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Kverneland magágykészítők
TLC/TLD/TLG

Magágykészítés egyetlen 
menetbenKverneland 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.

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

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 Group Les Landes Génusson S.A.S.
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A kiváló súlyelosztásnak -, a pontos mélységhatárolásnak - és az optimális talajkövetésnek 
köszönhetően a Kverneland TLC/TLD könnyű kombinátorok tökéletes magágyat készítenek min-
denféle talajtípuson.

A magágy aprómorzsás a vetésmélységben, - amely elengedhetetlen feltétele a gyors és egyen-
letes kelésnek, valamint a finom-magágy kevésbé nedvességvesztő, - míg a felszínen lévő rögök 
csökkentik a szél által okozott elsodródást.

Robosztus főtartó váz

A Kverneland TLC és TLD kombinátorok erősített, három-
szekcióból álló, hidraulikusan csukható főtartó-vázzal szerel-
tek, amely csökkenti a munkagép szállítási magasságát. Min-
degyik modellnél a szállítási szélesség kevesebb, mint 2.50 m.

Kétféle főtartó-váz áll rendelkezésre, a munkaszélességtől 
függően:
• 80 x 80 x 8mm a Kverneland TLC modelleken 4.10-6.10 m        

munkaszélességig.
• 100 x 100 x 8mm a Kverneland TLD modelleken 6.10-9.10m  

munkaszélességig.

A kombinátor csukását 6.10 m munkaszélességig egy 
munkahenger végzi, míg 7.10 m-től két munkahenger látja 
el a feladatot. A szárnyrészek szállítás- és munka helyzet-
ben történő biztosítását hidraulikus szelep végzi. 

4 vagy 5 sorban elhelyezett kapák
Mindkét modell váz-magassága 420 mm. A kapasorok közti 
távolság 450 mm a TLC kombinátorokon (4 sor rugóskapa), 
míg 340 mm a TLD gépeken.

A TLD kombinátorokon a rugóskapákat 5 sorban helyezték el,  
így kiváló átömlési keresztmetszetet biztosítva a munkagép-
nek, amely lehetővé teszi a mélyebb talajmunkát és a szárma-
radványos területen történő magágykészítést is, mindenféle 
eltömődés nélkül. Továbbá sokkal egyenletesebb a rugós-
kapák elosztása és pozíciója a vázon. A rugóskapák osztása 
10 cm a kombinátor teljes munkaszélességében.

Háromféle rugóskapával szállíthatók a kombinátorok, a talajtí-
pusnak és az elvégzendő munkának megfelelően:
•  32 x 10 mm-es hajlított rugóskapa(1)
•  45 x 10 mm-es hajlított rugóskapa (2)
•  45 x 10 mm-es egyenes rugóskapa (3)

Tökéletes mélységhatárolás
A pontos mélységtartásra tervezve:
• A rugóskapák közé  a vázba integrált mélységhatároló 

kerekek egyenletes elosztásának köszönhetően, a kerekekre 
eső súly azonos.

• A munkamélység minden egyes keréken elhelyezkedő skálá-
zott csavarorsón pontosan beállítható.

• A váz szárnyrészei tökéletesen követik a talajegyenetlensé-
geket és a beépített kerekeknek köszönhetően mélységtartá-
suk is kiváló.

A kapák választéka minden igényt kielégít

Kverneland TLC/TLD
4.10 - 9.10 m munkaszélességgel

TLD 8.10m Clod Board simítóval 
és dupla pálcás hengerrel
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A rögtörő hengerekre kifejtett nyomás a géppel 
szállított feszítő segítségével beállítható.

Kverneland TLG
Nehéz magágykészítő kombinátor
A TLG erősített kombinátort a cukorrépa, burgonya és zöldségfélék optimális magágykészíté-
sére tervezték.
.

Model TLG 4.00 TLG 5.00 TLG 6.00
Munkaszélesség (m) 4.00 5.00 6.00
Szállítási szélesség (m) 2.50 2.50 2.50
Tömeg dupla hengerrel 1.880 2.345 2.590
Kapák száma elől, 45x10mm 16 20 24
Kapák száma hátul, 32x10mm 31 39 47
Min. vonóerőigény (kW/HP) 88/120 110/150 140/190
Váz 100X100x8 mm

Opciók: mellső egyengető sín, kézi vagy hidraulikus állítású Clod Board, rugós borona, szimpla vagy dupla rögtörő henger, rögtörő és crosskill 
henger, nyomlazítók, rögterelő.

Műszaki adatok:

• „Non-stop” biztosítású simító, magasság és 
dőlésszög állítással, tökéletes egyengető 
hatás és rögtörés.

• A "Clod Board" simító mechanikusan vagy 
hidraulikusan állítható. Szükség esetén tel-
jesen kiemelhető.

• A nyomlazítók rugós felfüggesztésűek és 
Non-stop biztonsági rendszerrel védettek.

• Rugós borona állítható dőlésszöggel és 
nyomással.

• Egysoros csipkés rögtörő henger 310 mm 
átmérővel.

• Dupla, csipkés rögtörő henger 310/280 mm 
átmérővel, paralelogramma karokon.

• Kombinált rugós-borona és egysoros- vagy 
duplacsipkés rögtörő hengerrel.

Kiegészítők széles választéka
A kiváló minőségű magágy készítéséhez a következő kiegészítők járulnak hozzá:

Model Munka       
szélesség (m)

Szállítási  
szélesség (m)

Kapák      
száma

Kapasorok 
száma

Mélységhatároló 
kerekek száma

A gép tömege, 
kiegészítők 
nélkül (kg)

TLC
TLC 45 4.50 2.50 45 4 3 864
TLC 51 5.10 2.50 51 4 3 921
TLC 61 6.10 2.50 61 4 3 1028
TLD

TLD 61 6.10 2.50 61 5 3 1224
TLD 71 7.10 2.50 71 5 5 1406
TLD 81 8.10 2.50 81 5 5 1583
TLD 91 9.10 2.50 91 5 5 1712

Műszaki adatok:

A TLC és a TLD felszerelhető mechanikusan vagy hidraulikusan állítható Clod Board simítóval. A kapák 
vibrációs hatásának köszönhetően a Clod Board simító kiváló rögtörő és egyengető hatást biztosít.

A munkamélység állítása egyszerű és pontos az 
állítóorsók segítségével.

A munkagép 4 munkazónára tagolt:
1. mellső, robosztus Clod Board simító
2. hatékony csöves henger a mélységhatárolásra
3. 4 sorban elhelyezett hatékony rugóskapák
4. rugós borona, szimpla- vagy dupla rögtörő henger 

tömöríti a talajt és elvégzi az utolsó "simításokat" a 
magágyon

Ez a kombináció teszi a TLG kombinátort alkalmassá na-
gyon egyenletes és aprószemcsés magágy készítésére.

A TLG tökéletes gép az optimális magágy készítéshez ala-
csony költséggel, amennyiben ujjas borona, vagy henger il-
letve duplahenger zárja.

Rendelkezésre álló változatok: 4.0-5.0-6.0 m munkaszéles-
ségben
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1. Munkaművelet
Egyengetés

2. Munkaművelet
Mélységhatárolás

3. Munkaművelet
Rögtörés, talajmunka 

4. Munkaművelet
Rögtörés, visszatömörítés

Egyengetősín

2 különböző változat elérhető:

• Simítólapok fokozatmentes kézi magasságállítás-
sal, alapkivitelben.

• Clod board simító: robosztus és nagy hatékony-
ságú rögtörő, opcióként rendelhető. A crossboard 
simító mind kézi csavarorsós, mind hidraulikus 
állítással is elérhető.

• Mindkét egyengetősín, a simítólap és a Clod 
Board is szekciókból áll, a kiváló talajkövető hatás 
elérésére.

Csöves henger

A henger elöl helyezkedik el közvetlenül a simító után, 
a pontos mélységhatárolás megvalósítására. Az elől 
történő elhelyezésnek köszönhetően, a csöves henger 
eltömődésének kockázata kisebb nedves körülmények 
között.

A rugalmas (csavarozott) gépfelépítés lehetővé teszi 
a henger áthelyezését a kapaszekciók közé, a vevő 
igényeinek megfelelően.

4 sorban elhelyezkedő rugóskapák

4 sorban elhelyezett hatékony rugóskapák optimális 
magágyat biztosítanak a Kverneland TLG kompaktor-
nak.

• Az első 2 sor 45x10 mm-es rugós kapa, 500 mm-
es kapasor távolsággal optimális talaj-átömlési 
keresztmetszetet garantál a munkagépnek még 
kötött vagy nagyon rögös talajokon is.

• A második 2 sor 32x10 mm-es rugóskapa, 250 
mm-es kapasor távolsággal tovább segíti a 
rögtörő és egyengető munkát.

• A kapasorok központilag csavarorsóval 
állíthatóak. A rugóskapák dőlésszöge elöl és há-
tul, egymástól függetlenül változtatható, az adott 
talajtípusnak megfelelően.

Rugós borona/hengerek

A magágykészítés feladatát rugósborona, szimpla- 
vagy dupla – rögtörő henger fejezi be.

A rugósborona lehet merev, fixen rögzített
vagy laprugó terhelésű..

Hengerek széles választéka áll rendelkezésre: szimp-
la- vagy dupla - csipkés rögtörő henger, illetve szimpla
henger kombinálva crosskill gyűrűsorral, az igazán 
aprómorzsás-magágy készítésére. Mindegyik henger 
kiváló rögtörő és visszatömörítő hatással rendelkezik.


