
NAME PRODUCT BROCHURE
SUBLINESTRIP-TILL

KULTISTRIP



KVERNELAND KULTISTRIP2

КОГАТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 ОЗНАЧАВА БИЗНЕС

Реализирането на пълния потенциал в земеделието 
е тогава, когато бизнесът се разраства и развива, 
като същевременно печалбата Ви се увеличава. 
Подобрете продуктивността и рентабилността си, 
фокусирайки се върху позитивните и намалявайки 
негативните аспекти, чрез силен и отдаден 
мениджмънт.

Успехът се осъществява с поставянето на ясни 
цели, правилна стратегия и правилни инвестиции 
в бъдещето. Качествените резултати изискват 
правилни идеи и оборудване. Когато има работа 
за вършене, Вие се нуждаете от оптимални и умни 
решения, които да Ви помагат по пътя към по-лесен 
и по-рентабилен начин на работа. Нуждаете се от 
решения, които правят тежките и променящи се 
условия, по-малко сложни.
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Подготовката и култивирането на почвата, 
с цел постигане на най-високия възможен добив, 
е въпрос на избор на правилната система за 
почвообработка.

ПОЧВООБРАБОТКА
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Традиционни обработки
• Интензивен метод на обработване
• Пълно обръщане на почвения слой, напр. 

с плуг
•  Оставя по-малко от 15-30% растителни 

остатъци на повърхността на почвата
•  Предсеитбената обработка се извършва с 

активни органи или със специални брани.
•  Висок фитосанитарен ефект чрез 

намаляне плътността на плевелната 
растителност и развитието на болести 
– нужда от по-малко хербициди и 
фунгициди

•  По-добро просъхване и бързо повишаване 
на почвената температура за по-добро 
усвояване на хранителните елементи

Изберете най-доброто решение за Вас и Вашата земя. Комбинирайте най-високите потенциали за добив с устойчивостта. Всичко това ще започне с 
правилната обработка. Изборът, който правите, зависи от различни фактори и трябва да отговаря точно на Вашите специфични условия: почвена 
структура, сеитбооборот, управление на растителните остатъци, икономическа и екологична приложимост

 
Трябва да съобразите въпросите, свързани със законите и околната среда. От конвенционалните методи към консервационните почвообработки: трябва 
да бъде установен балансът от операции в правилното време, за да се достигнат високи добиви при най-добрите почвени условия (въздух, влага, 
биологична активност и др.) с минимални вложения на енергия, време и ресурси. Затова Kverneland предлага пълна гама от интелигентни решения за 
земеделието.

ВАШИЯТ KVERNELAND
ИНТЕЛИГЕНТИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ

Изборът е Ваш!

Мулчираща обработка на почвата
• Понижена интензивност на обработките 

по отношение на дълбочина и честота
• Повече от 30% от растителните остатъци 

се оставят на повърхността
• Удължен период на възстановяване на 

свойствата на почвата
• При почви с добра устойчивост 

растителните остатъци се инкорпорират 
с култиватори и/или дискови брани в 
горните 10 см на почвата.

• Извършва се обработка по цялата ширина 
(предсеитбена и сеитба с едно влизане).

•  Създава защита срещу ерозия на почвата, 
намалявайки изнасянето на почва с 
повърхностния отток и подобрявайки 
водните запаси в почвата.

•  По-добро задържане на влага 

Ивична обработка (Strip-Till)
•  Разрохкване на почвата в ивици с 

ширина до  1/3 от междуредовото 
разстояние (Loibl, 2006), разрохкване 
на почвата, преди или по време на 
сеитбата. Около 70 % от почвената 
повърхност остава незасегната.

• Strip-till комбинира предимствата 
на конвенционалната технология, 
а именно по-доброто просъхване 
и затопляне на почвата, с тези на 
нулевата обработка, въздействайки 
само в зоната на залагането на 
семената.

• Точно депозиране на тор
• Защита на почвата от ерозия и суша

Вертикална обработка (No-Till)
• Екстензивен метод
• Чрез обработването на почвата вертикално 

се избягва допълнителната промяна на 
структурата и плътността на почвените 
слоеве

• Подобрява се инфилтрацията на водата, 
развитието на кореновата система и 
усвояване на хранителни елементи.

• Корените на растението определят 
цялостното здраве на растенията, 
усвоявайки хранителните елементи и вода 
през целия сезон и допринасяйки за по-
висок добив.

• Мощната коренова система прави 
растенията устойчиви на полягане и суша.

• Необходимият разход на енергия е по-
нисък.

КОНСЕРВАЦИОННИ 
ПОЧВЕНИ ОБРАБОТКИ

КОНВЕНЦИОНАЛНИ 
ПОЧВЕНИ ОБРАБОТКИ

СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

KVERNELAND ПОЧВА
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СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
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ЛЕКОТА

ЕФЕКТИВНОСТ

УСТОЙЧИВОСТ

ПРЕЦИЗНОСТ
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ФОКУС ВЪРХУ НАЙ-ВАЖНОТО
   STRIP-TILL

Устойчивост
Искате да се възползвате от предимствата на 
конвенционалните методи за обработка на почвата, 
но в същото време вярвате в предимствата на No-till 
технологията? Култивирайте само зоната, в която ще 
се поставят семената. Устойчивото земеделие означава 
опазване на Вашата почва от ерозия и от изпаряване 
на почвената влага. В същото време Вие не искате 
да губите от добиви. Тогава се концентрирайте върху 
ивиците с точния избор на инструменти.

Прецизност
Адекватно поставяне на торовете само където 
растението има нужда и може да усвои тора - това 
спестява пари и защитава околната среда. 
Именно там Kultistrip поставя тора, за да достигне 
корените. Възможност за работа и с органичен течен 
тор. Торовнасянето е точно определено с цел защита на 
Вашите активи.
 

Лекота
Почвената структура не е една и съща на всяко 
поле, условията за работа - също. Затова е нужна 
настройка на Kultistrip спрямо спецификите на 
полето. Вие не искате да губите време и енергия 
за това. Именно поради тази причина Kverneland 
Kultistrip е проектиран да бъде настройван без 
инструменти и не се нуждае от поддръжка.

Ефективност
Инвестирате в най-доброто оборудване и висш 
клас инженеринг. В резултат получавате най-
добрите резултати на възможно най-ниска цена 
за конкретната операция. Kultistrip е проектиран 
с изключително къс дизайн. Необходима е 
значително по-малка сила за повдигане, което 
намалява разходите за гориво.

Strip-Till обработката означава, че 70% от 
повърхността на почвата остава недокосната.
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Без проверка на почвения профил за идентифициране на потенциални зони с резистентност, не
е възможно да се определи правилната дълбочина на уплътняване. А това е от изключително
значение. Може би сте запознати с проблемите, които уплътняването на почвата може да
доведе, но нямате точните инструменти, за да направите проверка на Вашето поле. Например,
ненужното полагане на усилие за коригиране на уплътняването на почвата, чрез изкопаване на
голяма дълбочина, може да бъде загуба на време и пари.

Комплектът за тестване на плътността на почвата на Kverneland, който идва в удобно куфарче,
Ви осигурява необходимите инструменти за проверка на почвения профил преди всяко
култивиране. Той включва пенетрометър, който измерва уплътняването на почвата, нож,
сгъваема линийка, четка, лопата и чифт работни ръкавици.

Попитайте местния дилър на Kverneland за комплекта за почвено пробовземане. НИК може да
Ви предостави правилното оборудване, за да подобрите здравето на почвата, да увеличите
добивите, да спестите време и да намалите разходите за гориво.

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ПОЧВАТА ОТ KVERNELAND
КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА ПОЧВАТА?

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ПОЧВАТА
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КОМПЛЕКТ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ПОЧВАТА
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STRIP-TILL

Strip-Till е иновативна технология за обработка за редови култури, например царевица, 
захарно цвекло, слънчоглед или рапица. Обработва се само почвата, където културата ще се 
развива. В зависимост от желаната ширина на реда, е възможно да не се обработва до 70% 
от повърхността на почвата. По този начин тя се предпазва от ерозия и изсушаване, като в 
същото време се намаляват разходите за почвообработка.

Strip-Till е иновативна концепция за обработка на редови култури. Обработва се само площта, 
в която ще се развиват растенията. Останалата част от почвата остава незасегната. Този 
иновативен метод се използва в Северна Америка повече от 20 години, а сега вече и в цяла 
Европа.

Разделяйки полето на обработени и необработени площи, Strip-Till комбинира предимствата на 
директната сеитба и на сеитбата след оран. Необработеният почвен слой и слоят с растителни 
остатъци между редовете предотвратяват ерозията и подпомагат съхранението на вода в 
почвата. Редът, създаден от Kultistrip, предлага перфектни условия за развитие на младото 
растение. В допълнение към ивичната почвообработка, Kultistrip предлага и директно 
торовнасяне в почвата. По този начин на растението се осигуряват оптималните хранителни 
вещества.

При Strip-Till обработките се препоръчва използването на GPS и управление на  трактора. RTK 
сигналът (+/- 2см) гарантира висока точност и прецизност на всяка обработка. Важното тук е, че 
работната ширина на сеялката трябва да съответства на тази на Kultistrip или да бъде двойно 
по-широка.

Култури, подходящи за Strip-Till обработка: царевица, захарно цвекло, слънчоглед, рапица, 
сорго, соя, зеленчуци, /хибриди/ царевица.

ПРЕЦИЗНА ИВИЧНА ОБРАБОТКА

Точно толкова тор, колкото е нужно!

STRIP-TILL
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STRIP-TILL
ПРЕЦИЗНА ИВИЧНА ОБРАБОТКА Слънце

ВЪЗДУХ
ОСТАТЪЦИ

ЦАРЕВИЦА

ТОР, ВНЕСЕН С 
ПРЕЦИЗНА СЕЯЛКА

НАЛИЧИЕ НА ТОР 
СЛЕД ВНАСЯНЕ С 

KULTISTRIP
СЛЕД СЕИТБА ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯ

ВОДА

ЧЕРВЕИ

STRIP-TILL
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• По-добро абсорбиране и 
съхранение на вода

• Защита срещу ерозия

• Едновременна почвообработка и 
торовнасяне

• По-бързо затопляне на почвата

• По-добра циркулация на въздуха

• По-силно развитие на кореновата 
система на растенията

STRIP-TILL
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ПРЕДИМСТВАТА СА ОЧЕВИДНИ

Обработката на почвата и в частност култивирането днес изглежда по друг начин. Притискани 
от метеорологичните условия, икономическите аспекти, както и от сеитбооборота, фермерите 
търсят високопроизводителна машина, която да има капацитета да свърши необходимата работа 
в точното време. Промените в климатичните условия изискват адаптиране на машините към 
процесите на полето. Kverneland предлага различни конфигурации в зависимост от вида употреба 
и персоналните нужди на земеделските стопани.

Работата с Kultistrip подобрява абсорбирането и задържането на влага. Благодарение на Kultistrip 
почвата е по-добре защитена от ерозия, като се забавят процесите на загуба и изсъхване на почвата.

Подготвените лехи са почистени от растителни остатъци и обработени в дълбочина до семенното 
легло, което осигурява висока кълняемост и по-добро формиране на корените. Обработка на почвата 
в ивиците, води до развитие на по-здрава коренова система

Заедно с култивирането може да се депозира тор на точната дълбочина, в която растението ще 
се нуждае от него по време на своето развитие. Това спестява време и енергия, като максимум 
50% от почвата се обработва при 45 см междуредие. Полето остава проходимо дори и при трудни 
атмосферни условия. Това означава, че сеитбата може да бъде извършена по-рано, а освен това 
се улеснява работата по време на грижата и прибирането на културата. Растителните остатъци 
и сламата между ивиците по повърхността помагат да се предотврати появата на плевели, 
чувствителни към светлина. 

Ивичната обработка подобрява подобрена циркулация на въздуха за по-бързо затопляне на почвата 
и изсушаване в по-влажни условия

ПО-МАЛКО ПОЧВООБРАБОТКИ, ПОВЕЧЕ ДОБИВИ

Обработка на почвата в ивицата води до 
развитие на по-здрава коренова система
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Мулчиране и  
предсеитбена подготовка

Strip-Till

Strip-Till повишава ефективността на водата 1)
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Напояване
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 редуцирано (65mm)
 оптимално (125mm)

1) отн. добив на захар 
зависи от напояването  
и сеитбената система;
Място за изпитване: 
Niedersachsen

STRIP-TILL
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КОНЦЕПЦИЯТА НА KVERNELAND ЗА STRIP-TILL

Рамата
Основната рама е изключително компактна. 
Всички модели са с размери на гредата 
180х180х12 мм, проектирани да издържат на 
най-тежките условия на работа. Сгъваемата 
рама се състои от три части - две странични 
секции и една централна.

Настройка без инструменти
Kverneland Kultistrip е изключително удобен 
за оператора: всички настройки могат да се 
коригират без използване на инструменти. 
Секциите на Kultistrip не се нуждаят от 
поддръжка.

Kultistrip ред
Изключително късият дизайн позволява 
намаляване на повдигащата сила. По време на 
работа, редът се води от две големи колела, 
които следват контурите на полето посредством 
паралелограм. Големите режещи дискове 
(ø 520 мм) прорязват растителните остатъци 
и отварят почвата. Налични са две опции за 
внасяне на тор (гранулиран или оборски - 60 мм 
тръби) в ивицата с независимо настройване на 
дълбочината на полагане на тора. Страничните 
колела отстраняват растителните остатъци от 
реда. Ъгълът на агресивността също може да 
се регулира. Три вида накрайници на основния 
работен орган осигуряват прецизност  при 
всички типове почва. Трите опции за настройка 
на притъпкващите колела отговарят 
на вариращите типове почва и условия.

Внасянето на тор, по време на ивичната обработка, е една от основните характеристики на Strip-Till. 
Настройката на работните органи и внасянето на тор, могат да се извършват независимо. Това означава, 
че при поддържане на постоянна дълбочина за торовнасяне, дълбочината на работните органи при 
култивиране може да се променя - и обратно. Това позволява поставянето на тора прецизно и на точната 
дълбочина

НЕНАДМИНАТА ПОЧВООБРАБОТКА

ПО-МАЛКО ОБРЪЩАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОВЕЧЕ ВЛАГА
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KVERNELAND KULTISTRIP 

ПО-МАЛКО ОБРЪЩАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОВЕЧЕ ВЛАГА
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Минимално разстояние на реда при 
внасяне на гранулиран и оборски тор

450 MM

STRIP-TILL
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МИНЕРАЛЕН ИЛИ ОРГАНИЧЕН ТОР

С Kultistrip може да се внася както минерален, така и оборски тор. Възможността 
за директно торовнасяне спестява време и средства.

Едно от основните предимства на машината е, че с едно преминаване, торовете могат 
да бъдат внесени точно там, където е необходимо за растенията. Това осигурява две 
основни предимства. На първо място спестява допълнителни операции. А на второ 
място - торът се полага на точното място, за да подпомогне развитието на корените.

Настройването на работните органи и внасянето на тор, могат да се извършват 
независимо. Това означава, че при поддържане на постоянна дълбочина за 
торовнасяне, работната дълбочина на работните дискове при култивиране може 
да се променя - и обратно. Благодарение на това, торът ще бъде внесен на 
специфичната дълбочина, в която е най-нужен.

Внасяне на оборски тор
Докато правите ивичната обработка, торът е вече внесен в почвата - в точните 
дози и на правилната дълбочина. Не е нужно допълнително влизане в полето и се 
избягвт загубите на хранителни вещества. Този метод на приложение отговаря на 
регламента на ЕС за внасянето на оборски тор в рамките на 4 часа.
Торовнасянето с Kverneland Kultistrip се настройва изключително лесно. 
Настройването на работните органи и внасянето на тор, могат да се извършват 
независимо. Това е патентована система на Kverneland, която гарантира, че торът ще 
бъде внесен точно там, където трябва и то в точни количества. Доброто внасяне на 
оборски тор може да замени приложението на минерален тор под семето. Важно 
е обаче да се спазва разстоянието между семето и внасянето на тора. Трябва да се 
поддържа сходно разстояние, като това на минералния тор, поставян под семето.

ПЕРФЕКТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Доказана надеждност

STRIP-TILL
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• 650 kg сила на освобождаване на 
защитата за работните органи

• Избор между 3 различни работни 
органи и притъпкващи колела

• Независима дълбочина на 
торовнасяне от работната 
дълбочина

усилие за задействане

650 KG
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6 СТЪПКИ ЗА ПЕРФЕКТНА ОБРАБОТКА В ИВИЦАТА
НАРЯЗВАНЕ-ПОЧИСТВАНЕ-ПРОБИВАНЕ-РАЗРОХКВАНЕ-
ТОРОВНАСЯНЕ-УПЛЪТНЯВАНЕ

Правият работен орган се използва за лека почва. Нисък 
миксиращ ефект. Минимално разрушаване на повърхностния 
почвен слой. Идеален е за съхранение на влага в почвата. 
Наличен е и в карбидна версия.
Полуизвитият работен орган е подходящ за лека до средна 
почва. Добро миксиране и разбиващ ефект. Идеален за 
променящи се почвени условия. Наличен е и в карбидна версия.
Извитият работен орган се използва за тежки почви. Интензивно 
миксиране и разбиване. По-агресивен ъгъл. Идеален за почви с 
висок процент глина. Наличен е и в карбидна версия.

Тръбен валяк за 
средно уплътняване 
и разрохкване на 
почвения слой. 
Приложим е за леки 
до средни почви. 
Идеален е при внасяне 
на оборски тор.

Farmflex колело 
се използва за 
ефективно разбиване 
и уплътняване на 
горния почвен слой. 
Подходящ е за сухи 
или влажни условия и 
внасяне на оборски тор

V-образно притискащо 
колело оказва 
въздействие до 30 см. 
Гарантира ефективно 
разрохкване на горния 
почвен слой и може да 
се използва за тежки 
почви

Предните режещи 
дискове разтварят 
почвата и разрязват 
дългите растителни 
остатъци, за да 
подпомогнат тяхното 
отстраняване от 
почистващите колела.

Отварящи дискове 
премахват големи 
количества остатъци от 
реда, с цел изчистване 
на семенното легло. 
Почистването може да се 
регулира чрез пружина.

Специални работни органи 
с накрайници разбиват 
почвата в дълбочина от 10 
до 30 см. Налични са три 
вида работни органи и 
хидравлична защита от 
претоварване. Като опция 
се предлага и карбидна 
версия.

Странични ножове 
⌀460mm  задържат 
почвата в реда и 
определят неговата 
широчина и форма, 
благодарение на 
възможността за 
регулиране на ъгъла и 
дълбочината на диска.

Притъпкващите колела 
уплътняват почвата в 
ивицата. Натискът се 
регулира с навиване. 
Налични са три различни 
вида притъпкващи 
колела, които дават 
гъвкавост при променящи 
се почвени условия.

Две опции за внасяне на 
тор (гранулиран или 
оборски) в ивицата с 
независимо настройване на 
дълбочината на полагане 
на тора. Торът се полага при 
Stril-Till обработката. 
Дълбочината за полагане 
на тора е от 0-20 см.

STRIP-TILL
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Kverneland Kultistrip е изключително удобен за експлоатация - всички настройки могат да 
се извършват без нужда от инструменти. Секциите на Kverneland Kultistrip не се нуждаят от 
поддръжка, тъй като всички пивотни точки на рамата с паралелограми са с лагери.

КОМФОРТЪТ НА ОПЕРАТОРА Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ
ЛЕСНО РЕГУЛИРАНЕ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ

Лесна настройка от началото до края

STRIP-TILL

Настройването на дълбочината на работните органи и внасянето на тор, може да се 
извърши независимо. Това означава, че при поддържане на постоянна дълбочина за 
торовнасяне, работната дълбочина на работните дискове при култивиране може да се 
променя - и обратно. Тръбата е проектирана, за да позволява независима настройка на 
всеки компонент.

Всяко Strip-Till тяло притежава дълбочинно колело, което осигурява стабилност на 
останалите работни органи. Паралелограмът осигурява копиране на особеностите на 
терена и преместване на тежестта от 70 до 210 кг (чрез преместване на пружината в една 
от трите позиции) от основната рама. Kultistrip разполага с няколко ключови компонента.

И трите разрохкващи работни органa са направени от стомана Hardox 500. Работният им 
диапазон може да се регулира от 10-30 см дълбочина в стъпки по 25 мм с помощта на 
лост. Двойките дискове, които вървят от двете страни на работния орган, се настройват 
в три посоки - по посокана движението, по ширина и по дълбочина. За настройката 
е необходим 19 мм гаечен ключ, който идва заедно с Kultistrip. Работните органи са 
оборудвани с лястовички, които не позволяват да се образуват въздушни джобове в 
почвата. Работните органи и лястовичките може да се заменят независимо едно от друго. 
Притъпкващите колела се регулират чрез навиване посредством лост и скала, което 
прави настройката лесна.
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Kverneland предлага твърди и сгъваеми рами за Kultistrip с работна ширина от 3.00 до 
6.00 м. Възможни са различни конфигурации.

Моделите на Kverneland Kultistrip, предлагани с твърда рама, са 3000, 4500 и 6000, с 
работна ширина от 3 до 6 метра. Машините предлагат лесен старт в технологията Strip-
Till. Започвайки от 3,0 м работна ширина, този модел отговаря на всички изисквания 
на малките и средни стопанства. Заради дизайна на рамата, машината е изключително 
къса с близък център на тежестта, намалявайки необходимата товароподемност. И трите 
модела са с размер на рамата 180x180x10mm; Навесната система е кат. II или III. Версиите 
от 4,5 и 6,0 м са с по-голяма работна ширина.

Kultistrip е готов да работи при екстремни условия. Главата за разпределяне на тора 
(минерален или органичен) е монтирана в задната част на машината. Следователно, 
сгъването на Kultistrip е компактно, като същевременно осигурява добра видимост на 
машината от кабината на трактора. Късото  и правилно подреждане на маркучите за 
тора осигурява добро разпределение на тора. Маркучите са предпазени при сгъване и 
разгъване.

Всички рами могат да бъдат оборудвани с четен или нечетен брой редове. Минималното 
разстояние между редовете е 45 см, а максималното 80 см.

ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
УНИВЕРСАЛНИ ЗА ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

Правилният размер за 
всички стопанства.

Рамата на Kultistrip се сгъва 
хидравлично за секунди, готова 
да премине от едно на друго 
поле. В транспортно положение 
сгъваемите части се фиксират от 
хидравлика, а паралелограмът 
се заключва механично, за 
да се осигури максимална 
сигурност при транспорт.

STRIP-TILL
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ПРЕЦИЗНА ПРЕДСЕИТБЕНА ОБРАБОТКА, ПОДХРАНВАНЕ И СЕИТБА

Kverneland предлага не само почвообработващи машини, но и решения за сеитба. Технологията Strip-Till подготвя 
почвата за сеитба. Тази система за ивична почвообработка се допълва перфектно с технологията за прецизна сеитба от 
Kverneland.

Strip-Till съчетава предимствата на директната сеитба и на сеитбата след оран. Необработената почва и слоят растителни 
остатъци между редовете предотвратяват ерозията и подпомагат съхранението на вода. Редът, създаден от Kultistrip, 
предлага перфектни условия за развитие на младото растение.

В допълнение към ивичната почвообработка, Kultistrip разполага и с опция за независимо директно торовнасяне. По този 
начин на растението се доставят оптимални хранителни вещества. Културите се развиват по-бързо. Почвата се покрива по-
рано с растения, заради по-ранното затваряне на реда. В комбинация с това, наличието на плевели се подтиска. 

TЕХНОЛОГИИТЕ НА KVERNELAND ОТ ПЪРВА РЪКА

Прецизна почвообработка!

При използването на системата GEOCONTROL® се  елиминират 
припокриванията. С нея спестявате и разходи за тор, семена и 
препарати за растителна защита. GPS и управление на трактора са 
препоръчителни при Strip-Till. Внедряването на RTK сигнала (+/- 2cm) 
при работа, гарантира висока точност. Важно уточнение е, че работната 
ширина на машината трябва да съответства на работната ширина на 
сеялката или да е с двойно по-голяма ширина.

В комбинация с Kverneland Optima - сеялката, която се използва 
предимно за царевица, слънчоглед или боб, прилагането на тора е 
много по-прецизно и оптимално.
Механичните сеялки Kverneland Monopill и Unicorn се използват най-
вече за захарно цвекло, но също и за цикория и рапица.

STRIP-TILL
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Kultistrip ни приляга
Позиционирана в Кеймбриджшир, 
 земеделската компания LSPB - виден 
селекционер на семена във Великобритания, 
избира Kultistrip за извършване на ивични 
обработки за своите опитни полета с 
маслодайна рапица. Компанията залага на 
Kultistrip след редица опити с традиционни 
почвообработващи машини - плугове и 
брани. LSPB остава очарована от няколко 
възможности, които Kultistrip предлага, а именно 
ивична обработка само там, където семето 
ще бъде положено и прецизно торовнасяне на 
точна дълбочина. „Ние сме наистина впечатлени 
от точността и прецизността на Kultistrip“, 
обяснява Гарет Дейвис от LSPB, който се 
занимава с опитните полета.
 “Когато става въпрос за изпитване на семена, 
ние трябва да сме прецизни. Разполагаме с 
петредов блок, който направихме с Kultistrip. 
Това ни позволява много по-лесно да извършим 
сеитбата точно там, където сме планували. 
Преди сеехме двойни редове маслодайна 
рапица. Имахме три реда, разположени на 22 
см блок с 28 см разстояние. С Kultistrip успяхме 
да променим това, като оставихме 55 см 
разстояние, за да може колелата на трактора 
ни да минават спокойно, преди външните 
редове да оформят основата на границата 
на парцела, с която ще създадем определено 
разделение между полетата”, обяснява Гарет.
LSPB използва Kultistrip вече трети сезон.

„На местата, на които разпръскахме тор преди 
влизането с активната брана и миксирахме в 
семенното легло, сега може да сме много по-
прецизни и да спрем израстването на плевелите”, 
обясни Гарет. „Kultistrip осигурява точност и 
прецизност, що се касае до ширината на редовете 
и разстоянието между тях, благодарение на RTK 
сигнал. Всичко това направи сеитбата ни много 
по-ефективен процес“. По думите му освен по-
малкия брой обработки на почвата, благодарение 
на отличните резултати от Kultistrip, LSPB вече се 
замисля за още машини в бъдеще.

„Бихме искали да опитаме ивична обработка при 
опитите с боб и по-малки семена. Ние бихме могли 
да засеем само с един ход по границите на блока. 
Това ще осигури физическа граница с един сорт, 
който да предпази така ценните опитни полета във 
вътрешността”, добави Гарет.

LSPB е собственост на NPZ-Lembke - частна земеделска 
компания. NPZ-Lembke е водещ селекционер на 
маслодайна рапица, боб и грах, с дълъг опит в 
отглеждането на успешни сортове за производителите 
във Великобритания.
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ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ & СЕРВИЗ
САМО ОРИГИНАЛНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЩЕ ЗАПАЗЯТ ВАШАТА
МАШИНА KVERNELAND

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ & СЕРВИЗ

Знаете ли, че нашите резервни части се произвеждат със същото качество, 
високи стандарти и стриктни спецификации, както машините Kverneland? 
Оригиналните резервни части винаги ще паснат и ще работят както трябва
и гарантирано ще поддържат работата на Вашата машина с максимална
производителност.

Kverneland е символ на качество от 1879. Опитът, който имаме, в комбинация
с постоянния ни стремеж към подобряване на продуктите осигурява най-добрите
резервни части за Вашата Kverneland машина. Резервните части и сервизът 
обграждат Вашата машина със “защитна мрежа”. Качеството осигурява 
оптимално използване на машината, качеството на резервните части дава ниски 
експлоатационни разходи и  по-дълго време за износване.

Нашата дългогодишна връзка започва с Вашата покупка на Kverneland машина, 
като ние ще бъдем до Вас за поддръжка и помощ през цялото време. Ние ще Ви
напътстваме, за да сме сигурни, че Вие получавате максимална продуктивност,
представяне и печалба.

Не правете компромис с качеството, като използвате евтини решения.
Помнете, че само оригиналните резервни части Kverneland са гарантиран начин да
получите това, което се очаква от Вашата Kverneland машина.
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ & СЕРВИЗ

ВАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Чрез нашата дилърска мрежа по целия свят Вие 
можете лесно да намерите Вашия регионален дилър, 
който винаги е подготвен и готов да Ви съдейства. 

Вашият Kverneland дилър познава всеки сантиметър 
от машината Ви и ще Ви предостави необходимата
експертиза, за да сте сигурни, че използвате
максималния потенциал на оборудването си.
За България може да използвате националния номер
0887 002 003!

ВИНАГИ ДО ВАС!
Времето е пари и ние знаем важността на това да
получите Вашите резервни части в точния момент!
Вашият Kverneland дилър е винаги до Вас, за да Ви
съдейства и снабди с необходимите Ви резервни 
части и консумативи.

Нашият основен дистрибуционен център е 
разположен в Мец, Франция. Стратегическа локация, 
с възможност за лесна дистрибуция до всички части 
на света. С над 70 000 резервни части на склад и 24/7 
обслужване, ние сме на разположение да доставим 
нужните Ви части - по всяко време!

ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Търсите пълен списък с резервните части по
Вашата машина? Може би търсите допълнителна
техническа информация? Нашата онлайн база данни
Quest ще Ви предостави цялата налична информация 
за Вашата машина.

Различни документи като Ръководства за резервни
части, Ръководства за експлоатация, Софтуерни
обновления и FAQ - всичко е там. Quest е налична на 
няколко различни езика и може да
бъде достъпена от всяко място и по всяко време.
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Модел Kultistrip 3000 Kultistrip 4500 Kultistrip 6000 Kultistrip 4500F Kultistrip 6000F

Рама навесна твърда рама навесна твърда рама навесна твърда рама  навесна сгъваема рама навесна сгъваема рама

Работна широчина (m) 3.00 4.50 6.00 4.50 6.00

Транспортна широчина (m) 3.00 4.50 6.00 3.00 3.00

Брой секции - минимална ширина на реда 6 10 12 10 12

Брой секции - максимална ширина на реда 4 6 8 6 8

Възможна ширина на реда (cm) 45-80 45-80 45-80 45-80 45-80

Рама - размери (mm) 180 × 180 x 10 180 × 180 x 10 180 × 180 x 10 180 × 180 x 12 180 × 180 x 12

Навесна система (CAT.)  II / III  II / III  II / III  III III

Хидравлична защита от претоварване

Внасяне на минерален тор

Внасяне на оборски тор

Осветително оборудване

Тегло с внасяне на тор F/S* при мин. ширина на реда (kg) 1,243/1,273 1,888/1,934 2,231/2,285 2,263/2,309 2,866/2,927

Тегло с внасяне на тор F/S* при макс. ширина на реда (kg) 1,738/1,823 2,878/2,954 3,764/3,863 3,274/3,350 3,877/3,968

Необходима мощност мин. /макс. (к.с) 160-240 240-400 280-520 240-400 320-480

* Теглото е дадено като индикатор. F-минерален тор / S - оборски тор

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Информацията, представена в тази брошура, е направена само за общи информационни цели и за световно разпространение. Възможно е да възникнат неточности, грешки или пропуски. Следователно 
това не може да представлява основание за какъвто и да е иск срещу Kverneland Group. Наличието на модели, спецификации и опционално оборудване може да се различава в различните страни. Моля, 
консултирайте се с вашия местен дилър. Kverneland Group запазва правото си да прави промени по всяко в дизайна или спецификациите, показани или описани, да добавя или премахва функции, без 
предупреждение. Устройствата за сигурност може да са премахнати от машините единствено с илюстративна цел, с оглед на по-доброто представяне на функциите на машините. За да се предпазите 
от нараняване, не трябва да премахвате устройствата за сигурност. Ако е необходимо отстраняване на устройства за безопасност, например за целите на поддръжката, Ви съветваме да се свържете с 
представител на сервизния ни екип.       © Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S.            
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