
Műtrágyaszórók

Kverneland Exacta EL, CL, CL EW, HL, TL és 
TL GEOspread
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Mi a Kvernelandnál hiszünk abban, hogy a fejlesztéseinkkel hozzájárulunk a jövő fenntartható mezőgazdaságához.
Az intelligens megoldások fejlesztésével nagyobb hozamokat érhetünk el, mert minden növény megérdemli a 
törődést. A megoldásaink használatával a gazdálkodók könnyebben tudnak nagyobb haszonnal gazdálkodni.

A Kverneland Group egy nemzetközi mezőgazdasági gépeket és szolgáltatásokat nyújtó és egyben fejlesztő és 
gyártó vállalat, célunk az, hogy könnyebbé tegyük a gazdálkodók életét
 
A Kverneland Group csoport a japán Kubota Corporation része és a következő országokban rendelkezik gyár-
akkal: Norvégia, Dánia, Németország, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Oroszország és Kína. Világszerte 
19 országban található márkaképviselete és a termékeinek 60 országba kerülnek exportra

Every Crop Deserves the Best Care

Műtrágyaszórók azoknak, akik  
precízen és  a legnagyobb pontossággal 

akarják a növényeket termeszteni.

A cél: nagyobb hozamok, alacsonyabb költségek és jobb hatásfok.   
Azon gazdálkodók számára, akik az optimális tápanyag utánpótlásra törekszenek 
 a cél az, hogy pontosan kijuttassák a megfelelő tápanyagot, minimális átfedéssel. 

A Kverneland műtrágyaszórók pontos szórásképet biztosítanak, 
 mindamellett egyszerűen kezelhetőek. 

A cél: nagyobb hozamok, alacsonyabb költségek és jobb hatásfok.
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8 lapát / tárcsa

2 lapát / tárcsa

EasySet:
Egyszerű beállítás
A kijuttatandó dózis mennyiség beállítása 
egyszerűen és könnyedén elvégezhető. A két, 
hidraulikusan üzemeltetett adagoló lemezen, 
három-három lefolyó nyílás biztosítja a műtrágya 
egyenletes lefolyását a tartályból a szórótárcsákra..

A CenterFlow Szórási Rendszer:
Az Exacta műtrágyaszórók egy egyedülálló 
tulajdonság „köré” lettek építve: a CenterFlow 
Rendszer. Ez a szórási rendszer már eleve egy 
forgó mozgást biztosít a műtrágya szemcséknek, 
mielőtt elérnék a röpítő lapátokat. A zárt 
adagolókamrában létrejövő műtrágya szemcsék 
elsődleges felgyorsítása, megelőzi azok, későbbi 
– röpítő lapátokkal való ütközés következtében 
létrejövő – elporosítását, megtartva ezáltal a 
műtrágya szórhatósági tulajdonságait!!

5.Garantáltan pontos szóráskép dombos 
területen is
A műtrágya mindig ugyanazon a ponton - 
feladási ponton - folyik rá a szórólapátokra és a 
szórólapát teljes hosszában végig “utazik”..

Konkurens műtrágyaszórókKverneland Exacta

A CenterFlow szórási rendszer

2. Pontos szóráskép
A nagy átmérőjű 8 lapátos tárcsák,                                  9 
- 45 m-es munkaszélességű szórást tesznek 
lehetővé. A dupla átfedésű szóráskép páratlanul 
pontos szórásképet biztosít.

3. Minimális szélhatás
Lapos - sík - szórótárcsák.
Vízszintes szóráskép.

4. Egyenletes szóráskép
Dupla átfedésű szóráskép.

24m-es munkaszélességig

24m-es munkaszélességtől

1. Nincs verődés, nincs ütődés, nincs porosodás
A központi ráfolyással a műtrágya még a szóróla-
pátok elérése előtt, folyamatosan veszi fel a centri-
fugális erő segítségével a tárcsa forgási sebességét.

Konkurens műtrágyaszórók:
Egyenetlen talajfelszínű és dombos területeken, 
a folyamatosan változó feladási pont, egyenetlen 
műtrágya eloszlást eredményez.

Kijuttatási dózisAlacsony mennyiségű 
kijuttatás

Feladási pont 
helyzete
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Adagolóegységenként két állítómotor, amelyek közül az 
egyik a kijuttatott dózist a másik pedig a 
munkaszélességet szabályozza

GPS Vezérelt Intelligens  
Megoldások

Exacta TL GEOspread®

IsoMatch GEOcontrol opcióként megvásárolható 
alkalmazás az IsoMatch Tellus Terminálhoz.

Pontos kijuttatás nem szabályos táblákon

Az előnyei:
- A gyorsabb és pontosabb kijuttatás érdekében az állítómotorok közvetlenül az adagolóegységhez kapcsolódnak.
- Állandó tárcsafordulatszám mellett a feladási pont változtatásával fenntartható a szóráskép (relatív szórás)
- A 2 méteres szakaszok (max. 24 darab) lezárható belülről-kifelé haladva vagy kintről befelé haladva, ezzel minimalizálva az átfedés mértékét.
- Kezelése, beállítása is egyszerűbb, a munkaszélesség változtatásához sem szükséges a kabinból kiszállni.
- 100% ISOBUS kompatibilitás az egyszerű kezelés érdekében.

Amikor az IsoMatch GEOcontrol GEOspread-el együtt működik, sokkal pontosabban állítható be a TL GEOspread. A rendszer a munkaszélességet automatikusan 
változtatja a megfelelő szóráskép és az átfedések érdekében a GPS rendszertől kapott jelek alapján. Pl. ék vagy szabálytalan alakú tábla esetében, A GEOspread a tábla 
szélességének csökkenésével arányosan csökkenti a munkaszélességet és a kijuttatott dózist lépésről lépésre. GEOspread az IsoMatch GEOcontrol szoftver 
szakaszvezérlő funkcióját használja, amely az IsoMatch Tellus terminálon található. A szórási szélesség minimum 2 méteres szakaszokra osztható. Nem csak a 
szórásszélesség állítható, hanem a kiszórható mennyiség is (kg/min) automatikusan változtatható, hogy a módosított szórásszélességnek megfeleljenek. A 
munkaszélesség és a kijuttatott dózis változtatásának kombinációja teszi a GEOspread rendszert rendkívül pontossá, megtartva a szóráskép állandóságát.

A műtrágyaszórás még soha nem volt ennyire egyszerű és pontos! Az Exacta TL GEOspread műtrágyaszóró különlegessége, hogy adagolóegységenként két 
állítómotorral szerelt. Ezek közül az egyik a kijuttatott dózist szabályozza, a másik a szórótárcsák feladási pontját, ezáltal a gép munkaszélességét. A 
GEOspread rendszer lehetővé teszi mindkét oldal munkaszélességének, az egymástól eltérő mértékű változtatását gombnyomásra, a fülkéből. Ez azt jelenti, 
hogy a munkaszélesség könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ISOBUS terminál segítségével!

Például: Teljes szórásszélesség 54m 24 szakasszal

10m-rel csökkentett szórásszélesség a bal oldalon

6m-rel csökkentett szórásszélesség a jobb oldalon

8m-rel csökkentett szórásszélesség mindkét oldalon

A belső szakaszok lekapcsolása

A baloldali szakaszok lekapcsolása
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 Exacta CL EW (Easy Weigh)

Tartály térfogat 1.100 - 2.000 liter

Munkaszélesség 10 - 24 (27/28) méter

 Exacta TL / Exacta TL GEOspread

Tartály térfogat 1.500 - 3.900 liter

Munkaszélesség 12 - 45 (54) méter

Referencia szenzor =  
Abszolút pontosság: Minden kiló számít!

Exacta CL EW, TL és TL GEOspread®

3. Kezelési kényelem
- ISOBUS kompatibilis alapfelszereltség
- A kezelőfelület ösztönös kezelési elrendezésű és 

„plug and play” elven működik
- Elfelejthetjük az időrabló kalibrációs folyamatot
- Egyszerű beállítás az EasySet rendszerrel
- Automatikus ki/bekapcsilás GPS segítségével a 

földvégi fordulókban

Az előnyök:
Legnagyobb pontosság minden körülmények között: garantált a szórás minősége! 
Megtakarítás és növelt minőség: könnyedén elszórjuk!

Exacta CL EW: 
Ideális kisebb vállalkozásoknak!

Csúcstechnika a mérésben!

Exacta TL/TL GEOspread: 
Csúcstechnikájú súlymérés nagy teljesítménnyel

Exacta-CL EW és Exacta TL / 
TL GEOspread:
Tartalmazza azokat a különleges műszaki megoldásokat, 
melyeket csak a Kverneland Accord tud Önnek biztosítani! 

1. Mérőcellák a különleges referencia-szenzorral 
kombinálva

- Automata kalibráció, folyamatos súlymérő   rendszer
- Automata kiegyenlítés lejtőkön
- Automata kiegyenlítés rázkódás közben rossz   

terepen
- Automata sebességfüggő adagoló rendszer
- Nem szükséges kalibrációs ellenőrzése

2. CentreFlow szórási rendszer
- Lágy felgyorsítás:nem töri a műtrágyaszemcséket, 

nincs porosítást
- Vízszintes szóráskép: minimalizálja az elsodródást
- Pontos átfedés: dombos és sík terepen egyaránt

Folyamatos dinamikus „online – kalibráció” magas frekvenciájú kommunikációs jellel
A Kverneland Accord különleges referencia szenzorja: minden negatívan befolyásoló tényező kiegyenlítve és kiiktatva, 
ezzel biztosított a mindig pontos szórás még domboldalon is.

Exacta CL EW alapfelszereltsége:
· 10-24 méter szórásszélesség (27/28 opcióban)
· Alacsony dózisú készlet
· 2 részes tartályrács
· Túlterhelés ellen védett kardán
· Rozsdamentes hidraulika tömlő csatlakozók
· Szemcseméret osztályozó doboz

Exacta TL/TL GEOspread alapfelszereltsége:
· LED-es világításkészle
· Alacsony dózisú készlet
· 2 részes tartályrács
· Túlterhelés ellen védett kardán
· Alacsony fordulatú boltozódásgátló
· Rozsdamentes hidraulika tömlő csatlakozók
· Szemcseméret osztályozó doboz

 1 x 10 tonna mérőcella (Exacta-CL EW)

1 x Referencia szenzor, a Kverneland 
Exacta különlegessége

4 x 5 tonna mérőcellák (Exacta TL/Exacta TL GEOspread)
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 Exacta HL

Tartály térfogat 1.500 - 3.900 Liter

Munkaszélesség 12 - 45 (54) Méter

Exacta HL

Sárvédő (opcióban HL/TL/TL GEOspread modellekhez)Erősített lapátkészlet a nagyobb munkaszélességekhez 
(opcióban HL/TL/TL GEOspread modellekhez)

Kettős TLT behajtó tengely a gyors vagy lassú 
röpítőtárcsa fordulat beállításához

Alacsony fordulatú boltozódásgátló

Dőlésszög jelzőEgyszerű leforgatás, kalibrálás (opció)

Könnyű munkaszélesség beállítás
Kényelmesen elvégezhető a munkaszélesség beállítása. 24 méteres munkaszélesség felett, a gépen található megdőlési szögjelző segítségével, könnyen 
beállítható az elérni kívánt 4 vagy 8 fokos megdöntés. Mindkét tárcsa hajtása szétcsatlakoztatható, egyoldali határszórás vagy fél munkaszélességű szórás 
esetén.

High Line

Az alapkivitelű gép felszereltségével az összes 
l e h e t s é g e s  mu n k a s z é l e s s é g  s z ó r á s a 
megvalósítható, röpítőtárcsa, lapát, vagy 
fogaskerék cseréje nélkül. A munkaszélesség 
beá l l ításához, a traktorkardán forgási 
sebességének változtatásával és a gépen 
elhelyezkedő kettős kihajtású központi hajtásház 
használatával lehetséges. A tárcsák hajtóművében 
található új hajtásmechanizmus, kíméletesen 
biztosítja a boltozódás elkerülését. Az alacsony 
sebességgel forgó boltozódásgátló, a röpítőtárcsa 
sebességének 15%-ával forog.

Az Exacta HL, egyike a legnagyobb
kapacitással bíró modelleknek, az
Exacta családban. Az erősített kialakítás, 
lehetővé teszi akár 3450 liter műtrágya 
szállítását, 3 darab tartálymagasító 
felszerelésével

A HL gép alapfelszereltsége:
•	 Rozsdamentes	mellső	lemezek
•	 Beépített alacsony-dózis mennyiség készlet
•	 2	részes	tartályrács
•	 LED-es	világításkészlet
•	 Túlterhelés	ellen	védett	kardán
•	 Alacsony fordulatú boltozódásgátló
•	 Rozsdamentes hidraulika tömlő csatlakozók
•	 Szemcseméret osztályozó doboz

Hosszú élettartamú LED világítás

Könnyen kezelhető tartályponyva (opció)
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 Exacta CL

Tartály térfogat 1.100 - 2.000 Liter

Munkaszélesség 10 - 24 (27/28) Méter

Boltozódásgátló

Tárolókerék készlet (EL modelleken nincs) Tartályrács nyitott helyzetben, rögzítve

Rozsdamentes hidraulika tömlő csatlakozás

Tartály leürítő készlet (opció)

Jobb/bal oldali zárószelep, a független 
félmunkaszélességgel történő szóráshoz (ez még 1 
db kettős működésű hidr. csatlakozást igényel).

A CL gép alapkivitele:
•	 10	-	24	méteres	munkaszélesség														(27/28	

m opcióként)
•	 Beépített alacsony-dózis mennyiség készlet
•	 2	részes	tartályrács
•	 Túlterhelés	ellen	védett	kardán
•	 Rozsdamentes hidraulika tömlő csatlakozók
•	 Szemcseméret osztályozó doboz

Comfort Line

Mindkét szórótárcsán, egyenként 8 db szórólapát 
található, melyek hossza határozza meg a gép 
szórási munkaszélességét. Ez a 8 db lapát teszi 
lehetővé a nagyon pontos szórásképet, 12 m-től 
egészen a 28 m-es munkaszélességig.

Opcióként a CL gépek bal/jobb oldali súberei, 
kü lön-külön tör ténő működtetéssel is 
felszerelhetőek (ehhez még 1 db kettős működésű 
hidraulika csatlakozás szükséges).

Exacta CL
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 Exacta EL

Tartály térfogat 700 - 1.400 Liter

Munkaszélesség 9 - 18 (20/21) Méter

Az Exacta EL a legkisebb modell,  de már ez is 
rendelkezik az Exacta műtrágyaszóró család összes 
tulajdonságával, mint pl.: a háromszög alakú szóráskép 
21m-ig.

Opcióként:
•	 Alacsony	dózisú	készlet
•	 LED-es	világításkészlet

4 darab cserélhető lapát tárcsánként A dózis beállítás könnyedén elvégezhető a gép 
hátulsó részén elhelyezett skálán.

Economy Line

Az EL gép alapkivitele:
•	 9	-	18	méteres	munkaszélesség	(opcióként	

20-21m)
•	 Jobb	oldali	röpítő	tárcsa	kiiktatható
•	 Rozsdamentes	hidraulika	tömlő	csatlakozók
•	 2	db	tartályrács
•	 Túlterhelés	ellen	védett	kardán
•	 Szemcseméret	osztályozó	doboz

Exacta EL
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Differenciált kijuttatás
Kijuttatási térkép, vagy külső vezérlő (pl.: 
zöldszenzor) alapján automatikusan szabályozza 
a kijuttatott mennyiséget.

ISOMATCH GEOcontrol
•	 Könnyen és kényelmesen kezelhető, a 

munkaszélesség változtatásához sem szükséges 
a kabinból kiszállni. Ön 100%-osan a munkára 
fókuszálhat.

•	 Egyenletesebb a kiszórt műtrágya mennyisége, 
ami egyenletesebb termést eredményez, továbbá 
az átfedések  elkerülésével, 5-10% között tudunk 
megtakarítani,- a táblák alakjától függően -, 
az éves műtrágya, növényvédőszer és vetőmag 
költségekből. Jobb növekedési feltételek és 
megnövekedett terméshozam.

•	 IsoMatch GEOcontrollal éjszaka is könnyen 
lehet dolgozni. IsoMatch GEOcontrol jelentősen 
csökkenti a gépkezelők terhelését.

Manuális vezérlés
•	 Ajánlott vezetési technika alkalmazása a 

szántóföldön (egyenesen, kanyarodáskor vagy 
kombináltan) valamint fordulókban

•	 Opcióként elérhető az IsoMatch beépített fénysor, 
ez a traktor szélvédőjére helyezhető

•	 Intelligens határvonal rögzítés: lehetővé 
válik mindkét oldal munkaszélességének, az 
egymástól eltérő mértékű változtatása

•	 Határvonal cserélés: egy belső határ létrehozható 
a szükséges forgó szélesség beállításával.

•	 A funkciók manuálisan vezérlése, beleértve 
a nem elektronikus vagy nem ISOBUS 
munkagépeket is, pl. kultivátorok, fűkaszák, 
rendterítők, stb.

IsoMatch GEOcontrol egy kiegészítő szoftver 
alkalmazás az Isomatch Tellus rendszerén 
belül, amely segít vezérelni az összes ISOBUS 
kompatibilis Kverneland munkagépet, mint 
például permetezőgépek, műtrágyaszórók és 
vetőgépek! GPS-el kombinálva teljes mértékben 
megfelel a jövőbeni piaci igényeknek, könnyen 
kezelhető, elősegíti az okos és hatékony 
gazdálkodást.

Szakaszvezérlés
Automatikusan kapcsolja ki és be a szakaszokat a 
forgókon, a táblaszélen és a már leszórt területen.

Dokumentálás
Eltárol minden munkainformációt vagy tábla 
specifikus információt,melyek USB 
adathordozón átvihetők a farmgazdálkodási 
programba.

Két állítómotor adagolóegységenként, amely a 
kijuttatott dózist illetve a munkaszélességet 
szabályozza.

IsoMatch Tellus terminál, ami a precíziós 
gazdálkodás kulcsa.

IsoMatch GEOcontrol: A mérhető haszon

Az Exacta Remote II kezelő egységgel a 
traktorkabinból lehetséges a műtrágyaszórót 
vezérelni. A kezelő pult minden fontos funkciót 
tartalmaz, mint a műtrágyaszórás indítása-
megállítása, a pontos kijuttatandó mennyiség 
beállítása és a menetközbeni mennyiség növelése 
vagy csökkentése. A legutolsó beállítás megtartása 
a memóriában. Mind két röpítőtárcsa 
adagolónyílása egymástól függetlenül elzárható, 
fél munkaszélességgel szórva így.

AutosetApp
Az AutosetApp alkalmazás közvetlenül 
csatlakoztatja az IsoMatch Tellus terminálhoz a 
Kverneland súlymérős műtrágyaszórókat és 
automatikusan állítja be a munkagépet, a bevitt 
adatoknak megfelelően.

Soros port külső forrás 
csatlakoztatásához

A Focus II könnyű használhatóságra lett 
kifejlesztve, a képernyőn minden szórási adat 
egyszerre látható, egyszerűen kezelhető 
funkció gombokkal, az adott ábrák mellett. A 
bal/jobb oldal egymástól független nyitása/
zárása és felül- vagy alul adagolása. Minden 
érthetően kijelzésre kerül mint a szórási 
dózis,haladási sebesség, tartály tartalom, 
lefedett terület és maradék terület/távolság. A 40 
különböző tábla regisztrációval, teljes képet ad 
a szórás részleteiről. A Focus II-n egy soros port 
is található, melyen keresztül külső forrásból 
nyerhetünk információkat (GPS) a változó 
dózisú szóráshoz.

•	 Nagyméretű	kijelző
•	 Minden	szórással	kapcsolatos	információ	

egyszerre leolvasható
•	 Beállított	és	aktuális	dózis
•	 Munkaszélesség	és	haladási	sebesség
•	 Tárcsa	fogási	sebesség
•	 Hektár számláló és fennmaradó szórási  

terület számlálás
•	 Tartályban	lévő	mennyiség
•	 40	különböző táblaadat regisztrációja: 

kiszórás ideje, átlag dózis, terület, stb.

•	 Két	ISOBUS	kezelőfelület
•	 Nagy	12.1”	colos	színes	érintőképernyő
•	 Ösztönös kezelési elrendezés: egyszerű 

megérteni és kezelni
•	 Basic DOC táblainformáció rögzítő  program, 

hogy a munkaadatokat azonnal rögzíthessük 
az USB adathordozóra

•	 4 USB csatlakozás, a gyors adatátvitelhez (pl. 
ISO-XML táblatérképek, PDF), vezeték nélküli 
USB stick vagy USB soros kábel további 
szenzorokhoz

•	 Beépített PDF olvasó: PDF dokumentumok 
tárolása és olvasása, mint például a kezelési 
utasítások

•	 RS232 kapcsolat GPS vevőhöz vagy 
szenzorokhoz

Az IsoMatch Tellus az első virtuális terminál, amely képes megjeleníteni és kezelni 2 különböző ISOBUS kezelőfelületet egyidejűleg. Ez lehetővé teszi például 2 
feladat egyidejű vezérlését, használhatunk GEOcontrolt vagy megjeleníthetjük egy kamera képét képernyőváltás nélkül.

IsoMatch Tellus - A kezelőterminálok új generációja

Focus II egy univerzális kezelő terminál, 
amellyel más Kverneland Group által gyártott 
munkagépek is vezérelhetőek.

Elektronikus Vezérlőrendszerek

•	 Internet kapcsolat USB sticken vagy routeren 
keresztül

•	 Beépített web böngésző

Exacta Remote II Focus II Terminál  
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Szeretné a költségeit 5 és 10% között csökkenteni (üzemanyag és műtrágya)? Szeretné optimalizálni a tápanyag utánpótlási munkáit? Mit szólna, ha az 

éjszaka is tudna dolgozni minden probléma nélkül? Ez mind lehetséges a TL GEOspread műtrágyaszórókkal!

Differenciált 
kijuttatás

SzakaszvezérlésSorvezérlés Dokumentálás AutosetApp 
alkalmazás

IsoMatch InLine

iM FARMING
smart efficient easy FARMING

iM FARMING: egyszerűbb és hatékonyabb munkavégzés. Az ISOBUS -os gépek 

összekapcsolása, üzemeltetése és vezérlése egyszerűbbé válik.

A befektetések maximális megtérülése – Ez a célunk Kverneland Groupnál az iM Farming 
fejlesztésekkel. Az iM Farming magába foglalja az ISOBUS-os gépekkel megvalósítható 
intelligens megoldásokat. A célunk az, hogy bepillantást nyújtsunk ezen megoldások előnyeibe 
és megmutassuk azt, hogy a felhasználók igényeit figyelembe véve milyen eredményekhez juthat 
a felhasználó a rendszer használatával. Ezen jövőbe mutató megoldások könnyebbé teszik a 
gazdálkodók életét.

•	 100%	ISOBUS	kompatibilis
•	 Nincs	átfedés	a	forgón
•	 Tábla	regisztráció	és	adattárolás
•	 Akár	10%	műtrágya	megtakarítás
•	 Automatikus	szakaszolás	az	IsoMatch	GEOcontrol	segítségével

Intelligens Műtrágyaszórás – 
A jövőt szem előtt tartva

Pontos szórás GEOspread rendszerrel

A modern technológiák lehetővé teszik, hogy minimalizáljuk a pazarlást és a lehető legpontosabb 
műtrágyaeloszlást, tudjuk elérni a fordulókban és az alaktalan sarkokban is. Az átfedés a múlté, 
már nem csak a műtrágya felhasználáson tudunk takarékoskodni, hanem a munkáink is 
egységesebb növényállományt és hozamot eredményeznek. A növények egyforma mértékben 
jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz. Ezek a legfontosabb hozadéka az iM Farming 
megoldásoknak 

Mennyire szeretne pontosan dolgozni? Miért szórná a műtrágyát olyan területre, ahol egyszer 
már járt? Ebből a megfontolásból fejlesztette ki a a Kverneland Csoport a GEOspread rendszert. 
A megoldás lényege az hogy a munkaszélességet minimum 2 m-es szakaszokra tudjuk bontani. 
Példaként vegyünk egy 36 m-es munkaszélességet amit 18 db 2 m-es szakaszra bontunk. 
Miután beállítottuk a munka szélességet és a dózist, a szóró automatikusan állítja a kijuttatást. 
Mindezeken felül a gép alkalmas térkép alapján történő szórásra vagy képes együtt dolgozni pl. 
nitrogén szenzorral. Ahol többlet dózis kell ott automatikusan többet szór, ahol pedig elértük 
az optimális szintet ott pedig automatikusan visszaáll az előre meghatározott mennyiségre. A 
célunk a maximális hozam az elérhető legjobb minőségben.

IsoMatch GEOcontrol és SPREADERcontrol

Exacta CL EW Exacta TL, TL GEOspread

IsoMatch GEOcontrol GEOspread - Intelligens Gazdálkodás
Ha az Ön műtrágyaszóróját IsoMatch Tellussal vásárolta és aktiválta a 
GEOcontrol alkalmazást akkor az Ön számára hozzáférhető az összes modul: 
szakaszvezérlés, változó dózisú kijuttatás, sorvezetés, AutoSetApp, határvonal 
csökkentés és dokumentáció. Amennyiben még nem aktiválta a GEOcontrolt, 
akkor mi díjmentesen 10 óra próbaüzemet biztosítunk Önnek

A GEOspread rendszer biztosítja munkavégzés közben a szórás pontosságát. Az 
elektromos motoroknak segítségével a műtrágya feladási pontja automatikusan 
változtatható. Ennek a léptéke minimum 2 m-es szakasz. Ez azt jelenti, hogy 
munkavégzés közben a munkaszélesség változást gyorsan és pontosan tudjuk 
változtatni a kisméretű szakaszoknak köszönhetően



Headland switching

GEOpoint for fertiliser BGEOpoint for fertiliser A

Spreading width is for example 28m,
for fertiliser type A 

Spreading width is for example 28m,
for fertiliser type B

GEOpoint: centre of the spreading pattern
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* * A szemcseosztályozó doboz alapfelszerelése minden Exacta műtrágyaszórónak

Dózis beállításaFeladási pont meghatározása

6 lépés a Kverneland Exacta műtrágyaszóró 
pontos szórása érdekében

Kverneland Műtrágyaszóró Tesztcsarnok

A pontos szórás kulcsa, a legjobban hasonlító műtrágya kiválasztása a szórási táblázatból, a fajsúly és a szemcseméret ismeretében A 
Kverneland Exacta 6 lépése segítséget ad a műtrágyaszóró pontos beállításhoz, bármely körülmény között is.

Mobil telefon és PDA elérhetőség: 
http://kvernelandtab.mobi vagy töltse le a szórási 
táblázatok alkalmazást az Alkalmazásokból vagy a Google 
Play Áruházból. 

Pontos javaslat minden egyes Kverneland Exacta 
műtrágyaszóróhoz, bármely munkaszélességhez, 

dózishoz és munkasebességhez. Direkt hozzáférés a 
legfrissebb teszt eredményekhez: 

www.kvernelandspreadingcharts.com

1 Műtrágya típusának kiválasztása
2 Szemcseméret és eloszlás 

meghatározása*
3 Fajsúly meghatározása

4 Táblabeállítás kiválasztása
5 Szórási rendszer beállítása
6 Kverneland Exacta EasySet rendszer 

beállítása

AutosetApp: A legfrissebb beállítások, amik az Ön gépéhez elérhetőek!
Az AutosetApp egy szoftver alkalmazás, amely az IsoMatch Tellus terminálján keresztül működtethető. Az AutosetApp-ot futtatva az IsoMatch Tellusra 
Terminálon, az automatikusan beállítja az Exacta TL GEOspread súlymérős műtrágyaszórót, az AutosetApp-ban megadott paramétereknek megfelelően. 
Az AutosetApp alkalmazható CL-EW és TL műtrágyaszóróknál is, azzal a különbséggel, hogy ezeknél a 
gépeknél a munkaszélességet (feladási pontot) a kezelőnek kell manuálisan beállítania.

A Kverneland Exacta műtrágyaszóró adatbázisa online elérhető a legfrissebb szórási táblázatokkal. Az 
AutosetApp alkalmazással 2 féle módon kapcsolódhat a műtrágyaszóró adatbázisokhoz. Az frissítés 
egyik formája: online kapcsolódás az IsoMatch WIFI vezetéknélküli hálózaton keresztül USB adapterrel, 
vagy a másik lehetőség: internetes weboldalon keresztül történő letöltés a mindenkori aktuális 
adatbázisnak megfelelően.
A www.kvernelandspreadingcharts.com oldaláról letöltött adatokat egy USB sticken keresztül feltöltheti 
közvetlenül az IsoMatch Tellus terminálra.

A Kverneland Exacta műtrágyszórók méltán híresek arról, hogy a velük történő munkavégzést könnyű 
kezelés és állandó pontosság jellemzi. Ez a tulajdonság sok éves gyakorlati, kutatási és tesztelési 
tapasztalat eredménye. Egy műtrágyaszóró csak akkor állítható be pontosan, ha  rendelkezésre állnak 
a megfelelő  beállítási értékek, adatok a gyártó által. Az új tesztcsarnok alapja, egy számítógéppel 
vezérelt tesztrendszer - egy 3D-s csúcsfejlesztésű próba pad -, amely lehetővé teszi a komplett átfedés 
mintázatának vizsgálatát. A munkaszélességnek megfelelően beállított, egy sorban mért szóráskép 
mérése helyett, ez az új technológia lehetővé teszi a teljes 3D-s szóráskép elemzését.
A 3D szórásképet egy műtrágyaszóró robot segítségével érik el, amely fel van függesztve a próbapadra 
és képes elforgatni a műtrágyaszórót 280 fokkal. folyamatos mérés 5 Hz feletti frekvencián, 80 felfogó 
edénybe történik, ezekhez külön-külön tartozik egy-egy súlymérő cella, melyek segítségével biztosítják 
a legpontosabb teszteredményeket. Egyetlen tesztüzem, több mint 30 000 mérést biztosít! Az eredmény 
egy nagyon pontos szóráskép elemzés, magas szintű számításokkal, különböző beállítások 
változtatásával, azért hogy megfeleljen a különböző munkaszélességeknek és a kiszórandó 
mennyiségnek. 
Ez a tesztsor lehetővé teszi a különböző típusú műtrágyák gyorsabb vizsgálatát, ugyanakkor kevesebb 
műtrágyát és nagyobb fokú környezetvédelmet eredményez. A 60 m hosszú tesztcsarnok a padlófűtéssel 
és a 60%-os páratartalommal, lehetővé teszi a teszteléseket egész évben, valamint az óriási 
befogadóképessége biztosítja az 54 m feletti munkaszélesség tesztelését is.
A kompetencia központunkban mérjük műtrágyaszóró a GEOpontját (B távolság). A szórás 3 dimenziós 
képe általában kúp vagy tölcsér alakú attól függően, hogy milyen műtrágyát illetve milyen beállításokat 
használunk. Az optimális teljesítmény elérése érdekében, ennek a kúpnak vagy tölcsérnek a súlypont 
adatait használjuk fel az adagoló vezérlése során (nyitás/zárás). A Geopont az IsoMAtch GEOcontrol 
alkalmazásban kerül beállításra és ennek a segítségével optimalizáljuk a szórásképet és megelőzzük a 
nemkívánt átfedéseket. Az eredmény pedig egységes növény állomány a fordulókban és input anyag 
megtakarítás az átfedések megszüntetésének köszönhetően.



Exacta EL EL 700 EL 900 EL 1400

Tartály térfogat (l) 700 900 1400

Töltési magasság (cm) 96 108 128

Teljes szélesség (cm) 154 154 176

Töltési szélesség (cm) 148 148 170

Üres tömeg (kg) 250 270 290

Munkaszélesség (m) 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)* 9-18 (20/21)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-230 10-230 10-230

Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000

Tartály térfogat (l) 1100 1550 2000

Töltési magasság (cm) 100 119 138

Teljes szélesség (cm) 220 220 220

Töltési szélesség (cm) 214 214 214

Üres tömeg (kg) 325 350 375

Munkaszélesség (m) 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)* 10-24 (27/28)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320

Exacta CL EW CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000

Tartály térfogat (l) 1100 1550 2000

Töltési magasság (cm) 100 119 138

Teljes szélesség (cm) 220 220 220

Töltési szélesség (cm) 214 214 214

Üres tömeg (kg) 380 400 425

Munkaszélesség (m) 10-24 (27/28) 10-24 (27/28) 10-24 (27/28)

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320

Exacta HL (normál) HL 1500 HL 2150 HL 2800 HL 3450

Tartály térfogat (l) 1500 2150 2800 3450

Töltési magasság (cm) 110 129 148 167

Teljes szélesség (cm) 275 275 275 275

Töltési szélesség (cm) 269 269 269 269

Üres tömeg (kg) 495 525 555 585

Munkaszélesség (m) 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

Exacta HL (széles) HL 1875 HL 2550 HL 3225 HL 3900

Tartály térfogat (l) 1875 2550 3225 3900

Töltési magasság (cm) 120 139 158 177

Teljes szélesség (cm) 290 290 290 290

Töltési szélesség (cm) 284 284 284 284

Üres tömeg (kg) 530 565 595 625

Munkaszélesség (m) 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

Exacta TL / TL GEOspread (normál) TL 1500 TL 2150 TL 2800 TL 3450

Tartály térfogat (l) 1500 2150 2800 3450

Töltési magasság (cm) 110 129 148 167

Teljes szélesség (cm) 275 275 275 275

Töltési szélesség (cm) 269 269 269 269

Üres tömeg (kg) 665 695 725 755

Munkaszélesség (m) 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

Exacta TL / TL GEOspread (széles) TL 1875 TL 2550 TL 3225 TL 3900

Tartály térfogat (l) 1875 2550 3225 3900

Töltési magasság (cm) 120 139 158 177

Teljes szélesség (cm) 290 290 290 290

Töltési szélesség (cm) 284 284 284 284

Üres tömeg (kg) 705 735 765 795

Munkaszélesség (m) 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)* 12-45 (54)*

Kiszórható mennyiség (kg/min) 10-320 10-320 10-320 10-320

* Függ a műtrágya és a szórólapátok fajtájától.
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Exacta EL, CL, CL EW, HL, TL és TL GEOspread

Műszaki adatok

Hidraulikus határszóró lemez (nem EL típushoz)

Határszóró lemez

ExactLine
A CL, CL EW, HL, TL és TL GEOspread modellek 
ExactLine határszóró rendszerrel is rendelhetőek 
(bal- illetve jobboldali), amely az első művelőútról 
való határszórást jelent. Az ExactLine nagy 
pontossággal beállítható az összes műtrágyaszóró 
típushoz és mindegyik munkaszélességhez. A 
kezelése egyszerű, traktorülésből is irányítható.

Hátszóró berendezés kijelzője

Határszórás ExactLine rendszerrelExactLine határszóró rendszer (nem EL típushoz)

Táblaszélek és táblavégi fordulók 
szórása

Szórás a legszélső művelőútról, billentő munkahengerrel (csak CL modell)

Határszórás határszóró lemezzel (elérhető kézi beállítású vagy hidraulikus verzióban)

Opció EL és CL modellekhez

“Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem
képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszereltségek és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi
kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásokra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A
sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai 
tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.” © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

Billentő henger



Kverneland Group

Eredeti alkatrészek

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

A Kverneland Group által forgalmazott alkatrészek megbízható, biztonságos, optimális 
gépüzemelést - és hosszú élettartamot garantálnak. A tartósan magas minőséget 
újabb és újabb gyártási eljárásokkal és szabadalmaztatott technológiákkal  érjük el a 
gyártmányfejlesztés minden területén.
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Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsminőségű, széles 
termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és 
megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a 
talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakarmány területét fedi le.

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.

www.kverneland.hu

Watch us on YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Like us on facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Follow us on Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming

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


