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Eredeti alkatrészek

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.

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 alkatrészellátást biztosítunk az egész világon ide. 

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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Ő magabiztos.  
A világ legjobb ekéjével dolgozik!

 Ügyfélközpontúság

A tradicionálisan ügyfélközpontú termék-fejlesztés az 
innovációk hosszú listáját eredményezte és azt hogy 
a Kverneland az iparág vezető márkájává vált. Nagy 
fontossággal bír a végfelhasználókkal való közvetlen 
kapcsolattartás. Az egyéni ügyfelek tapasztalatainak 
folyamatos nyomonkövetése segíti a Kvernelandot, hogy 
termékei jobban megfeleljenek a felhasználók igényeinek.

A Kverneland acél

A 130 éves tapasztalat a speciális acélok fejlesztésében 
és a hőkezelési eljárás felülmúlhatatlan minőséget és 
kopásállóságot eredményez.  A “Kverneland acél” páratlan. 
Könnyebb, mint a versenytársak és rendkívül robosztus a 
Kverneland egyedi hőkezelését követően. Ez a folyamat nem 
csak néhány alkatrészre érvényes, hanem az egész ekére. 

A Kverneland egyedülálló hőkezelési eljárása garantálja a 
Kverneland ekék kiemelkedő teljesítményét, minőségét és 
hosszú élettartamát. 

Innováció a kezdetektől

1879-ben a 25 éves Ole Gabriel Kverneland megalapította 
kovácsműhelyét egy kis faluban, Stavangertől délre, 
Norvégiában.  Mivel egy farmon nőtt fel és mezőgazdasági 
tapasztalatokat szerzett, következésképpen jól tudta a 
farmerek igényeit a munkagépekkel szemben. Erősen hitt az 
innovációban és bebizonyította, hogy egy kormánylemezes 
eke képes kiállni a nagyon nehéz és köves norvég talaj 
feltételeit. Éveken át Ö  és a mérnöki csapata speciális acél 
hőkezelési eljárást fejlesztett, hogy képessé tegye ekéit a 
legnehezebb talajon való munkára. Az új acélok egyedi 
erősségét kihasználva, a Kvernelandnak sikerült robosztus  
ekét gyártania így szerezve hírnevet egyedi minőségének. 
Napjainkban, a Kverneland vezető ekegyártó nagyon erős 
piaci pozíciókkal világszerte.

A Kverneland világhírű és utánozhatatlan a nagy teljesítményű és alacsony üzemeltetési költségű 
ekék gyártásában.

Kverneland ekefejek 
Kiváló szántási minőség.
 
Széles ekefej kínálat, amely bármely talajkörülmények közt megállja a 
helyét. Világszerte híresek a tőkéletes szántási minőségükről, kiváló 
kopásállóságukról és alacsony vonóerő igényükről.

Univerzális kormánylemez, amely alkalmas kötött és 
lazább talajok szántására is. 15-30 cm mélységben és 
30-50 cm fogásszélességben is jól alkalmazható, jó 
öntisztuló és fordító hatással rendelkezik.
 

Nagyon hasonló a No.8-as eketesthez, de magasabb 
felépítésű. Mélyebb szántásra tervezték 15-35 
cm. Kitűnően használható kötöttebb talajokon 
is, ahol a jó fordítóhatás elsődleges szempont. 
 

Egy eketest műanyag kormánylemezzel, olyan 
talajtípusokra ahol a magas agyagtartalom kihívást 
jelent. Az egyéb jellemzői megegyeznek a No. 19-cel. 
 

Kifejezetten kötött talajokra fejlesztve és különösen 
alkalmas nagymennyiségű zúzott szármaradvány 
aláforgatására. A kormánylemez szöge nagyon 
hatékonyan növeli az ekefejek közötti átömlést.  Továbbá 
elősegíti a barázdaszelet teljes átfordítását a növényi 
szármaradványok alátakarása,  lebomlása érdekében. A 
szántás egyenletesebb, ezáltal az elmunkálás könnyebb.

Mindenféle talajtípuson jól alkalmazható, nyújtottabb 
mint a No.8-as eketest. Kialakításánál fogva távolabbra 
fordítja ki a barázdaszeletet, így 25%-kal szélesebb a 
barázdafenék. Így szélesebb gumizású traktorokhoz is 
kiválóan használható anélkül, hogy a már felszántott 
talajt ismét letaposnánk! Jól alkalmazható 15-30 cm 
munkamélységben, 35-50 cm
fogásszélességben!

Különlegesen kialakított réselt kormánylemez, ami 
tökéletes tisztító hatást biztosít ragadós talajokon. 
Munkamélység: 20-35 cm.

No. 8 eketest

No. 9 eketest

No. 19 eketest

No. 28 eketest

No. 30 eketest 

No. 14 eketest

No. 28 eketest

Különösen a széles 
gumival szerelt 
traktorokhoz. Biztos 
árfordítást és széles 
barázda feneket 
eredményez. 

A Kverneland eketesteket az egyedülálló 
Kverneland acélból készítik. A 12 órás 
karbonos hőkezelés eredménye: 
• nagymértékú kopásállóság  

(kemény, mint a gyémánt) 
• rugalmasság, amely elnyeli a 

kormánylemezt érő káros erőhatásokat
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50 cm / 20” 30 cm / 12”

Kverneland Variomat®, a 
fogásszélesség fokozatmentesen,
hidraulikusan a vezetőülésből 
állítható menet közben.

Fokozatmentes fogásszélesség
állítás 30-tól 50 cm-ig (12’’-20’’),
típustól függően.

The Kverneland Variomat ® Rendszer 
Változtatás szántás közben
Kverneland Variomat ® egy világ-szabadalmaztatott rendszer a mechanikus vagy
hidraulikus fogásszélesség állításhoz. A rendszer biztosítja a traktor, a munkagép 
és a talajállapot optimális összhangját. A Variomat ® rendszer használatával széle-
sebben, gyorsabban, jobban és alacsonyabb költséggel tud szántani.

The Kverneland Variomat ® rendszer jellemzően 30%-os
teljesítmény növekedést eredményet.

Kverneland Variomat® 
rendszer pontos, párhuzamos 
kialakításának köszönhetően 
mindig a megfelelő húzás 
irányt kapjuk, a mely 
alacsony vonóerő igényt, 
kisebb kopást és szakadást 
eredményez.

Két különböző rendszer
Kverneland Variomat  ® két 
változatban létezik – hidraulikus 
vagy mechanikus fogásszélesség 
állítással. A hidraulikus változat 
biztosítja a fogásszélesség állítását
a vezető ülésből munka közben. A 
mélység mellett a fogásszélesség 
meghatározásának képessége 
elendeghetetlen, amennyiben a 
legjobb eredményt kell elérni.

Minimális kopás 
Kverneland Variomat ® rendszernek 
egyedi kopásmentes csatlakozása 
van az ekeszárak és a gerendely 
között. A rendszer egy 24 mm-es 
erős csavart, egy távtartót és két 
speciális hőkezelt kúpot és edzett 
cserélhetó perselyt tartalmaz.

A kiváló minőségű acél hőkezelése
és a szigorú gyártási pontosság 
garantálja a tökéletes igazodást 
az ekeszár és az ekefej között, 
minimális kopás mellett.

Több, mint 30%-kal megnövelt 
teljesítmény
The Variomat ® elgondolás a maximális 
teljesítmény elérésén alapul. Mivel 
a fogásszélesség folyamatosan 
változtatható munka közben és tetszés
szerint (hidraulikus változat), a traktor 
vonóereje maximálisan kihasználható 
a változó talajkörülményekre és a terep 
okozta nehézségére tekintettel.

Költség takarékosság
Kverneland Variomat  ® költség 
megtakarítást és teljesítménnyel 
összefüggő előnyöket ajánl amellett, 
hogy a feladat könnyebben elvégezhető. 
A teljesítménnyel kapcsolatban, a 
változtatható fogásszélesség egy 
nagyszerű lehetőség. A fogásszélesség
35 cm-ről 45 cm-re való növelésével, 
a teljes munkaszélesség jelentősen, 
30 %-kal növekszik. A felhasznált 

üzemanyaggal kapcsolatban, a 
felhasznált gázolaj a megnövelt 
teljesítményhez viszonyítva 18 %-kal 
csökkent.
 
Variálható munkaszélesség
Az ekefejek szöge és az eke 
kapacitása változtatható a 
fogásszélesség szabályozásával. 
Például, a fogásszélesség növelése 
nagyobb átömlési keresztmetszetet 
eredményez, ezáltal könnyebbé 
válik a tarlómaradványok kezelése, 
míg a sekély szántás egy nagyobb 
munkaszélességgel a fogásszélesség 
növelésével válik lehetségessé. 

Könnyebb jobb munkát végezni
Kverneland Variomat ® rendszerrel 
könnyebb jobb munkát végezni. A 
szántás könnyebben egyenesben 
tartható és könnyebb dolgozni kerítések, 
fák, árkok mellett. 

Variomat ® időt takarít meg
A szántási kapacitás akár 30 %-kal 
növelhető, így a szántás hamarabb 
elvégezhető.  

A rendszer amely módosítja a 
gondolkodás
Kverneland’s Variomat ® rendszere 
elkészítésével jelentős mérföldkőhöz 
érkezett. Az elégedett felhasználók 
tapasztalata és a néhány nemzetközi 
kutatóintézet által végzett vizsgálatok 
bebizonyították, hogy ez a 
rendszer kétség nélkül véglegesen 
megváltoztatta a szántásról kialakított 
szemléletet. 

A hőkezelt gerendely a csavarral, a 
távtartóval, a két kúppal és az edzett 
perselyekkel egy különleges, kopásmentes 
csatlakozást biztosít az ekeszárak és a 
gerendely között.
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Kverneland PN/RN 
Költséghatékony, 
könnyű beállítás és üzemeltetés

Robosztus szerkezet
Kverneland PN/RN a Kverneland csoport félig 
függesztett ekéinek alapváltozata. Robusztus 
négyszög profilú gerendely 120 x 200 mm vagy 
200 x 200 mm 8-9 ekefej esetén. A manuális 
munkaszélesség állítás és az automatikus 
kormányzású központi kerék teszi az RN 
típust remek választássá a költséghatékony és 
megbízható ekét kereső gazdák számára. 

A PN változat egyedülálló laprugós ekefej 
biztosítással szerelt, kifejezetten köves 
területre, míg az RN típusú eke nyírócsavaros 
biztosítással.
 

Központba szerelt kerék
A központosan elhelyezett kerék biztosítja a 
könnyebb szántást kerítések, sövények és 
árkok szegélyezte földeken. A kerék a fordító 
mechanizmushoz kapcsolódva biztosítja a 
biztonságos átfordítást.

Egyedi kapcsolószerkezet
Fordulókör minimalizálása érdekében, az eke 
csuklópontja közvetlenül a kapcsolószerkezet 
mögött helyezkedik el. Az eke a függesztő 
toronyhoz egy különleges kialakítású 
csukló ponton kapcsolódik, mely így kiváló 
manőverezhetőséget biztosít.
 

Nagy átömlési keresztmetszet
Gerendely magasság 70 vagy 75 cm a 
PN, 70 vagy 80 cm az RN eke esetében, 
mely különösen előnyös szármaradványos 
területeken. A legtöbb modell toldható egy 
ekefejjel, legfeljebb 9 fejig.

Opciós felszerelés
A Kverneland PN / RN ekék az opcionális 
kiegészítők bőséges választékával állnak a 
gazdálkodók rendelkezésére, mint például 
különböző típusú kormánylemezek, előhántók, 
vágótárcsák és a hidraulikus első ekefej állítás.

Mechanikus fogásszélesség állítás
A fogásszélesség 35- 45 cm között (14, 
16, 18 “) 5 cm lépésekben állítható be. A 
beállítás csavar áthelyezésével végezhető 
el, minden eketestnél. A kerék helyzetét 
hozzá kell igazítani a megváltoztatott fogás-
szélességhez.

• mechanikus 
fogásszélesség 
állítás

• központi 
kerékrögzítés

 Modell Súly (kg) Teljesítményigény (LE)

              Ekefej        Gerendely   Ekefejek  Ekefej 
 Típus osztás magasság száma fogásszé-  5-F 6-F 7-F 8-F 9-F 5-F 6-F 7-F      8-F     9-F 
  cm cm  lesség cm 

 PN 100 70/75 5 - 9  2820 3090 3360 3630 3900 125 150 175 200 225 

 PN 115 70/75 5 - 7  2920 3200 3500 - - 125 150 175 - - 

 RN 100 70/80 5 - 9  2650 2885 3120 3360 3600 125 150 175 200 225 

 RN 115 70/80 5 - 7  2750 3000 3250 - - 125 150 175 - -

35-40-45
(14-16-18”) 

40-45
(16-18”) 

35-40-45
(14-16-18”) 

40-45
(16-18”)
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Kverneland PG/RG Variomat ® 
Kezdődjön a szántás 
rögtön a tábla szélén 

A PG/RG ekék példásan stabi-
lak munka, és szállítási pozí-
cióban egyaránt, szűk for-
dulókörük révén keskeny föld 
végi fordulókon is meg tud-
nak fordulni, valamint alkalma-
sak a terület határáig történő 
szántásra.

 

Egyszerű mozgás közbeni 
munkaszélesség állítás.
Kverneland Variomat  ® fogás 

szélesség állítás alapfelszereltség.

F o k o z a t m e n t e s e n  á l l í t h a t ó 

munka szélesség 35-50 cm (14 

és 20 ”) között. Ezzel akár 30%-s 

teljesítménynövekedés is elérhető. 
Variomat® egy szabadalmaztatott 
kialakítás, amelynél egy hidraulikus 

munkahenger van elhelyezve a 
vonókeretben. Ez a konstrukció 
megvédi a munkahengert és a 
tömlőket az esetleges károsodástól 
és biztosítja az egyszerű működést. 

A középen elhelyezett kerék és a 

kompakt kialakítású függesztő 

szerkezet biztosítja a szűk fordulási 

képességet a föld végi fordulókban, 

és a  keskeny átjárókon.

• Variomat ®  
fogásszélesség 
állítás

• központi 
kerékrögzítés

 Modell Súly (kg) Teljesítményigény (LE)

  Ekefej Gerendely Ekefejek Ekefej 
 Típus osztás magasság száma fogásszé- 5-F 6-F 7-F 8-F 5-F 6-F 7-F 8-F   
  cm cm  lesség cm 

 PG 100 70/75 6 - 8  - 2940 3370 3800 - 150 175 200 

 PG 115 70/75 5 - 8  2970 3060 3150 3240 125 150 175 200 

 RG 100 70/80 6 - 8  - 2760 3150 3570 - 150 175 200 

 RG 115 70/80 5 - 8  2470 2880 3290 3700 125 150 175 200

35-50
(14-20”) 

35-50
(14-20”) 

35-50
(14-20”) 

35-50
(14-20”)

A PG változat a jól ismert Kverneland laprugós 

rendszerrel van szerelve, míg az RG változat 

nyírócsavaros védelemmel. 

Könnyen állítható előhántó
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Kverneland PB Variomat ® 
Alacsony üzemeltetési költség és 
még kedvezőbb súlypontáthelyezés

Ami a jövőt illeti, a professzionális 
gazdáknak több energiára, univerzális 
alkalmazásokra valamint még jobb 
munkaminőségre van szükségük. 
Munkagépének maradandónak, 
könnyen működtethetőnek valamint 
üzemanyag takarékosnak kell lennie. 
Röviden: hatékonyabbnak.

Mindezen szempontokat vették 
figyelembe a Kverneland Variomat® 
ekék megalkotásakor, melyek már ma 
eleget tesznek a holnap kihívásainak. 
 
PB modell
A PB ekék a népszerű Kverneland 
laprugós rendszerrel szereltek.  
 
Kverneland Variomat ®  eke
Ideális választás nagy területekre. A PB 
egy robusztus, 4 - 8 ekefejes váltva forgató 
eke, nagy teljesítményű traktorokhoz.  
 
Univerzális kapcsolat
 Az eke egy speciális keresztcsuklón keresztül 
kapcsolódik a traktorhoz mely egyedülálló 
manőverezhetőséget és súlyáthelyezést 
biztosít. Fogásszélesség állítása történhet 
manuálisan, csavarorsóval vagy hidraulikusan, 
munkahengeren keresztül.
 
Jobb súlyáthelyezés a traktor hátsó 
kerekeire
Az ekét kifejezetten az összkerékhajtású 
traktorokhoz tervezték. A speciális 
hárompontos függesztés megakadályozza, 
hogy nagy erőhatás érje a traktort szántás 
közben, vagy szállításkor.

Traktorkímélő kapcsolat átfordítás 
során
Föld végi fordulóban az optimális a traktor és az 
eke mindig optimális szöget zár, ez csökkenti a 
terhelést a traktor, emelő karjain. A robosztus 
fordító mechanizmus precízen átfordítja az 
ekét bármilyen körülmények között.

Hidraulikus vezérlés 
A farkerék hidraulikus összeköttetésben van az 
átfordító mechanizmussal, így az eke mindig 
helyes pozícióban van az újbóli munkába 
álláskor. A Kverneland szabadalmaztatott 
hidraulikus rendszere kis átfordítási sugárral 
és kiváló manőverező képességgel vértezi 
fel az ekét, munka és szállítási helyzetben 
egyaránt.

Egyszerű átállás munkából szállítási 
helyzetbe
 Variomat ® ekék ekék másodperceken belül 
szállítási helyzetbe állíthatóak. Pillangó 
helyzetben az eke biztonságosan szállítható 
alacsony súlypontja miatt. A szűk helyek sem 
jelentenek gondot, az eke kormányozható, így 
könnyedén leküzdhetők az akadályok. 
 
Első ekefej fogásszélesség állítás
A Kverneland ekék alapfelszereltségét képezi 
a mechanikus első ekefejállítás, csavarorsós 
kivitelben. A ”menet közbeni” beállítás lejtős 
talajon történő szántás esetén, hidraulikus 
munkahengerrel is történhet, mint alternatíva.

 

Sok tekintetben a Kverneland félig 
függesztett Variomat® ekék megelőzik 
korukat, olyan követelményeknek tesznek 
eleget, melyeknek más ágy vagy váltva 
forgató ekék nem tudnak megfelelni. 

• Variomat ® 
fogásszélesség 
állítás

• hátul elhelyezett 
kerék

 Modell Súly kg Teljesítményigény (LE)

  Ekefej  Gerendely Ekefejek Ekefej 
 Típus osztás magasság száma fogásszé- 4-F 5-F 6-F 7-F 8-F 4-F 5-F 6-F 7-F 8-F 
  cm cm   lesség cm 

 PB 100 70/75 4 - 8  2640 2990 3340 3720 4100 100 125 150 175 200 

 PB 115 70/75 4 - 7  2690 3060 3430 3820 - 100 125 150 175 - 

30-50
(12-20”) 

35-55
(14-22”) 

Könnyen állítható előhántó
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Egyedülálló, szabadalmaztatott 
koncepció félig függesztett 
kivitelben.
 
Kverneland “3 az 1-ben” kialakítás 
Kverneland PW/RW “három az egyben” 
félig-függesztett eke család egy erős, 
központi kocsira szerelt első eketagból, és 
egy szabványos, függesztett váltva forgató 
hátsó eke tagból áll.

Rugalmasság
Ez a kialakítás páratlan rugalmasságot 
biztosít, a legmegfelelőbb ekekombináció 
kiválasztásában, illeszkedve a talaj-
viszonyokhoz: szánthat a teljes ekével, vagy 
esetleg csak az első, vagy a hátsó szekcióval. 
 
Bizonyos helyzetekben pl. nagyon nedves, 
vagy nagyon kemény körülmények között 
előnyös lehet, hogy az első rész külön is 
alkalmazható.
A robosztus első rész önmagában 
biztosítja az optimális teljesítményt 
talajkörülményektől függetlenül. Szintén 
előnykénként sorolható fel hogy a hátsó 
eke tag önállóan is használható, mely így 
különösen alkalmassá válik kisebb táblák 
vagy forgók szántására.

Kverneland PW/RW 
Hatékony, rugalmas, könnyen kezelhető

• Variomat ®  
 vagy mechanikus fogásszélesség
   beállítás
• központi kocsiszekrény

IsoMatch Tellus Terminal

ATS kijelző doboz

Könnyen kezelhető
Egy nagy eke nehezen kezelhetőnek 
tűnhet, de a Kverneland PW / RW ”három 
az egyben” modell egy olyan vezérléssel 
van ellátva, amely roppant egyszerűvé 
teszi az eke kezelését.
Különböző rendszerek közül választhat:

• ATS (automatikus forduló-automatika), 
opció: ISOBUS kompatibilis.

• Kézi vezérlés vezérlőpultról.
• Kézi vezérlés a traktor hidraulika 

karjairól.

 

ATS rendszerrel szerelve, az eke 
nagyon könnyen kezelhető a fordulóban. 
Elegendő a mellső eke tagot kiemelni, 
majd háromszor megnyomni az ATS 
gombot, és az eke automatikusan átfordul 
a föld végi fordulóban. Ezt követően az 
eke készen áll a következő fordulóra. 

 
A szállító kocsi hidraulikus harmadik 
ponttal szerelt, ez tartja a hátsó eke 
szekciót kiemelt helyzetben forduláskor. 

Ez biztosítja az eke tökéletes ki és 
lesüllyesztését a fordulóban. 

Az eke hátsó része 
egy szabványos függesztett váltvaforgató 
eke: választható Kverneland EG 
200/100 vagy Kverneland LB 200/100. 
 
Egyszerű és gyors
A hátsó eke néhány percen belül 
lekapcsolható, és használható. 
Hasonlóképpen rövid idő alatt újra 
összekapcsolható, így növelve a 
kihasználhatóságot.

Minőségi szántás
A szállítókocsi tökéletesen leköveti a 
talajfelszínt, így a hátsó eketag úgy 
viselkedik, mint egy normál függesztett 
eke, köszönhetően a középső szekcióban 
elhelyezkedő 3-pont felfüggesztésnek.  

Megnövelt teljesítmény
Az eke elérhető mechanikus 
fogásszélesség állítással, vagy a méltán 
népszerű híres.

Kverneland Variomat® rendszerrel, 
amely lehetővé teszi a menet közbeni 
fogásszélesség állítást a traktor kabinból. 
Fogás szélessége 35-50 cm (14-20”) 
közt állítható. Így akár 30%-s terület 
teljesítmény növekedés is elérhető.  
 
 
Könnyen kezelhető robosztus 
kialakítás
A Kverneland mérnöki ismeretek lehetővé 
tették egy olyan eke kifejlesztését, 
mely ellenáll a legnagyobb mértékű 
igénybevételeknek is, akár nagy 
sebességű és mélységű szántás során 

is. Ennek ellenére még sem áldozták 
fel az egyszerű használatot a robosztus 
kialakítás oltárán.

Kverneland PW / RW ”három az egyben” 
robosztus mellső része, egy hőkezelt fő 
vázra épül, melynek mérete igazodik az 
ekefejek számához.
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Kverneland PW/RW 
Hatékony, rugalmas, könnyen kezelhető

Stabil és biztonságos közlekedés
Átállás munkahelyzetből szállítási helyzetbe 
néhány másodperc: az eke az átfordítás 
felénél leengedi a középső szekciót.   
 
Pillangó helyzetben az eke nagyon stabil, és jól 
manőverezhető. Az eke tömegének kb 20%-a 
áthelyeződik a traktorra. Opcióként mindkét 
ekeváltozat felszerelhető fékkel és teljes közúti 
világítással.

Teljesítményigény 
(LE)

Minimum teljesítmény- 
igény (LE)

Súly kg

Súly kg

Modell mechanikus fogás-állítással

Modell Variomat ®

  Ekefej Gerendely Ekefejek Ekefej 
 Típus osztás magaság száma fogásszé- 7-F 8-F 9-F 10-F 11-F 12-F 7-F 8-F 9-F 10-F 11-F 12-F  
  cm cm  lesség cm 

 PW 100 70/75 7 - 12  5045 5510 6015 6480 6945 7440 210 240 270 300 330 360 

 RW 100 70/80 7 - 12  4695 5130 5565 6050 6495 6940 210 240 270 300 330 360

  Ekefej Gerendely Ekefejek Ekefej 
 Típus osztás magasság száma fogásszé- 7-F 8-F 9-F 10-F  12-F 7-F 8-F 9-F 10-F 11-F 12-F   
  cm cm  lesség cm 

PW  100 70/75 7 - 12  5150 5630 6150 6630 HD= 7620 210 240 270 300 - 360    

PW  115 70/75 7 - 10  5185 5670 6195 6680 - - 210 240 270 300 - -    

RW  100 70/80 7 - 12  4800 5250 5700 6200 HD= 7120 210 240 270 300 - 360    

RW  115 70/80 7 - 10  4835 5290 5745 6250 - - 210 240 270 300 - -  

35-50
(14-20”) 
35-50

(14-20”) 

35-50
(14-20”) 
35-50

(14-20”) 
35-50

(14-20”) 
35-50

(14-20”) 
HD: Erősített kivitel

A legtöbb talajon tökéletes magágy 
készíthető szántás közben. Az 
eke és a szántáselmunkáló ezen 
kombinációja egyaránt hatékony és 
környezetbarát.
A Packomat egy vontatott szántáselmunkáló, 
amely közvetlenül az ekéhez kapcsolható. A 
Kverneland fejlesztette ki ez a munkagépet 
és tette az eke szerves részévé.

Hatékony és felhasználóbarát
Kverneland Packomat minden talajtípusnál 
kíválóan használható. Szántással együtt 
történik az elmunkálás is. Önnek nem kell 
többé bajlódnia a föld végi fordulóknál,  
hogy szét- és összekapcsolja az ekéjét az 
elmunkáló hengerrel. Oldalankénti váltás 
automatikusan, az eke átfordításával, 
megtörténik.

A Packomat® követi az ekét
Összehasonlítva a hagyományos, eke 
mögötti vontatott szántáselmunkálókat, az 
integrált Packomat mereven van felszerelve, 
speciálisan edzett rugókaros packerkaron 
keresztül. Ezen a karon keresztül, 
átadódik az eke súlyából a Packomat 
szántáselmunkálóra is valamennyi súly, 
biztosítva ezzel a packer megfelelő 
talajtömörítő hatását. A több, mint 1000 
kg-os talajnyomás könnyen szabályozható 
állítóorsóval vagy az opcióként rendelhető 
hidraulikus munkahengerrel. A kis átmérőjű 
kerekek kiváló szintező hatást nyújtanak. 
Valójában a kerék egy kis mennyiségű 
talajt tol maga előtt, amely szintén segíti a 
szántás elmunkálását.

Kverneland Packomat 
A tökéletes magágykészítés 
szántás közben

Finom és egyenletes magágy
A geometriai viszonyok az eke és a packer 
között mindenkor állandóak. Ez azt jelenti, 
hogy hatékonyan töri össze a rögöket. Egy 
egyszerű ujjas boronával kombinálva finom 
és egyenletes magágyat készít. Könnyű 
és közepesen kötött talajon az elmunkálás 
után a talaj máris készen áll a vetési 
munkálatokra. Valójában a kötött talajon a 
Packomat® csökkenti a magágy készítés 
műveletéhez szükséges időt.

Kisebb kopás és vontatási ellenállás
A mélységhatároló kerék az egyik oldalon, 
a Packomat® a másik oldalon, egyedülálló 
kiegyensúlyozást biztosít az eke számára.  

Ebből adódóan kisebb mértékű az ekenádra 
ható nyomás, valamint kisebb a kopás és 
a vontatási ellenállás. Összehasonlítva a 
hagyományos szántáselmunkálókkal a 
Kverneland Packomat 25%-kal kevesebb 
vonóerőt igényel.

Tökéletes vízelvezető képesség
Kverneland Packomat 1000 kg-os 
talajnyomással tömörít. Ék alakú tárcsák 
szétaprítják a barázdaszeleteket, összetörik 
a rögöket, lenyomja a köveket a talajba, 
kiegyenlíti és összetömöríti a talajt és biztosítja 
a kapillárisok vízelvezető képességének gyors 
helyreállítását.

Talajtípusnak megfelelően
Packomat 3-14 fejes ekéhez rendelhető.A 
talaj visszatömörtése egy hengersorral 
történik, amely 480 vagy 600 mm-es Ø 
gyűrűkkel szerelt. Mint minden Kverneland 
eke, a Packomat sem képez kivételt. Élvezi 
a Kverneland egyedi hőkezelési eljárás 
nyújtotta előnyöket.

Kverneland hőkezelt acél
Speciálisan edzett rugóacél. Ugyanúgy, mint 
az összes Kverneland eke, a Packomat 
sem képez kivételt. Az egyedi Kverneland 
hőkezelési eljárásnak köszönhető a páratlan 
robosztusság  és kopásállóság.
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1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés

5. lépés

6. lépés

Forradalmian új
hőkezelési eljárás

A Kverneland ekevasak jól ismertek a kiváló kopási 
jellemzőikről. Mindegyik ekevas lelke az Európában egyedülálló 
acél, amely indukciós hőkezelési eljárással készül. 

Az eredmény egy olyan ekevas, amely elég kemény ahhoz, 
hogy ellenálljon a legmostohább talajviszonyoknak is, 
mindeközben rugalmas is, amely ellenáll az erőhatásoknak 
és az ébredő feszültségeknek. 

Keresse a Kverneland 
nyilat. Ez jelenti a 
garanciát arra, hogy 
eredeti alkatrésszel 
van dolga. – A legjobb 
alkatrészek a világon.

Az ekevas 
gyártása  

- lépésről lépésre

Új ekevas

Használt ekevas - hogyan növeli az 
élettartamot

Ez a titok!

Kverneland eredeti alkatrészek
Tegye az életét sokkal könnyebbé!

A titkos eljárás 
A kiemelkedő kopási jellemzők két 
tényezővel magyarázhatóak. Mindenek 
előtt, az ekevasak kopási mutatói 
messze túlmutatnak minden korábban 
elért eredményen. A második edzési 
folyamat garantál egy bizonyos fokú 
rugalmasságot a csavarnyílások előtt, 
elkerülve ezzel az erőhatásokból 
származó töréseket. Ez a kifinomult 
edzéskombináció biztosítja az ekevasak 
legalább 20-25%-kal hosszabb 
élettartamát. A talajba hatolási 
képesség ugyanolyan hatékony.

Az előnyök:
A hosszabb élettartam miatt a 
Kverneland ekevasakkal időt takarít 
meg, mivel nem kell gyakran cserélni 
azokat, így az adott munkát korábban 
el lehet végezni, ezzel is hozzájárulva 
az alacsony üzemeltetési költségekhez.
 
Minőség és megbízhatóság
A Kverneland több mint 130 
éve fejleszti az egyedülálló acél 
hőkezelési technológiáját. A több millió 
kormánylemez, amely világszerte 
szántja a talajt, ezen technológia 
megbízhatóságát és minőségét 
bizonyítja. A kopások aránya kevesebb, 
mint a fele a versenytársakéhoz képest.

A hőkezelés 
A Kvernelandnak sikerült kifejlesztenie 
egy különleges új módot a hőkezelt 
váltvaforgató eke orrbetétjére, amely 
jelentősen megnöveli a várható 
élettartamot, az orrbetétek törései 
nélkül, amelyet az ekére ható 
erőhatások okozhatnak.
Ez a feladat a mérnökök számára 
nagyon nehéz volt, mert a fejlesztések, 
amit ezzel a technológiával el lehet 
érni, már akkoriban is a határértékhez 
közelített. A nagy áttörést egy új 
módszer megjelenése jelentette, amely 
az indukciós hőkezelés volt. Ez a 
módszer eltérő keménységet biztosít 
az alkatrészek különböző részeiben.

Nagy kihívás az ekevas gyártásában, 
hogy a lehető legnagyobb kopás 
állóságot fejtse is az ekevas a kopási 
zónákban. Hogyan tudjuk alkalmazni 
ugyanazt a hőkezelési eljárást az 
ekevasakon, mint amit az orrbetéten? 
Miután több mint 1,5M eurót fektettek 
be, a Kverneland mérnökeinek 
sikerült kifinomítani egy forradalmian 
új hőkezelési technológiát. Az új és 
nagyobb kopásállóságot biztosító 
ekevasak rendelkezésére állnak a 
Kverneland kereskedőknél.

Kísérletet tettek már mások is 
a kopóalkatrészek gyártására, 
amelyek ugyanolyan keménységűek 
és kopásállósággal rendelkeznek, 
mint az eredeti, a versenytársak 

gyakran vastagabb acélt használnak, 
ám a minőségük jóval gyengébb. A 
nagyobb tömegű acél kezdetben 
vonzóbbnak tűnhet. De az eredmény 
általában kiábrándító. Az ekevasak 
kopása gyorsabb, és az eke 
kiegyensúlyozatlanná válik, mivel 
az erőhatások és a terhelések a 
természetes vonalvezetés ellen hatnak, 
a talajba hatolási képesség romlik, így 
az eke nehezebben húzhatól. 

A Kverneland ekevasakat úgy tervezték, 
hogy megőrizhessék a talajba hatolási 
képességüket, úgy is, ha fokozatosan 
kopnak. A Kverneland ekék speciális 
kialakításúak és bármely talajviszony 
esetében a legjobb eredményt nyújtják.

A kopó alkatrészek 
a versenytársakkal nem 
hasonlítható össze:
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Szkennelje be a QR kódot a 
videóhoz:

Egyszerű eke beállítás

Beforgató lemez
Különösen hasznos, ha nagy 
mennyiségű szármaradvány – trágya, 
szalma, van a talajfelszínen. A leforgató 
lemez használatával megnövekszik 
az átömlési keresztmetszet, 
összehasonlítva a kukorica előhántó 
használatával.

Gyors
Knock-on® hegy néhány másodperc alatt 
cserélhető. A cserére fordított idő 90 %-os 
megtakarítása akkor nyer értelmet, mikor 
agresszív talajon dolgozik (intenzívebb 
a kopás) vagy ha több, mint 5 fejes ekét 
használ.

Egyszerű
Az összes eszköz, mely szükséges egy  
speciális véső és egy kalapács (1 kg). 
Szántóföldi tesztek azt mutatják, hogy átlag 
3 hegy szerelhető egymás után egy Knock-
on® tartóra. A csavarozásmentesség időt 
takarít meg. Továbbá, amikorra a tartó 
elkopik, általában itt az ideje az ekevas 
cseréjének is és ebben az esetben nem 
kell lecsavarozni a tartót.
Nagyon praktikus!

Jó talajbahatolás & Stabil munka
A Knock-on® különböző talajkörülmények 
között lett tesztelve. Akár a legkeményebb 
talajokon is jó talajbahatolást biztosít a 
Knock-on®.

Alacsony vonóerő
Kverneland ekefejek híresek páratlanul 
alacsony vonóerőigényükről. A Knock-on® 
heggyel a vonóerőigény alacsony marad 
így az üzemanyag fogyasztás is.

Gyors & Egyszerű

Kiegészítők
Válasszon megfelelő felszereltséget
Az optimális üzemeléshez szükség van a megfelelő felszereltségek kiválasztásához, 
igazodva a talajtípushoz és a körülményekhez. Kverneland teljeskörű termékpalettáján 
megtalálhatja a megfelelő kiegészítőket az összes modellhez.

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, felszerelések és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli 
változtatásra. 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
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Barázdaszélesítő
Az eketest hátsó részén lévő 
barázdaszélesítő növeli a barázda 
alját, előnyös ha a traktor 50 cm-nél 
vagy annál szélesebb kerékkel ven 
szerelve. Különösen előnyös a 19-es 
számú ekefejnél.

Új könnyen beállítható 
előhántó
Optimális előhántó elhelyezkedés, az 
új gyors beállító rendszer mostanra 
minden
ekéhez elérhető. Az új előhántó 
rendkívül gyorsan beállítható. Minden 
irányban mozgatható, hogy megfelelő 
munkát végezhessen minden 
körülmények között.

Az előhántó a szármaradványok, 
gyomok tökéletes leforgatásához 
javasolt a maradványmentes 
talajfelszín elérése érdekében.

Vágótárcsák
A vágótárcsák 45 és 50cm méretben 
(18 vagy 20 hüvelyk), sima vagy 
csipkés kivitelben kapható. Egy karral 
szereltek, és könnyen beállíthatóak a 
talajkörülményeknek megfelelően.

Kverneland Knock-on®

Gyors & Egyszerű

Okos
A Knock-on® rendszer csak 2 részből áll: a 
tartó, mely a normál Kverneland ekevasra 
van rögzítve és a Knock-on® hegy.

Ügyes 
Kverneland Knock-on® egy univerzális 
rendszer. 
Az eke Knock-on® hegy kultivá-torokon 
szintén használható.

Hosszú élettartam 
Knock-on® előnye a Kverneland acél 
technológiából (minőségi acélok + 
Kverneland hőkezelés). Az acél minősége 
kombinálva az innovatív formával 
hosszú élettartamot biztosít a Knock-on®  
rendszernek. Ezért a Knock-on® hegyek 
bármely talajkörülmények között 
használhatóak.

Univerzális rendszer
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