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Rövidtárcsa
Qualidisc

Kiváló szármaradvány 
bekeverő hatás

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 
professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, 
vetés, növényápolás és a szálastakarmány területét fedi le.
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Qualidisc függesztett rövidtárcsa

A tarlóhántás különösen fontos része a talajkímélő 
művelésnek. Intenzív keverő hatásának köszönhetően be-
keveri a talajba a felszínen található kultúrnövény és gyom-
magokat, elősegítve ezzel kelésüket, az eredményesebb tar-
lókezelést.

A szármaradványok egyenletes bekeverése kulcsfontosságú 
tényező a magok kelése szempontjából. Ezért, a Kverneland 

úgy tervezte meg a Qualidisc-et, hogy megfeleljen ezen igé-
nyeknek, de egyben sokoldalú gépet kínál a gazdálkodónak, 
mely képes sekély és mélyművelésre egyaránt. És el ne 
feledjük a szármaradványok bekeverését, nagy mennyi-
séggel borított területen is (kukorica, zöldtrágya). Kiváló ta-
lajba hatolás, egyenletes vágáskép, nagy területteljesítmény 
jellemzi, egyszerű a beállítása és minimális a karbantartási 
költsége.

A Qualidisc rendkívül erős váza a már 
jól bevált Kverneland kultivátor családtól 
származik. Az erősített 3 pont függesztő 
szerkezet és a 100x100x8 mm anyagú váz, 
a legnehezebb hengereket is elbírja.

A hengertartó karokat az első gerendán 
rögzítették, a jobb súlyeloszlás érdeké-
ben, amely különösen szállításkor és nagy 
munkasebességnél érezteti előnyös ha-
tását.

A Qualidisc tárcsa sorainak távolsága 900 
mm, ennek köszönhető kompakt a kialakí-
tása és csekély az emelőerő igénye (2.74 m 
hossz).

Kverneland Qualidisc:
A teljes paletta 3-tól 7 méter munkaszélességig! Függesztett Qualidisc: Kompakt és robosztus!

Az erős vázra 200 vagy 500 literes a-drill vetőegység is rászerelhető.

Qualidisc F függesztett, hidraulikusan csukható rövidtárcsa

Qualidisc T féligfüggesztett rövidtárcsa

Kiváló munkaminőség, sokoldalúság, kiemelkedő teljesítmény!
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Könnyű és erős kar
Az egyedi kialakítás lehetővé tesz súlycsökkentést 
és növeli a szilárdságot. Az üreges kialakításnak 
köszönhetően a kar ellenáll a szemből és az oldalról 
ható nagy erőknek, és a speciális profil kialakítás 
segíti a talaj áramlását, szármaradvánnyal borított 
területeken is.

Tökéletes vágási szög
A karok vázhoz csatlakozó része speciális kialakítású, 
hogy megakadályozza az oldalirányú elmozdulást, 
vágási szög rögzített ezáltal, így garantált a vágás 
minősége még a legszárazabb körülmények között is.

A gumibakos tárcsa felfüggesztés a rövidtárcsa 
méretéhez, súlyához és munkasebességéhez 
méretezve
A gumibakok csillapítása elnyeli az ütéseket, melyek 
a váratlan akadályok miatt keletkezhetnek.

Ha a terhelés már károsan magasra nő, a tárcsatartó 
karok elfordulnak, így már oldal irányba is ki tudnak 
térni az akadály elől, védve ezzel is a munkagépet.

Nagy átmérőjű tárcsalevelek
A Qualidisc nagy átmérőjű (570 mm) 
tárcsalevelekkel szerelt, hogy elér-
jük a tökéletes vágásminőséget még 
sekély munkamélységen is. Ez az   
átmérő   növelés  lehetővé   teszi  a  
könnyed munkát még nagymennyiségű 
szármaradvány esetén is, például: 
másodvetésű zöldtrágya növények be-
dolgozása, a vetésforgóban következő 
növény vetése előtt. A csipkés tár-
csalevelek segítik a talajba hatolást és 
a forgó mozgást, a szármaradványok 
mennyiségétől függetlenül.

Állandó vágási szög
A tárcsalevél átmérőjétől függetlenül a 
vágási szög állandó, köszönhetően a 
tárcsalevelek kúpos kialakításának.

Hosszú élettartamú tárcsalevelek
A 6 mm vastagságú tárcsaleveleket 
speciális hőkezelési eljárásnak vetik 
alá, a hosszú élettartam és a nagyobb 
szilárdság érdekében. Ezáltal a gép 
élettartama nő, a karbantartási költ-
ségek pedig csökkennek.

Keresse a Kverneland minőséget!

Karbantartásmentes csapágyak
Minden tartókar 35 mm-es átmérőjű tengelyére, 
nagy átmérőjű, karbantartásmentes, duplasoros 
golyóscsapágy kerül. Ezek a csúcsminőségű 
csapágyak képesek felvenni nagy axiális és 
radiális terhelést egyaránt.

A csapágyak védelme biztosított a speciális 5 ajkú 
tömítő gyűrűnek köszönhetően, mely a csap felől 
véd. A másik, tárcsalap felöli oldalról, egy O gyűrű 
akadályozza meg a por behatolását.
A csapágyak és a felhasznált anyagok minősége 
együttesen teszik lehetővé, a gépek két éves 
garanciaidejét.

A tárcsa agyat speciális alátét és anya rögzíti a 
tartókarhoz, melyek együttesen önbiztosítóvá 
teszik a felfogatást. A tartókarba süllyesztett 
elhelyezésének köszönhetően az anya védett a 
talaj koptató hatása ellen.

Síkban eltolás a tökéletes vágásminőség érdekében
A Qualidisc tárcsasorait síkban eltolhatjuk, hogy megtartsuk 
az optimális vágási minőséget, lehetővé téve, hogy a sorok 
átfedése megmaradjon a tárcsalevelek átmérőjének csök-
kenésével is. 

A vázon feltüntetett skála mutatja a tárcsaátmérőnek 
megfelelő beállítást, egyszerű és hatékony!

Robosztus tárcsatartó karok, karbantartásmentes, nagy 
teljesítményű csapágyak és nagy átmérőjű kúpos tárcsák.

Kifogástalan vágásminőség!
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Actipack henger ø560 mm

Dupla pálcás henger ø400 mm (Qualidisc T-hez)

Spirál henger ø500 mm

Actiring henger ø540 mm

Csöves henger ø550 mm

Gumi henger ø585 mm

Elmunkáló hengerek széles választéka!

A talajtípusnak megfelelően, a szük-
séges visszatömörítéshez, a talaj és 
a szármaradványok bekeveréséhez, 
a talajfelszín egyenletességének és a 
rendelkezésre álló emelőkapacitásnak 
megfelelően, a Kverneland az Ön igé-
nyeinek megfelelő hengert kínálja:

• Csöves henger Ø550 mm
• Spirál henger Ø500 mm
• Dupla pálcás henger Ø400 mm
•  Gumi henger Ø585 mm: hullámos 

felület, nehéz, könnyű vagy közép-
kötött talajok visszazárásához.

•  Actiring ékgyűrűs henger Ø560 mm: 
aktív henger, állítható rögtörő kések-
kel, segíti a talaj és a szármarad-
ványok elkeveredését és a vissza-
tömörítést.

•  Actipack henger Ø560 mm: nehe-
zebb, jobb rögtörő hatás, jobb talaj 
visszatömörítő hatás. Ajánlott nehéz, 
ragadós, kötött talajokra.

Egyszerű beállítások!

A mélységhatároló munkahengereken elhelyezett hézagoló 
lapok segítségével a  munkamélység  egyszerűen  állítható.
Üzemközben bármikor használhatjuk a henger teljes súlyát, 
hogy növeljük a talajba hatolási képességet.
A visszacsapó szeleppel ellátott munkahengerek garantálják 
a mélységtartást.

Az állítható rögterelő lemezek jobb és baloldalon, 
szabályozzák a talaj áramlását, ezzel is elősegítve 
a tökéletesen egyenletes talajfelszínt. Minden tár-
csa ugyanabban a mélységben dolgozik, egyiket sem 
használjuk a visszarendezésre.

A rögterelő lemezeket paralelogramma felfüggesztéssel 
szerelik, mely lehetővé teszi a talajfelszín követését és a 
talaj áramlásának szabályozását egyidejűleg. Biztosító 
csappal határolhatjuk mozgásának mélységét, hogy a 
táblaszéli fordulóknál se okozzon „fennakadást”.

Az ujjas borona, mely közvetlenül a henger előtt helyezkedik  
el,  megtöri  a  talaj  áramlását    és  egyengeti a talajfelszínt, 
a beállított szög agresszivitásától függően.

Az ujjas borona rugós kialakításából adódóan könnyen 
hajlik, ezért kisebb energiaigát igényel a visszarendezéshez.

Terhelés teszt
A Qualidisc piaci megjelenése előt, egy sor tesz-
ten kellett átesnie, hogy biztosíthassuk a termék ki-
fogástalan minőségét. Fő célunk a felhasználók teljes 
elégedettsége: 

•  A gépeket magasan képzett mérnökök tervezik, 
kimagasló tapasztalattal a mezőgazdasági gépek 
gyártása terén.  

•  Modern technológiák alkalmazása a fejlesztések 
során, mint statikus terhelési teszt, FEM kalkuláció a 
kritikus zónák feltárásához és rázópados élettartam 
vizsgálat.

•  Végül a gépeket szántóföldön tesztelik, különböző 
körülmények között, hogy bebizonyosodjon funk-
cionalitása és tartóssága.  
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A félig függesztett Qualidisc T, 4-től 7 méteres 
munkaszélességig választható. A szállítási 
futóműnek köszönhetően a Qualidisc T közepes 
méretű traktorral is vontatható, még a legnehe-
zebb hengerrel is, mint például az Actipack. Az 
egyéni beállítások egyszerűen elvégezhetőek: 
többségben ezt a traktor kabinból végezhetjük el 
hidraulikusan (hidraulikus mélységállítás, csukás/
nyitás, a gép kiemelése szállításhoz a futóműre).

A mechanikus rögzítő szerkezet meggátol minden 
nem kívánt nyitást, valamint az erős futómű és a 
2,75 m szállítási szélesség együttesen teszik biz-
tonságossá a közúti közlekedést. A még nagyobb 
menetstabilitás érdekében a Qualidisc T hidrau-
likus lengéscsillapítással is rendelkezik alap fel-
szereltségként.

A Qualidisc T felszerelhető az igénynek és a 
kívánalmaknak megfelelő méretű gumiabronccsal:
400/60x15.5, 480/45x17, 520/50x17.

Qualidisc T:
Nagy teljesítmény és biztonságos közúti közlekedés
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Megjegyzés:
  Azon traktorokhoz melyek ikerkerékkel, vagy széles kerékkel rendelkeznek, a Qualidisc szerelhető 85 cm hosszú vonórúd toldattal, a táblavégi 
fordulók megkönnyítéséhez
  A fix vonószemmel szerelt gépnek rendelkeznie kell hidraulikus vonórúddal a párhuzamos emeléshez

Az agresszív tárcsaszögnek és a tekintélyes 
tömegnek (150 Kg/tárcsa) köszönhetően, a Quali-
disc T kiváló munkaminőséget biztosít még száraz 
körülmények között is. A talajt teljes munkaszéles-
ségben vágja, a tarlót valóban felhántja és rende-
sen bekeveri a felszínt, hogy elősegítse az elszórt 
kultúrnövény és gyommagok kelését.

Stabilitás munka közben
Az üzem közbeni stabilitást fokozzák a 340/55x16 
(opció) mélységhatároló kerekek, biztosítják a tár-
csasorok pontos mélységtartását. Köszönhetően 
a mélységhatároló kerék és a henger kis 
távolságának, az első és a hátsó tárcsasor ug-
yanabban az állandó munkamélységben dolgozik 
és meggátolják egyúttal munka közben az oldal-
irányú mozgást.

A munkamélység egyszerűen, hézagoló lapok 
segítségével a munkahengereken állítható, ugyan-
úgy, mint a hengernél.

Fix vonószem Ø50 mm
Alsó húzóhoz csatlakoz-
tatható vele a Qualidisc.

Beálló vonószem Ø50 mm
Alsó húzóhoz csatlakoz-
tatható vele a Qualidisc, dom-
bos területekre ajánlott, +/- 
14° eltérést tolerál.

Kat. III vonórúd
A vonópadnak köszönhetően 
180° fordulási  szög  lehet-
séges,  a  nagyobb  fordulé-
konyságért.

Golyós vonócsatlakozás 
Ø80 mm
A golyós csatlakozás, stabil 
kapcsolatot   biztosít, kotty-
anás nélkül, dombos terül-
etekre ajánlott, +/- 30° elté-
rést tolerál.

Mindig a megfelelő vonószerkezet!Kiváló talajba hatolási képesség

Műszaki adatok
Modell 3000 3500 4000 4000F 5000F 6000F 4000T 5000T 6000T 7000T
Váz Függesztett merev Függesztett csukható Félig függesztett csukható
Munkaszélesség (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,00 2,55 2,55 2,55 2,75 2,75 2,75 2,75
Tárcsa átmérő (mm) 520x5 mm vagy 573x6 mm 520x5 mm vagy 573x6 mm 520x5 mm vagy 573x6 mm
Tárcsák száma 24 28 32 32 40 48 32 40 48 56
Váz anyaga (mm) 100×100×8 100×100×8 (oldalszárnyak)  

és 200×200×10 (középváz)
100×100×8 (oldalszárnyak) 
és 300×200×10 (középváz)

Mélységállítás Hidraulikusan vagy mechaniku-
san hézagoló lapokkal

Hidraulikusan vagy mechaniku-
san hézagoló lapokkal

Hidraulikusan vagy mechanikusan 
hézagoló lapokkal

Kettős működésű szelepek száma 1 vagy 0 2 vagy 1 3 vagy 2
Vonószerkezet Kat. II & III Kat. III Kat. III (vonórúddal)
Vázmagasság (mm) 794 794 794
Tárcsák távolsága (mm) 245 250 250

Választható hengerek • Csöves henger ø550 mm
• Spirál henger ø500 mm
• Dupla pálcás henger ø400 mm
• Gumihenger ø585 mm
• Actiring henger ø540 mm
• Actipack henger ø560 mm

•  Csöves henger ø550 mm
•  Spirál henger ø500 mm
•  Dupla pálcás henger ø400 mm
• Gumihenger ø585 mm
•  Actiring henger ø540 mm
•  Actipack henger ø560 mm

• Csöves henger ø550 mm
• Spirál henger ø500 mm
• Gumihenger ø585 mm
• Actiring henger ø540 mm
• Actipack henger ø560 mm

Tömeg csöves hengerrel (Kg) 1.720 1.928 2.190 2.787 3.232 3.720 4.335 4.756 5.180 5.626
Tömeg Actiring hengerrel (Kg) 1.929 2.168 2.462 3.081 3.589 4.139 4.630 5.113 5.599 6.106
Tömeg Actipack hengerrel (Kg) 2.096 2.367 2.760 3.221 3.862 4.472 4.847 5.398 5.946 6.520
Tömeg gumi hengerrel (Kg) 2.097 2.358 2.682 3.264 3.879 4.474 4.882 5.391 5.935 6.486
Minimális vonóerő igény (Le) 120 150 180 200 220 250 200 220 250 290
Maximális vonóerő igény (Le) 200 220 240 250 300 350 250 300 350 400

Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékozta-
tás nem képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszerelések és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illeté-
kes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolítás-
ra 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 Les Landes Génusson S.A.S.


