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Enno-Hendrik Lauri
Oliver Raudnagel
Silver Altmann
Kalmer Kendaru
Marek Selter

5887 3250
523 5257
503 7273
503 8786
514 6636

(Tartu, Jõgeva, Võru, Põlva, Valga)
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
(Ida-Viru, Lääne-Viru)
(Harju, Järva)
(Viljandi, Pärnu)

Tartu
Tallinn
Rakvere
Tallinn
Viljandi

Kverneland
rippniiduk 2628 M

Rippniiduk Kverneland 2628 M
� Töölaius 2,8 m
� 7 ümmargust niiduketast
� Töönurk kallakutel -35/+35 kraadi
� Surve maapinnale reguleeritav vedruga
� Takistuse korral liigub niiduk taha ja üles
� Pärast takistust automaatselt tagasi
� Põllu otstes pole vaja rippsüsteemi tõsta
� Tallad 40 mm
� Toodetud Taanis
Hind: 6000 € + km

Rippniiduk Kverneland 2632 M
� Töölaius 3,2 m
� 8 ümmargust niiduketast
� Töönurk kallakutel -35/+35 kraadi
� Surve maapinnale reguleeritav vedruga
� Takistuse korral liigub niiduk taha ja üles
� Pärast takistust automaatselt tagasi
� Põllu otstes pole vaja rippsüsteemi tõsta
� Tallad 40 mm
� Toodetud Taanis
Hind: 6900 € + km

Kverneland
rippniiduk 2632 M

Muljuriga rippniiduk Kverneland 3132 MT
� Töölaius 3,2 m
� 8 ümmargust niiduketast
� Hüdrauliline vedrustus
� Takistuse korral liigub niiduk taha ja üles
� Pärast takistust automaatselt tagasi
� Muljuril piiratud liikumisega teraspiid
� Jõuvõtuvõll 1000 p/min
� Vaalu hajutusseade FlipOver
� Toodetud Taanis
Hind: 12 400 € + km (-1500€ tavahinnast)

Kverneland muljuriga
rippniiduk 3132 MT

Kverneland 2600 M seeria mudelid on usaldusväärse kvaliteediga, lihtsasti käsitsetavad ning väga tootlikud 
väikese võimsustarbe juures. 2600 M seeria eelised on: ümarate ketastega lõikelatt, maapinda kopeeriv paindlik 
riputussüsteem, BreakBack süsteem takistuste ületamiseks ja lihtne tõstmine pöörderibal.

VIIMANE VÕIMALUS!

HOOAJA NIIDUKIHITID!
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Muljuriga rippniiduk Kverneland 3332 MT
� Töölaius 3,16  m
� Mehaaniline 150 mm ülekatte seadistamine
� Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
� Paindlik vedrustus – liikumisulatus 700 mm, 400 mm üles 

ja 300 mm alla
� Hüdrauliline maapinna surve reguleerimine
� NonStop BreakBack kaitse kogu töölaiuse ulatuses
� Pöörderibadel on minimaalseks kliirensiks 500 mm
� Tugijalg võimaldab hoiustamist vertikaalasendis
� Muljumise plaat on reguleeritav nii eesmisest kui ka 

tagumisest servast
� Transportimine vertikaalasendis
Hind: 15 800 € + km

Muljuriga rippniiduk Kverneland 3336 MT Vario
� Töölaius 3,60 m
� Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
� Paindlik vedrustus – liikumisulatus 700 mm, 400 mm 

üles ja 300 mm alla
� NonStop BreakBack kaitse kogu töölaiuse ulatuses
� Vario variandil on hüdrauliliselt muudetav ülekate 

liikumise ajal
� Surve maapinnale jääb samaks ka siis kui ülekatet 

muudetakse
� Pöörderibadel on minimaalseks kliirensiks 500 mm
� Tugijalg võimaldab hoiustamist vertikaalasendis
� Muljumise plaat on reguleeritav nii eesmisest kui ka 

tagumisest servast
� Transportimine vertikaalasendis
Hind: 19 500 € + km

Kverneland muljuriga
rippniiduk 3332 MT

Kverneland 3300 seeria niidukid on varustatud uue Quattrolink vedrustuse kontseptsiooniga. Uued QuattroLink niidukid on 
loodud suuremat tootlikkust ja raskemaid tingimusi silmas pidades. Tänu oma suurepärasele maapinna kontuuri järgimisele ja 
paindlikule töölaiuse muutmisele saavutatakse QuattroLink'i abil suur tootlikkus. Niiduseade on vedrustatud nelja 
järeljooksva õõtshoovaga, mis on kinnitatud fikseeritud kandetalale ja võimaldab sel sõltumatult liuelda põllul ning 
kohanduda täpselt ja kiiresti iga ebatasasusega. Töösurve on töö ajal hüdrauliliselt muudetav.

„Söödavarumisel on tähtis õigel ajal saavutada maksimaalne tootlikkus, siin näen olulist võitu sest niiduk kohandub 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. Ümberseadistamine on lihtne ja kiire, 
tööriistu ei ole vaja.”
Remmelgamaa OÜ, Jan Paberit (Kverneland 3332 MT niiduk)

HOOAJA NIIDUKIHITID!

Kverneland muljuriga
rippniiduk 3336 MT Vario
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