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Randaal Qualidisc 

Kverneland Qualidisc seeria rullrandaalid valmistavad ette 
ideaalse ja tasase külvipinna. Tugev raam ja esimesed tugirattad 
kindlustavad töö ajal stabiilsuse ja maapinna kontuuri järgimise. 
Randaal on kasutatav ka koos peenseemnekülvikuga A-Drill.

Qualidisc´il on väga vastupidavad eriterasest valmistatud 
koonilised kettad. Ketta kronsteini valmistamisel kasutatakse 
sama materjali, tehnoloogiat ja termotöötlust nagu Kvernelandi 
adra vannastel. Sellest tulenevalt jääb ketaste töönurk samaks 
ka ketaste kuludes. Samas on võimalik vastavalt kulumisele 
ketaste rea asendit ka lihtsasti muuta. Unikaalsed, väga 
vastupidavad ja hooldevabad on ka Qualidisc randaali laagrid.

RANDAALID

Qualidisc 6000 T

Laomasina varustatus:
► Töölaius 6,0 m
► 48 ketast diameetriga 600 mm
► Hüdrauliline töösügavuse 
   reguleerimine
► Rattad 520/50 x 17.0
► Külgdeflektorid
► Esirattad hüdraulilise reguleerimisega
► Tihendusrull Actipack D 560 mm
► Vedrustatud suusad 
   ja noad Actipack rullile
► Vedrupiidega tasandusäke
► Tiislipikendus topelt rataste jaoks
► Suure sälguga tagumised kettad

Qualidisc 5000 T

Laomasina varustatus:
► Töölaius 5,0 m
► 40 ketast diameetriga 573 mm
► Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
► Rattad 480/45 x 17.0
► Külgdeflektorid
► Esirattad hüdraulilise reguleerimisega
► Tihendusrull Actipack D 560 mm, 5 m
► Vedrustatud suusad 
   ja noad Actipack rullile
► Vedrupiidega tasandusäke

Qualidisc Pro 4000

Laomasina varustatus:
► Töölaius 4,0 m
► 32 ketast diameetriga 600 mm
► Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
► Külgdeflektorid
► Tihendusrull Actipack D 565 mm
► Vedrustatud suusad 
   ja noad Actipack rullile
► Vedrupiidega tasandusäke

Kampaaniahind:

€+km25100
Kampaaniahind:

€+km53330
Kampaaniahind:

€+km48640
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RANDAALID

Randaal Qualidisc Farmer 

Kompaktne Qualidisc Farmer randaal on mõeldud kasutamiseks 
kuni 10 cm sügavuseni. Farmer seeria masin on 6-10% kergem, 
mis tähendab vähem mulla tallamist ja suuremat kulusäästu. 
Qualidisc seeria randaalile omaselt on ka Farmer mudelitel 
tugev raam ja esimesed tugirattad, mis kindlustavad töö ajal 
stabiilsuse ja maapinna kontuuri järgimise. Randaali koonilised 
kettad on väga vastupidavad, eriterasest valmistatud ning 
termiliselt töödeldud, säilitades oma töönurga ka ketaste kuludes. 
Unikaalsed, väga vastupidavad ja hooldevabad 
on ka Qualidisc Farmer randaali laagrid. 

Qualidisc Farmer 4000 

Laomasina varustatus:
► Töölaius 4,0 m
► 32 ketast
► Topelt varbrull
► Tagumine tasandusäke
► Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
► Külgdeflektorid
► Sõidutuled

Qualidisc Farmer 3000 

Laomasina varustatus:
► Töölaius 3,0 m
► 24 ketast
► Hüdrauliline töösügavuse muutmine
► Topelt varbrull 
► Tagumine tasandusäke

Kampaaniahind:

€+km12440
Kampaaniahind:

€+km16310
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PÕLLURULLID

Põllurull Actiroll  

Kverneland järelveetavad rullid Actiroll on loodud pinnase 
tihendamiseks ja tasandamiseks, et tagada sellega seemete 
parem idanevus. Rullid on kasutatavad kas kohe pärast külvi 
või siis pärast talvekülmasid. Lihtsa ja töökindla Actiroll 
põllurulli raam tagab ühtlase massijaotuse igale sektsioonile. 
Rulli rõngaste võlli läbimõõt on 60 mm ning neile 
kehtib 3-e aastane tehasegarantii.

Actiroll 830  

Laomasina varustatus:
► Töölaius 8,30 m
► Rattad 400/60×15,3
► Kivikastid

Actiroll 630  

Laomasina varustatus:
► Töölaius 6,30 m
► Rattad 400/60×15,3
► Hüdrauliline libisti

Kampaaniahind:

€+km14500
Kampaaniahind:

€+km12300
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Kampaaniahind:

€+km20380
Kampaaniahind:

€+km16870

MÜÜDUD
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TÜÜKULTIVAATORID

CLC Pro 400F 

Laomasina varustatus:
► Töölaius 4,0 m, transportlaius 2,8 m 
   (kokku klapitav)
► 13 piid, 3 rida, vahe 300 mm, 
   kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
► CLC pii, automaatne kivikaitse, 
   640 kg/piile
► Knock-on 80 mm pii ots koos hoidjaga
► Deflektor 100 mm väänatud
► 1 rida randaalikettaid
► Actipack tihendusrull 
   diameetriga 560 mm
► Actipack`i vedrustatud suusad ja noad
► Sõidutuled

CLC Pro 400 

Laomasina varustatus:
► Töölaius 4,0 m, transportlaius 4,0 m
► 14 piid, 3 rida, vahe 300 mm, 
   kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
► Pii otsaks adra peitlid, 
   300 mm külgterad
► Nõgusad sakilise servaga 
   tasanduskettad
► Topelt varbrull 

CLC Pro 400

Laomasina varustatus:
► Töölaius 4,0 m, transportlaius 4,0 m
► 14 piid, 3 rida, vahe 300 mm, 
   kõrvuti olevate piide vahe on 72 cm
► CLC pii, automaatne kivikaitse, 
   640 kg/piile
► Knock-on 80 mm pii ots koos hoidjaga
► Deflektor 100 mm
► Nõgusad, sakilised, vedrudega 
   tasanduskettad
► Actipack tihendusrull 
   diameetriga 560 mm
► Actipack`i vedrustatud 
   suusad ja noad

Kampaaniahind:

€+km29000

CLC Pro  

Kvernelandi kultivaator CLC Pro sobib minimeeritud harimiseks, 
kõrrekoorimiseks ning sügavkobestamiseks kuni 30 cm sügavuselt 
(ilma rullita kuni 35 cm). CLC Pro seeria mudelitel on väga 
elastsed ja painduvad piid, mis liiguvad külgsuunas kuni 40 cm. 
Õõnesprofiiliga piide valmistamisel kasutatakse sama materjali, 
tehnoloogiat ja termotöötlust nagu Kvernelandi adra vannastel. 
Unikaalne on ka CLC terade kiirvahetussüsteem Knock-on, 
millega kulub vaid 10 sekundit ühe otsa vahetamiseks. 
Knock-on süsteem on ökonoomseim, kuna see on parima 
materjali kulumise kasuteguriga.
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TÜÜKULTIVAATORID

Turbo   

Kvernelandi kultivaatorite seeria Turbo sobib nii külvipinna 
ettevalmistamiseks küntud maa korral, tüükultivaatorina 
kasutamiseks kui ka kevadiseks mulla õhutamiseks. 
Masin võimaldab kasutada suurt töökiirust, 
säilitades sealjuures stabiilse töösügavuse.

Turbo 6500T   

Tänu koormuse automaatsele ülekandmisele kuni 1800 kg 
pakub Turbo T suurt jõudlust ja parimat veojõudu, 
tagades sellega sujuva mullavoo.

Laomasina varustatus:
► Töölaius 6,5 m, Refleks piid
► Pööratavad südamekujulised piiotsad, 125 mm
► Nõgusad tasanduskettad
► Actipress Twin tihendusrull 
   (muld mulla vastu) D=565mm
► Pikk tiisel töötamiseks topeltratastega

Turbo 4000F-Reflex   

Turbo Reflex mudeli suurim eelis on selle pii, millel on väga hea 
vibreerimine – suure läbimõõduga vedrukeerd ja suur kliirens 
kindlustavad väga hea paindlikkuse, millega kaasnev vibreerimine 
lõhub efektiivselt pankasid ja segab mulda.

Laomasina varustatus:
► Kokku klapitav kultivaator töölaiusega 4,0 m
► 21 Reflex piid, 4 reas
► Hüdrauliline töösügavuse reguleerimine
► 4 talaga raam
► Tihendusrull Actipack D 560 mm
► Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullile
► Unikaalne, hästi vibreeriv pii
► Sõidutuled

Kampaaniahind:

€+km22000
Kampaaniahind:

€+km54980
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Kampaaniahind:

€+km37000
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TÜÜKULTIVAATORID / KÜLVIKUD

CTC   

Järelveetav kultivaator Kverneland CTC aitab kobestada sügaval olevaid tihedaid mullakihte 
ja parandab mullavee liikuvust. Masin sobib minimeeritud harimiseks, kõrrekoorimiseks 
ja sügavkobestamiseks kuni 30 cm sügavuselt. Samas on CTC Actipack tihendusrulli 
tööparameetreid võimalik ka muuta, nii näiteks saab kevadel peenfraktsiooniga mulda ette 
valmistada seemnesängi moodustamiseks ning sügisel saab rulli abil teha ka jämeda 
struktuuriga mullapinna, et parandada vee läbilaskvust. CTC tugev raam võimaldab töötada 
suurtel kiirustel ja võimsate traktoritega. Kvernelandi kultivaatoritele omaselt on ka CTC´l 
väga elastsed, painduvad ja vastupidavad õõnesprofiiliga piid, mis liiguvad külgsuunas 
kuni 40 cm, ning terade kiirvahetussüsteem Knock-on. Tegu on lihtsaima ja kiireima 
patenteeritud süsteemiga kultivaatori kuluvosade vahetamiseks.

CTC 527 

Laomasina varustatus:
► 17 piid, 3 rida, vahe 270 mm
► Lehtvedru-kivikaitsega piid
► Rattad 480/45 x 17
► Uudne Knock-on 80 mm 
   pii ots koos hoidjaga

► Deflektor 80 mm väänatud, 
   vasak ja parem
► Piiäke tasandamiseks ja separeerimiseks
► Tihendusrull Actipack 5,0 m, 
   läbimõõduga 560 mm
► Vedrustatud suusad ja noad Actipack rullil

Teraviljakülvik DL    

Kverneland DL on kompaktne teraviljakülvik väikese ja keskmise suurusega taludele. 
DL külvik ei nõua suurt tõstejõudu, kuna selle raskuskese on viidud võimalikult traktori 
lähedale. Terve külviku jaoks on ainult üks väljakülviaparaat, mistõttu ei ole vaja ka 
erinevaid väljakülviaparaate omavahel kalibreerida, et saavutada võrdset külvinormi 
kõikides ridades. DL võimaldab külvata nii tava- kui ka peenseemneid, vajadusel 
ka väetist. Külvinorm 2 kuni 380 kg/ha. Külvinormi muutmine on väga lihtne, ei ole vaja 
tööriistu, puudub käigukast ja ketirataste vahetamine. DL külvik on ka väga täpne – 
külvinormi varieerumine nii sõidusuunas kui masina laiuses ei ületa +/-1%. 
Väljakülviaparaat on kinnist tüüpi, st. üles- ja allamäge külvates külvinorm ei muutu.

DL 4,0 m  

Laomasina varustatus:
► 32 CX-ketasseemendit, 
   reavahe 12,5 cm
► Punkri maht 750 liitrit 
   + kõrgendus 250 liitrit
► Koonuselise kujuga punker, 
   jääkkogus max 500 g
► Poole külviku väljalülitamise 
   võimalus

► Rattad 26 x 12.00 STG
► Tihendusrattad 250x26 CX-seemendile
► S-tüüpi järeläke 10 mm piidega
► FGS tehnoradade süsteem 3/5/7 
   + 4S/6S/8S rütmidega
► Tehnoradade lülitid hüdraulilistele markiiridele
► Mehaaniline pindala luger, tasemeandur 
   ja tehnoradade klapid
► Trepi käsipuu ja laadimise treppKampaaniahind:

€+km15400

DEMO-MASIN

Pildid on illustratiivsed



Kampaaniahind:

€+km79400
Kampaaniahind:

€+km100990
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KÜLVIKUD

Kombikülvik U-Drill   

Kverneland U-Drill külvikutel on unikaalne keskraami 
kontseptsioon ning pikk tiisel, mis võimaldab põllul teha 
90-kraadiseid pöördeid. Maanteedel saab liikuda kiirusega 
kuni 40 km/h. U-Drill külvikute oluliseks eeliseks on nende 
automaatselt käivituv põlluotsa automaatika ning tihendusrattad, 
mis asetsevad siksak-kujuliselt, välimised rattad eespool. 
Tänu erilisele tihendusrataste asetusele ei teki külgedele suuri 
mullavalle ja seemnete külvamise sügavus on ühtlasem. 
U-Drilli jaoks väljaarendatud uued CD ketasseemendid 
on samuti ainulaadsed, seda oma tugeva konstruktsiooni 
ja kitsa disaini poolest.

Põimkülvik u-drill 6001+   

Järelveetav põimkülvik, mis teeb külvipinna ettevalmistuse, 
tasandamise, tihendamise, külvamise, väetamise ja seemnerea 
tihendamise ühe töökäiguga.

Laomasina varustatus:
► 48 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4350 L
► Väetise paigutamine kombiseemendiga
► Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
► 2x uut ELDOS väljakülviaparaati
► Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad
► Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
► Eesmised täislaiuses tihendusrattad
► LS hüdraulika
► LED töötuled, tehnoradade klapid 6 tk
► Tärkamiseelne tehnoradade märgisti

Kombikülvik U-Drill 4000+   

Kombikülvik, mis sobib nii teravilja- kui ka väetise külvamiseks.

Laomasina varustatus:
► 32 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4000 L
► Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
► Suur töökiirus kuni 18 km/h
► Uus ELDOS väljakülviaparaat
► Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad, 
   eesmised tihendusrattad täislaiuses
► Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
► Poole külviku sulgemise võimalus
► Traktori rattajälje kobestid
► LED töötuled, tärkamiseelne märgisti
► Tehnoradade klapid 6 tk
► Tiislipikendus topeltrataste jaoks
► Väetise panemine kombineeritud seemenditega
► Vaheäke, tagarataste puhastid, vaoharjade tasandusäke

Kõigile Kverneland U-Drill külvikutele kehtib 
2-e aastane tehasegarantii!
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