsauga nuo dvigubo 
pasėjimo galulaukėje 
sutaupo iki 5 % sėklų



Turėdamas GPS, ūkininkas gali tiksliai pasėti, patręšti ir nupurkšti 
be dubliavimo. „iM Calculator“ programa apskaičiuoja sąnaudas 
naudodama šias GPS funkcijas.

Įvedus būtinus duomenis, skaičiuoklė aiškiai parodo, kiek pinigų galite 
sutaupyti.

Sutaupytų sėklų kiekis priklauso nuo lauko dydžio ir formos ir gali siekti 
daugiau nei 5 %.

„iM Calculator“ programą, skirtą telefonams ir planšetiniams 
kompiuteriams, galite atsisiųsti nemokamai iš „App Store“ arba „Google 
Play“.

Internetinę skaičiuoklę galite rasti mūsų svetainėje: 
http://imcalculator.kvernelandgroup.com/#/

„U-DRILL“ IR „U-DRILL PLUS“

Sutaupykite sėklų ir pinigų!

NEMOKAMAS ATSISIUNTIMAS
„iM CALCULATOR“ PROGRAMA



Sužavėtas maža traukos jėga ir 
tobulu sėklų įterpimu

„Kai norėjau nusipirkti naują sėjamąją, 
turėjau dvi „Optima“ sėjamąsias. Kadangi 
buvau labai patenkintas „Optima“, 
„Kverneland“ sėjamosios „u-drill“ buvo 
pirmasis apžiūrėtas pasirinkimas. Esu 
mechanikos inžinierius, taigi kruopščiai 
apžiūrėjau mašiną iš techninės pusės. 
Rezultatai buvo tokie įtikinami, kad savo 
laukuose išbandžiau bandomąją mašiną. 
Po pirmųjų 10 hektarų supratau, kad ši 
mašina yra tai, ko ir ieškojau. Mane 
sužavėjo maža traukos jėga ir sėklų 
įterpimas. Dėl šios priežasties, aš pasilikau 
šią mašiną. Aš ją nedelsiant nusipirkau ir 
esu iki šiol patenkintas.“

Szűcs Zoltán, Vengrija
1 200 ha, pasėliai: kukurūzai, hibridiniai 
kukurūzai, kviečiai, facelijos, aguonos, 
klimatas: žemyninis



„ISOMATCH“ GAMINIAI

„Kverneland“ nepriekaištingo ūkininkavimo pasiūlymas yra jūsų 
sėkmingo žemės ūkio verslo pagrindas. Naudodami elektroniką, 
programinę įrangą, palydovines technologijas, internetinius įrankius ir 
didžiuosius duomenis galite efektyviau naudoti savo žemės ūkio įrangą 
ir siekti didesnio pelno iš savo pasėlių.

Padidinkite savo sėkmę per el. mokymus 
IsoMatch Simulator yra nemokama atsisiunčiama virtuali 
mokymo programa. Ji imituoja visas „IsoMatch“ funkcijas. 
Universalūs terminalai ir „Kverneland“ ISOBUS mašinos. 
Išmokite ir susipažinkite su savo mašina, kad 
išvengtumėte klaidų ir padidintumėte mašinos našumą.

Geriausia apžvalga ūkio valdyme   
IsoMatch FarmCentre yra pirmasis sprendimas iš 
telematikos sprendimų serijos. Šis mašinų parko valdymo 
sprendimas taikomas jūsų ISOBUS mašinoms kartu su 
„IsoMatch Tellus GO/PRO“. Nesvarbu, ar norite valdyti 
savo mašinų parką, valdyti užduotis nuotoliniu būdu ar 
analizuoti mašinos našumo duomenis, „IsoMatch 
FarmCentre“ pateikia tai kaip efektyvią internetinę 
programą, susiejančią padargus, traktorius, terminalus ir 
debesį į vieną duomenų ir jungiamumo srautą.

Maksimalus ekonomiškumas. 
„IsoMatch GEOCONTROL“ 
nepriekaištingą ūkininkavimo 
programą sudaro nemokamas 
vadovas ir duomenų valdymas. 
Galima išplėsti šią programą 
įtraukiant skyrių valdymą ir 
(arba) kintančio greičio 
valdymą.

iM ŪKININKAVIMAS – išmanus, efektyvus ir lengvas ūkininkavimas

VALDYKITE SAVO ŪKĮ KAIP VERSLĄ
NAUDODOKITĖS MŪSŲ „ISOMATCH“ NEPRIEKAIŠTINGO
ŪKININKAVIMO PASIŪLYMU

NAUJA

Sumažinkite dubliavimąsi
ir sutaupykite iki 15 % išlaidų
su „IsoMatch GEOCONTROL“



„ISOMATCH“ GAMINIAI

NAUJA

NAUJA

NAUJA

NAUJA

Lengvas valdymas
IsoMatch Tellus GO yra ekonomiškas 
7 colių terminalas, specialiai sukurtas, 
kad mašiną būtų galima valdyti 
lengvai. Lengvai nustatykite mašiną 
naudodami klavišus ir rotacinį jungiklį, 
kad vairuodami optimaliai 
valdytumėte.

IsoMatch Grip
Šis ISOBUS pagalbinis įtaisas skirtas 
užtikrinti maksimalų mašinos valdymą 
ir efektyvų ūkininkavimą. Valdykite iki 
44 įdiegtų funkcijų iš vieno įrenginio.

IsoMatch InLine
Šviesos diodų juosta rankiniam 
valdymui, įskaitant būsenos 
informaciją. Valdykite atstumą nuo A 
iki B linijos ir vairuokite į idealią padėtį.

IsoMatch (Multi)Eye 
prie „IsoMatch“ universalių terminalų 
prijungia iki 4 kamerų. Tai suteikia 
jums visišką valdymą, be to, galite 
matyti visos mašinos veikimą.

Būkite profesionalai didindami savo 
produktyvumą

IsoMatch Tellus PRO 12 colių terminalas yra optimalus 
„viskas viename“ valdymo sistemos, kuri įrengta traktoriaus 
kabinoje, įskaitant automatinį vairavimą, sprendimas. Prie jo 
galima prijungti visas ISOBUS mašinas, naudotis tiksliomis 
ūkininkavimo programomis ir ūkio valdymo sistemomis. Jis 
siūlo viską, ko jums reikia, kad iš savo mašinos ir pasėlių 
gautume kiek įmanoma daugiau, ir sutaupytumėte
trąšų, chemikalų ir sėklų naudodami automatinį skyrių 
valdymą ir kintančio greičio valdymą. Unikalus dvigubas 
ekranas suteikia galimybę vienu metu matyti ir valdyti dvi 
mašinas ir (arba) procesus.

100 % dėmesys, maksimalus našumas 

IsoMatch AutoDrive-E siūlo automatinio traktoriaus 
vairavimo funkciją. Valdykite savo darbą, kad būtumėte 
efektyvesni ir išvengtumėte dubliavimosi, taip sutaupysite 
iki 15 %, užtikrinsite geresnes pasėlių augimo sąlygas ir 
didesnį derlių. (Tik kartu su „soMatch Tellus PRO“).

Lengvas valdymas

IsoMatch Tellus GO yra ekonomiškas 7 colių terminalas, 
specialiai sukurtas, kad mašiną būtų galima valdyti 
lengvai. Lengvai nustatykite mašiną naudodami klavišus ir 
rotacinį jungiklį, kad vairuodami optimaliai valdytumėte.

100 % susitelkimas
 į rezultatą laukuose su

 „IsoMatch AutoDrive-E“

Pagerinkite veiklos didžiausią efektyvumą 
ir generuokite mažiau išlaidų



DALYS IR APTARNAVIMAS

Ar žinojote, kad „Kverneland“ dalys gaminamos pagal tuos pačius 
aukštus standartus ir griežtas specifikacijas kaip ir „Kverneland“ 
mašinos? Originalios dalys visada veiks ir tiks, kaip numatyta, bei 
užtikrins, kad jūsų mašina veiktų didžiausiu efektyvumu.

„Kverneland“ yra kokybės simbolis nuo 1879 m. Mūsų turima patirtis kartu su 
nuolatiniu siekiu tobulinti savo gaminius užtikrina, kad savo „Kverneland“ mašinai 
įsigysite geriausias dalis. Dalys ir aptarnavimas apsupa jūsų mašina saugos 
tinklu. Mašinos kokybė užtikrina optimalų naudojimą, o dalių kokybė – mažas 
priežiūros išlaidas ir ilgesnį tarnavimo laiką.

Mūsų ilgalaikiai santykiai prasideda jums įsigijus „Kverneland“ mašiną ir mes 
visada būsime šalia jūsų, kad galėtume padėti. Mes jums parodysime kelią, kaip 
užtikrinti, kad pasiektumėte didžiausią efektyvumą, produktyvumą ir pelną.

Nekenkite kokybei pigiais sprendimais. Atsiminkite, kad tik originalios 
„Kverneland“ dalys yra užtikrintas sprendimas gauti tai, ko tikimasi iš 
„Kverneland“ mašinos.

ORIGINALIOS DALYS IR APTARNAVIMAS
                TIK NAUDODAMI ORIGINALIAS DALIS GALĖSITE SAKYTI, 
                KAD JŪSŲ MAŠINA YRA „KVERNELAND“



DALYS IR APTARNAVIMAS

JŪSŲ DALIŲ SPECIALISTAS
Mūsų pasauliniame pardavėjų tinkle rasite savo 
vietos pardavėją, kuris visada pasiruošęs jums 
padėti. „Kverneland“ pardavėjas yra susipažinęs 
su kiekvienu mašinos centimetru ir mielais 
pasidalins savo patirtimi, siekdamas užtikrinti, 
kad dirbdami mašina išnaudotumėte visą 
potencialą.

Dalių specialistas turi visas dalis, kurių jums 
reikia, taip pat patalpas, kuriose jūsų mašina 
būtų apžiūrėta. Reguliariai apsilankykite pas 
„Kverneland“ pardavėją, kad sužinotumėte 
naujausias akcijas ir naujienas apie gaminius, 
kurių kitur nerasite.

VISADA PASIEKIAMI
Laikas yra pinigai, ir mes suprantame, kaip 
svarbu gauti reikiamas dalis laiku! Jūsų 
„Kverneland“ pardavėjui padeda didžiulis 
platinimo tinklas, kuris tiekia jums tai, ko 
konkrečiai reikia ir kada reikia.

Mūsų pagrindinis platinimo centras įsikūręs Meco 
mieste Prancūzijoje. Strateginė vieta, iš kurios 
dalys platinamos į visus pasaulio kampus. 
Turėdami 70 000 dalių atsargų ir dirbdami 24/7, 
mes pasiruošę tiekti jums dalis bet kuriuo metu!

LENGVA PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS
Galbūt ieškote išsamios savo mašinos dalių 
apžvalgos? O galbūt jums reikia daugiau 
techninės informacijos? Mūsų internetinėje 
ieškos duomenų bazėje Quest yra visa į vieną 
vietą surinkta informacija apie jūsų mašiną.

Joje yra visi dokumentai, pavyzdžiui, dalių 
vadovai, naudojimo vadovai, programinės 
įrangos naujiniai ir DUK. Quest galima naudoti 
keliomis skirtingomis kalbomis ir šią duomenų 
bazę galima pasiekti iš bet kurios vietos ir bet 
kada.
Visus atsakymus lengva rasti, teikia tik kelių 
spustelėjimų!



TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis                                                                                                                             u-drill rigid                                 u-drill fold                                   u-drill plus

Darbinis plotis (m)

Transportavimo plotis (m)

CD noragėlių skaičius

Dozatorių skaičius

Sėkladėžės talpa (L)

Reikalingas alyvos kiekis

Vienpusė hidraulinė pora + nulinio slėgio grąžinimas ventiliatoriaus pavara

1 dviguba dvipusio veikimo hidraulinė pora įrangos valdymui

Galios reikalavimas – 12 V > 70 ACD dviejų diskų noragėliai

CD dviejų diskų sėklų išleidimo anga

Noragėlio spaudimas iki 100 kg

Sėklų įterpimo gylio elektrinis-hidraulinis reguliavimas naudojant ISOBUS terminalą

Prispaudimo ratai (300 x 500 mm skersmens)

Tarpueilis (12,5 cm)

Noragėlių prasilenkimas vienas kito atžvilgiu (17,5 cm)

Sėjamosios greičio radaras

Sėklų lygio daviklis sėkladėžėje (Nr.)

Ventiliatoriaus greičio daviklis

Dozatoriaus daviklis

Elektroninis pusės sėjamosios pločio išjungimas

Viduryje sumontuotas priekinis tankintuvas (800 mm skersmens) 3 ratai

Sukomplektuotas pilnas priekinis tankintuvas (800 mm skersmens)

Žemės dirbimo diskų elektrinis-hidraulinis reguliavimas naudojant ISOBUS terminalą

Žemės dirbimo diskai (460 mm skersmens)

Prasilenkiančių padangų tankintuvas (900mm skersmens)

Techninės priežiūros platforma, transportavimo keliu žibintai, sėkladėžės vidaus žibintas

Hidraulinė ventiliatoriaus pavara

Prikabinimas kat. 3N (825 mm)

Prikabinimas kat. 3 (965 mm)

Prikabinimas kat. 4 (965 mm)



Darbinis plotis (m)

Hidrauliškai reguliuojama segmentinė lyginimo lenta

S formos sėjamosios akėčios (10 mm)

Pirštinės akėčios (12 mm)

Kalibravimo komplektas

Užpylimo sraigė

Hidrauliškai atlenkiamas vėžių ženklintuvas su karpytais diskais

Traktoriaus vėžių purentuvai (2 purentuvai per vėžes)

Pneumatiniai stabdžiai

Hidrauliniai stabdžiai

Pailgintas sukabintuvas traktoriams su dvigubomis padangomis iki 4,5 m

Technologinių vėžių ženklintuvas

Tarpinės akėčios

Šviesos diodų darbiniai žibintai

„iM Tellus“ su ISOBUS nesuderintais traktoriais

„iM Tellus“ ISOBUS suderintais traktoriams

Sėkladėžės svėrimo sistema su atskiru ekranu

Galulaukės valdymas

Svoris (kg) (su priekiniu padanginiu tankintuvu ir vėžių purentuvu)

Min. galios reikalavimas (HP)

Modelis                                                                                                                             u-drill rigid                          u-drill fold                                   u-drill plus

Standartinė įranga 
Pasirenkama
Negalima

Šiame buklete pateikta tik bendroji informacija ir ji skirta visam pasauliui. Gali pasitaikyti netikslumų, klaidų ar praleidimų, todėl informacija negali sudaryti jokio teisinio pagrindo prieš „Kverneland Group“. Modelių, specifikacijų ir papildomos 
įrangos prieinamumas gali skirtis skirtingose šalyse. Kreipkitės į vietinį prekybos atstovą. „Kverneland Group“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti parodytos arba aprašytos konstrukcijos ar specifikacijų keitimus, pridėti arba pašalinti funkcijų 
be pranešimo ar įsipareigojimų. Iš įrangos gali būti pašalinti saugos įtaisai dėl iliustracinių tikslų, kad būtų geriau pristatomos įrangos funkcijos. Siekiant išvengti susižalojimo rizikos, saugos įtaisų niekada negalima pašalinti. Jei būtina pašalinti 
saugos įtaisus, pvz., atliekant techninę priežiūrą, kreipkitės tinkamos pagalbos arba jūsų darbą turi prižiūrėti techninis asistentas. © „Kverneland Group Soest GmbH“

1 ritė 
didelio srauto grūdams

2 ritė
žolei ir panašiai

3 ritė
rapsams ir mažoms sėkloms

4 ritė
mažo srauto grūdams

5 ritė (pasirinktinai)
kukurūzams, saulėgrąžoms ir žalinimo sėkloms







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAI ŪKININKAVIMAS 
REIŠKIA VERSLĄ

UAB „Dotnuva Baltic“
Parko g. 6, Akademija,
58350 Kėdainių r.
info@dotnuvabaltic.lt

www.dotnuvabaltic.lt

TRAKTORIAI 
Tel. 8 610 767 10

KOMBAINAI, TIKSLAUS ŪKININKAVIMO 
SISTEMOS 
Tel. 8 615 293 52

PAŠARŲ RUOŠIMO TECHNIKA  
Tel. 8 698 753 79

KRAUTUVAI, MĖŠLO TVARKYMO ĮRANGA, 
LIETINIMO ĮRANGA, DYZELINO TALPYKLOS 
Tel. 8 680 380 82

ŽEMĖS DIRBIMO TECHNIKA, SĖJAMOSIOS
Tel. 8 698 164 07
Tel. 8 612 063 15

PURKŠTUVAI, TRĄŠŲ BARSTOMOSIOS, 
PUSPRIEKABĖS, PRIEKABOS
Tel. 8 686 576 91

NAUDOTA TECHNIKA
Tel. 8 687 864 66
Tel. 8 687 186 70

VILNIAUS FILIALAS
Tel. 8 611 152 69

DOTNUVOS FILIALAS
Tel. 8 615 268 80
Tel. 8 687 798 55

PLUNGĖS FILIALAS
Tel. 8 615 261 61
Tel. 8 626 858 70
Tel. 8 688 400 19

VILKAVIŠKIO FILIALAS
Tel. 8 611 519 53
Tel. 8 665 179 33

PASVALIO FILIALAS
Tel. 8 618 230 81
Tel. 8 687 275 79
Tel. 8 620 668 93

JONIŠKIO FILIALAS
Tel. 8 686 576 92
Tel. 8 626 960 87
Tel. 8 616 380 81

Su mumis 
susisieksite:
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