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ONDERDELEN & SERVICE

UW ONDERDELENSPECIALIST
U vindt uw plaatselijke dealer via ons wereldwijde 

dealernetwerk. Hij is altijd bereid om u te helpen. Uw 

Kverneland dealer kent uw werktuig door en door en is 

van harte bereid om u de deskundige adviezen te geven 

die u nodig heeft om maximaal te presteren.   

 

Uw onderdelenspecialist heeft alle onderdelen voorradig 

die u nodig heeft en beschikt tevens over de faciliteiten 

om uw werktuig te onderhouden. Als u regelmatig een 

bezoek brengt aan uw Kverneland dealer, blijft u op de 

hoogte van acties en productnieuwtjes die u elders niet 

vindt. 

ALTIJD LEVERBAAR
Tijd is geld, en we weten hoe belangrijk het is om op het 

juiste moment over de juiste onderdelen te kunnen 

beschikken! Uw Kverneland-dealer wordt ondersteund 

door een zeer groot distributienetwerk en kan u dus 

precies leveren wat u nodig heeft, op het moment dat u 

het nodig heeft. 

 

Ons hoofddistributiecentrum bevindt zich in Metz, 

Frankrijk. Een strategische locatie voor het distribueren 

van onderdelen naar alle delen van de wereld. 

Met meer dan 70.000 onderdelen op voorraad en service 

24/7 zijn wij klaar om u van onderdelen te voorzien – 

op elk tijdstip!     

REGISTREER ONLINE
Meld uw Kverneland werktuig online aan via www.

mijnkverneland.nl Bij het aanmelden ontstaat een online 

omgeving rondom uw werktuig met alle benodigde 

informatie, zoals handleidingen, onderdelenboeken, tips 

& tricks over afstellingen etc. Alle antwoorden zijn 

gemakkelijk te vinden - met een paar klikken! 

WHEN FARMING  
MEANS BUSINESS

Om het maximale uit uw onderneming te halen, is het van 

belang uw werkzaamheden te ontwikkelen en verder uit te 

breiden – niet alleen qua gewasopbrengsten, maar ook wat 

betreft uw winst. Verbeter uw productiviteit en rentabiliteit 

door een sterke focus op bodemvruchtbaarheid en gericht 

management, positieve uitkomsten te omarmen en ongunstige 

aspecten te minimaliseren. 

Succes is een resultaat van het stellen van heldere doelen, van 

het uitstippelen van een passende strategie en het gebruik van 

middelen voor investeringen in de toekomst.  Voor het behalen 

van resultaten met een hoge kwaliteit zijn de juiste plannen 

en apparatuur nodig. Voor uw werkzaamheden wilt u optimaal 

georganiseerd zijn en gebruikmaken van slimme oplossingen 

die u helpen om gemakkelijker en winstgevender te werken. 

Dan hebt u oplossingen nodig die lastige, veeleisende 

omstandigheden minder complex maken. 



ZAAIEN
Effectief zaaien begint bij het kiezen van het juiste moment en als de 

grond er klaar voor is. Hiermee krijgt uw gewas een optimale start. 

Kverneland biedt een compleet pakket op het gebied van zaaitechniek 

voor het zaaien van diverse soorten gewassen.

STROOIEN
Optimaal kunstmest strooien betekent een exact gebruik van kunstmest, 

door overlap en verspilling te voorkomen. Every crop deserves the best care, 

is essentieel om de groei van het gewas volledig te benutten. 

GRONDBEWERKING
Om de hoogste opbrengsten te kunnen behalen, is een juiste manier van 

grondbewerking en zaaibedbereiding van groot belang. Kies daarom voor 

de juiste systemen die zorgen voor een passende werking op het moment 

dat het nodig is.

SPUITEN
Efficiënt spuiten is een belangrijke factor als het gaat 

om bescherming van de opbrengsten, kwaliteit en 

bescherming van de gewassen en het milieu. 



Prestatie
past in elke grondsoort

Winstgevend

robuust en economisch in gebruik

Eenvoudig

verstelbaar 
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Robuust en eenvoudig in gebruik,  
opgebouwd vanuit een unieke kennis

GEDRAGEN WENTELPLOEGEN



Auto-reset

Met Auto-reset kunt u gewoon doorploegen 

waar andere stoppen! Bij een obstakel komt het 

ploeglichaam omhoog en daalt weer automatisch.

Onderhoud

Kverneland ploegen vragen relatief weinig onderhoud 

dankzij het efficiënte ontwerp. Bijvoorbeeld, het 

Variomat®is geheel onderhoudsvrij. 

Speciale behandeling risters

Bij het hitte behandelingsproces wordt er koolstof 

toegevoegd aan het staal. Dit maakt het extreem 

slijtvast zonder de flexibiliteit te beïnvloeden.

Variomat®

De simpelste en meest comfortabele oplossing om de 

ploegbreedte hydraulisch of mechanisch aan te passen. 

Hitte behandeling 

De unieke hitte behandeling technologie op Kverneland 

ploegen garanderen robuustheid en het laagst 

mogelijke gewicht. 

Risters

Kverneland heeft een volledig programma risters 

ontwikkeld om in alle omstandigheden het juiste type 

ploeg te kunnen aanbieden. 
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Oplossing

Knock-on®

Oplossing 

Omkeerbare punt
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Kverneland 150 B/S

De 150 is het lichtste type 

wentelploeg van Kverneland. 

Geschikt voor tractoren tot 150pk. 

Eenvoudig instelbaar en eventueel 

leverbaar met Variomat®. 

3-5 scharen.

Kverneland ES/LS

Variomat® ploegen, vraagt 

weinig hefvermogen en 

geschikt voor tractoren tot 

200pk. Geschikt voor vele 

grondsoorten en leverbaar van 

3 tot 6 scharen. 

Kverneland EG/LB

Geschikt voor middel tot 

zware grondsoorten en 

tractoren tot over de 300 pk. 

Uitgevoerd met Variomat®.

3-6 scharen.

Kverneland 2500 B/S Variomat®

De ISOBUS ploeg van Kverneland. 

Met één druk op de knop van 

transport- naar werkstand met 

behoud van alle werkgegevens. 

Alles instelbaar vanuit de cabine. 

Leverbaar met FURROWcontrol. 

4-6 scharen. 

Kverneland ED/LD

Gebouwd voor efficiënt ploegen 

met een lage kostprijs. Simpel, 

stapsgewijs en snel instellen van 

de snijbreedte. Voor tractoren 

van 200 tot 300 pk. 3-6 scharen.  

Kverneland EO/LO

De Kverneland EO/LO modellen 

zijn on-land / in-voor 

wentelploegen, die aan alle 

criteria voor moderne landbouw 

voldoen. De ploeg is leverbaar 

van 5 tot 7 schaar. 

TILLAGE

CATALOGUE DE GAMME4

GEDRAGEN WENTELPLOEGEN
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PLOEGEN
Ploegen als grondbewerkingstechniek; 
bedekt residuen, bevordert de capillaire 
werking, bestrijdt onkruid en vermindert 
kans op schimmelziektes.....

Het is een noodzakelijke stap in gewasmanagement.  

Kverneland biedt een compleet gamma aan gedragen 

wentelploegen, die efficiënt werken in verschillende 

grondsoorten met elk type trekker. Zowel in de voor 

als on-land modellen zijn leverbaar. Gebruiksvriendelijk 

en eenvoudig af te stellen; zo hoeft de treklijn niet 

apart te worden versteld. Alle modellen zijn leverbaar 

met breekbout of Auto-Reset bladveerbeveiliging voor 

steenachtige grondsoorten.



Kverneland frames ondergaan twee inductiebehandelingen, 

waarbij de temperatuuroverbrenging naar het staal nauwkeurig 

wordt gemonitord. Deze unieke Kverneland inductieprocessen 

geven het frame drie keer 

zoveel kracht en bieden 

zowel robuustheid als 

flexibiliteit: een maximale 

levensduur!

Eén van de vele ontwikkelingen van 

Kverneland. De Variomat® maakt het 

mogelijk om de ploegbreedte aan te 

passen tijdens het ploegen. 

De treklijn past zich automatisch aan. 

Door het gebruik van het Variomat® 

systeem kunt u breder, sneller, beter 

en tegen lagere kosten ploegen.

KVERNELAND  
VARIOMAT® SYSTEEM

UNIEKE KENNIS

Kverneland Variomat® systeem

Knock-on® snel en eenvoudigwisselen. 

Bespaart tijd en verbetert de indringing.

Modellen
Vermogen 
(pk) Aantal scharen

Afstand

SpecificatiesFramehoogte
Punt 

afstand

Breekboutbeveiliging
2500 B 
i-Plough® 280 4 - 5 – 6 80 85 - 100

Variomat® 12-24” / ISOBUS / Veilig in transport / 
FURROWcontrol®

150B 150 3 - 4 - 5 80 85 - 100 Stapsgewijs of Variomat 12-24”

LD/LD-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 80 85 - 100 Stapsgewijs of Variomat 12-24”

LS 200 3 - 4 - 5 - 6 80 85 - 100 Variomat® 12-20”

LB/LB-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 80 85 - 100 Variomat® 12-20”

LO 300 5 - 6 - 7 80 85 - 100 Variomat® 12-20”/ In-voor & On-land

Auto-reset beveiliging
2500 S 
i-Plough® 280 4 - 5 – 6 80 85 - 100

Variomat® 12-24” / ISOBUS / Veilig transport / 
FURROWcontrol®

150S 150 3 - 4 - 5 70 85 - 100 Stapsgewijs of Variomat® 12-24”

ED/ED-HD 200 - 300 3 - 4 - 5 - 6 70 - 75 85 - 100 Stapsgewijs 12-20”

ES 200 3 - 4 - 5 - 6 72 - 77 85 - 100 Variomat® 12-20”

EG/EG-HD 200 - 300 4 - 5 - 6 70 - 75 85 - 100 Variomat® 12-20”

EO 300 5 - 6 - 7 70 - 75 85 - 100 Variomat® 12-20”/ In-voor & On-land

Ecomat - ondiep ploegen
Ecomat 200 6 - 8, Auto-reset 72 65 Variomat® 10-18”
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2 werkzaamheden in 1 werkgang. 

Optimaliseer de productiviteit

Eenvoudig

in gebruik

langdurige investering.

Robuuste onderdelen

PRODUCTGAMMA6

Hoge capaciteit wentelploegen 
voor grote bedrijven

HALF-GEDRAGEN 
WENTELPLOEGEN



ATS-systeem

Het ATS-systeem maakt draaien op de wendakker 

eenvoudig. Met slechts een druk op de knop zal het 

volledig wentelen van de ploeg automatisch worden 

ingezet. Inclusief Packomat. 

Onderhoud

Net als bij elke Kverneland ploeg, vraagt de half-

gedragen wentelploeg weinig onderhoud. Neem als 

voorbeeld het onderhoudsvrije Variomat® systeem. 

2 in 1

Ontwikkeld voor optimale capaciteit en flexibiliteit, kan 

de PW/RW ploeg alleen worden ingezet met de front/

achter ploeg of met beide, afhankelijk van de grond- en 

weersomstandigheden. 

On-land

De PW/RW modellen kunnen ook On-land werken. 

Hierdoor kunnen tractoren prima worden uitgevoerd 

met rups- of extra brede banden. 

Integrale hitte behandeling

Net zoals bij elke Kverneland ploeg, profiteert elk 

onderdeel van de half-gedragen wentelploeg van 

Kverneland staal met unieke hitte behandeling. 

Packomat

Packomat is de unieke geïntegreerde oplossing voor 

zaaibedbereiding tijdens het ploegen. Geschikt voor 

ploegen met 3 tot 12 scharen. 
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Kverneland PW/RW

De Kverneland PW/RW "Drie-in-Een" halfgedragen ploeg bestaat uit een wagengedeelte als basis met via een geïntegreerde hef 

daaraan gekoppeld een standaard wentelploeg. ISOBUS gestuurd en geschikt voor FURROWcontrol®. 

In-voor en/of On-land werkzaamheden. 7-12 scharen. 

Kverneland PG/RG Variomat® 

De PG / RG 100 modellen zijn Kverneland's eerste 

halfgedragen ploegen met midden gemonteerd wiel die 

uitgerust zijn met het Kverneland Variomat® systeem. 

Tijdens het werk is de snijbreedte per schaar hydraulisch 

verstelbaar.

Kverneland PN/RN

Wentelploeg met mechanische snijbreedte instelling. 

Een robuuste halfgedragen wentelploeg met centraal 

gemonteerd loopwiel en een snijbreedte instelling van 

35, 40 of 45 cm (14”, 16” of 18”). Met de PN/RN is ook 

on-land ploegen mogelijk.

PRODUCTGAMMA8

HALF-GEDRAGEN WENTELPLOEGEN 

Capaciteits ploegen voor grote bedrijven.
Voor een maximale capaciteit, heeft Kverneland diverse 

half-gedragen wentelploegen beschikbaar, enkel of 

dubbele wielen, breekbout of Auto-reset beveiliging, 

In-voor of On-land bewerkingen.

PLOEGEN



Eenvoudig draaien op de wendakker met het ATS-systeem. 

Met een paar drukken op de knop wentelt de volledige 

combinatie (incl. Packomat). 

DE PW/RW is eenvoudig te bedienen via de ISOBUS terminal. 

De optionele FURROWcontrol® is leverbaar voor de IsoMatch 

terminal en garandeert rechte voren langs een A-B lijn. 

Modellen Type Aantal scharen

Afstand

SpecificatiesFramehoogte
Punts 

afstand

Breekbout beveiliging

RN Midden gemonteerd 5 - 6 - 7 - 8 80 100 - 115 Stapsgewijs 14-18''

RG Midden gemonteerd 6 - 7 - 8 80 100 Variomat® 14-20''

RW Wagen 7 - 8 - 9 - 10 - 12 80 100
Variomat® of Stapsgewijs 14-20''  
ISOBUS / FURROWcontrol®

Auto-reset beveiliging

PB Achter gemonteerd 5 - 6 - 7 - 8 70 - 75 100 Variomat® 12-20'' / 14-22''

PN Midden gemonteerd 5 - 6 - 7 - 8 70 - 75 100 - 115 Stapsgewijs14-18''

PG Midden gemonteerd 6 - 7 - 8 72 - 77 100 Variomat® 14-20''

PW Wagen 7 - 8 - 9 - 10 - 12 70 - 75 100
Variomat® of Stapsgewijs 14-20''  
ISOBUS / FURROWcontrol®

ATS - SYSTEEM ISOBUS FURROWCONTROL®

Rister No 28

Dit type rister is geschikt voor elke grondsoort. 

Dit rister is langer dan Nr. 8, waardoor het 

een vlakkere ploegsnede creëert wat de 

nabewerking eenvoudiger maakt. Door de 

ristervorm beweegt de grond verder weg,met 

als resultaat een tot 25% bredere voorbodem. 

Dit staat brede tractorbanden in de voor toe 

zonder dat die de vorige ploegsnede weer vast 

te rijden. Geschikt voor diepten van 15 tot 30 

cm en breedten van 35 tot 50 cm.

PRODUCTGAMMA

HALF-GEDRAGEN WENTELPLOEGEN
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Kverneland Flatliner

Het V-vormige frame in combinatie met de Pro-lift tanden 

garanderen dat de grond tot een diepte van 50 cm wordt 

losgemaakt waarbij de vermogensbehoefte en bodem-

indringing wordt verbeterd. De tanden zijn met geboute 

klemmen op het frame gemonteerd. Hierdoor kan de 

tandafstand indien nodig worden afgestemd op de 

omstandigheden.

Kverneland DTX

De gedragen DTX is uitermate geschikt als grondwoeler in 

combinatie met stoppelbewerking voor trekkers tot ruim 

360 pk. Dankzij de Qualidisc schijveneg module en de 

nalooprol, kan de DTX ook een prima zaaibed klaarmaken, 

terwijl het kan werken tot maar liefst 40 cm diepte. 

Leverbaar met zowel breekbout als Auto-reset beveiliging 

in 3 m werkbreedte. 

Kverneland CLGII

Ontworpen om ondergrond los te maken, wielsporen te 

wissen, de bodemstructuur te stimuleren en de waterafvoer 

te verbeteren. Door het verbeteren van de bodemdoordring-

baarheid wordt een goede basis gelegd voor de opname 

van voedingsstoffen en een snelle kieming van het zaad. 

Leverbaar van 2 tot 13 tanden. 

Kverneland CLI

De CLI biedt alle voordelen met de unieke gebogen tand 

en kan bovendien in combinatie met andere werktuigen 

worden ingezet. Het enkelbalks-concept zorgt voor een 

uiterst eenvoudig en toch robuust ontwerp met een vrije 

ruimte onder de balk van 117,5 cm.

DIEPWOELERS

Verbreek de bodemverdichting en verhoog 
de opbrengsten. 

Bodembeluchting is een essentiële bewerking voor een 

langetermijns bodembeheer en onderhoud. Een verdichte 

bodem kan opbrengsten met 30% doen dalen, afhankelijk 

van bodemsoort en gewas. Bodemverdichting treedt 

voornamelijk op in rijpaden en spuitsporen, en rond de 

oogst door aardappel- en bietenrooiers en zware tractoren 

met kippers en strowagens. Het effect hiervan wordt 

nog sterker bij een natte bodem, wat vaak het geval is 

tijdens het najaar. Het beste antwoord om deze verdichtingen 

op te heffen is het gebruik van Kverneland diepwoelers.  

DIEPWOELEN



PRODUCTGAMMA

In geval van een obstakel in 

de grond kan de woelertand 

volledig uitbreken in een toch 

beperkte ruimte. Dit is mogelijk 

door de montage van de 

tussenplaat tussen het frame 

en de tand. Deze tussenplaat 

is zo geconstrueerd dat de 

tand omhoog maar ook naar 

voren scharniert, weg van het 

mogelijk roterende werktuig 

erachter.

De gebogen vorm van de Pro-lift tanden en de hoge 

kwaliteit van het chroom-boriumstaal reduceren slijtage, 

beperken de vermogensbehoefte en voorkomen dat er grote 

kluiten en stenen naar de oppervlakte worden gebracht. 

Er zijn 3 vleugelscharen beschikbaar, naargelang het doel van 

de bewerking en de bodemomstandigheden.

Modellen Werkbreedte (m) Aantal tanden Specificaties

Diepwoeler

CLI 3,0 - 4,0 4 of 6 - 6 of 8 Breekbout - achter aankoppeling of kooirol accessoire 

CLG-II 2,2 - 5,6 2 tot 13 Auto-reset beveiliging, tast wielen 

Flatliner 3,0 - 3,5 3 - 5 Breekbout - DD rol Ø 600 mm

DTX 3,0 3,0 Breekbout of Auto-reset - DD rol Ø 600 mm

CLI
COMPACT 
UITBREKEN

KVERNELAND FLATLINER EN DTX

CLI gebogen tanden

De gebogen tanden tillen de grond op om het in 

een vloeiende golfbeweging te laten passeren. 

Terwijl de grond de woeler passeert breekt de 

grond waarmee de bodemverdichting wordt 

opgeheven. 

De DD nalooprol met een 

diameter van 600 mm zorgt 

voor een optimale herverdichting, 

egalisering en dieptegeleiding. 

Het resultaat is een weer-

bestendige bodem! Het risico 

van erosie door wind en water 

wordt sterk gereduceerd. 

Schrapers houden de ringen 

schoon en zorgen dat de rol niet 

vol kan lopen.

PRO-LIFT TANDEN 
BREDE SERIE AAN TANDEN

DD ROL  
Ø 600 MM

DIEPWOELERS
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De hoge framehoogte maakt 
blokkade vrij werken mogelijk, 

zelfs bij diep inwerken. 

725 mm

Goede trekkracht verdeling dankzij 
gewichtsoverdracht naar de trekker 
van 1800 kg.

≥ 1800 kg

De Turbo verwerkt de 
grond tot 19 cm voor een 
perfecte menging en afleg. 

19 cm

Elke 6cm verwerkt de Actipack 
nalooprol de grond met ringen 
en messen

< 6 cm

PRODUCTGAMMA12

Veelzijdige werktuigen die passen bij 
alle grondsoorten

STOPPEL CULTIVATOREN



Nalooprollen 

Er is keuze uit maar liefst 5 rollen (van kooirol, Actiflex tot 

Actipack) om de cultivator aan te passen aan de behoefte 

en grond omstandigheden. Op de foto de Actiring in lichte 

uitvoering Ø 540 mm; 160 kg/m.

CLC tanden

Het grootste voordeel van de unieke holle tand 

technologie, is de mogelijkheid om zijwaards 14 cm te 

bewegen. Hiermee kan de tand een obstakel passeren 

zonder schade aan tandarm en frame. 

Grote range punten en beitels 

Knock-on® systeem voor snel en eenvoudig wisselen 

van de tanden. Van ondiep naar diep werken. 

Onderhoud beperkt

De CLC heeft slechts beperkt onderhoud nodig. 

Alle tanden zijn onderhoudsvrij. Alleen de naloop 

schijven worden één keer per jaar gesmeerd.  

Veerbeveiliging

Auto-reset veerbeveiliging systeem met 640 kg 

gewicht maken een constante werking mogelijk, ook bij 

steenachtige omstandigheden

a-drill

Zaadtank met 200 of 500 liter inhoud voor het zaaien 

van nagewassen in één werkgang in combinatie met de 

cultivator. Elektrisch of hydraulische blazer aandrijving. 

Kooirol 
Ø 550 mm; 
90 kg/m

Actiflex  
Ø 58 mm; 
160 kg/m

Actipack  
Ø 560 mm; 
220 kg/m

Dubbele kooirol 
Ø 400 mm; 
160 kg/m

1

STOPPEL CULTIVATOREN
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CLC Evo

2-balks frame voor vermogens tot 

350 pk. De CLC evo is breed 

inzetbaar, van ondiep (5 cm) tot 

diep woelen (40 cm). Leverbaar in 

werkbreedtes van 2,5 tot 5,0 m in 

star of hydraulisch opklapbaar 

frame. 

Turbo gedragen en getrokken

De cultivator die inzetbaar is in alle 

seizoenen; voor stoppelbewerking en 

zaaibedbereiding met werkdieptes 

van 3 tot 20 cm. Dankzij de ruime 

framehoogte kan er genoeg 

materiaal worden verwerkt. 

Leverbaar in gedragen, hydraulisch 

opklapbaar en getrokken frame. 

CTC

De Kverneland CTC voldoet aan de 

eisen van moderne en kosten-

effectieve grondbewerking: snel en 

ondiep, aandrukken en egaliseren. 

Door de veelzijdigheid van de 

verschillende werktuigcombinaties 

kan de CTC aangepast worden aan de 

individuele grondomstandigheden. 

CLC Pro

De robuuste Kverneland CLC 

cultivator is ontworpen voor zowel 

het inwerken van stro, als voor 

diepe grondbewerking met 

werkdiepten van 5 tot 30 cm. 

Geschikt voor tractoren tot 350 pk. 

CLC Pro Cut

De CLC  Pro Cut is voorzien van één 

rij snijschijven, gevolgd door twee 

rijen tanden. Ideaal voor het 

inwerken van lange gewasresten. 

CLC Pro Classic

De CLC pro Classic blinkt uit in zijn relatief 

lage vermogensbehoefte. De machine is 

leverbaar in werkbreedtes van 3,00 tot 3,50 

m met een star frame en 4-5 m opklapbaar. 

Het frame is gelijk aan de PRO modellen, 

voor de egalisering worden er egalisatie 

sleeptanden gebruikt i.p.v. komschijven.

STOPPEL CULTIVATOREN

CULTIVEREN 
Cultivatoren voor effectieve stoppel 
bewerking.

Van ondiep tot diep stoppelen.... grote veelzijdigheid.  

Met twee tandrijen (gedragen) of drie tandrijen 

(gedragen en getrokken), een ruime keuze aan accessoires 

en naloop rollen maakt de CLC cultivatoren geschikt voor 

verschillende omstandigheden die passen bij uw 

bedrijfsvoering. Met de flexibele ReFlex-tand of standaard 

C-tand, is de Turbo de juiste keuze voor stoppelbewerking 

van 3 tot 20 cm diep in alle soorten gewasresten. 

Eerste of tweede bewerking, voor zaaibedvoorbereiding 

of het inwerken van drijf- of vaste mest. 



PRODUCTGAMMA

80 mm 150 mm 250 mm 320 mm Quantum 
345 mm + KO 80

Modellen Aantal tanden Werkbreedte (m) Frame Tand afstand (mm) Accessoires

CLC EVO: 2 rijen tanden

EVO 9 - 17 2,5 - 5,0 star of opklapbaar 280 Dubbele schijvensectie, combi schijven

CLC Pro: 3 rijen tanden

Pro 10 - 17 3,0 - 5,0 star of opklapbaar 280 - 290 Dubbele schijven sectie, combi schijven, egalisatie schijven

Pro Classic 10 - 17 3,0 - 5,0 star of opklapbaar 280 - 290 Egalisatie tanden

CLC Pro Cut: 1 rij met schijven en 2 rijen met tanden

Pro Cut 7 - 13 3,0 - 4,5 star of opklapbaar 350 - 420 Dubbele schijven sectie, combi schijven, egalisatie tanden

CTC: 3 en 4 rijen tanden

CTC (3 rijen / 4 rijen) 15 - 21 / 19 - 29 4,0 - 6,0 getrokken 270 / 200 Combi schijven, egalisatie schijven, egalisatie tanden

Turbo: 4 en 5 tandrijen

Turbo gedragen star 15 - 17 3,0 & 3,5 star 190 Egalisatie schijven, egalisatie tanden

Turbo gedragen opklapbaar 21 - 31 4,0 - 6,0 opklapbaar 190 Egalisatie tanden, egalisatie schijven

Turbo T 33 - 41 6,5 & 8,0 getrokken 190 Egalisatie tanden, egalisatie schijven

Hoogwaardige holle tand technologie, 

dankzij het unieke hitte behandelings-

proces van Kverneland. Voor 

omstandigheden zonder stenen biedt 

Kverneland de C-tand met breekbout-

beveiliging met een uitbreekdruk van 

2 ton. De C-tand met Auto-Reset 

bladveerbeveiliging is de perfecte keuze 

in ruwe en stenige omstandigheden. 

De C-tand is onderhoudsvrij.

Knock-on® is een gepatenteerd en uniek systeem van Kverneland. 

Met behulp van Knock-on® is het mogelijk om binnen enkele 

minuten alle tanden en/of scharen van de cultivator te verwisselen. 

CLC TAND - 
UITERST STABIEL

TURBO:  
REFLEX OF C-TAND KNOCK-ON®

OPTIMAAL VERKRUIMEL EFFECT
De Reflex-tand werkt met een hoog vibrerend effect: 

de grote veer en de hoge tandvrijheid van 700 mm 

geven een grote bewegingsvrijheid en bieden een 

krachtige vibratie om kluiten te breken. De nauwe 

tandafstand is ontworpen voor een actieve verkruimeling 

en goede egalisatie. Daarnaast vermindert dit de druk 

die op de veer wordt uitgeoefend om de levensduur nog 

verder te verlengen.

CLC-tandC-tandReflex tand

72
5m

m

72
5m

m

STOPPEL CULTIVATOREN
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Speciale conische schijven met 

lange levensduur 

(Pro modellen met 600 mm). 

Ø 520mm

Afhankelijk van de grondomstandigheden, 

5 verschillende naloop rollen zijn leverbaar. 

5 modellen

De dubbele armenset zijn bevestigd 

tot aan de voorzijde voor extra kracht 

en stabiliteit tijdens het werk. 

2 ophangpunten

Nieuw! Clod board kluitenbreker voor 

een zeer effectieve zaaibedbereiding.

Clod board

PRODUCTGAMMA16

De perfecte combinatie voor kracht en 
efficiëntie

COMPACTE SCHIJVENEGGEN 



a-drill

A-drill met 200 of 500 liter inhoud voor het zaaien van 

bijv. groenbemester in 1 werkgang. Uitvoerbaar met 

elektrische of hydraulische blazer aandrijving. 

Ruime keuze aan nalooprollen

Verschillende gewasomstandigheden vragen om 

verschillende toepassingen. Daarom biedt Kverneland 

een ruime keuze aan nalooprollen. 

Eenvoudig instellen van de diepte

De werkdiepte is eenvoudig instelbaar door het 

plaatsen van plaatjes tussen de cilinders. 

Sterk frame - 2 jaar garantie

Het frame is extreem robuust opgebouwd. 

In combinatie met de onderhoudsvrije lagers, is er 

twee jaar garantie op de machine. 

Grote conische schijven

Met een diameter van 520 mm (Farmer) of 600 mm 

(Pro) zorgen de conische schijven voor een perfecte 

snijkwaliteit. De schijven hebben een extreem 

lange levensduur en kracht dankzij het unieke hitte 

behandelingsproces. De levensduur van de machine is 

groot met lage onderhoudskosten.

Loopwielen

Voor een betere stabiliteit en constante werkdiepte 

tijdens de werkzaamheden, kan de Qualidisc worden 

uitgevoerd met loopwielen aan de voorzijde van het frame.

SCHIJVENEGGEN
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Qualidisc Farmer gedragen en getrokken

Kverneland introduceert een nieuwe uitvoering van de Qualidisc; de Qualidisc Farmer, met een werkbreedte van 3 tot 6 m in een 

gedragen uitvoering. De machine is speciaal ontworpen voor boeren, die willen werken met een compacte schijveneg tot een 

werkdiepte van 8 cm. Door het nieuwe ontwerp en de 520 mm schijven is de Qualidisc Farmer 15% lichter, gemakkelijker te tillen 

en daardoor ideaal voor het verminderen van bodemverdichting en werken met kleinere tractoren.  

 

De Qualidisc Farmer met star frame is voorzien van een compleet nieuw frame, ontwikkeld voor werkbreedten van 3 tot 4 m. De opklapbare 

versie heeft hetzelfde centrale frame als de huidige Qualidic met nieuw ontwikkelde opklapbare framedelen (van 4 tot 6 m). 

Qualidisc Pro gedragen & getrokken

De zwaar ontworpen Qualidisc Pro is voorzien van een frame dat zich bewezen heeft in de Kverneland cultivator serie. Door de versterkte 

kop met een framemaat van 100 x 100 x 8 mm kan de Qualidisc uitgevoerd worden met de zwaarste nalooprollen. De armen van de 

rolophanging worden bevestigd op de voorste balk van het frame, voor een betere gewichtsverdeling en voor de overdracht van 

de krachten tijdens het vervoer over de weg bij hogere snelheden. De Qualidisc Pro is voorzien van een subframe die het mogelijk 

maakt om de schijfrijen te verschuiven, om te compenseren voor slijtage van de 600 mm schijven. 

Het Qualidisc producten gamma biedt 
exclusieve prestaties, gecombineerd met 
een hoge snelheid,

en volledige snijbreedte. De gelijkmatige inmenging van 

stro- en oogstresten is een belangrijke factor voor 

ontkieming van de zaden. Daarom heeft Kverneland de 

Qualidisc ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen 

die in de huidige landbouw gesteld worden. Het biedt 

de boer een veelzijdige machine die gereed is voor 

ondiep en voor dieper bewerken. Daarnaast zijn de 

prestaties in het mengen van stro en bij grote hoeveelheden 

residu (zoals bodembedekker, groenbemester, etc.) zeer 

bijzonder. De bodemindringing, snijkwaliteit, eenvoudige 

instellingen en minimale onderhoudskosten zijn bij de 

Kverneland Qualidisc ongeëvenaard.

QUALIDISC

SCHIJVENEGGEN
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De conische schijven hebben een lange levensduur dankzij 

de speciale hitte behandeling. De schijven hebben een goede 

indringende werking, snijden de ondergrond vlak en hebben een 

intensieve menging. De schijven met een diameter van 600 en 

520 mm zorgen voor een constante snijhoek. 

Om een optimale overlapping te behouden is de overlap instelbaar 

bij de Qualidisc Pro. Bij veelvuldig gebruik zal de schijfdiameter 

kleiner worden, waardoor er meer ruimte ontstaat tussen de schijven. 

Dankzij de verstelling, blijft de snijhoek en daardoor de complete 

werkbreedte behouden. 

Modellen Schijf diameter (mm) Aantal schijven Werkbreedte (m)

Qualidisc Farmer

Star gedragen 520 16 - 32 2,0 - 4,0

Opklapbaar gedragen 520 32 - 48 4,0 - 6,0

Getrokken 520 32 - 48 4,0 - 6,0

Qualidisc Pro

Star gedragen 600 20 - 32 2,5 - 4,0

Opklapbaar gedragen 600 32 - 48 4,0 - 6,0

Getrokken 600 32 - 56 4,0 - 7,0

SCHIJVEN MET LANGE 
LEVENSDUUR

VERSTELLING VAN DE 
OVERLAP VOOR PERFECTE 
SNIJKWALITEIT (QUALIDISC PRO)

Verstelling van de overlapIndrukwekkende snijkwaliteitOnderhoudsvrije lagers

Een volledige geïntegreerd lager, onderhoudsvrij zonder 

vetnippels, die perfect weerstand biedt tegen hoge radiale 

en axiale krachten. 

SCHIJVENEGGEN
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Vier of vijf rijen tanden voor een 

effectieve zaaibedbereiding.

4 of 5 rijen

Een ruime keuze aan naloop accessoires is 

leverbaar. Op de foto een dubbele verkruimelrol 

Ø 310/280 mm. 

ACTIEVE verkruimeling

Op de zaaibedcultivatoren biedt 

Kverneland diverse front egalisatie 

accessoires, zoals bijvoorbeeld een 

actief Clod board. 

Front egalisatie

PRODUCTGAMMA20

Zaaibed bereiding, eenvoudig en 
betrouwbaar

ZAAIBED CULTIVATOREN & ROLLEN



Verstelbare bodemdruk

De druk van de verkruimelrollen is eenvoudig, 

handmatig instelbaar in 4 verschillende posities. 

Grote serie aan naloop accessoires

De Kverneland zaaibedcultivatoren kunnen worden 

uitgevoerd met een complete serie aan accessoires: 

verkruimelrol, vinger eg, etc. 

Clod board

Egalisatie bord voor perfecte verkruimeling en egalisatie 

dankzij de veertanden. Een vast egalisatiebord is ook 

beschikbaar. 

4 of 5 rijen tanden

Voor de voorbereiding van een fijn zaadbed. 

Grote diversiteit aan tanden

4 verschillende tanden voor alle type grondsoorten en 

seizoenen. 

Loopwielen

3 loopwielen tot 6,10 m, 5 loopwielen voor de grotere 

werktuigen voor extra stabiliteit tijdens de werkzaamheden. 

ZAAIBED BEREIDING
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Kverneland TLD

Dankzij de uitstekende 

gewichtsverdeling, nauwkeurige 

diepteregeling en optimaal volgen 

van bodemoneffenheden, produceert 

de Kverneland TLD Vibro-cultivator een 

perfect zaaibed in alle grondsoorten. 

Voorzien van 5 rijen tanden. 

Kverneland TLG

De Kverneland TLG is een 

extra zware zaaibed cultivator, 

ontworpen voor het voorbereiden 

van een optimaal zaaibed voor 

suikerbieten, aardappelen en 

groenten. De constructie heeft 

4 werkzones.

Kverneland Actiroll HD

De Actiroll HD is de Heavy Duty uitvoering van de Actiroll serie. Met werkbreedtes 

tot 24,3 m en een ruim assortiment aan ringen, levert de Actiroll altijd het 

gewenste resultaat. Het unieke gewichtsoverdrachtsysteem “Contoura”, verdeelt 

het extra gewicht van de middelste rol over de buitenste rollen. Tevens heeft de 

Actiroll serie een perfecte bodemvolging d.m.v. sleufgaten bij de cilinders.

Kverneland Access+

De Kverneland Access+ is een zeer 

compacte zaaibedcultivator, met 

een grote werkprestatie voor een 

minimale kostprijs. De machine 

is leverbaar in werkbreedtes van 

3.00 tot 4.00 meter en past voor 

een zaaimachine.

Kverneland Actiroll en  

Actiroll Classic

De Actiroll is veelzijdig in 

gebruik, voor slakkenbestrijding, 

aandrukken van graangewassen 

en zaaibedbereiding. Het unieke 

gewichtsoverdrachtsysteem 

“Contoura”, verdeelt het extra 

gewicht van de middelste rol over 

de buitenste rollen.

Een complete product serie voor 
zaaibedvoorbereiding. 

Met de Access+ die solo, als in combinatie met een 

zaaimachine kan worden ingezet en twee type zaaibed 

cultivatoren met 4 of 5 rijen biedt Kverneland een 

breed pakket. Het pakket wordt compleet gemaakt met 

productgroep Cambridge landrollen. 

ZAAIBED 
VOORBEREIDING

ZAAIBED VOORBEREIDING
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Modellen Werkbreedte (m) Transportbreedte (m) Opties en accessoires

Zaaibedcultivatoren

Access + 3,0 - 3,5 - 4,0 3,0 - 3,5 - 4,0
Kooirol, Actipack, Flexline,  
Egalisatiebalk, Vinger eg, Verkruimelrol

TLD 5,1 - 8,1 2,5 Egalisatie balk, Vinger eg, Verkruimel rol

TLG 4,0 - 6,0 2,5 Egalisatie balk, Vinger eg, Verkruimel rol, Crosskill rol

Roller

Actiroll Classic 4,5 - 9,5 2,5 Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Actiroll 6,3 - 8,3 2,5 - 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Actiroll HD 10,3 - 24,3 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker

Actiroll HDC 10,3 - 12,3 3,0 Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Dankzij de staalkwaliteit van de ringen, wordt er 

maar liefst 3 jaar garantie gegeven op de ringen. 

De ringen lopen op goed beschermde lagers met een 

asdikte van 60mm. De ringen zitten opgesloten met 

een stopring. 

ACTIROLL
STEENRINGEN MET 6 JAAR GARANTIE

4 type tanden

1 - 32 x 10mm semi-gebogen  

2 - 45 x 10mm semi-gebogen  

3 - 45 x 10mm recht  

4 - DK tand

Ondanks de grote werkbreedte, blijft 

de landrol altijd binnen de 2,50 m 

transportbreedte. 

TLD
EEN GROTE SERIE TANDEN VOOR 
ALLE OMSTANDIGHEDEN

KVERNELAND  
TLD & TLG

1 2 3 4

Gewichtsoverdracht Contoura: 

Het extra gewicht van de middelste rol d.m.v. 

veren wordt gelijkmatig op de buitenste rollen 

overgebracht. Homogene gewichtsoverdracht 

op de totale werkbreedte (33% op elke rolsectie 

i.p.v. 25%/50%/25%). Door de sleufgaten in 

de cilinder kan elke rolsectie een optimale 

bodemvolging garanderen.

Cambridghe Cracker rings

ZAAIBED VOORBEREIDING

23



70% van de bodemstructuur blijft intact. 

70%

Het eigen gewicht van de unit is 250 kg. 

Dankzij het korte ontwerp, vraagt de 

machine relatief weinig hefvermogen. 

250kg

3 type aandrukwielen en 3 type tanden 

zorgen voor de juiste accessoires voor alle 

omstandigheden.

3 types

Tandbescherming via een 

hydraulisch auto-reset systeem 

tot 710 kg bij de tandpunt.

710kg

PRODUCTGAMMA24

Kultistrip, Kverneland's antwoord op 
strip-till

Strip-till



3 verschillende aandrukwielen

Om de grond aan te drukken zijn er drie 

verschillende aandrukwielen voor verschillende 

bodemomstandigheden. 

Onderhoudsvrij

De Kultistrip rij is volledig onderhoudsvrij. 

Smeren is niet nodig.

Eenvoudig instelbaar

De Kultistrip is eenvoudig instelbaar: alle instellingen 

kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van gereedschap. 

Onafhankelijk instelbaar

De instellingen van de losbreektand en de 

kunstmestpijp zijn onafhankelijk van elkaar. Dit betekent 

dat een constante diepte voor de kunstmest mogelijk 

is, terwijl de werkdiepte van het werktuig wordt 

aangepast en vice versa. 

Kultistrip

Het Kultistrip frame is het hart van de machine. 

Dankzij het solide ontwerp, heeft het frame een eigen 

gewicht van 250 kg, zodat deze goed penetreert in 

de grond. Dankzij het korte ontwerp, vraagt het frame 

relatief weinig hefvermogen. 

Hydraulische overbelasting bescherming

De tand is hydraulisch beveiligd tegen overbelasting tot 

710 kg op de tandpunt. 

STRIP-TILL
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Kultistrip star frame

Leverbaar in een werkbreedte van 3,0 m, biedt het starre frame van de Kultistrip 

de eerste stap in de strip-till technologie.

Kultistrip, hydraulisch 

opklapbaar frame

Met een werkbreedte van 4,5 

tot 6,0 m ontstaat een grote 

capaciteitsmachine. In transport 

blijft de Kultistrip binnen de 3,0 m 

en de hoogte onder de 4,0 m, 

zodat deze voldoet aan de wet 

verkeersveiligheid. 

Farmflex wiel

- Goede herverdichting

- Herverdichting op de bovenste 

grondlaag

- Effectieve verkruimeling op de 

toplaag

- Geschikt voor natte en droge 

omstandigheden

- Afhankelijk van de grondsoort 

geschikt voor drijfmest

Kooirol

- Middelmatige herverdichting

- Verkruimeling van 

grondoppervlak 

- Geschikt voor lichte en 

middelmatige grond  

- Perfect voor gebruik in combinatie 

met drijfmest

V-druk wiel

- Goede herverdichting, zelfs tot 

30 cm diepte

- Effectieve verkruimeling op de 

toplaag

- Geschikt voor zware 

grondsoorten

- Minder geschikt in combinatie 

met drijfmest

STRIP-TILL
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De Kultistrip is Kverneland's antwoord op 
strip-till, 

een innovatieve manier van grond bewerken voor 

gewassen die op rijen worden gezaaid zoals maïs, 

suikerbieten, zonnebloemen of koolzaad. Leverbaar in 

combinatie met een fronttank voor kunstmest toediening 

of met mesttank voor het injecteren van drijfmest.  

STRIP-TILL



Modellen Frame (m) Aantal rijen Tand afstand (cm) *

Kultistrip

Kultistrip star 3,0 - 4,5 - 6,0 4 tot 13 45 to 80

Kultistrip opklapbaar 4,5 en 6,0 6 tot 12 45 tot 80

* Verschillende tand afstanden mogelijk, afhankelijk van de werkbreedte

VIJF ZONES BEPALEN HET BESTE RESULTAAT

De voorste snijschijf 

opent de grond, snijdt 

de lange gewasresten 

en is in werkdiepte 

verstelbaar.

De stro-ruimers 

verwijderen de 

gewasresten uit de 

strip en is instelbaar 

via een verstelbare 

veerdruk. 

De losbreektand werkt 

tot op een diepte van 

30 cm. Er zijn voor de 

diverse grondsoorten 

3 soorten tanden 

leverbaar. 

De kantschijven houden 

de losse grond binnen 

de strip en bepaalt de 

breedte en de vorm 

van de strip. 

Om de grond aan 

te drukken zijn er 

drie verschillende 

aandrukwielen 

voor verschillende 

bodemomstandigheden 

beschikbaar. 

3 VERSCHILLENDE TANDEN
Schuine tand

De schuine tand voor lichte 

tot middelzware grond, 

verzekert een goed mengend 

en verkruimelend effect.

Een speciaal kenmerk is de aparte verstelling 

van de losbreek tand en de 

kunstmesttoediening. Dit betekent dat de 

werkdiepte versteld kan worden zonder de 

diepte van de kunstmesttoediening te 

veranderen. Of andersom, de diepte van de 

kunstmesttoediening te veranderen zonder de 

werkdiepte te veranderen. 

Rechte tand

De rechte tand voor 

lichtere grond en weinig 

mengende werking van 

de grond, minimale 

grondverstoring aan het 

oppervlak zodat deze 

het vocht vasthoudt.

Gebogen tand

De gebogen tand voor zware 

grond, voor een intensief 

meng en verkruimel effect.

STRIP-TILL
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Uitstekende grondbewerking dankzij de 

4 rotoren/m en de golvende tandpositie. 

4 rotoren/m

Alle modellen kunnen worden 

uitgevoerd met actieve of passieve 

tanden, die eenvoudig kunnen worden 

gewisseld via het Quick-fit systeem.

Actief/Passief

Diverse nalooprollen zijn 

leverbaar.

5 naloop rollen

PRODUCTGAMMA28

Heavy-duty star en hydraulisch 
opklapbare rotorkopeggen

ROTORKOPEGGEN



ROTORKOPEGGEN

Diepte instelling door parallellogram 

De werkdiepte wordt vanuit de cabine d.m.v. 

hydraulische cilinders en clips ingesteld. 

De parallellogram ophanging zorgt dat de kopeg zich 

altijd horizontaal ten opzichte van de rol bevindt. 

Vijf type nalooprollen

Grote diversiteit in Kverneland nalooprollen maakt het 

mogeljk om altijd aan uw vraag te voldoen. 

"Golvende" positionering van de tanden

De tanden staan onder kleine variërende hoeken. 

Dit resulteert in een soepelere werking en een lager 

brandstofverbruik en vermindert de piekbelastingen op 

de aandrijflijn. 

Quick-Fit tanden

De "Quick-Fit" stekende tanden zorgen voor een 

optimale indringing in de harde grond. 

Ze zijn eenvoudig uitwisselbaar door het uitnemen van 

een pin met clip. 

Bakontwerp 

Twee geprofileerde platen vormen de bak. 

De volledig gelaste rotorbehuizingen geven extra 

sterkte en buigweerstand aan de aandrijfbak.

Conische lagering

De conische lagering van de rotoren geven een 

optimale vrijheid tussen de aandrijfbak en de 

tandhouders. 
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Rotorkopeg star  NG-M

De Kverneland NG-M 101 is een 

middelgrote rotorkopeg voor 

trekkers tot 140 pk. De zelfdragende 

constructie van de aandrijfbak, 

evenals de 'Quick-Fit' tandhouders en 

conische lagers zorgen voor betere 

prestaties.

Rotorkopeg star H-series

De H-series is de perfecte keuze 

voor middelgrote bedrijven en 

loonwerkers voor gebruik van 

zaaibedbereiding of in combinatie 

met een zaaimachine. 

Altijd 4 rotoren per meter en 

geschikt tot 180 pk. 

Rotorkopeg star NG-S

Een op zwaar werk berekende 

rotorkopeg voor alle voorkomende 

werkzaamheden in alle omstandigheden. 

Het robuuste ontwerp is geschikt voor 

gebruik met trekkers tot 250 pk.

F35 opklapbare rotorkopeggen

Zware opklapbare rotorkopeg voor 

trekkers tot 400 pk. De F35 is 

perfect te combineren met 

Kverneland zaaisystemen in 

combinatie met DF1 of DF2 

fronttank. 

F20 opklapbare rotorkopeggen

De Kverneland opklapbare 

rotorkopeg NG-M 101 F20 

is het ideale werktuig voor 

middenklasse-trekkers tot 200 pk. 

De F20 rotorkopeg is leverbaar in 

werkbreedtes van 4 en 5 meter.

F30 opklapbare rotorkopeggen

De F30 is voorzien van een 

ontwerp dat geen schoren vereist. 

Dit bespaart gewicht en brandstof. 

Leverbaar van 4 tot 6 meter en 

geschikt voor tractoren tot 300pk.

Om te voldoen aan de toenemende 
vereisten van de moderne boer,

biedt Kverneland een breed pakket heavy-duty starre en 

opklapbare rotorkopeggen aan met een werkbreedte van 

2,5 tot 6,0 m. De rotorkopeggen van Kverneland zijn 

ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en voor 

trekkers tot 400 pk. De nadruk is gelegd op betrouwbaarheid 

en een sterke constructie. Dit is bereikt door een grote 

afstand tussen de conische lagers en geharde tandwielen 

in de aandrijflijn. Ook de aandrijfbak is op zeer zwaar 

werk berekend.

ROTOR-
KOPEGGEN

ROTORKOPEGGEN
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Een grote vrije ruimte boven de rotoren van 95mm. Dubbele 

conische lagers en rotor-as van 50mm diameter in combinatie 

met uitneembare tandhouders en Quick-Fit tanden garanderen 

een hoge betrouwbaarheid en een minimum aan onderhoud. 

De tanden staan on der kleine variërende hoeken. Dit resulteert 

in een soepelere werking en een lager brandstofverbruik en 

vermindert de piekbelastingen op de aandrijflijn. 

Modellen Werkbreedte (m) Max. pk Frame Aantal rotoren Accessoires

Rotorkopeggen

NG-M 2,5 - ,0 140 Star 10 - 12 Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

H-Series 3,0 - 3,5 - 4,0 180 Star 12 - 14 - 16 Pakkerwals, schijvenpakker en Flexline

NG-S 3.,0 - 3,5 - 4,0 250 Star 12 - 14 - 17 Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

NG-M 101 F20 4,0 - 5,0 200 Opklapbaar 16 - 20 Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

NG-H 101 F30 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 300 Opklapbaar 16 - 18 - 20 - 24 Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

NG-S 101 F35 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 350 Opklapbaar 16 - 18 - 20 - 25 Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

HEAVY-DUTY CONSTRUCTIE "GOLVENDE" BEWEGING 
VAN DE TANDEN

De Quick-Fit tanden maken het 

mogelijk om eenvoudig tanden 

te wisselen zonder hulp van 

gereedschappen. 

GROTE DIVERSITEIT IN NALOOPROLLEN MAAKT HET MOGELIJK OM ALTIJD AAN UW VRAAG TE VOLDOEN!

Kooirol Pakkerwals Schijvenpakker Flexline Actipack

ROTORKOPEGGEN
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Afhankelijk van werkbreedte en 

snelheid, zijn doseringen van 

400 kg/ha mogelijk met ELDOS.

400kg/ha

Tot 2000 liter 

tankinhoud. 

2000 Liter

De snijhoek van 5,4° van de CX-II 

kouter zorgt voor een eenvoudige 

indringing en perfecte 

zaadplaatsing. 

5.4°

De kouterbalk kan eenvoudig worden 

losgekoppeld voor solo gebruik van de rotorkopeg.

EURO aansluiting

PRODUCTGAMMA32

Precies zaaien met eenvoudige 
handelingen

ZAAIMACHINES 
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ZAAIMACHINES

Centrale afstelling van de na-eg

De hoek en druk van de na-eg kan centraal worden 

ingesteld. 

CX-II Kouterbalk

Het CX - II schijfkouter garandeert niet alleen soepeler 

lopen, maar ook nauwkeurige zaadafleg. De vlakkere 

snijhoek van slechts 5,4° van de stalen schijf vereist 

minder trekkracht om een constante zaaidiepte bereiken 

van maximaal 6 cm. Daarnaast is het kouter volledig 

onderhoudsvrij!

Parallellogram systeem

Een parallellogram systeem zorgt voor een optimale 

afstelling van de kopeg en de kouterbalk. De zaaidiepte 

wordt centraal ingesteld, wat werkzaamheden flexibel 

maakt. 

EURO aansluiting

De kouterbalk kan eenvoudig worden aan- en afgekoppeld 

door het gebruik van EURO vanghaken, bekend van de 

voorlader. 

Gunstig zwaartepunt

De tank is direct op de driepuntsbok geplaatst, wat 

zorgt voor een gunstig zwaartepunt en daarmee een 

lage hefbehoefte. 

Doseerunit ELDOS

De doseerunit ELDOS is standaard elektrische 

aangedreven en ISOBUS aangestuurd. 

De doseerunit is aan de zijkant geplaatst waardoor deze 

zeer toegankelijk is. 
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Pneumatische zaaimachine DL

De DL is de ideale machine voor 

kleine en middelgrote bedrijven. 

De DL combineert een compact, 

licht ontwerp met de bewezen 

Kverneland kwaliteit. De machine 

is beschikbaar in werkbreedtes 

van 3,0 tot 4,5m.

Pneumatische zaaimachine DA

De DA is de best verkochte 

pneumatische zaaimachine voor 

alle werktuigcombinaties. 

De eenvoudige bediening en het 

robuust, lichtgewicht design, 

maken deze machine tot een 

aantrekkelijke oplossing voor 

zaaitechnieken.

Pneumatisch zaaimachine s-drill

De Kverneland s-drill is de "heavy 

duty" versie van de DA. 

De machine is leverbaar in 

werkbreedtes van 3,00, 3,50 en 

4,00 m. Vanwege de grote 

tankinhoud van 1050 liter zijn de 

opstart tijden verminderd en de 

prestaties verhoogd. 

Pneumatische zaaimachine DG II

Het vlaggenschip DG II zaait tot 

140 ha per dag! Met een tankinhoud 

van 6000 l en werkbreedtes van 9 

tot 12 m. Het "Active on" systeem 

maakt een individuele kouterdruk 

van 80 kg mogelijk. Grote prestaties 

gecombineerd met eenvoudige 

bediening.  

Pneumatische zaaimachine e-drill compact en e-drill maxi

De e-drill Compact heeft een tankinhoud tot 1.600 liter, de e-drill Maxi tot 2.000 liter. 

De gepatenteerde zijdelingse plaatsing van de ELDOS doseerunit garandeert 

een goede en gemakkelijke toegang. De ELDOS doseerunit wordt elektrisch 

aangedreven en is zeer eenvoudig in te stellen. Als u de rotorkopeg solo wilt 

gebruiken kan de kouterbalk eenvoudig afgekoppeld worden. Ook kan deze 

optioneel hydraulisch worden uitgeheven met het geïntegreerde hefsysteem.

Verschillende concepten die passen bij uw vraag
Kverneland biedt mechanische en pneumatische 

zaaimachines. Gemonteerd op een Kverneland rotorkopeg 

met 4 rotoren/m vragen deze combinaties minder 

vermogen en zijn klaar voor het zaaiwerk, niet kerende 

grondbewerking en conventioneel zaaien. 

ZAAIEN

ZAAIMACHINES
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CX-II ZAAIKOUTER GARANDEERT EEN HOGE NAUWKEURIGHEID
De vlakkere snijdhoek van slechts 5,4° van de stalen schijf vereist 

minder trekkracht om een constante zaaidiepte bereiken van 

maximaal 6 cm. Door de combinatie van de stalen schijf met een 

diameter van 325 mm en de flexibele kunststof schijf, is er geen 

behoefte aan extra schrapers, een besparing op dure slijtdelen. 

Een afstand van 445 mm tussen de beide kouterrijen zorgt voor 

optimale flow tussen 

de kouters waarbij 

de aandrukwielen 

(standaard 

uitrusting) zorgen 

voor een optimaal 

zaad/bodem 

contact in alle 

omstandigheden.

Modellen Werkbreedte (m) Aantal kouters

Tankinhoud (l)

Standaard Tankinhoud met uitbreiding

Zaaimachine

DL 3,0 / 4,0 / 4,5 24 / 32 / 36 750 1.000

DA 2,5 / 3,0 20 / 24 750 -

s-drill 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1.050 -

e-drill compact 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1.100 1.400

e-drill maxi 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32 1.600 2.000

DG II 9,0 / 12,0 72 / 96 6.000 -

ELDOS ELEKTRISCHE 
DOSEERUNIT CX-II KOUTERS

IsoMatch Tellus PRO

Deze universele ISOBUS terminal geeft de 

mogelijkheid om twee ISOBUS werktuigen 

te bedienen met één terminal. Oftewel, 

altijd goed zicht op 2 werktuigen of 

GEOCONTROL functies. 

De doseerunit ELDOS is standaard elektrisch aangedreven en 

is ISOBUS aangestuurd. Tot de vele mogelijkheden behoort 

GEOCONTROL met GPS, wat bijv. voorkomt dat er op de kopakker 

dubbel wordt gezaaid. De afdraaiproef is eenvoudig uitvoerbaar 

door de afzonderlijke zaadgeleiding. 

IsoMatch Tellus GO

Deze multifunctionele terminal is 

ontwikkeld voor snelle en simpele 

controle van ISOBUS werktuigen en 

geeft de gebruiker een klant specifieke 

ervaring voor een efficiënte werking van 

werktuigen en taken. 

ZAAIMACHINES
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In combinatie met DF2 

fronttank een grote inhoud 

van maar liefst 2200 l. 

Tot 2200 l

De modulaire opbouw zorgt 

voor een perfecte balans tussen 

DF1 of DF2 fronttank, trekker en 

zaaimachine. 

Balans

Zaaddosering aanpassen tijdens het 

zaaien, handmatig of met GPS. 

Zaaicontrole

In combinatie met kouterbalk of precisie zaaimachine kan 

de fronttank worden gebruikt voor kunstmest of zaad. 

PRODUCTGAMMA36

Maximale flexibiliteit en perfecte 
gewichtsverdeling

FRONTTANK ZAAI COMBINATIES



DF-C

DF-C met dubbele zaaitank en 2 Doseerunits maakt het 

mogelijk gelijktijdig te zaaien en kunstmest toe te dienen. 

Maar ook kunnen er 2 gewassen door elkaar gezaaid worden.

4 wielige frontpakker

De zaadtank kan ook gecombineerd worden met een 

bandenpakker. Dit verlaagd de druk op de vooras van 

de trekker en geeft een egalere opbrengst.

Automatische uitschakeling  van de doseerunit 

via GPS aansturing

Met SEEDERCONTROL wordt de doseer unit via GPS 

automatisch in en uitgeschakeld 

Zaai hoeveelheid aanpassing via GPS

SEEDCONTROL geeft de mogelijkheid de hoeveelheid 

zaaizaad aan te passen afhankelijk van de ingevoerde 

taakkaarten.

De doseerunit zit recht onder de tank en is 

gemakkelijk van de voorkant te bereiken

Een grote schuif, direct boven de doseerunit, zorgt voor 

snelle verwijdering van rest zaad. 

Voor trekkers zonder front aftakas kan er een hydraulische 

ventilator aandrijving geleverd worden 

ISOBUS

De fronttank DF1 en DF2 zijn volledig ISOBUS 

compatibel en AEF gecertificeerd. 

FRONTTANK
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Fronttank DF-1 / DF-2

Verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot 6,0 m. 

De DF-1 heeft een capaciteit van 1.150 liter, uitbreidbaar 

tot 1.700 liter, de DF-2 (twin-hopper voor bijvoorbeeld 

kunstmest toepassingen) zelfs 1,650 l, uitbreid baar tot 

2.200 l. De DF-2 heeft dubbele zaadtank voed twee 

doseer units. 

Fronttank DF-C

Uitgerust met 2 doseer units kan de Dubbele fronttank 

DF-C in 1 werkgang een combinatie van 2 soorten zaden 

of zaad en kunstmest zaaien. 

Leverbaar in werkbreedtes van 3.0, 3,5 of 4,0 meter. 

Fronttank DF-1 / DF-2

In combinatie met een precisie 

zaaimachine kan de fronttank DF-1 Of 

DF-2 tot 16 rijen voeden met kunstmest. 

FRONTTANK 
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De Kverneland fronttank, Veelzijdig en toch 
flexibel.  
De modulaire opbouw van de Kverneland DF-1 en DF-2, 

zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling van de 

machine en geeft de trekker een maximale balans.  

Dit verbetert de veiligheid en wendbaarheid, maar geeft 

ook de chauffeur een prima overzicht over de gehele 

machine. De Kverneland DF-1  en DF-2 zijn flexibeler dan 

de traditionele zaaimachines. De machine kan gebruikt 

worden voor zowel traditioneel als precisie zaaien. 

Voor precisie zaaien kan de fronttank worden voorzien 

van een speciale doseerunit en de juiste verdeelkop 

voor rijenbemesting.  

ZAAIEN



Uitgerust met 2 doseer units kan de Dubbele 

fronttank DF-C in 1 werkgang een combinatie 

van 2 soorten zaden of zaad en kunstmest 

zaaien.

Naast het zaaien (zwarte buis) 

en de kunstmest applicatie 

(rode buis) in één werkgang, 

maakt de combinatie van DF-C 

en CX-II met dubbele uitloop 

het ook mogelijkheid om twee 

soorten zaden in één passage 

te zaaien met verschillende 

dosering (bijv. gele mosterd 

met onder gewas).

Modellen Werkbreedte (m) Aantal rijen

Kuipinhoud (l)

Standaard Met tankuitbreiding

Fronttank zaaicombi

DF-1 star 3,0 / 3,5 / 4,0 24 tot 32 1.150 1.700

DF-1 opklapbaar 4,0 / 4,5 32 / 36 1.150 1.700

DF-2 opklapbaar 5,0 / 6,0 40 / 48 1.650 2.200

DF-C star 3,0 / 3,5 / 4,0 24 / 28 / 32
1.650  

(60 % / 40 %)
2.200  

(60 % / 40 %)

DUBBELE FRONTTANK 
DF-C

CX-II ZAAIKOUTERS MET 
DUBBELE SCHIJVEN 

Gebruiksvriendelijk door de met 

GPS gestuurde automatische 

uitschakeling.

FRONTTANK 
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40 : 60

400 kg/ha

Capaciteitsverdeling van de tank bij de 

u-drill plus ; zaad/kunstmest = 40/60.

 

Hoge capaciteit en hoge snelheid: 

Afhankelijk van snelheid en 

werkbreedte tot wel 400 kg/ha.

Het kouter heeft een snijhoek van 8°, 

waardoor er 25% minder druk nodig is. 

≤25%

PRODUCTGAMMA40

Gebruiksvriendelijk en veelzijdig 
voor efficiënt zaaien

ZAAICOMBINATIES



u-drill plus - gecombineerde zaaier voor zaad en kunstmest

Afhankelijk van de individuele agronomische voorkeuren 

kan de kunstmest direct in de rij maar ook tussen de rijen 

afgelegd worden. De kunstmest uitlopen in de tweede rij 

van de schijvenegsectie zijn zo geplaatst dat de kunstmest 

precies tussen 2 zaairijen in gelegd wordt. Of, het toedienen 

van kunstmest in de zaairij gaat via een extra uitloop in het 

zaaikouter.

Hoge precisie en comfort met ELDOS doseersysteem

Zeer eenvoudige afdraaiproef dankzij o.a. de afzonderlijke 

zaadgeleiding. De bestuurder kan de afdraaiproef op de 

doseerunit zelf bedienen. Na het invullen van de gewenste 

waarden in de terminal kan het afdraaien worden gestart 

door een druk op de knop van de doseerunit – that's it! 

Het afdraaien gebeurt automatisch. Een afdraaiflap met een 

geïntegreerde afsluitklep voorkomt dat er zaden in de slang 

vallen.

Eerst aandrukken, dan zaaien

Voor een perfecte diepteafstelling van de kouters en optimaal 

contact tussen zaad en grond, wordt de losse grond in de 

derde stap aangedrukt door een grote off-set bandenpakker 

(Ø 900 mm).

Zaaien op constante diepte

Het smalle profiel van de kouters in combinatie met de 

lichtgewicht stalen schijven zorgen voor een gemakkelijke 

toegang in de bodem. Hierdoor is er slechts weinig druk 

nodig, waardoor er minder grond wordt verplaatst. 

De kouterdruk, van 100 kg, kan de druk volledig kwijt op 

de geïntegreerde drukwielen. Hierdoor ontstaat een 

constante zaaidiepte, ook bij een hoge werksnelheid! 

Eenvoudige bediening

De u-drill wordt standaard geleverd met ISOBUS bediening, 

via IsoMatch Tellus terminal of via elke andere ISOBUS 

compatible terminal. Optioneel kan IsoMatch GEOCONTROL 

worden toegevoegd met variabele sectiecontrole als 

onderdeel van het software pakket. Het volledig automatische 

kopakkermanagement maakt de eenvoudige bediening 

compleet. 

Conische schijven Ø 480 mm

Twee rijen agressief gedraaide conische schijven en 

individuele ophanging zorgen voor een uniform zaaibed 

over de complete werkbreedte. Dankzij het hydraulische 

systeem, kunnen de schijven worden ingesteld vanuit de 

trekker cabine.  

ZAAICOMBINATIES
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FlexCart

De Kverneland FlexCart verbetert de 

efficiëntie bijvoorbeeld bij het zaaien van 

mais met kunstmest plaatsing op grotere 

stukken land. De FlexCart kan worden 

uitgerust met een toepassing voor kunst- mest 

of zaaizaad. De zaaibak met capaciteit van 

4300 liter beperkt het aantal vullingen en 

zorgt er dus voor dat de machine meer 

hectares per uur kan bewerken.

u-drill plus

De tank is in de lengte gesplitst; de verhouding zaad/

kunstmest is 60/40. De twee doseerunits zijn aan 

weerskanten onder de tank gepositioneerd. De u-drill plus 

is in staat om doseringen tot 400 kg/ha en 15 km/u toe te 

dienen. Het luchtdruksysteem op de tank van de 6m 

garandeert deze hoge doseringen ook in de meest 

moeilijke omstandigheden.

ts-drill

Tal van opties gecombineerd met grote 

prestaties en een relatief lage aanschaf-

prijs maken de tandzaaimachine TS een 

goed alternatief onder de zaaimachines. 

Vooral in extreme omstandigheden 

zoals bijvoorbeeld een zeer nat perceel 

of een perceel met veel stroresten 

worden de voordelen van de TS duidelijk.

u-drill

De u-drill is een getrokken zaaicombinatie verkrijgbaar 

in 3, 4 en 6 meter werkbreedte om zaaibed te 

prepareren, egaliseren, aandrukken, zaaien en opnieuw 

aandrukken in één werkgang. De focus in het ontwerp is 

gelegd op hoge snelheid bewerking (10 - 18 km/h) 

terwijl er nauwkeurig wordt gezaaid. 

ZAAICOMBINATIES

Diverse modellen die passen bij uw 
werkzaamheden
FlexCart, de veelzijdige zaadtank in combinatie met een 

kouterbalk, of als kunstmesttank in combinatie met een 

precisie zaaimachine. 

ts-drill, de kostenefficiënte tandenzaaier van Kverneland, 

grote prestatie met lage kosten. 

Als het op snelheid en constante zaaidiepte aankomt, is 

de u-drill uw partner!

ZAAIEN

mc-drill PRO mechanische zaaimachine

Met de mc-drill PRO, levert Kverneland 

een mechanische zaaimachine, 

geïntegreerd met een Kverneland 

rotorkopeg. De mc-drill PRO levert de 

beste zaairesultaten na het ploegen of 

andere grondbewerking.
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De slimme verdeling van de zaaitanden over de vijf rijen geeft 

de TS-drill een accurate plaatsing van het zaad in het zaaibed, 

zelfs in omstandigheden met veel gewasresten. De symmetrische 

verdeling van de achterste rij tanden 

garandeert een uitstekende zaaidiepte 

en egalisatie. De TS-drill kan worden 

geleverd met tandafstanden van 

12,5 cm of 15 cm.

Zeer eenvoudige afdraaiproef dankzij o.a. de afzonderlijke 

zaadgeleiding. De bestuurder kan de afdraaiproef op de doseerunit 

zelf bedienen. Na het invullen van de gewenste waarden in de 

terminal kan het afdraaien 

worden gestart door een druk 

op de knop van de doseerunit 

– that's it! Het afdraaien 

gebeurt automatisch. 

Een afdraaiflap met een 

geïntegreerde afsluitklep 

voorkomt dat er zaden in de 

slang vallen.

Modellen Gedragen/Getrokken Werkbreedte (m) Kuipinhoud (l) Speciale kenmerken

Zaaicombinaties

ts-drill gedragen 4,0 tot 6,0 opklapbaar 1.300 tot 1.700
Zaaitanden met veerbeveiliging tegen 
overbelasting

u-drill getrokken 3,0, 4,0, 6,0 opklapbaar 3.000 tot 4.350 Universele zaaimachine

u-drill plus getrokken 3,0, 4,0, 6,0 opklapbaar 3.000 tot 4.350 Universele zaaimachine

FlexCart getrokken 6,0 en 8,0 opklapbaar 4.300
Getrokken zaadtank voor combinatie met 
kouterbalk of precisie zaaimachine

Mechanische zaaimachine

mc-drill pro gedragen 3,0 - 4,0 600 tot 1.490 Aandrukrollen voor CX-Schaar

TS-DRILL MET 5 RIJEN 
TANDEN

GEBRUIKSVRIENDELIJK - 
CALIBRATIE TEST MET ELDOS

ELDOS elektrische doseerunit

De nieuwe doseerunit wordt elektrisch aangedreven door 

de e-com software en is ISOBUS compatibel. GEOCONTROL in 

combinatie met GPS is mogelijk waardoor dubbel zaaien wordt 

voorkomen. Speciale sensoren geven een ideale bediening vanuit 

de cabine. Vier standaard rotoren worden meegeleverd voor fijne 

en groffe zaden of korrelkunstmest. Een vijfde rotor kan optioneel 

worden besteld voor mais, zonnebloemen en groenbemesters. 

De doseerunit is altijd eenvoudig te bereiken en het uitwisselen 

van de rotors gaat gemakkelijk en snel zonder gereedschap. 

Doseringen van 1 tot 400 kg/ha zijn mogelijk. 

ISOBUS
Alle zaaimachines, voorzien van een elektrische aandrijving kunnen 

worden bediend met ISOBUS terminals, zoals de Tellus GO en Tellus PRO, 

voor de aansturing van variabele dosering en sectiecontrole. 

IsoMatch Tellus GO IsoMatch Tellus PRO

ZAAICOMBINATIES
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Precisie zaaien dankzij het 

Kverneland nul-afleg principe. 

Nul-afleg

Het diep in de zaaikouter liggende 

zaaihuis zorgt voor een kleine 

valhoogte van slechts 3 centimeter.

≤ 5cm

6 tot 24 rijen

Star en hydraulisch opklapbare modellen 

zijn leverbaar van 3 tot 12 m werkbreedte. 

PRODUCTGAMMA44

Monopill, zaadje na zaadje meer succes

MECHANISCHE PRECISIE 
ZAAIMACHINES



MECHANISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Micro-granulaat

De meeste Monopill modellen kunnen worden 

uitgevoerd met een micro granulaat set. De bakken 

hebben een capaciteit van 35 liter. Elke unit heeft in 

totaal 3 uitlopen. 

Aandruk wielen

De Monopill zaai-elementen kunnen worden uitgevoerd 

met Monoflex of vinger aandrukrollen. 

E-drive II elektrische aandrijving

De elektrische aandrijving van de Monopill, e-drive II, 

maakt direct instellen van de zaai-elementen vanuit de 

trekkercabine mogelijk. E-drive II is 

ISOBUS aangestuurd. 

GEOSEED®

GEOSEED® is het perfect zaaien 

in parallel of driehoekspatroon. Deze wordt in twee 

niveaus aangeboden. Synchronisatie van de zaadafleg 

binnen de werkgang of binnen het hele perceel.  

Lage valhoogte

Het diep in het zaaikouter liggende zaaihuis zorgt voor 

een kleine valhoogte van slechts 3 centimeter. 

Deze combinatie van garandeert een exacte afleg 

zonder wegrollen van het zaad.

Snel legen van zaadbak

De zaaibakken kunnen eenvoudig worden gevuld, 

dankzij de verschuifbare deksel. Eenvoudig legen gaat 

via de aftapset aan de zijkant van het zaai-element.   
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MECHANISCHE PRECISIE 
ZAAIMACHINES
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Monopill - star frame

Het starre frame van de Monopill 

is leverbaar in werkbreedte van 

3/6/9 en 12 m, voorzien van 

6 tot 24 zaai-elementen. 

Monopill - parallel hydraulisch frame

De opvouwbare Monopill met parallel hydraulisch frame is speciaal ontworpen voor de 

Europese markt. Vouwen en uitklappen in een paar seconde vanuit de trekker cabine. 

Verkrijgbaar met zowel 12 als 18 zaai-elementen voor bieten, koolzaad en cichorei.

Mulch zaai-element

Vool mulch zaaien, is het Farmflex 

frontwiel simpelweg vervangen 

door een dubbele snijschijf, met 

drukwielen aan elke zijde.

Standaard zaai-element

Het parallellogramgeleide 

voorwiel garandeert ook 

onder zware omstandigheden 

een precieze diepte afstelling. 

Tandem zaai-element

Voor het zaaien op oneffen 

grond. Het tandem zorgt voor 

een precieze zaad-afleg. 

Monopill - bewezen precisie
Precisie zaaimachines voor boeren die hun gewassen 

zaaien op de meest nauwkeurige en duurzame wijze. 

Een optimale afleg van het zaad voorkomt overlap en 

daardoor verspillen van zaad en kunstmest. 

De zaaimachines van Kverneland garanderen een 

precieze zaadafleg, eenvoudige bediening en een 

betrouwbaar en probleemloos zaairesultaat.  

PRECISIE 
ZAAIMACHINES

MECHANISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES



PRODUCTGAMMA

Eigenschappen e-drive II

Werkbreedte van 3 tot 12 m. 

Aandrijving met elektromotor per zaairij direct op de zaaischijf. 

Benodigd vermogen 40 KW. 

Traploze verstelling van de zaaiafstand van 12,5 - 25 cm. 

Rijpaden en vooropkomst markeur geïntegreerd. Per zaairij 

afschakelen, over- en onderdoseren en 'randrijeffect mogelijk'. 

Elektronische bediening volgens ISOBUS 11783 standaard. 

GEOCONTROL GPS 

sectieafsluiting mogelijk. 

Eigenschappen van GEOSEED®

GEOSEED® Level 1 is de synchronisatie van de zaadafleg binnen 

de werkbreedte van de machine. Dit verbetert de verdeling 

van de zaden tot een perfect in vierkants- of driehoekspatroon. 

Hierdoor kunnen de plantjes maximaal gebruik maken van 

aanwezige voedingsstoffen. Ook wordt erosie door wind en 

water verminderd. GEOSEED® Level 2 is de synchronisatie van de 

zaadafleg binnen het hele perceel. Zo wordt het gehele veld in 

vierkants- of driehoekspatroon 

gezaaid, waardoor de onderlinge 

afstand tussen de plantjes het 

kiem- en groeiproces versnelt. 

Ook kunt u probleemloos 

schoffelen in de rij, maar 

eveneens haaks op de zaai-

richting. GEOSEED® is het enige 

systeem ter wereld die deze manier 

van mechanische onkruidbestrijding mogelijk maakt!

Modellen Frame Aantal elementen Rij afstand (cm)

Monopill

Monopill standaard zaai-element
star 3 tot 12 m 6 tot 24

45 - 50
opklapbaar PH 6 en 9 m 12 en 18

Monopill tandem zaai-element
star 3 tot 12 m 6 tot 24

45 - 50
opklapbaar PH 6 en 9 m 12 en 18

Monopill mulch zaai-element
star 3 tot 12 m 6 tot 24

45 - 50
opklapbaar PH 6 en 9 m 12 en 18

ELEKTRISCH AANGEDREVEN 
ZAAI-ELEMENT: MONOPILL 
E-DRIVE II

GEOSEED® - ZAAIEN 
IN VIERKANTS- OF 
DRIEHOEKSPATROON

IsoMatch GEOCONTROL:

IsoMatch GEOCONTROL in combinatie 

met een Kverneland zaaimachine biedt 

o.a. de volgende mogelijkheden: 

 

1. Sectieschakeling: De zaaimachine 

schakelt automatisch en afzonderlijk 

in en uit als er overlap wordt 

gedetecteerd. 

2. Uitgebreide documentatie en 

opbrengstkartering: de voltooide taak 

wordt geregistreerd en opgeslagen 

door IsoMatch GEOCONTROL en 

kan worden uitgewisseld met 

bedrijfsmanagementsystemen.

GEOSEED®

MECHANISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES
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Grote capaciteit voor kunstmest. 

2000 liter

Scherp draaien op de kopakker in 

een hoek van 90°.

90°

Precieze zaad afleg dankzij hoog eigen gewicht 

van zaairij van 130 kg tot maximaal 100 kg door 

middel van een veersysteem. 

TOT 230kg

Elke zaadtank van de HD/HDII zaairij 

heeft een capaciteit van 55 liter.

55 Liter

PRODUCTGAMMA48

Gebruikersvriendelijk, efficiënt en 
betrouwbaar met elektrische aandrijving

PNEUMATISCHE PRECISIE 
ZAAIMACHINES



PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Microgranulaatstrooier

Alle Optima modellen kunnen worden uitgevoerd met 

een microgranulaatstrooier. De 35 liter kunststof tanks 

worden afhankelijk van de werkbreedte per 2 of 3 rijen 

opgebouwd. 

GEOSEED®

GEOSEED® perfect zaaien in driehoek- of vierkant 

verband.

Hydraulische frame belastingset

In zware omstandigheden kan de 

druk van de zaaimachine worden 

opgevoerd door een hydraulische 

frame belastingset. 

Tot 230kg druk per zaairij

Elke zaairij heeft een eigen gewicht van 130 kg. 

Deze kan met een veersysteem worden opgevoerd met 

nog eens 100 kg extra druk. 

e-drive & e-drive II: elektronische aandrijving

Voordelen elektrische aandrijving:  

- Eenvoudige instelling zaaihoeveelheid 

- Individuele element start/stop functie 

- Variabele zaaddosering per rij 

- 2 onafhankelijke rijpadsystemen 

- Opto-elektronische controle

Zaaihuis zonder afdichting

Het gepatenteerde zaaihuis van Kverneland reduceert 

uw onderhoudskosten tot een minimum. 

 - Geen wrijving - geen slijtage; lage draaiweerstand 
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Gebruikersvriendelijk, efficiënt en 
betrouwbaar met elektrische aandrijving



Optima V

Wanneer er behoefte is aan een 

precisie zaaimachine die eenvoudig 

kan variëren in diverse gewassen 

en rij-afstanden, is de Optima V de 

oplossing. Variabele rij-afstanden 

zijn mogelijk van 33 tot 80 cm in 

6, 7 of 8 rijen. De kunstmesttank 

heeft een inhoud van 1000 liter. 

Optima TFmaxi

Met een werkbreedte van 12 m 

en een tankinhoud van 4000 liter, 

biedt de TFmaxi unieke prestaties. 

De capaciteit kan oplopen tot 

100 ha per dag. 

Optima hydraulisch opklapbaar

De hydraulisch opklapbare Optima met 

6 of 9 m frame is gemaakt voor maximale 

prestaties. De zaaimachine kan in 

combinatie met DF-1/DF-2 front- of 

FlexCart getrokken kunstmesttank. 

Voor vloeibare kunstmesttoepassing in 

combinatie met iXtra LiFe fronttank. 

Leverbaar in rij-afstanden van 37,5 tot 75 cm.

Optima TFprofi

Minder benodigd vermogen en 

meer tankinhoud voor een 

optimale efficiëntie. 

Dat is mogelijk met de TF Profi 

getrokken zaaimachine. 

Met een tankinhoud tot 2000 liter 

en 8 zaairijen heeft deze machine 

tevens een hoge capaciteit. 

Miniair Nova

Groenten zaaimachine Miniair Nova 

garandeert op maat en precisie zaaien 

voor alle soorten groenten zaden en is 

dus de ultieme machine voor de 

tuinbouw. Leverbaar in 2,5 tot 6,5 m in 

starre of hydraulisch opklapbare frames. 

Optima - Star frame

Eenvoudig, licht en kostenefficiënt frame 

concept, geschikt voor elk bedrijf. 

De kleinere frames kunnen eenvoudig 

over de weg voor transport. 

Voor de grotere frames is een lengte 

transportinrichting beschikbaar. 

- Werkbreedte: 3,0 tot 9,3 m  

- Rij-afstand: van 37,5 tot 80 cm

PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES
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PNEUMATISCHE 
PRECISIE 

ZAAIMACHINES
Preciese zaad positionering en verenkeling
Ongeacht de grondsoort en de omstandigheden 

waaronder u werkt, biedt Kverneland u de beproefde 

techniek om aan uw eisen voor precisie zaaien te 

voldoen. Met IsoMatch GEOCONTROL en GEOSEED®  biedt 

Kverneland twee precisie applicaties voor de Optima. 

Dit verhoogt de capaciteit en maakt gemakkelijker en 

efficiënter werken mogelijk. 



Met e-drive / e-drive II wordt elke zaairij individueel 

aangedreven via een elektro motor. 

Alle zaai-rijen kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld. 

In combinatie met een rijenafstand van 37,5 cm komt er 

nog een voordeel van e-drive tot zijn recht: de afzonderlijke 

rijpadschakeling. Rijpaden kunnen passend voor elke 

spuitbreedte worden aangegelegd. 

Tevens is zeer snel om te schakelen 

van 37,5 cm naar 75 cm rij-afstand. 

Zaaien met GPS en GEOCONTROL in 

combinatie met een elektronische 

aangedreven zaai-element is een 

grote stap in precisie en efficiënt 

werken. Elke zaai-rij wordt in 

combinatie met GEOCONTROL automatisch aan- en 

uitgeschakeld op de exacte plaats, zodat er geen overlap 

plaatsvindt. Extra voordelig bij gerende percelen en op de 

kopakker. 

Het zaaihuis

Geen wrijving, geen slijtage,

laag koppel, minimaal 

onderhoud: In het zaaihuis 

draait de zaaischijf samen met 

de onderdrukkamer. 

Het zaaihuis is via de holle as 

met de zuigventilator verbonden. 

Eenvoudige afdichting van de 

vacuümkamer op de holle as. 

ZAAIHUIS ELEKTRONISCHE 
AANDRIJVING 

IsoMatch GEOCONTROL

Elke zaai-rij wordt in combinatie met 

GEOCONTROL automatisch aan- en 

uitgeschakeld op de exacte plaats, zodat 

er geen overlap plaatsvindt. 

Extra voordelig bij gerende percelen en op 

de kopakker. 

GEOSEED® zaait in driehoek- of 

vierkant verband. 

Modellen Model Zaairij
Aantal 

zaairijen Specificaties

Pneumatische precisie zaaimachine

Pneumatische precisie zaaimachine Optima HD 4 tot 16 Star, hydraulisch opklapbaar

Pneumatische precisie zaaimachine Optima V HD-II 6 tot 8 Hydraulisch variabel telescopisch

Pneumatische precisie zaaimachine Optima TFprofi HD-II 8 Getrokken frame, 2000 liter tankinkhoud

Pneumatische precisie zaaimachine Optima TFmaxi HD 16 Getrokken frame, 4000 liter tankinhoud

Precisie zaaimachine voor groenten Miniair Nova 2 tot 36 Enkel, dubbel of Twin zaairij

NIEUWE HD-II 
ZAAIRIJ
Voor lichte en zware grond

Het gietijzeren monoframe geeft 

eenvoudige toegang tot het 

zaaihuis en is uitgevoerd met 

zware scharnierpunten (patent in 

aanvraag). De open draagwielen 

met individuele pendelende 

ophanging garanderen een 

rustige loopt en constante diepte. 

Beschikbaar op Optima V en 

Optima TF Profi.

PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES
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PRODUCT RANGE

1 totaal concept 

Fronttank, elektronica en zaaitechniek 
van dezelfde leverancier. 

Bespaar kosten

Op kunstmest en zaad.

Kunstmest in de rij

Met vloeibare kunstmest tijdens 
het zaaien of planten. 

Beter gebruik van 

Meststoffen. 

PRODUCTGAMMA52

Concepten komen tot leven

ZAAIMACHINES
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Kverneland iXtra LiFe front tank in combinatie met een 

Kverneland Precisie zaaimachine zorgt voor de toediening van 

de vloeibare kunstmest in de rij. De slimme electronica op 

zowel de fronttank als de precisiezaaier communiceren met 

elkaar zodat de vloeibare kunstmest toediening start en stopt 

tegelijkertijd met de zaairij. Toediening van de kunstmest in 

de rij zonder overlap op de kopakker en in geren verhoogt 

de efficiëntie van de meststoffen. Binnen de steeds scherper 

regelgeving is het noodzakelijk meststoffen te gebruiken waar 

ze het meest nodig zijn en niet te verspillen op de kopakker of 

in geren.

Modellen Tank inhoud (l) Zaaicombinaties Bediening

iXtra LiFe

iXtra LiFe 1.300 Optima iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO

IXTRA LIFE PRECISIE ZAAIMACHINE

Rijen bemesting

Vloeibare kunstmestbemesting in de rij zorgt voor een 

hogere efficiëntie en levert een besparing op door 

een betere plaatsing van het kunstmest dicht bij het 

zaad. Dit zorgt voor snellere start, waardoor 

onkruidontwikkeling wordt voorkomen. 

Dankzij IsoMatch GEOCONTROL is er geen overlap en 

wordt er bespaard op kunstmest en zaad. 

Gecombineerd met een Kverneland Optima of Monopill precisie 

zaaimachine kan de iXtra LiFe ingezet worden als vloeibare 

meststoffen rijenbemester of rijenspuit. De bediening van 

beide ISOBUS werktuigen wordt via één  GEOCONTROL GPS 

sectiebesturing aangestuurd. Zaad en vloeibare meststoffen 

starten en stoppen gelijktijdig op de kopakker of in geren. 

Er wordt uitsluitend bemest waar ook gezaaid wordt – echt waar!

SEED DRILLS
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100% ISOBUS compatible

15% besparing op kunstmest

Met GEOSPREAD®

Hoge nauwkeurigheid

Zelfs op bevroren grond en 
heuvelachtige omstandigheden. 

Verminderde overlap

In stappen van 2 meter en totaal 
24 secties. 

Optimale verdeling van de kunstmest

Met VC < 10%.

PRODUCTGAMMA54

Intelligent strooien

Exacta-serie schijvenstrooiers



GEOPOINT®

De strooier zal automatische starten en stoppen 

wanneer GEOPOINT® het einde van de kopakker nadert. 

Dit voorkomt over- en onder- dosering rondom de 

kopakkers. 

Strooitabellen

Directe toegang tot de strooitabellen database, met 

altijd de meest recente strooitabellen, is altijd online 

beschikbaar of downloadbaar via de App Store of 

Google Play Store. 

CentreFlow Strooi Systeem

De kunstmestkorrels stromen in een ronddraaiende 

beweging van het hart van de strooischijf naar de 

schoepen. Deze zachte behandeling van de korrels 

voorkomt kapotslaan of verpulveren en waarborgt een 

gelijkmatige verdeling. 

Uniek Weegsysteem

De Kverneland weegstrooiers zijn uitgerust met 4 

weegcellen en een unieke referentiesensor voor de 

beste nauwkeurigheid. 

GEOSPREAD® sectie besturing

Automatisch aan- en afschakelen van de secties op de 

kopakker, in gerende percelen en al bewerkte stukken land. 

De werkbreedte van de strooier wordt verdeeld in 

secties van 2 meter. 

Accuraat strooibeeld

Grote 8 schoepen per schijf strooien maximaal 54 m 

breed. Het dubbele overlap patroon geeft een hoge 

nauwkeurigheid in combinatie met 8 schoepen per 

schijf. Een optimale flow met een VC onder de 10%. 
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Exacta EL

Het model EL is de meest 

compacte machine in het 

programma van strooiers 

met dubbele schijven. 

De bakinhoud is  maximaal 

1400 liter met een 

werkbreedte tot 21 m.  

Exacta CL

Het middensegment is de 

CL, een echte topper! 

De FLowPilot zorgt 

voor een eenvoudige 

en accurate instelling. 

Leverbaar tot 2000 liter en 

28 m werkbreedte. 

Exacta HL

De HL beschikt over een 

ongekende capaciteit. 

Leverbaar tot 3.900 liter 

inhoud en een werkbreedte 

tot 54 m in combinatie met 

een perfect strooibeeld. 

Exacta CL-EW

De EasyWeigh is het 

instapmodel voor 

veehouderij- en 

akkerbouwbedrijven. 

Deze weegstrooier is 

voorzien van een 10 tons 

weegcel met unieke 

referentiesensor. 

Exacta TL GEOSPREAD®

De TL GEOSPREAD® maakt 

het mogelijk om via GPS een 

automatische aanpassing 

van de werkbreedte en 

kopakker met behoud van 

strooibeeld. Het maximaal 

aantal secties is maar liefst 

24 en wordt verdeeld in 

stapjes van 2 meter. 

Exacta TLX GEOSPREAD®

De TLX GEOSPREAD® is de 

strooier die een extra grote 

doorstroming genereert 

voor grotere hoeveelheden 

kunstmest. Ideaal voor 

organische meststoffen of 

bij een grotere werksnelheid.

Exacta TL

De TL beschikt over vier 5-tons 

weegcellen en een unieke 

referentiesensor. Deze ISOBUS 

strooier heeft een uiterst 

nauwkeurige werking, zelfs 

op bevroren grond en in 

heuvelachtig gebied.

Exacta CL GEOSPREAD®

De CL GEOSPREAD® 

strooier in het 

middensegment met alle 

eigenschappen van zijn 

grote broer. Een werkbreedte 

tot 33 m verdeeld over 

15 secties. 
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Kunstmeststrooiers voor boeren die 
nauwkeurig en duurzaam kunstmest willen 
strooien

Voor de moderne boer betekent optimaal kunstmest 

strooien het gebruik van de exacte hoeveelheid 

nutriënten en het voorkomen van overlap. Kverneland 

kunstmeststrooiers garanderen nauwkeurig strooien, 

zijn gemakkelijk te bedienen en bieden vele jaren van 

storingsvrij functioneren. 

SCHIJVEN-
STROOIERS

EXACTA-SERIE SCHIJVENSTROOIERS



De AutosetApp is een App voor de IsoMatch en 

IsoMatch Tellus GO ISOBUS terminal. 

De App integreert de strooitabellen in de terminal. 

Met behulp van de AutosetApp en de IsoMatch 

terminals, past de Kverneland GEOSPREAD 

weegstrooier zich automatisch aan, met de 

gegevens die in de App zijn ingevoerd.

Geen beschadiging, geen verpulvering, geen stof: 

een centraal uitstroompunt, gelijkmatige versnelling 

en middelpuntvliegende kracht zorgen ervoor, dat de 

kunstmest de snelheid van de strooischijf krijgt voordat 

het de schoepen bereikt. 

Modellen Werkbreedte (m) Kuipinhoud (l) Bediening

Exacta strooier serie

Exacta EL 9 - 21 700 - 1.400 Hydraulisch

Exacta CL 10 - 28 1.100 - 2.000 Hydraulisch - Elektrisch

Exacta CL EW 10 - 28 1.100 - 2.000 Weegsysteem

Exacta CL GEOSPREAD® 10 - 33 1.100 - 2.450 / 1.300 - 2.800 GEOSPREAD® systeem

Exacta HL 12 - 54 1.500 - 3.450 / 1.875 - 3.900 Hydraulisch - Elektrisch

Exacta TL 12 - 54 1.500 - 3.450 / 1,875 - 3.900 Weegsysteem

Exacta TL GEOSPREAD® 12 - 54 1.500 - 3.450 / 1.875 - 3.900 GEOSPREAD® systeem

Exacta TLX GEOSPREAD® 24 - 40 1.875 - 3.900 GEOSPREAD® systeem

AUTOSETAPP
HET CENTREFLOW 
SYSTEEM

Verkleining van de werkbreedte 

aan beide kanten 

Sectie uitschakeling vanaf de 

buitenzijden

CentreFlow  
strooisysteem

8 schoepen per schijfHet unieke weegsysteem van Kverneland met 

4 weegcellen en referentiesensor. 

PRODUCTGAMMA

EXACTA-SERIE SCHIJVENSTROOIERS
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100% ISOBUS compatibility

50%-50% gewichtsverdeling

In elke situatie

5-10% besparing

Op spuitvloeistof  door IsoMatch 
GEOCONTROL.

iXclean Pro

Minder dan  1% rest vloeistof.
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Voor boeren die hun gewassen met 
minder chemicaliën willen beschermen

VELDSPUITEN



iXflow

Het ringleidingsysteem met lucht afsluitbare doppen 

biedt een betrouwbaar en snel reagerend spuitsysteem.  

Zeer geschikt voor hogere snelheden en automatische 

functies via GPS. Het gebruik van de ringleiding geeft 

een continue vloeistofstroom, dus geen risico van 

neerslag of vervuiling in de spuitleidingen.

iXclean Comfort en Pro

iXclean Comfort en Pro automatische vul- en 

reinigingssystemen voor meer gebruikers gemak.

Boom Guide

Twee ultrasone sensoren op de spuitboom kunnen 

de spuithoogte via de centrale hellingcorrectie en 

lift functie bedienen. Dit kosten efficiënte systeem is 

geschikt voor lichte glooiingen en oneffen gewassen.

100% ISOBUS Compatible

U bent verzekerd van de ISOBUS compatibiliteit van de 

trekker naar de spuit en spuit naar de trekker, wat 

betekent dat alle gegevensverzameling uit uw machine(s) 

gecentraliseerd is en eenvoudig overgedragen kan 

worden naar de terminal in de trekker cabine.

ENFO Inside

ENFO vul- en spoelfunctie is standaard op alle 

spuitcomputers. Deze slimme technologie optimaliseert 

het vullen en reinigen van de spuitleidingen. Accurate 

toepassing, geen verspilling van chemicaliën en water 

besparend, zijn de voordelen voor de boer en het milieu.

Bedieningsgemak

Het Easy Set kranenbedieningspaneel maakt spuiten 

gemakkelijk dankzij de intuïtieve bediening. 

De kranen zijn verdeeld in een zuig- en persgedeelte. 

De kranen bevinden zich goed beschermd achter de deur; 

daardoor blijft het bedieningsgedeelte vrij van vuil en 

bestrijdingsmiddelen.
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iXter A

De gedragen veldspuit iXter A 

heeft een tankinhoud van 

800, 1.000 en 1.200 liter. 

Er zijn twee verschillende 

spuitbomen leverbaar op deze 

spuit, de HOSA (12 tot 15 m) 

en de HC (18, 20 en 21 m). 

iXter B

Vandaag de dag is de iXter de 

meest geavanceerde gedragen 

serie veldspuiten, waarbij de 

nadruk ligt op gebruiksvrien-

delijkheid en bescherming 

van het milieu. De iXter serie 

is leverbaar in 4 verschillende 

tankinhouden van 1000 tot 

1800 liter en twee verschil-

lende boomtypen (HOSA, HC) 

van 15 tot 30 meter. 

iXtra

De iXtra fronttank is 

leverbaar met een 

tankinhoud van 1.100 liter. 

In combinatie met de 

grootste iXter gedragen 

veldspuit komt de totale 

inhoud op bijna 3.000 liter. 

Maak van uw trekker een 

kleine zelfrijdende 

veldspuit!

Ikarus S

Ikarus S is leverbaar met 

2.800 of 3.800 liter. 

Het EasySet 

bedieningspaneel maakt 

spuiten gemakkelijk 

dankzij de intuïtieve 

bediening. Leverbaar tot 

30m werkbreedte

iXdrive 4240-5240-6240

De iXdrive is ontworpen met 

focus op bedieningscomfort 

en bescherming voor 

natuur- en omgeving. 

De iXdrive is standaard 

uitgevoerd met de IsoMatch 

Tellus, iXclean Pro, IsoMatch 

GEOCONTROL, iXflow en 

Boom Guide automatische 

boomhoogte. 

iXdrive 4180

De Kverneland iXdrive 4180 

is het medium model van de 

zelf rijdende veldspuitenserie. 

De iXdrive 4180 is standaard 

uitgevoerd met IsoMatch 

Tellus en andere high tech 

accessoires als iXclean Pro, 

iXflow, IsoMatch GEOCONTROL 

en Boom Guide. 

iXtrack A / B

De iXtrack A is leverbaar met 

een 2.400 of 2.800 liter tank 

en een stalen HSS spuitboom 

van 18 tot 36 meter breed. 

De Ixtrack B is leverbaar met een 

tankinhoud van 2.400, 2.800 of 

3.600 liter in combinatie met 

een stalen HSS spuitboom van 

18 tot 36 meter breed of een 

aluminium HSA spuitboom van 

24 tot 36 meter breed.

iXtrack C

Het vlaggenschip van de 

Kverneland veldspuiten lijn 

met een tankinhoud van tot 

6.000 liter! Drie verschillende 

boomtypen van 18 tot 45 meter 

leverbaar.  ISOBUS technologie 

met eigenschappen zoals 

IsoMatch GEOCONTROL, iXflow 

rondpompsysteem, Ergodrive 

kopakkermanagement en Boom 

Guide automatische spuithoogte.PRODUCTGAMMA60

Voor moderne boeren betekent spuiten het beschermen 

van de gewassen tegen ziektes en onkruid met zo 

weinig mogelijk gebruik van middel. We willen genoeg 

mensen voorzien van voedsel met zo min mogelijk 

impact voor de omgeving. 

De Kverneland spuitenserie voorziet in precisie 

landbouw, toediening op het juiste moment op de juiste 

plek. 

Met IsoMatch GEOCONTROL behoort overlap tot het 

verleden, dit betekent niet alleen een duidelijke 

besparing op middel, maar ook een betere opbrengst en 

kwaliteit. 

VELDSPUITEN

VELDSPUITEN



IsoMatch GEOCONTROL is een aanvullende softwaretoepassing 

op de ISOBUS-terminal. Deze slimme en moderne technologie 

voorkomt verspilling van dure chemicaliën en zorgt voor 

perfecte uitlijning op de kopakker en in geren. Overlap is iets uit 

het verleden, dat niet alleen de gewasbescherming spaart, het 

zorgt ook voor een meer gelijke gewasopbrengst en kwaliteit.

Modellen Tank capaciteit (l) Spuitbomen Bediening

Veldspuiten serie

iXter A 800 - 1.200 HOSA 12 - 15 m / HC 18 - 21 m EC - FMC

iXter B 1.000 - 1.800 HOSA 15 m / HC 18 - 30 m
EC - FMC - iM Tellus - iM Tellus GO -  
iM Tellus PRO

iXtra 1.100 -
FMC - iM Tellus - iM Tellus GO -  
iM Tellus PRO

Ikarus 2.800 - 3.800 HSS 18 - 30 m / HC 18 - 30 m
FMC - iM Tellus - iM Tellus GO -  
iM Tellus PRO

iXtrack A / B 2.400 - 3.600 HSS 18 - 36 m / HSA 24 - 33 m
FMC - iM Tellus - iM Tellus GO -  
iM Tellus PRO

iXtrack C 3.000 - 6.000 HSS 18 - 40 m / HSA 24 - 33 m / HBWP 45 m
FMC - iM Tellus - iM Tellus GO -  
iM Tellus PRO

iXdrive 4.000 - 6.000 HSS 27 - 40 m / HSA 24 - 30 m / HBWP 45 m IsoMatch Tellus PRO

iXdrive 4180 3.800 HSS 24 - 36 m / HSA 24 - 30 m IsoMatch Tellus PRO

ISOMATCH GEOCONTROL IXCLEAN PRO

iXclean ProIsoMatch GEOCONTROL

Boom Guide

Boom Guide is het Kverneland 

spuitboomhoogtebesturingssysteem met geïntegreerd 

kopakkermanagement van ErgoDrive systeem. 

Ultrasone sensoren sturen de spuitboom om de grond 

te volgen of het gewas of beide tegelijkertijd. 

Het volgt de contouren altijd en overal!

Boom Guide Pro

Boom Guide ProActive

iXclean Pro is een volledig automatisch, elektrisch 

kranenbeheer op ISOBUS-spuitmachines. Het 

betekent dat alle functies vanuit de cabine 

kunnen worden bediend.Schakelen tussen vullen, 

roeren, spuiten,verdunnen, primen, spoelen en 

tankreiniging, isheel eenvoudig: gewoon een druk 

op de knop!

Boom Guide Comfort

VELDSPUITEN
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Een complete serie voor alle 
werkomstandigheden

KLEPELMAAIERS

Nalooprol (245mm diameter)

draagt bij aan een stabiele en efficiënte 
werking van de klepelmaaier. 

Werkbreedte 280cm
Star of hydraulisch frame 
(offset van 55cm) 
Achterplaat kan geheel open. 

Rotor snelheid van 1830 tpm met 

klepelsnelheid van 50 m/s;

brengt een uitstekende snijkwaliteit
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Centrale aandrijving

De aandrijving is centraal geplaatst en afhankelijk van 

het model geschikt tot maar liefst 260pk.

Hydraulische sideshift

De FRO, FRH en FRD klepelmaaiers zijn standaard 

voorzien van een hydraulische sideshift waarmee het 

werktuig 50 cm naar buiten kan verplaatsen. 

Werkdiepte

De Kverneland klepelmaaiers worden standaard 

uitgevoerd met een nalooprol en/of loopwielen voor 

een effectieve werkdiepte afstelling. 

Transmissie

Aandrijving aan één of twee zijdes van de machine met 

automatische spanner. 

Rotor

De rotor kan worden uitgevoerd met een y-mes 

(gras, stoppel) of slagmes voor het zware werk 

(groenbemester, struiken, stoppel). 

Tegenmes & dubbele plaat

Optioneel kan er een tegenmes en dubbele plaat 

worden gemonteerd voor een nog betere snijkwaliteit 

en voor extra bescherming van de machine. 

2

2

1

1

5

5

6

6

4

4

3

3
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De FML en FHS klepelmaaier is 

een compacte en zware machine 

voor het veeleisende onderhoud 

in o.a. fruitboomgaarden, 

wijngaarden en lichte ondergroei.

De FHP (plus) zijn multifunctionele 

klepelmaaiers voor wegen en 

bermen onderhoud, akkerranden, 

sloten en heggen. Beschikbaar tot 

2,50 m werkbreedte. 

De FRD is een veelzijdige machine, 

geschikt voor zowel front- als 

achter aankoppeling. De bok is 

overgenomen van de bekende en 

bewezen Kverneland rotorkopeg. 

De FRD komt standaard met een 

hydraulische sideshift met een 

bereik van 54cm.

De koning onder de klepelmaaiers 

is de FXZ. De machine is ontworpen 

en getest volgens de hoogste eisen 

in prestatie en betrouwbaarheid. 

De machine is inzetbaar in 

werkbreedtes van 320, 400 en 

480 cm. 

Een zware en degelijke constructie 

voor tractoren tot 160 pk, maakt 

de machine zeer betrouwbaar in 

gebruik. De grote rotor garandeert 

een uitstekende hakselkwaliteit. 

De FXN is leverbaar in 

4 werkbreedtes, waarmee het 

alle wensen van de markt afdekt. 

Door de hoge rotorsnelheid in 

combinatie met een groot aantal 

messen, stijgt de snij-efficiëntie.
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Klepelmaaiers geschikt voor alle 
omstandigheden

Kverneland klepelmaaiers zijn geschikt voor het maaien 

op grasland, zware stoppel en of struikgewas klepelen. 

Alle modellen zijn voorzien van een zware tandwielkast 

met een V-snaren aandrijving. Deze is standaard 

voorzien van een automatische spanner. Alle modellen 

kunnen worden voorzien van diverse accessoires die 

passen bij uw werkzaamheden. 

KLEPELMAAIERS



De FHP Plus klepelmaaier met aandrijving aan de buitenzijde. 

Een multifunctionele klepelmaaier voor wegen en bermen 

onderhoud, akkerranden, sloten en heggen. Bovendien toont 

de FHP Plus zijn veelzijdigheid in gebruik op gras, licht hout en 

struiken. De Kverneland FHP Plus is voorzien van een aantal 

standaard specificaties die de prestaties verhogen, comfortabel 

zijn in gebruik en die de prestaties verhoogt. De zware glijsloffen 

en zelfreinigende achterrol zorgen voor een goede bodemvolging, 

tegenmes en dubbele plaat verbeteren de snijkwaliteiten en 

duurzaamheid. De machine is hydraulisch beveiligd met een 

accumulator.

Kverneland FRO met dubbele 

driepuntsaanspanning

Modellen Modellen Werkbreedte (m)
Maximaal pk 

vermogen op de PTO Specificaties

Star en opklapbare klepelmaaiers

Klepelmaaiers voor groenonderhoud en wijngaarden FM - FHS 0,90 to 2,30 50 tot 80 Universele Y-mes, hamer of rol

Dubbeldoel klepelmaaiers FRO - FRH - FRD 2,30 tot 3,20 140 tot 160 Universeel / rots of hamer klepel/rol

Agri klepelmaaiers star FXN - FXZ 1,95 tot 4,00 160 tot 260 Universeel / rots of hamer klepels/rol of loopwiel (FXN) of loopwiel (FXZ)

Agri klepelmaaiers opklapbaar FXF 5,60 tot 6,40 130 tot 260 Universeel / rots of hamer klepels/rol of loopwiel 

Klepelmaaiers met parallellogram ophanging FHP/FHP plus 1,55 tot 2,30 100 tot 150 Universeel / rots en hamer klepels/rol

KVERNELAND FHP PLUS

Werkpostitie + 90° Werkpositie vlak Werkpositie -65°

PRODUCTGAMMA

KLEPELMAAIERS

65



Ons aanbod op het gebied van precisielandbouw is essentieel om uw bedrijf 
succesvol te kunnen runnen. Dankzij de toepassing van elektronica, software, 
satelliettechnologie, online tools en big data kunt u uw machines effectiever 
inzetten en meer opbrengst uit uw gewassen halen.

Manage your farm as a business
MET ONS ISOMATCH-AANBOD VOOR PRECISIELANDBOUW

iM FARMING - smart, efficient, easy farming

Voorkom overlap en bespaar 
tot 15% met ISOMATCH 

GEOCONTROL

Vergroot uw succes met e-learning 
IsoMatch Simulator is een programma voor virtuele training dat 
gratis kan worden gedownload. Het simuleert alle functies van de 
IsoMatch universele terminals en de Kverneland ISOBUS-machines. 
Train uzelf en raak vertrouwd met uw machine, zodat u fouten 
voorkomt en nog meer uit uw machine haalt. 

Het beste overzicht van de bedrijfsvoering
IsoMatch FarmCentre is de eerste van een hele reeks telematica-
oplossingen. In combinatie met een IsoMatch Tellus GO/PRO kunt 
u dit werktuigenmanagement programma voor al uw ISOBUS-
machines gebruiken. U kunt bijvoorbeeld uw machinepark 
controleren, taakbeheer op afstand uitvoeren of de prestaties 
van machines analyseren. Het  IsoMatch FarmCentre presenteert 
deze gegevens in een efficiënte webapplicatie, waarbij 
werktuigen, trekkers, terminals en de cloud met elkaar zijn 
verbonden en gegevens met elkaar uitwisselen. 

Maximaal geld besparen
Bij de IsoMatch GEOCONTROL 
- applicatie voor precisie-
landbouw zijn handmatige 
geleiding en gegevensbeheer 
gratis. De applicatie kan worden 
uitgebreid met sectiecontrole 
en variabele dosering. 

ISOMATCH PRODUCTEN
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ISOMATCH PRODUCTEN

100% focus, maximale  prestaties
IsoMatch AutoDrive-E biedt automatische besturing. 
Beheer uw werk efficiënter en vermijd overlappingen, 
zodat u tot 15% op kosten kunt besparen, betere 
groeiomstandigheden voor uw gewassen schept en meer 
opbrengst genereert (alleen in combinatie met IsoMatch 
Tellus PRO).

100% focus op het resultaat 
in het veld met IsoMatch 

AutoDrive - E

100%
IsoMatch Global PRO
GPS antenne met RTK precisie voor 
de hoogste nauwkeurigheid (2-3 cm) 
en productiviteit.

IsoMatch Grip
Deze ISOBUS-joystick is gemaakt 
voor maximale controle over 
de machine en een efficiënte 
bedrijfsvoering. 
U regelt 44 werktuigfuncties 
(maximaal) met één apparaat.

IsoMatch InLine
Stuurhulp met een gemakkelijk 
overzicht van de sectie status. 
Controleer de A-B lijn en stuur naar 
de juiste positie. 

IsoMatch (Multi)Eye
Met de IsoMatch universele 
terminals kunt u maximaal 
4 camera's verbinden. 
U heeft volledige controle en 
een compleet overzicht over de 
aansturing van de machine, vanuit 
elke hoek.

Vergroot uw prestaties, maximale 
efficiëntie, minimale verspilling

Gemakkelijker beheer
De IsoMatch Tellus GO is een rendabele 7-inch terminal, 
die speciaal is ontwikkeld voor een eenvoudig beheer 
van de machine. Met behulp van de soft keys stelt u 
de machine gemakkelijk in. Met de hard keys en de 
draaiknop heeft u tijdens het rijden optimale controle 
over de machine. 

Wees een PROFESSIONAL in het vergroten van uw 
productiviteit
Als in de trekkercabine een alles-in-één-controlesysteem 
gevraagd wordt, is de IsoMatch Tellus PRO 12-inch terminal, 
inclusief automatisch besturingssysteem, de beste oplossing. 
Dit is het punt waar alle ISOBUS-machines aan elkaar gekoppeld 
zijn, het platform waarop precisielandbouw-applicaties en 
bedrijfsbeheerssystemen draaien. Het biedt precies wat u nodig 
heeft om alles uit uw machines en gewassen te halen en tevens 
kosten te besparen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zaad 
door gebruik te maken van automatische sectiecontrole en 
variabele dosering. Via het unieke dubbele scherm kunt u twee 
machines en/of processen tegelijk controleren en bedienen. 
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Wist u dat bij de fabricage van onze onderdelen dezelfde hoge standaard en strikte 
specificaties worden gehanteerd als bij de Kverneland werktuigen? 
Originele onderdelen werken en passen altijd en zorgen er gegarandeerd voor dat 
uw werktuig maximale prestaties blijft leveren.  

Al sinds 1879 staat Kverneland voor kwaliteit. Onze ervaring, in combinatie met ons 
voortdurende streven naar verbetering van onze producten, garandeert u de beste 
onderdelen die leverbaar zijn voor uw Kverneland werktuigen. Onderdelen & Service 
omringt uw werktuig met een veiligheidsnet. De kwaliteit daarvan garandeert optimaal 
gebruik van uw werktuig. Dankzij de kwaliteit van de onderdelen zijn de bedrijfskosten 
laag en gaat uw werktuig langer mee. 

De langdurige verbintenis die u met ons heeft, start op het moment van aankoop van 
uw Kverneland werktuig en wij blijven u begeleiden en ondersteunen. Wij begeleiden u 
bij de realisatie van maximale prestaties, productiviteit en winst. 

Lever niet in op kwaliteit door goedkope oplossingen te kiezen. Bedenk dat alleen 
originele Kverneland onderdelen de gegarandeerde oplossing zijn om dat te bereiken 
wat u van een Kverneland werktuig verwacht.  

ONDERDELEN & SERVICE
Alleen met originele onderdelen blijft uw werktuig een Kverneland

ONDERDELEN & SERVICE
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ONDERDELEN & SERVICE

UW ONDERDELENSPECIALIST
U vindt uw plaatselijke dealer via ons wereldwijde 

dealernetwerk. Hij is altijd bereid om u te helpen. Uw 

Kverneland dealer kent uw werktuig door en door en is 

van harte bereid om u de deskundige adviezen te geven 

die u nodig heeft om maximaal te presteren.   

 

Uw onderdelenspecialist heeft alle onderdelen voorradig 

die u nodig heeft en beschikt tevens over de faciliteiten 

om uw werktuig te onderhouden. Als u regelmatig een 

bezoek brengt aan uw Kverneland dealer, blijft u op de 

hoogte van acties en productnieuwtjes die u elders niet 

vindt. 

ALTIJD LEVERBAAR
Tijd is geld, en we weten hoe belangrijk het is om op het 

juiste moment over de juiste onderdelen te kunnen 

beschikken! Uw Kverneland-dealer wordt ondersteund 

door een zeer groot distributienetwerk en kan u dus 

precies leveren wat u nodig heeft, op het moment dat u 

het nodig heeft. 

 

Ons hoofddistributiecentrum bevindt zich in Metz, 

Frankrijk. Een strategische locatie voor het distribueren 

van onderdelen naar alle delen van de wereld. 

Met meer dan 70.000 onderdelen op voorraad en service 

24/7 zijn wij klaar om u van onderdelen te voorzien – 

op elk tijdstip!     

REGISTREER ONLINE
Meld uw Kverneland werktuig online aan via www.

mijnkverneland.nl Bij het aanmelden ontstaat een online 

omgeving rondom uw werktuig met alle benodigde 

informatie, zoals handleidingen, onderdelenboeken, tips 

& tricks over afstellingen etc. Alle antwoorden zijn 

gemakkelijk te vinden - met een paar klikken! 

WHEN FARMING  
MEANS BUSINESS

Om het maximale uit uw onderneming te halen, is het van 

belang uw werkzaamheden te ontwikkelen en verder uit te 

breiden – niet alleen qua gewasopbrengsten, maar ook wat 

betreft uw winst. Verbeter uw productiviteit en rentabiliteit 

door een sterke focus op bodemvruchtbaarheid en gericht 

management, positieve uitkomsten te omarmen en ongunstige 

aspecten te minimaliseren. 

Succes is een resultaat van het stellen van heldere doelen, van 

het uitstippelen van een passende strategie en het gebruik van 

middelen voor investeringen in de toekomst.  Voor het behalen 

van resultaten met een hoge kwaliteit zijn de juiste plannen 

en apparatuur nodig. Voor uw werkzaamheden wilt u optimaal 

georganiseerd zijn en gebruikmaken van slimme oplossingen 

die u helpen om gemakkelijker en winstgevender te werken. 

Dan hebt u oplossingen nodig die lastige, veeleisende 

omstandigheden minder complex maken. 



www.kverneland.nl 

WHEN FARMING  
MEANS BUSINESS
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