
HOOAJA NIIDUKIHITID!
AS Dotnuva Baltic pakub suures valikus usaldusväärse kvaliteediga ja lihtsasti käsitsetavaid Kvernelandi 
niidukeid. Kõik Kvernelandi niidukid on toodetud Taanis. Valikus on nii ripp-, esi-, järelveetavaid kui ka 
kombineeritud „liblika“ tüüpi niidukeid. Mitmed mudelid on kohe laost saadaval. Küsi pakkumist oma 
piirkonna müügijuhilt.

Rippniidukid Kverneland 2628 M ja 2632 M
• Väga tootlikud väikese võimsustarbe juures
• Töönurk kallakutel -35/+35 kraadi
• Surve maapinnale reguleeritav vedruga
• BreakBack süsteem sujuvaks takistuste ületamiseks
•• Takistuse korral liigub niiduk taha ja üles, pärast takis-
tust automaatselt tagasi
• Põllu otstes pole vaja rippsüsteemi tõsta
• Tallad 40 mm
• Mudelil 2628 M on 7 ümmargust niiduketast,
töölaius 2,8 m
• Mudelil 2632 M on 8 ümmargust niiduketast,
töölaius 3,2 m

Muljuriga Kverneland 3332 MT ja 3336 MT Vario
• Loodud suuremat tootlikkust ja raskemaid tingimusi 
silmas pidades
• Kohanevad täpselt ja kiiresti maapinna ebatasasusega
• Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
•• Paindlik vedrustus – liikumisulatus 700 mm, 400 mm 
üles ja 300 mm alla
• NonStop BreakBack kaitse kogu töölaiuse ulatuses
• Pöörderibadel on minimaalseks kliirensiks 500 mm
• Muljumise plaat on reguleeritav nii eesmisest kui ka
tagumisest servast
• Transportimine vertikaalasendis
•• Mudeli 3332 MT töölaius 3,16 m ja 3336 MT Vario töölaius 
3,60 m

Kverneland 2600 
seeria rippniidukid

Kverneland 3330 
seeria rippniidukid
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„Söödavarumisel on tähtis õigel ajal saavutada maksimaalne tootlikkus, siin näen olulist võitu sest niiduk kohan-
dub kiiresti muutuva reljeefiga ning lubab ka ebatasastel põldudel sõita suuremate kiirustega, kui ma olin varem 
harjunud. Samuti on huvitav muljuri reguleerimine, kus muljumisplaati on võimalik reguleerida väga lihtsalt nii
eesmisest kui ka tagumisest servast. Niiduk võimaldab niita nii vaalu kui ka hajutada ühtlaselt laiali. Ümber-
seadistamine on lihtne ja kiire, tööriistu ei ole vaja.”
Remmelgamaa OÜ, Jan Paberit (Kverneland 3332 MT niiduk)



HOOAJA NIIDUKIHITID!
Muljuriga Kverneland 3600 FT sarja esiniidukid
• Töölaius vastavalt mudelile 2,8 m kuni 3,6 m
•  Vastavalt mudelile 7-9 ümmargust niiduketast
• Terasest SemiSwing piidega muljurid
• Hammasratastel uus kaarjas profiil, mis vähendab
hammaste nurkade murdumist
•• Liikumisulatus – normaalasendist 25 cm allapoole ning 
45 cm ülespoole
• Töönurk kaldub 24 kraadi paremale ja vasakule
• Ülihea maapinna kopeerimine
• Süsteem ActiveLift leevendab lööke ja kaitseb masinat 
kokkupõrke korral takistustega

Järelveetavad Kverneland 4300 seeria niidukid
• Töölaius vastavalt mudelile 2,8 m kuni 4,0 m
• Valikus nii kesk- kui ka vasakpoolse tiisliga mudeleid
• Lihtne ja mugav ligipääs lõikelatile
• Voolujoonelised kettakaitsed tagavad madala niitmis-
kõrguse ja sujuva kividest üle libisemise
•• Suure ülekattega terad, mis aitavad ära hoida ummistusi 
ketaste vahel
• Raam võimaldab tõsta lõikelatti 50 cm kõrgusele
• FlipOver süsteem võimaldab väga lihtsasti seada niiduki 
ümber laialihajutamiselt vaalumoodustamisele
• Valikus nii piidega kui ka kummirullidega niidukeid
•• Niidukile saab lisada vaalukonveieri BX – neli võimalust 
vaalu moodustamiseks
• Saadaval ka terade kiirvahetussüsteem ProFit

Kverneland 53100 MT Vario liblik-niiduk
• Töölaius 9,8-10,2
• 2 x 9 niiduketast
• Terasest SemiSwing teraspiidega muljur
• Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
• Hüdrauliliselt muudetav töö- ja ülekatte laius
•• Niiduki liikumine on väga paindlik - üles-alla 700 mm 
ning ristisuunas pöördumist 30°
• Neljahoovaline vedrustus hoiab töötamise ajal surve 
maapinnale konstantsena
• ISOBUS juhitav ja väga mugava ning töötamise täpsust 
suurendava põlluotsa automaatikaga
•• Uus Kverneland GEOMOW programm muudab niiduki 
väga lihtsalt juhitavaks ja teeb niiduki töö efektiivsemaks
• Automaatne ülestõstmise funktsioon

Kverneland 53100 MT 
Vario liblik-niiduk
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Kverneland 4300 seeria 
järelveetavad niidukid

Kverneland 3600 FT 
seeria esiniidukid


