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Eredeti alkatrészek
A Kverneland Group által forgalmazott alkatrészek meg-
bízható, biztonságos, optimális gépüzemelést - és hosszú 
élettartamot garantálnak. A tartósan magas minőséget újabb 
és újabb gyártási eljárásokkal és szabadalmaztatott tech-
nológiákkal  érjük el a gyártmányfejlesztés minden területén. 

Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti Önt 
műszaki információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti alkatrészekkel. 
A kereskedőink kiszolgálása érdekében csak és kizárólag kiváló minőségű 
alkatrészeket és hatékony alkatrész-ellátást biztosítunk az egész világon.

Kverneland Group Hungária Kft.
HU-5008 Szolnok
Karinthy út 63.
Tel.: +36 56 527 010
Fax: +36 56 527 019
E-mail: info@kvernelandgroup.hu

www.kverneland.hu

Kverneland Group
A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi
mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. 

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, 
csúcsminőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé.
A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a pro-
fesszionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, 
vetés, növényápolás és a szálastakarmány területét fedi le.

Szántóföldi kultivátor a 
hatékony talajmunkához

Függesztett szántóföldi kultivátorok



A tarlóhántás egyre nagyobb jelentőséggel bír, külö-
nösen a talajkímélő művelésben.
A szármaradványok aktív talajrétegbe dolgozásával, 
a lebomlási folyamat felgyorsul, és így javítja a talaj 
termőképességét. A szántóföldi kultivátor csekély 
megmunkálási intenzitása javítja a talajszerkezetet 
és így csökkenti a veszélyeztetett szántóterületeken 
a talajeróziót.
 
Az első, sekély tarlóhántást második lépésben az in-
tenzív, mélyebb alapművelés követi. Főleg a gyomok 
elleni védekezésre, a szármaradványok talajba keve-
résére szolgál. 

Szűk időintervallumok, meghatározott vetésforgó, 
különböző talajadottságok és üzemi szemlélet olyan 
technikát követel meg, amely rugalmasan bevethető 
és teljes körűen megbízható.

A Kverneland, mint az egyik vezető talajmunka-
gépgyártó, hasznosítja talajművelés különböző 
követelményeiről tapasztalatait és tudását a termék-
fejlesztés teljes folyamatában.

A CLC kultivátorcsalád a mi válaszunk a 
talajművelésben aktuális követelményekre.

A típusok áttekintése:

• CLC Evo (kétsoros)
• CLC Pro Classic (háromsoros)
• CLC Pro (háromsoros)

Rugalmas, sokoldalú, robosztus és megbízható – kul-
tivátoraink sosem hagyják cserben. Teljesen mindegy 
milyen feltételek mellett és milyen talajkörülmények 
közt dolgozik, a Kverneland CLC kultivátorcsaláddal 
optimálisan felkészült a kihívásokra.

Kverneland szántóföldi kultivátor

Mi teszünk különbséget!



Kverneland szántóföldi kultivátor

A váz az alapja!

Miért mély talajművelésnél válik el a kultivátoroknál, a”pelyva a búzától”? Ez legtöbbször a váz minőségén és a robosztusságán 
múlik. Mélyművelésnél méterenként 30 – 35 LE traktorteljesítmény szükséges; ennek a teljesítményszintnek a CLC kultivátorc-
salád minden tagja megfelel. A váz alapszerkezete gondoskodik arról, hogy munka közben a kultivátorra ható feszültség, a váz 
sérülése nélkül elnyelődjön.
A másik oldalról a CLC kultivátorok kisebb teljesítményű traktorokkal is jól kezelhetőek: 81 cm kapasor távolsággal (CLC Pro / 
CLC Pro Classic) és a könnyű, de szívós kapákkal, a szükséges emelési erő és vonóerő csökkent. A kapák lapos szögükben ha-
sonlítanak a lazítókésekhez, ahogy a talajt felfelé emelik és segítik az elkeveredést. Ez a kapaforma egyenesen vezet a csökken-
tett vonóerő igényhez, még nagy munkaszélességnél is.

Csavarozott, 
robosztus 3-pont torony

Csavarozott kapatartók. 
Előnyök: Könnyen leszerelhető, 
kevesebb hegesztési varrat a vázon, 
csökkenti az erőhatásokat és hossz-
abb élettartamot eredményez a kul-
tivátor számára. 

A gerendely mérete: 
100 x 100 x 8 mm

Talajtípusnak megfelelő 
visszatömörítő henger; 
széles, minden igényt 
kielégítő hengerválaszték

Laprugós biztosítás:
640 kg biztosító erő

Kverneland üreges kapaszerkezet; 
oldalirányban az akadályok elől 
egészen 20 cm-t ki tud térni.

Kapasoros távolsága: 810 mm 
Hasmagasság: 870 mm

CLC Evo: kétsoros

CLC Pro / CLC Pro Classic: háromsoros
Mindkét modell hidraulikusan csukható változatban is kapható, 
200x200 mm középvázzal.

Kverneland kapa, speciálisan 
edzett és nagy kopásállóságú

Boronáló eszközök, min-
den talajtípushoz



Kverneland CLC Evo

Tetőtől talpig rugalmas!

A kétsoros CLC Evo a továbbfejlesztése a már évek óta sikeres Kverneland CLC-nek. A kultivátor teljes felépítését átdolgozták 
és most a jól bevált és megbízható CLC Pro váz szolgál hozzá alapul. A CLC Evo kétsoros váza 100x100 mm, az összecsukható 
változat középváza 200x200 mm-es zártszelvényből készül. 

A CLC Evo kapható merev és összecsukható változatban, 2,5 – 5 m munkaszélességben. 

A CLC Evo sokoldalú, nem csak sekély, hanem szántás nélküli művelés esetén mélyebb lazításra is alkalmas. A CLC kapa 
speciális alakjának köszönhetően, megemeli és átfordítja a talajszelvényt, így garantálva a növénymaradványokra és a talajra 
gyakorolt intenzív keverőhatást. Az alapváltozatban szintén újdonság, a csavarozott kapatartó. Tarlóhántáshoz a CLC Evo teljes 
munkaszélességben használható. Mélyítő művelés esetén a kapák száma tetszés szerint csökkenthető. Így alacsonyabb vonóerő 
igényt érhetünk el.  

A CLC Evo hasmagassága 870 mm és az átlagos kapaosztás 280 mm, így még szármaradvánnyal fedett területen is optimálisan 
teljesít. 
A CLC Evo egészen 40 cm mély művelésre képes, így gondoskodik róla, hogy a gyökérzet a nedvesebb altalajba is el tudjon jutni.
 

CLCevo Wings a sekély tarlőhántáshoz

A CLC Evo Wings változat szárnyas kapák-
kal felszerelt, így a teljes munkaszélességen 
képes akár 5 cm sekélyen egyenletes munkát 
végezni.
A talaj elboronálásához gumibakos 
felfüggesztésű csipkés egyengető tárcsákkal 
látják el.

A CLC Evo Wings merev vázas változata 3,00 
– 4,00 m, az összecsukható változat 4,00 és 
5,00 m munkaszélességben érhető el.

A kapaosztás 420 mm (merev) vagy 370 mm 
az összecsukható változatnál. Így a Wings mo-
dell szárnyas kapák nélkül mélyműveléshez is 
alaklmazható.

A szárnyas kapák az alapváltozaton túl kar-
bidfelrakásos változatban is rendelhetők. Így 
meghosszabbodik élettartamuk, talajtípustól 
függően 5 - 12-szeresére. Ez csökkenti az 
állásidőt és az üzemi költségeket.

Szárnyas kapa Alapváltozat 440 x 8 mm Szárnyas kapa karbid felrakással  
450 x 8 mm

A kapasorok után a CLC Evo paralelo-
gramma felfüggesztésű hordozószer-
kezettel szerelt. Ide választhatunk egy 
sor könnyűtárcsa „Combidisc” és a talaj-
viszonyoknak megfelelő henger kom-
binációt, vagy dupla könnyűtárcsa sort. 
A hordozószerkezet nélküli munkához, 
vagy csak a biztos nyugodt traktor után 
futás érdekében, a CLC család minden 
tagja felszerelhető opcionálisan támasz-
tókerekekkel.



Kverneland CLC Pro Classic

A legnagyobb teljesítmény kevés lóerővel!

A háromsoros CLC Pro Classic a ki-
sebb teljesítményű traktorokhoz lett 
kifejlesztve és rendelhető 3,00 m 
(merev) és 4,00 m (összecsukható) 
változatban.

A CLC Pro Classic a CLC Pro ro-
busztus vázára épül, de  az  elmun-       
káló hengerek csatlakoztatása köny-
nyebb vázszerkezettel valósul meg.  
A megművelt talajfelszín visszaren-
dezését boronakapákkal oldották 
meg, amik az elmunkáló henger előtt, 
annak keretén kaptak helyet. A mély-

ségállítás kényelmesen furatok segít-
ségével történik. A finombeállítást 
tekerőorsóval végezzük.
A CLC Pro Classic a CLC Pro- hoz 
képest, az egyszerűbb hengerfelfo-
gatásnak köszönhetően könnyebb, 
húzása kisebb teljesítményt igény-
el, ezért üzemeltetése már 90 LE 
teljesítménytől lehetséges.
Ez a kultivátor felszerelhető a Kver-
neland összes lehetséges hengeré-
vel és így minden talajkörülménynek 
tökéletesen megfelel.

A boronakapák a henger előtt visszarendezik a talajt, az opti-
mális és egyenletes visszatömörítés érdekében. Közvetlenül 
a henger keretéhez vannak rögzítve, a mélységállítás a hen-
gerrel együtt történik. A finombeállítást egy tekerőorsóval vé-
gezzük.
A szélső boronakapák teleszkóposak és egyedileg beállíthatók. 
A biztonságos közúti szállítás érdekében, előre és hátra, opci-
ókét világítás kérhető.



Kverneland CLC Pro 

A talajspecialista!

A CLC Pro alapja egy kompakt 3 soros váz, elérhető 3,00 m - 5,00 m munkaszélességben, merev és összecsukható változatban. 
Speciálisan a nagy teljesítményű traktorokhoz lett kifejlesztve: kezdve maximum 240 LE-től a 3 m-es kultivátornál, egészen 350 
LE-ig az 5 m-es modellnél. Így a CLC Pro biztosítja a hosszú élettartamot és a legjobb munkaminőséget minden talajtípuson.

Az üzem szükségleteinek megfelelően kombinálhatóak a kapaszárak, kapák, boronáló elemek és a tömörítő hengerek. Ilyen       
nagyszámú felszerelési variációval a CLC Pro használható a sekély tarlóhántástól kezdve, a 30 cm mélyítő művelésen át, egé-
szen a magágykészítésig.

Három sor kapa gondoskodik a szármaradványok alapos talajba keveréséről. Ez erősíti a keverőhatást és gyorsítja a lebomlási 
folyamatot a talajban.

Intenzív lazítás és keverő hatás
A szerves maradványok bekeverése és lazító hatás 
határozzák meg egy kultivátor munkaminőségét. 

A CLC Pro nagy hasmagasságának köszönhetően, 
képes nagymennyiségű szerves növényi marad-
ványt eltömődés-mentesen bedolgozni.
A CLC Pro ugyanakkor jól alkalmazható altalajlazí-
tásra. Ennek a szántás nélküli talajművelésben van 
szerepe. Az összetömörödött talajréteg lazításának 
köszönhetően, intenzívebb gyökérképződést tesz 
lehetővé, a talaj alsóbb rétegeiben is. A kapa erős 
vibrációjának olyan a hatása, mint az ütvefúrónak, 
ami lemegy a talaj alsó rétegéig, így egészen az 
altalajig lehet lazítani, kötött talajkörülmények mel-
lett is.

CLC Pro összecsukható – Nagy a táblán, kes-
keny az úton
A CLC Pro összecsukható változatban is kapható, 
4,00 m és 5,00 m munkaszélességben.
A vázkialakítás és a nehéz központi váz (200x200 
mm) kifejezik nagy terhelhetőségét, a legnehezebb 
munkakörülmények között is. A kultivátor 870 mm 
hasmagasságának köszönhetően, nagymennyiségű 
szármaradványt is képes a talajba dolgozni.
Közúti szállításhoz 2,85 m szélesre összecsukható, 
biztonságos tároláshoz a támasztólábak az alapfel-
szereltséghez tartoznak.



Kverneland kapák 

A siker záloga!

Speciálisan edzett kapák
A kultivátor kapák gyártásához ugyan azt a finomszemcsés 
acélt és ugyanazt az edzési folyamatot használják, mint az    
ekegyártáshoz Norvégiában.

Több mint 20 éve használ a Kverneland tömör anyagok hely-
ett zártszelvényeket, a kapaszárak és az ekegerendák gyár-
tásához, mert nem a drága és nehéz anyag teszi a gépek 
élettartamát hosszabbá. A természetben jól bevált építési 
módok mutatják a helyes utat. Gondoljunk például egy bam-
busznád terhelhetőségére; könnyű mégis robosztus párját 
ritkító fafajta, Ázsiában még házak építésére is használják. 
A Kverneland üreges szerkezetű kapája, köszönhetően a 
speciális edzési folyamatnak, kapatartóval együtt mindöss-
zesen 35 kg súlyú. Így könnyebb a kultivátorok húzása és 
üzemanyagot takarítunk meg.

A talajt megművelni nagyon költséges lehet – a Kverneland 
üreges kapatechnológia egyszerűbbé és költséghatékonyab-
bá teszi a talajművelést.

CLC-kapa megfordítható orrbe-
téttel

Megfordítható orrbetét 30cm 
széles szárnyas kapával 
kombinálva, sekély munkára.

CLD-kapa 125 mm-es 
megfordítható duplaszív 
kapával.

Megfordítható 125 mm duplaszív 
kapa 360 mm-es szárnyakkal.

Karbid felrakású 125 mm-es 
duplaszív kapa.

Karbid felrakású 125 mm-es 
duplaszív kapa, 360 mm-es szár-
nyas kapákkal.

Gyorscserélésű 50 mm-es kapa 
mélyművelésre.

Gyorscserélésű szárnyas kapa 
270 és 320 mm szélességben.

Auto-reset vagy 
nyírócsavar

Kötött és/vagy köves talajokra 
javasolt a Kverneland automa-
ta laprugó biztosítású kapa. 
A laprugó védi a kapákat a 
túlterheléstől, a kioldási erő a 
laprugók számának változta-
tásával állítható.

Kőmentes talajokra kínálja 
a Kverneland a nyírócsava-
ros túlterhelésvédelmet. Ez a 
kapaváltozat ugyan olyan jó 
minőségű és teljesítményű, 
mint az önkioldós „Auto-reset” 
kapa; 2 tonna terheléstől old ki.

A kapák összes csuklópontja 
edzett perselyekkel és csapo-
kkal ellátott, bevált Kverneland 
minőségben. Ebből kifolyólag a 
rendszer karbantartás mentes.

Vibrációs hatás

A Kverneland üreges kapatechnológiának köszönhetően, a kapa vibrációja munka közben    
olyan erőteljes, hogy ezt a hatást a légkalapácséhoz lehet hasonlítani.  A teljes, talajba húzás-
hoz használt energia, egyenletesen oszlik el a felszínen, feltöri a talajt, miközben beforgatja a 
növényi maradványokat és a talajjal elkeveri. A kapák speciális szöge javítja a talajba hatolási 
hatást és csökkenti az üzemanyag fogyasztást. A vibrációs hatás összetöri a nagyobb rögöket 
kisebb morzsákra és ebből kifolyólag javítja a talaj szemcseszerkezetét. A Kverneland kul-
tivátor minden talajon minden munkamélységben egyenletes keverőhatást és így jó minőségű 
magágyat hoz létre. Ez által megőrzi a talaj természetes egyensúlyát és a talajbiológiát. 

A Kverneland kapák műszaki adatai
 
Nyírócsavar biztosítású kapák
• „C” profilú kapák
• Hasmagasság: 870 mm
• Kioldási erő: 2 tonna
• A kapaszár oldalirányban 20 cm kihajlásra képes
• Optimális teljesítmény: sekély és mély tarlóhántáshoz, 

szántás nélküli talajlazításhoz vagy az eke után mélyítő 
műveléshez

 Auto-reset kapák, automata laprugó biztosítással
• „C” profilú kapák
• Hasmagasság: 870 mm
• Kioldási erő: 450 vagy 640 kg
• A kapaszár oldalirányban 20 cm kihajlásra képes
• Optimális teljesítmény: sekély és mély tarlóhántáshoz, 

szántás nélküli talajlazításhoz vagy az eke után mélyítő 
műveléshez

Karbantartásmentes zóna

Az időt és a munkaerőt a mai mezőgazdaságban szűkmarkúan mérik. Ezzel kapcsolatban a Kver-
neland arra koncentrál, hogy az új fejlesztéseket, lehetőleg karbantartásmentesen kínálja. 
Emiatt a Kverneland kaparendszereket speciális edzési folyamatnak vetik alá, hogy hosszabb 
várható élettartamot érjenek el. Ezzel a technológiával csökkenthetőek a szükségtelen állásidők 
és gépbeállítási idők szezon közben.



Műszaki adatok

Boronák és hengerek 

Tökéletes az elejétől a végéig!

Csipkés egyengetőtárcsa:

• Rugózott csipkés egyengetőtárcsák
• Csipkézett tárcsák Ø 450 mm
• Kiváló visszarendező hatás
• Nincs eltömődés veszély még   
 vastag szármaradvánnyal borított  
 területen sem

Combidisc:

• Pontos és jó minőségű visszaren- 
 dezés
• Csipkézett tárcsák Ø 510 mm
• Szerves anyagok aprítása
• Kombinálható bármely hengertípus 
 sal

Dupla ujjasborona:

• 2 sor Ø12 mm-es rugós ujj,       
 minden hengertípus elé, a talaj  
 visszarendezéséhez, könnyű és  
 középkötött talajokra
• Dőlésszöge 4 fokozatban állítható
• Fokozatmentes mélységállítás  
 biztosító csappal

Dupla tárcsasor Ø510 mm:

• Jó rögtörő hatás
• Jó visszarendező hatás
• A talajfelszín nyitott marad,   
 csekély visszatömörítő hatás
• Kiváló őszi szántás helyett
• Nagy mennyiségű szármaradvány  
 esetén javasolt

Boronakapa:
CLC Pro és CLC Pro Classic

• Pontos és jó minőségű vissza-  
 rendezés
• Jó talajkövetés
• Nincs eltömődés veszély
• Egyszerű kezelés

Modell CLC Evo CLC Pro
Váz Merev Csukható Merev Csukható
Munkaszélesség (m) 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 4,40 5,00 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00
Szállítási szélesség (m) 2,50 3,00 3,50 4,00 2,85 2,85 2,85 3,00 3,50 4,00 2,85 2,85
Kapasorok száma 2 3
Kapák száma 9 11 13 15 13 13 17 10 12 14 13 17
Kapák száma CLC Evo Wings - 7 9 11 11 - 13 - - - - -
Sortávolság (mm) 900 810

Váz (mm) 100x100x8
középváz 200x200 - 
oldalszárny 100x100

100x100
közép. 200x200 - 

oldal. 100x100
Függesztési mód Kat II és III Kat III és IV Kat II és III Kat III és IV
Hasmagasság (mm) 870
Kapaosztás (mm) 265 265 265 265 280 340 280 280 280 280 290 290
Kapaosztás CLC Evo Wings - 420 420 420 370 - 370 - - - - -
Min. teljesítményigény (LE) 65 80 95 110 105 105 135 90 115 135 145 200
Max. teljesítményigény (LE) 210 240 270 300 300 300 350 240 270 300 300 350

Actipack 560 mm
• Sárkaparó a tárcsák között
• Választható rögtörő kés a jobb aprító hatás érdekében
• Beállítható a késekre ható nyomás
• A tárcsák egyenletes nyomást fejtenek ki a talajra, a  
 teljes munkaszélességben

Actiring 560 mm
• Jó rögtörő hatás könnyű és középkötött talajokon
• Alapos visszarendező és jó visszatömörítő hatás
• Jól használható könnyű talajokon
• Rugós rögtörőkés tartók az egyenletes talajfelszín  
 érdekében. A késekre gyakorolt nyomás beállítható
• Jól alkalmazható mulcsvetéshez

Gumihenger 585 mm
• Alkalmas a legkönnyebtől a legkötöttebb talajig
• Erős visszatömörítő hatás
• Jól használható könnyű talajokon

Csöves henger 550 mm
• Jó rögtörő hatás könnyű és középkötött   
 talajokon
• Jól használható könnyű és középkötött   
 talajokon
• Jó visszatömörítő hatás könnyű talajokon

Dupla pálcás henger 400 mm (gömbölyű/
lapos)
• Jó rögtörő hatás könnyű és középkötött    
 talajokon
• Alapos visszarendező és jó visszatömörítő  
 hatás
• Jól használható könnyű talajokon

A rögtörőkések nyomása, az Actipack henger tárcsái és az Acti-
ring henger gyűrűi közt szükség szerint és a talajnak megfelelően 
állítható, hogy egyenletes morzsás szerkezetű magágyat kap-
junk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a talajfelszín durvább, 
rögösebb maradjon, akkor teljesen kiemelhetőek.


