Kvernelandi
parimad pakkumised 2019

Pöördader
Kverneland 150 S
• Kverneland on kindel liider maailma adratootjate hulgas.
• Kõik Kvernelandi adrad on läbinud unikaalse termokeemilise töötluse, mis tagab
parima tugevuse ja vähima võimaliku massi.
• Adrad on kerged, tugevad, kvaliteetsed ja kulumiskindlad.
• 150 S seerias on lihtsad, töökindlad ja väikest tõstejõudu nõudvad adrad traktoritele
kuni 150 hj.
• Hõlmad on tsementiiditud. See tehnoloogia rikastab terase pinda süsinikuga, mis
tagab kulumiskindluse ja väldib hõlmade purunemist.
Kverneland 150 S-85-130-4 HD varustus:
• Mehaaniline esimese saha laiuse reguleerimine
• Vao laius astmeliselt muudetav vahemikus 30-45 cm
• Karastatud raam 150x150 mm materjalist, sahkade vahe 85 cm
• 4 komplekti eelsahkasid
• 4 komplekti sakilisi ketasnugasid 18"
• Amordiga tugiratas 200 x 14.5
• Hõlm nr 28 (rehvi laius kuni 710 mm)

Hind: 16 600 € + km
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aastat

garantiid

Ripp-pöördader
Kverneland ES
• Kverneland on kindel liider maailma adratootjate hulgas.
• Kõik Kvernelandi adrad on läbinud unikaalse termokeemilise töötluse, mis tagab
parima tugevuse ja vähima võimaliku massi.
• Adrad on kerged, tugevad, kvaliteetsed ja kulumiskindlad.
• Suurepärane kvaliteet ja kulumiskindlus.
• ES atrade töölaius on muudetav, kohandamiseks erinevate muldade ja traktoritega.
• Hõlmad on tsementiiditud. See tehnoloogia rikastab terase pinda süsinikuga, mis
tagab kulumiskindluse ja väldib hõlmade purunemist.
Kverneland ES-85-200-5 varustus:
• hõlm nr 28 (rehvi laius kuni 710 mm)
• mehaaniline esimese saha laiuse reguleerimine
aastat
• pööramise silinder mälu - sekventsklapiga
• vao laius muudetav vahemikus 30-45 cm
garantiid
• karastatud raam 150x150 mm materjalist
• 5 komplekti eelsahkasid
• 1 komplekt sakilisi ketasnugasid 18"
• Kombineeritud tugi/transpordi ratas 26x12-12, transpordilukk 200 pöördpeale
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Hind: 23 500 € + km

Ripp-pöördader
Kverneland 2500S i-Plough®
• i-Plough® on „Machine of the Year 2016“ tiitliga pärjatud uue põlvkonna nuti-ader.
Selle juhtimine toimub läbi ISOBUS-liidese. See tähendab, et adra reguleerimiseks ei
ole vaja traktori kabiinist välja tulla, kõik toimub monitori vahendusel elektrohüdrauliliselt.
• i-Plough® raua osa on ümber disainitud, võttes arvesse reaalseid olukordi ja
vajadusi põldudelt ja transpordilt (traktorite kasvanud võimsused ja suurenenud
kiirused).
• Adrad on kerged, tugevad, kvaliteetsed ja kulumiskindlad.
Kverneland 2500S-100-5 varustus:
• Karastatud raam 120x200, sahkade vahekaugus 100 cm
• "Aero Proﬁle" vannase ristlõige, kliirens 80 cm
• Pöördteljega haakepea mugavaks ratta peal transportimiseks
• Suur hüdrauliline tugiratas 420/55-17,5
• Keskselt reguleeritavad eelsahad
• 1 ketasnuga
• Hõlm nr. 28 (rehvi laius kuni 710 mm)

Hind: 36 000 € + km
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garantiid

Kombikülvik
Kverneland U-Drill+
• Teravilja- ja väetise külvamine
• Unikaalne keskraami kontseptsioon. Pikk tiisel võimaldab põllul teha 90-kraadiseid
pöördeid. Maanteedel võib liikuda kiirusega kuni 40 km/h.
• Automaatselt käivituv põlluotsa automaatika.
• Tihendusrattad on siksak-kujuliselt, välimised rattad on eespool. Tänu sellele ei teki
külgedele suuri mullavalle ja seemnete külvamise sügavus on ühtlasem.
• Uued CD ketasseemendid on ainulaadsed oma tugeva konstruktsiooni ja kitsa
disaini poolest.
Kverneland U-Drill 4000+ varustus:
• 32 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4000 L
• Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
• Uus ELDOS väljakülviaparaat
• Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad,
aastat
eesmised tihendusrattad täislaiuses
garantiid
• Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
• Traktori rattajälje kobestid, LED töötuled, tärkamiseelne märgisti
• Tehnoradade klapid 6 tk
• Tiislipikendus topeltrataste jaoks
• Väetise panemine kombineeritud seemenditega
• Vaheäke, tagarataste puhastid, vaoharjade tasandusäke, poole külviku sulgemine
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Hind: 86 900 € + km

Teraviljakülvik
Kverneland U-Drill
• Uus järelveetav põimkülvik, mis teeb külvipinna ettevalmistuse, tasandamise,
tihendamise, külvamise ja seemnerea tihendamise ühe töökäiguga.
• Unikaalne keskraami kontseptsioon. Pikk tiisel võimaldab põllul teha 90-kraadiseid
pöördeid. Maanteedel võib liikuda kiirusega kuni 40 km/h.
• Automaatselt käivituv põlluotsa automaatika.
• Tihendusrattad on siksak-kujuliselt, välimised rattad on eespool. Tänu sellele ei teki
külgedele suuri mullavalle ja seemnete külvamise sügavus on ühtlasem.
• Uued CD ketasseemendid on ainulaadsed oma tugeva konstruktsiooni ja kitsa
disaini poolest.
Kverneland U-Drill 6000 varustus:
• 48 CD ketasseemendit, reavahe 12,5 cm, punkri maht 4350 L
• Juhtimine ISOBUS universaalterminaliga
aastat
• 2x uut ELDOS väljakülviaparaati
• Suured (Ø900 mm) siksak asetusega tihendusrattad
garantiid
• Elektrohüdrauliline külvisügavuse reguleerimine
• Eesmised täislaiuses tihendusrattad
• Traktori rattajälje kobestid, LED töötuled, tärkamiseelne märgisti, täitmise tigu
• Tehnoradade klapid 6 tk

2

Hind: 87 000 € + km

Väetiselaotur
Kverneland Exacta TLX Geospread
• Suurendatud läbivooluga laotur suuremate normide ja sõidukiiruste
rahuldamiseks.
• Esimene väetiselaotur, millel saab töölaiust vähendada seest väljapoole.
• Kasutades tarkvara "IsoMatch GEOcontrol" ja GPS antenni, toimub kõik
automaatselt: GPS-süsteem jälgib masina täpset asukohta põllul ning tarkvara
reguleerib automaatselt väetiselaoturi töölaiust 1 meetri kaupa.
• Neli kaalu- ja üks referentsandur kontrollivad pidevalt väetise kogust punkris.
• Isekalibreeruv süsteem tagab täpse ja konstantse väetamise vastavalt normile,
sõltumata rappumisest, väetise niiskusesisaldusest või muudest teguritest.
• Laoturis kasutatakse süsteemi, kus graanulid keerlevad juba enne, kui jõuavad
labadele. Sellest tulenevalt graanulid ei purune.
Kverneland Exacta TLX Geospread 1875 ISO varustus:
• Kalibreerimise konteiner
• Punker 1875 liitrit + kõrgendused 3 x 675 liitrit
• Äärekülviseade ExactLine
• Punkri kate
• Punkri tasemeandurid
• Tühjendusseade, redel, porilauad

Hind: 19 800 € + km

Taimekaitseprits
Kverneland iXTrack T4
• Ainulaadne tugev ja ülikerge alumiiniumist poom. Poomile garantii 5 aastat.
• Eriline tsirkulatsioonisüsteem tagab kvaliteetse pritsimise ning välistab setete
tekkimise.
• Vedelik voolab poomi igasse sektsiooni kahelt poolt, mis tagab igas pihustis ühtlase
rõhu ja vähem jääke pritsi puhastamise ajal.
• Vedrustusega sild on spetsiaalselt projekteeritud laiade poomide ja suurte kiiruste
jaoks.
• iXClean Pro võimaldab automaatselt traktori kabiinist lahkumata teostada põhilisi
operatsioone nagu täitmine, pritsimine, loputamine.
• Ultrahelianduritega pritsimiskõrguse kontrollisüsteem BoomGuide Pro.
Kverneland iXTrack T4 4600L varustus:
• Paagi maht 5000 liitrit, alumiiniumpoom 24 m, 48 sektsiooni
• ErgoDrive põlluotsa automaatika
• ISO BoomGuide ProActive
• iXFlow-e tsirkulatsioonisüsteem elektriliste pihustitega
• Pööratav ja reguleeritav vedrustusega sild
• iXFlow-e individuaalselt juhitavad pihustihoidjad
• iXClean Pro elektrilised kraanid
• Valgustus öiseks töötamiseks

Hind: 83 400 € + km

Muljurniiduk
Kverneland 3332 FT
• Töönurk +/-24o: niidukiga on võimalik niita kallakutel, kraavipervedel jne. Väga suur
liikumisulatus: 450 mm ülespoole ja 250 mm allapoole.
• Kvernelandi niidukite lõikelatt on konstrueeritud minimaalset hooldust vajavaks.
Sellel on suur õlimaht, mis tagab väga madala töötemperatuuri, kindlustab tõhusa
jahutuse ja kogu lõikelati määrimise.
• ProLink 3D põllupinna kopeerimine ja NonStop lõikelati kaitse.
• Lõikekõrguse reguleerimine on integreeritud rippsüsteemi hoovastikku.
• Muljumisplaat on reguleeritav mõlemast servast.
• Kasutajasõbralik tänu väikesele hooldusvajadusele.
Kverneland 3332 FT varustus:
• Proﬁt kiirvahetusega terad
• Töölaius 3,2 m
• 7 ketast
• Tallad 2x40 mm, tüü kõrgus 45-90 mm
• Haakekolmnurk

Hind: 16 300 € + km

Muljurniiduk
Kverneland 53100 MT
• 400 mm külgnihet, et kohanduda põllu tingimustega. Töönurk +/-30o külgsuunas.
• Hoovastik võidusõiduauto vedrustuse ideega.
• Muljumisplaat on reguleeritav nii eest kui ka tagant.
• Ideaalne tasakaal transportimisel, vertikaalne hoiustamise võimalus.
• Kivikaitse töötab ühtlaselt kogu töölaiuses.
•Töölaiuse muutmisel säilib ühtlane surve maapinnale. Töölaiust saab muuta
liikumisel, et vältida vahelejätte kõverjoonelisel liikumisel. See võimalus suurendab
tootlikkust kuni 10%.
• ISOBUS-juhtimine.
• Kasutades sektsioonikontrolli tarkvara võimaldab GEOMOV põlluotsa automaatika
tõsta ja langetada niidukit automaatselt, samuti muuta töölaiust.
Kverneland 53100 MT 10m Proﬁt varustus:
• Muudetav töölaius 10,2 m
• 18 ketast
• Tallad 2x40 mm, tüü kõrgus 45-90 mm
• Hüdrauliline kesktõmmits

Hind: 48 800 € + km

ORIGINAAL ON
PAREM KUI
KOOPIA!
KK053090A
KK063090A
KK073004
KK073005
KK073006
KK073007
KK073608
KK073609
KK073614R
KK073250R
KK073251R
KK073286
KK073287
KK083228
KK083229
KK073091R
KK073092R
KK066868R
KK066869R
KK073300R
KK073301R
KK076409R
KK057068R

Peitel P
Peitel V
Tera 16" P
Tera 16" V
Tera 18" P
Tera 18" V
Tald lühike
Tald pikk
Tallaklots
Hõlmarind P
Hõlmarind V
Hõlm nr. 8 P
Hõlm nr. 8 V
Hõlm nr. 28 P
Hõlm nr. 28 V
Teranuga P
Teranuga V
Eelsaha tera P
Eelsaha tera V
Nurgalõikaja hõlm P
Nurgalõikaja hõlm V
Ketasnuga 18“ sakiline
Vedru lisaleht

4,99
4,99
30,85
30,85
34,70
34,70
29,24
34,91
11,66
18,75
18,75
127,69
127,69
136,55
136,55
14,05
14,05
11,78
11,78
48,10
48,10
69,70
34,54

KVERNELAND
ATRADE
ORIGINAALKULUVOSADE
HINNAKIRI 2019

Hindadele lisandub käibemaks. Soodushinnad kehtivad kuni kaupa jätkub.
RAKVERE
Ringtee 4, Taaravainu, Rakvere vald

TARTU
Savimäe 7, Vahi, Tartu vald

VILJANDI
Tallinna 105, Viljandi

Veiko Vaarak
Tel 5300 6329
veiko.vaarak@dotnuvabaltic.ee

Leopold Kaupmees
Mario Meister
Tel 5854 4621
Tel 5300 7414
mario.meister@dotnuvabaltic.ee leopold.kaupmees@dotnuvabaltic.ee

Enno-Hendrik Lauri
Tel 5887 3250
enno-hendrik.lauri@dotnuvabaltic.ee
(Tartu, Jõgeva)
Märt Vooro
Tel 514 2352
mart.vooro@dotnuvabaltic.ee
(Põlva, Valga, Võru)
Oliver Raudnagel
Tel 523 5257
oliver.raudnagel@dotnuvabaltic.ee
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
Kalmer Kendaru
Tel 503 8786
kalmer.kendaru@dotnuvabaltic.ee
(Harju, Järva)
Marek Selter
Tel 514 6636
marek.selter@dotnuvabaltic.ee
(Viljandi, Pärnu)
Silver Altmann
Tel 503 7273
silver.altmann@dotnuvabaltic.ee
(Ida-Viru, Lääne-Viru)

AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, Vahi, Tartu vald
Tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee

