
Kverneland 150 B/S Variomat
függesztett váltvaforgató eke  
3-5 fejes kivitelben
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Kverneland Variomat ®Kverneland 150 B/S Variomat ®

Könnyű és robosztus függesztett váltva forgató eke 150 
LE kategóriához. 
Laprugós biztosítás (S változat) vagy nyírócsavaros 
biztosítás (B változat). Nagy teljesítmény, változó talaj 
körülmények között is.
• Kis emelési kapacitás igény, könnyű húzás, alacsony 

üzemanyag fogyasztás
• Egyszerű fogásszélesség állítás: Variomat ®

• Egyszerű beállítás és használat

- Optimális kapcsolat a traktor– eke –talaj körülmények között.
- Több mint 40%-kal megnövelt kapacitás (12-20”).
- Költséghatékony: ha a teljesítmény 40 %-kal megnövekszik, 

akkor a hektárra eső üzemanyag fogyasztás jelentősen 
lecsökken. 

- Könnyed munkavégzés fasor vagy kerítés mellett.
- Traktorkabinból állítható munkaszélesség.
- Önbeálló támadási pont fogásszélesség változtatáskor.

Kverneland 150 B/S Variomat
Könnyű, Robosztus, Egyszerűen kezelhető



Kverneland 150 B/S Variomat
Könnyű beállíthatóság

Kukorica előhántó.  
Rovátkázott tartó karral, mellyel 
egyszerűvé válik a beállítás.

Csavarorsóval állítható be az eke 
támadási pontja. Paralelogramma 
karos rögzítés egyszerűvé teszi az 
első ekefej beállítását.

A csipkés vágó-
tárcsa egy központi 
csavarral 
állítható be.

Kverneland Auto-Reset 
Laprugós védelem.
Karbantartásmentes!

150-es fordítómű 
150 LE-s 
traktorkategóriához. 
Opcionálisan 
gyorskapcsolós 
vonórúddal.

Független 
szögállítás 
mindkét 
oldalon.

Variomat ®. Munkaszélesség állítás  
a traktorkabinból (12-20”)
Karbantartásmentes!

Mélységhatároló 
kerék jobb/bal oldalt, 
egymástól függetlenül beállítható.



Kverneland 150 Variomat 
Még több erő

KVerneland TechnolÓGIa :
• Egyedi hőkezelési eljárás és kialakítás
• A legjobb súly / robosztusság arány
• Páratlan minőség, és kopásállóság
• 130 éves tapasztalat az acélgyártásban!

Fordítómű “150-es eke széria” 
“Egy darabból megmunkálva”. A hőkezelt 
110 mm-es fordítócsap maximális 
igénybevételre lett tervezve. CAT II-es 
vagy CAT III–as vonórúd opcionálisan 
gyorscsatlakozóval is rendelhető.

Kverneland hőkezelési eljárás a teljes 
ekére kiterjed!

Védelem: 
laprugós vagy nyírócsavaros 
Az egyedülálló Kverneland laprugós 
biztosítás ellenáll a legkeményebb 
erőhatásoknak is, és hosszabb 
élettartamot garantál az ekének 
és a traktornak egyaránt. A 
karbantartásmentes laprugós biztosítást 
különösen köves területekre ajánlja 
a Kverneland.Hőkezelt nyírócsavar 
biztosítja a hőkezelt ekeszárat. A csavar 
nyírási pontja 3400 kp.

150x150 mm ekegerendely 
Egy ekefejjel bővíthető ekegerendely 
kialakítás. (Max 5 fejes kivitelig.)

Minden Kverneland ekegerendelyre 
ugyan az a szigorú szabvány vonatkozik!



Műszaki adatok

Kverneland 150 B/S Variomat
Nehéz körülményekhez fejlesztve

Kiegészítők

Kukorica előhántó.  
Ø 18” / 20” csipkés vágótárcsa

Opcionális hidraulika rendszer 
memória munkahengerrel

Mélység-
határoló kerék 

Különböző 
méretekben:  
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
320/60 -12 TT

150 S Variomat ® 150 B Variomat ®
Ekefejek száma 3 4 5 3 4 5
Fordítómű (max. LE) 150 150
Fordítócsap átmérője ø mm 110 110
Ekegerendely mm 150x150 150x150
Ekefejosztás cm 85/100 85 85/100
Munkaszélesség 
(85/100cm osztástávolság esetén) 12-20" 12-20"

Gerendely magasság cm 70 vagy 75 80
Súly kg 1050 1275 1400 890 1120 1235
Védelem Auto-Reset Nyírócsavaros 3.400 kp
Min./Max. LE 85/150 105/150 125/150 75/150 95/150 115/150
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Kverneland Group
A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi 
mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. 
Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló,  csúcsminőségű, 
széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt 
rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek 
számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakarmány 
területét fedi le.

Eredeti alkatrészek  
és megbízhatóság
Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti 
Önt műszaki információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti 
alkatrészekkel. A kereskedőink kiszolgálása érdekében csak és 
kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket és hatékony alkatrészellátást 
biztosítunk az egész világon. Az Ön megelégedettsége nálunk a legelső 
helyen van.
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Kverneland Group Hungária Kft.
HU-5008 Szolnok
Karinthy út 63.
Tel.: +36 56 527 010
Fax: +36 56 527 019
E-mail: info@kvernelandgroup.hu
www.kverneland.hu 

YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


