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m-drill –
 A mechanikus megoldás
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ACCORD – a vetés specialistája a Kverneland Csoportban – a mechanikus 
vetőgépek új szériáját fejlesztette ki búza, árpa, rozs, repce, fűmag és további 
növények vetésére. Az m-drill és m-drill PRO két függesztett mechanikus 
vetőgép. Az m-drill-t a kisgazdaságok részére tervezték, míg az m-drill PRO-t  
a közepes- és nagygazdaságoknak fejlesztette ki az ACCORD.

ACCORD m-drill
Mechanikus megoldás a gabonavetésre

Munkaszélesség [m]
Csoroszlyák száma
Szállítási szélesség [m]
Tömeg [kg]
Tartálytérfogat

m-drill
2.5
21
2.5

564*
425 L

m-drill & 
m-drill PRO

3.0
21 · 23 · 25

3.0
589*
530 L

növelhető max. 
1030 literre

m-drill PRO
4.0

29 · 33
4.0

854*
740 L

növelhető max. 
1430 literre

*az alap kivitel tömege  
a min. csoroszlya számmal

Műszaki adatok:

p	megbízhatóság – csúszó csorosz-
lyás kivitel, valamint a jól ismert és 
szabadalmaztatott ACCORD CX 
tárcsás csoroszlyás változat szán-
tott vagy kultivátorozott / tárcsá-
zott talajba való vetésre

p sokoldalúság – kivethető mag-
mennyiség 1-400 kg/ha között állít-
ható és szerszám nélkül változtat-
ható  normál vetésről - aprómagra

p változtathatóság – a függesztett 
vetőgép alkalmazható szóló gép-
ként vagy kombinációban forgóbo-
ronával vagy kultivátorral

p nagy teljesítmény – tartálymaga-
sítással a tartálytérfogat elérheti a 
maximális 1430 litert

Az m-drill számos előnyös tulajdonságot kínál:



A magadagoló rendszer beállítható 
1-400 kg között. Az átállás normál és 
aprómagvetés között egyszerűen és 
bármilyen szerszám nélkül végrehajt-
ható, így időt takarít meg és növeli a 
gép hatékonyságát.

Az adagoló-kerék a normál és ap-
rómagvetéshez az alapkivitel részét 
képezi. Az adagoló kerekek speciális 
kialakítása a lépcsőzetes bütykökkel 
egyenletes mageloszlást biztosít.

Az adagoló kerekek víz és porvé-
dettek a kalibrációs konténer által. 
Feljáró lépcső és platform garantálja 
az egyszerű és biztonságos hozzá-
férhetőséget a leforgatáshoz.

Az m-drill elérhető 2 vagy 3 sorban 
elhelyezett csúszócsoroszlyával vagy 
a szabadalmaztatott CX tárcsás-cso-
roszlyával. Ez a csoroszlya választék 
lehetőséget nyújt a felhasználó szán-
déka szerinti szántott vagy kulti-
vátorozott/tárcsázott talajba történő 
vetésre.

A keskeny vagy széles tömörítőkerék 
opcionálisan választható a CX cso-
roszlyához. Ezek biztosítják az opti-
mális mag-talaj kapcsolatot száraz 
talajkörülmények vagy aprómag vetés 
esetén. A magtakarás feladatát az 
egyenes vagy S-típusú magtakaró 
borona biztosítja.

Az m-drill választható az ACCORD FGS 
vagy Signus művelőút automatikával.

Az FGS szabályozza és ellenőrzi a 
művelőutakat. Az egyes művelőutak 
manuálisan továbbléptethetők alapki-
vitelben. Tartályszintjelző szenzor op-
cionálisan  kombinálható az FGS-sel.

Az FGS funkciókon túl a Signus az 
alábbi lehetőségeket kínálja:

p egyedi művelőút-kialakítás könnyen 
létrehozható

p a vetés-mennyiség a traktor kabin-
ból beállítható

p az adagoló egység forgása szenzo-
rok által ellenőrizhető

p mechanikus hektárszámlálás.



Accord m-drill és m-drill PRO

A legtöbb jól ismert opció elérhető az m-drill-hez: Csúszócsoroszlya, CX tár-
csás-csoroszlya (szabadalmaztatott) keskeny vagy széles tömörítőkerék (a CX 
csoroszlyához), S-típusú magtakaró, sorelzáró súberek, FGS és Signus műve-
lőút automatika és további lehetőségek az igénytől függően. További informá-
cióért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi ACCORD kereskedővel.

A bemutatott információk és illusztrációk opcionális tartozékokat tartalmazhatnak, amelyek nem 
képezik részét az alap kivitelnek. A technikai változtatás joga fent tartva.

Forgalmazó:

Jellemzők:

p m-drill –  mechanikus vetőgép az ACCORD-tól

p munkaszélesség 2.50 és 4.00 m között

p tartálytérfogat 530 és 1430 liter között

p szólóban vagy kombinációban is üzemeltethető

p normál vagy mulcs-vetéshez

p csúszó- vagy CX tárcsás - csoroszlyával

p keskeny vagy széles tömörítőkerékkel

p FGS vagy Signus művelőút-automatikával

p 50 KW feletti traktorokhoz

p megbízható, sokoldalú, pontos – az Ön sikere érdekében!!!

Kverneland Group Hungária Kft.
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Tel.: +36/56-527-010
Fax: +36/56-240-380
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www.kvernelandgroup.hu


