
Kvalitetsplove til 
det professionelle 
landbrug

Kverneland halvbugserede vendeplove
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I dag er Kverneland verdens førende 
plovproducent med en dominerende 
markedsandel i Europa og eksport 
til mere end 40 lande over hele verden. 
Kverneland har mere end 125 års 
erfaring med bearbejdning af jorden. 

Lige siden Ole Gabriel Kverneland grundlagde 
sin landsbysmedje i 1879 har udviklingsarbejde 
og produktion været rettet mod plovproduktion. 
Fra at være en af mange små norske smedjer 
har Kverneland udviklet sig til at være verdens 
største plovproducent. Dette vidner om evne og 
vilje til at tænke utraditionelt og være dristig nok 
til at tro og satse på egne visioner. Det vidner 
ligeledes om viljen til at nå opsatte mål, om 
kreativitet og ingeniørers kunnen på højt niveau.

Tæt kontakt med slutbrugere
Positionen som nr. 1 er opnået gennem en 
bevidst satsning på at samle og opbygge 
kompetence i bedriften. Helt fra starten har 
Kverneland lagt stor vægt på nær kontakt med 
landbruget. Gennem kontinuerlig opfølgning og 
registrering af de enkelte brugeres erfaringer 
er produkterne blevet bedre tilpasset skiftende 
krav og behov. 

Verdens førende producent
Kvernelands overordnede mål er i 
dag at fastholde og styrke positionen 
som verdens førende producent af 
jordbearbejdningsredskaber. Begrebet “førende” 
indebærer imidlertid mere end blot at have høje 
markedsandele. Som førende producent tager 
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Han er glad.
Han har den 
bedste plov i 
verden!

Kverneland også ansvaret for at udvikle nye og 
bedre metoder for jordbearbejdning. 

Udvikling er en livsstil
Der er mange eksempler på tekniske 
nyskabelser og milepæle i Kvernelands historie. 
Gennem flere år har fabrikken markeret sig ved 
at være først ude med løsninger, som senere 
er blevet standard hos konkurrenterne. I denne 
brochure er vi stolte af at præsentere nogle 
eksempler. 
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50 cm / 20” 30 cm / 12”

Trinløs indstilling af 
furebredden fra 20 
til 50 cm (12”-20”) 
afhængig af model. 

Kverneland Variomat® systemet

Indstilling i farten
Kvernelands Variomat® er et verdenspatenteret system til mekanisk eller 
hydraulisk indstilling af furebredden. Systemet giver optimal tilpasning mellem trak-
tor, redskab og jordforhold. 

Med Variomat® pløjer du både hurtigere, bedre og mere økonomisk. 

Systemet der ændrede 
udviklingen
Kverneland Variomat® systemet har 
været ledende på markedet i mange 
år. Erfaringer fra tilfredse brugere 
sammen med tests, udført ved flere 
internationale forskningsinstanser, har 
uden forbehold fastslået, at systemet 
permanent har ændret udviklingen 
inden for pløjeteknik. 

Variomat® konceptet er baseret på 
opnåelse af maksimal arbejdsydelse. 
Ved til enhver tid at kunne tilpasse 
furebredden kan man hele tiden 
udnytte traktorens trækkraft maksimalt, 
selv om jordforhold og terræn som 
udgangspunkt stiller ulige krav. 

Kapaciteten øget med over 30 %
Variomat® udgør en økonomisk  

besparelse og har kapacitetsmæs
sige fordele foruden en rent prak-
tisk gevinst ved, at selve arbej-
det bliver mere enkelt at udføre. 
Kapacitetsmæssigt har det store   
fordele at kunne variere furebredden. 

Ved at gå fra 35 til 45 cm bredde 
(14” til 16”) øges den samlede 
pløjebredde med hele 30 %.   
Regnet i udnyttelsen af brændstof 

reduceres forbruget af diesel i relation 
til det pløjede areal med hele 18 %.

Variabel furebredde  
Furernes finish og plovens kapacitet 
kan optimeres ved at regulere 
furebredden. En større furebredde 
giver også en større gennemgang, når 
halm skal nedpløjes. En lille arbejds-
dybde med en større pløjebredde er 
også mulig ved at øge furebredden. 

Systemer der forbedrer dit resultat
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30 cm / 12”

To forskellige systemer
Kverneland Variomat® kan fås i to 
versioner - med hydraulisk eller 
mekanisk indstilling af furebredden. 
Den hydrauliske version gør det muligt 
for føreren at justere fure bredden 
under kørslen fra traktorens førerhus. 
Systemet har gjort det muligt ikke kun 
at bestemme dybden men også 
bredden på plovfurerne og opnå et 
større udbytte af det udførte arbejde. 

Minimalt slid
Kverneland Variomat® systemet 
har et unikt forbindelsesled, der ikke 
nedslides, mellem bommene og 
hovedrammesektionen. 
Systemet består af en robust 24 
mm bolt, et afstandsrør, to specielle 
varme behandlede kegler og hærdede 
udskiftelige bøsninger.  

Varmebehandlingen af højkvalitets stål 
og en krævende produktionspræcision 
garanterer, at alle åse og plovkroppe 
reguleres perfekt med et minimalt slid.

Lettere at udføre et godt 
stykke arbejde
Med Kverneland Variomat er det ikke 
vanskeligt at udføre et godt stykke 
arbejde. Det er nemt at opnå en lige 
pløjning, og det er lettere at pløje ind 
til kanter, træer, grøfter og hegn. Men 
det allervigtigste er, at Variomat spa-
rer tid, og det er en vigtig faktor i en 
travl sæson.

Den varmebehandlede hoved ramme 
sammen med bolten, afstandsrøret, 
de to kegler og de hærdede 
bøsninger sikrer et unikt drejeligt 
led, der ikke slides, mellem 
bommene og hovedrammen. 

Med Kverneland Variomat® kan 
furebredden tilpasses hydraulisk 
direkte fra 
førersædet under pløjning. 

Kverneland Variomat® 
giver typisk en 
kapacitetsforøgelse 
på op til 30 %. 

Kvernelands patenterede 
Variomat® system har en korrekt 
parallelforbindelse (parallel linkage) 
langs hele plovens længde. 
På den måde opnås der altid 
korrekte træklinier, hvilket giver 
lavere trækkraftbehov og mindre slid. 
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Automatiske stenudløsere

Overlegen i stenede jorde
Kvernelands fuldautomatiske nonstop udløser system har altid været overlegent, når 
det drejer sig om problemfri pløjning af stenede jorde. 

Det mest enkle og pålidelige udløsersystem på markedet.

Systemer der forbedrer dit resultat

Med Kvernelands bladfjedersystem behøver du kun koncentrere 
dig om at køre traktoren. Hver gang ploven rammer en sten, 
udløses den pågældende fure og går automatisk tilbage i 
korrekt pløjedybde. Enkelt og effektivt. 
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Det enkle bladfjedersystem udløser 
plovåsene, så underplovene smidigt 
og effektivt smyger uden om faste 
forhindringer i jorden, og dermed 
undgås kraftige ryk og ødelæggelser. 

Så snart forhindringen er passeret, 
finder underploven tilbage i sin stilling 
og den korrekte pløjedybde. 

Hurtigere end nogensinde 
Med dagens krav til øget effektivitet 

må både traktorerne og plovene 
arbejde hurtigere end nogensinde før. 
Dette stiller store krav til materiellet 
og især sikkerhedssystemet, som 
skal beskytte traktoren, ploven og 
ikke mindst føreren imod farlige 
sammenstød mellem ploven og skjulte 
jordfaste forhindringer. 

Enkel og let
Kvernelands udløserautomatik er 
et enkelt system, som tåler disse 

belastninger år ud og år ind med et 
minimum af vedligeholdelse. 

Egenskaber for udløser
Diagrammet viser forskellen 
mellem de tre forskellige 
automatudløsersystemer: hydrauliske 
systemer, spiralfjedersystemer og det 
unikke Kverneland bladfjedersystem. 
Diagrammet viser, hvordan trykket 
stiger, hvis kroppen løftes. 

Ekstra blade om nødvendigt
Kvernelands udløsersystem har som 
standard en speciel fjeder bestående af 
5 hærdede fjederblade.
Til brug i tungere jord fås en HD fjeder 
pakke bestående af to ekstra blade.
Til ekstremt hårde forhold kan der 
monteres op til 5 ekstra blade.
Bladene monteres nemt ved hjælp af 
en bolt. Standard fjeder

- med 5 blade

HD fjeder
- med 2 ekstra blade, ialt 7 blade

Hydraulisk system

Spiralfjedersystem

Kverneland bladfjeder-
system
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Kverneland tilbyder et bredt program af plove, fra enkel til 
avanceret og leddelt, fra fem til tolv furer. De har alle evnen til 
at gøre jordbearbejdningen mere lønsom. Kverneland plovene 
øger produktionen og sparer tid, brændstof og penge. 

Plove der 
viser resultat 
på bundlinien

Fremragende 
pløje kvalitet

Gennem årene har 
Kverneland udviklet en 
komplet linie af underplove. 
De er anerkendt over hele 
verden for høj pløjekvalitet, 
ekstrem slidstyrke og 
mindre behov for trækkraft.

Underplovene er fremstillet 
af specialstål, hærdet og 
behandlet i processer, der 
giver maksimal slidstyrke, 
kombineret med brud-
sikkerhed ved pløjning i 
sten fyldte marker. 

Krop nr. 19 (Føres ikke i Danmark)

Krop nr. 19 er specielt designet til svær jord og er rigtig 
god til nedpløjning af store mængder halm 
og planterester. Muldpladens vinkel forøger 
effektivt frirummet mellem kroppene og 
giver en totalt vendt fure, der forsegler 
planteresterne. Det færdige arbejde er mere 
smuldret, hvilket gør den efterfølgende bearbejdning 
mere effektiv. 

Krop nr. 8 (Føres ikke i Danmark)

En allround krop, der kan anvendes til både svære og lette jorde. 
Kan arbejde i varierende dybde fra 15 til 30 cm 
(6 til 12 tommer) og bredde fra 30 til 
50 cm (12 til 20 tommer) med gode 
egenskaber til at vende jorden og til 
at holde sig ren. Kroppen er den mest 
populære i programmet og blev designet specielt 
til at arbejde med Variomat® plovene. 

Krop nr. 9
Som nr. 8 men endnu mere ”tunet”. 
Designet til bredere og dybere pløjning 
i dybder på 15 til 35 cm (6 til 14 
tommer). Velegnet til sværere 
marker, hvor der kræves godt vendte 
og pakkede furer. 
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Kverneland PN/RN
• med manuel indstilling af furebredde
• med fremrykket hjul
• leveres med 5 - 8 furer

Kverneland PG/RG
• med Variomat indstilling af furebredden
• med fremrykket hjul
• leveres med 6 - 8 furer

Kverneland PB/RB
• Med Variomat indstilling af furebredden
  med bagmonterede hjul

Kverneland PW/RW
• med Variomat eller trinvis indstilling af furebredden
• med center monterede hjul
• leveres med 7 - 12 furer

Det komplette program
Kvernelands plovprogram består af alle typer plove i alle størrelser - fra den lille 2-furede til den 
største, mest avancerede, bugserede, leddelte 12-furede vendeplov

Krop nr. 30
Specialkrop designet med en ristemuldplade, 
der lettere slipper jorden, når der arbejdes 
i vanskelige jordtyper, der ellers vil 
klæbe på muldpladen. Kan arbejde i en 
dybde mellem 20 og 35 cm (8 til 14 tommer). 

Krop nr. 14
En plovkrop med en muldplade i 
plastmateriale til brug i humusjord, 
hvor der kan være problemer med at 
jorden klæber. Udformningen er magen 
til krop nr. 19. 

Krop nr. 28
Blev introduceret i 2003 og kan anvendes til alle 
jordtyper. Længere end krop nr. 8 og danner en fladere profil for en 
bedre bearbejdning. Desuden sørger 
kroppens form og funktion for at 
flytte jorden længere væk fra 
landsiden og dermed øges 
furebundens bredde med op til 25 %. 
Derved bliver det muligt at køre med brede 
traktordæk i furen uden at trykke den forrige fure. 
Kan anvendes i dybder på 15 til 30 cm (6 til 12 tommer) 
og bredder fra 35 til 50 cm(14 til 20tommer). 

Krop 28 giver en god vending 
og efterlader en bred furebund.
Særdeles velegnet til brede traktordæk.
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Kverneland PN/RN
Med manuel indstilling    •	
af furebredden
Med center monteret hjul•	
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Kverneland PN/RN 

Robust konstruktionKverneland 
Kverneland PN/RN er designet som et 
alternativ i den brede vifte af halvbug-
serede vendeplove fra Kverneland. 
Manuelt indstillelig furebredde og et me-
kanisk styret centermonteret hjul gør den 
til det rigtige valg for de landmænd, som 
går efter en omkostningsbesparende og 
driftsikker plov.

Model PN er udstyret med automatudløs-
er til stenede forhold, hvorimod RN er 
med fast sikkerhedsspringbolte

Center monteret hjul
Det center monterede hjul gør det lettere 
at pløje helt ud til hegn, hæk og grøfter. 
Hjulkonstruktionen står i forbindelse med 
vendemekanismen og giver en sikker 
vending af ploven

Unikt vendehoved
For at give den mindste venderadius 
er drejepunktet på ploven placeret bag 
ophænget. Plovens unikke ophæng giver 
en optimal manøvreringsevne.
Rigelig frihøjde på 70 eller 75 cm på PN 
og 70 eller 80 cm på RN er en fordel 
ved kørsel i store mængder halm eller 
planterester. De fleste modeller. De fleste 
modeller kan udbygges med en fure, dog 
max ved 8 furer.
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Manuel regulering af furebredde
Furebredden kan reguleres mellem 35, 
40 og 45 cm (14, 16 og 18”) i intervaller 
på 5 cm (2”).
Reguleringen foregår ved at justere en 
bolt i hver plovås.
Hjulpositionen skal justeres når der 
ændres på furebredden

Ekstraudstyr
Kverneland PN/RN fås med forskellig 
typer plovkroppe, forplove samt rul-
leskær, samt hydraulisk regulering af 
forreste fure.

Model

Frihøjde Antal 
furer

Fure-
bredde

Basisvægt Anbefalet traktor-
størrelse (hk)

Type Underplov 
afstand 5-F 6-F 7-F 8-F 5-F 6-F 7-F 8-F

PN 100 70/75 5 - 8 35-40-45
(14-16-18”) 2820 3090 3360 3630 105 - 120 - 135 - 160 -

PN 115 70/75 5 - 7 40-45
(16-18”) 2920 3200 3500 - 110 - 130 - 150 - -

RN 100 70/80 5 - 8 35-40-45
(14-16-18”) 2650 2885 3120 3360 105 - 120 - 135 - 160 -

RN 115 70/80 5 - 7 40-45
(16-18”) 2750 3000 3250 - 110 - 130 - 150 - -

Specifikationer
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Kverneland PG/RG
Med Variomat•	 ® trinløs indstilling    
af furebredde
Med center monteret hjul•	
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Model PG/RG er en videreudvikling af den kendte PS plov. 
Ploven leveres fra 6-8 furer. PG/RG ploven er konstrueret, så 
der er kort afstand fra traktor til plov. Dette gør, at ploven har 
særdeles gode pløjeegenskaber og en lille venderadius.
Frembygget hjul gør, at der kan pløjes helt til kant.

Halvbugserede 
vendeplov med trinløs 
stilbar furebredde og 
automatisk stenudløser



17

Når furebredden reguleres, 
følger det store hjul 
automatisk med, og samtidig 
indstiller ploven automatisk 
positionen i forhold til 
traktoren, så første fure  
pløjer korrekt bredde.

Hærdet ramme ud i ét stykke giver 
en utrolig stærk plov, der kan holde 
til de belastninger, det moderne  
landbrug eller maskinstation 
udsætter disse store plove for.

Variomat systemet hvor furebredden 
indstilles hydraulisk fra 14 - 20” gør, 
at ploven let tilpasses forskellige 
pløjeforhold. Med Variomat® øges 
pløjekapaciteten med op til 50% 
ved at gå fra 14 - 20”. Samtidig 
nedsættes brændstofforbruget med 
op til 20%.

Transport sker i halvvendt stilling. 
Ploven låses på vendecylindrene og 
sænkes ned på en transportstøtte, 
der er placeret på  hjulet. Enkelt, 
sikkert og funktionelt.

Kverneland PG/RG leveres 
som standard med: automatisk 
stenudløser og Variomat hydraulisk 
furebreddeindstilling.

Model
Fri-

højde
Antal
 furer          

Fure-
bredde
 min. 
- max.
cm/’’

Vægt kg
Anbefalet trak-

tor-
størrelse (hk)

Type Gennem-
gang  (cm) 6-F 7-F 8-F 6-F 7-F 8-F

PG 100 70/75 6 - 8 35-50
(14-20”) 2940 3370 3800 120 - 135 - 160 -

PG 115 70/75 6 - 7 35-50
(14-20”) 3060 3150 - 120 - 135 - -

RG 100 70/80 6 - 8 35-50
(14-20”) 2760 3150 3570 120 - 135 - 160 -

RG 115 70/80 6 - 7 35-50
(14-20”) 2880 3290 - 120 - 135 - -

Specifikationer
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Kverneland PB/RB
Med Variomat•	 ® trinvis stilbar furebredde
Med center monteret landhjul•	
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Kvernelands PB/RB Variomat“ plov er den klassiske 
vendeplov. Med landhjulet trukket helt tilbage giver 
ploven en fantastisk vægtoverføring. Pløjning kan 
foregå under selv de vanskeligste forhold med høj 
fremkommelighed. 

Halvbugserede 
vendeplov med trinløs 
stilbar furebredde og 
automatisk stenudløser
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Den professionelle og 
fremsynede landmand forlanger 
bedre arbejdskvalitet og flere 
anvendelsesmuligheder. Udstyret 
skal være holdbart og let at 
betjene kombineret med et lavt 
brændstofforbrug. Kort sagt: 
bedre effektivitet.

alle disse krav har været med i 
overvejelserne under udviklingen af 
Kvernelands Variomat“ plove, der gør 
PB/RB til en klassiker. 

Forskellen på de to modeller er, at 
PB er udstyret med Kvernelands 
berømte automatiske stenudløsersytem, 
mens RB-modellen er udstyret med 
faste åse beskyttet af en individuel 
springboltsikring til uforudsete 
forhindringer. 
Kverneland Variomat“ plove er ideelle 
til store arealer. PB/RB-modellerne  
omfatter robuste 5-8 furede vendbare 
modeller, der er designet til brug med 
større traktorer. 

Universalophæng
Ploven er koblet til traktoren med 
et universalt ophæng, der giver en 
forbedret  manøvredygtighed og 
beskyttelse af transmission og dæk 
under brug. Furebredden kan indstilles 
manuelt eller hydraulisk.  
Vægtoverførsel til traktorens baghjul
Plovens design med landhjulet bagerst 
giver en perfekt vægtoverførsel 
under pløjningen. Det specielle 
trepunktsophæng beskytter traktoren 
mod store belastninger under pløjning og 
transport.

Beskyttelse af traktorophæng 
under vending
Traktor og plov er næsten i en ret vinkel 
i forhold til hinanden under vending. 
Derved reduceres belastningen på 
traktorens liftarm til et minimum – selv 
på stejle skråninger. Den robuste 
vendemekanisme vender ploven præcist. 

Hydraulisk kontrol
Baghjulets konstruktion er forbundet 
hydraulisk til vendemekanismen, hvilket 
sikrer, at plovens position altid er korrekt, 
når arbejdet skal fortsættes. Kvernelands 
patenterede hydrauliske system  
sørger for en lille venderadius og en 
fremragende manøvredygtighed under 
arbejde og transport. 

Let omstilling til 
transportposition
Variomat“ plove kan omstilles til 
transportposition i løbet af få sekunder. I 
den halvvejs vendte position kan ploven 
transporteres sikkert takket være det 
lave tyngdepunkt. Selv hvor pladsen er 
trang, kan ploven styres let uden om 
forhindringer. 

Justering af forreste fure
Som med alle Kverneland-plove 
foretages den manuelle indstilling af 
den forreste fure  med en topstang. 
For indstilling under kørslen, når der 
pløjes på skråninger, kan der alternativt 
monteres en hydraulisk cylinder.

Model
Fri-

højde
Antal
 furer          

Fure-
bredde
 min. 
- max.
cm/’’

Vægt kg Anbefalet traktor-
størrelse (hk)

Type Gennem-
gang  (cm) 5-F 6-F 7-F 8-F 5-F 6-F 7-F 8-F

PB 100 70/75 5 - 8 30-50
(12-20”) 2990 3340 3720 4100 105 - 120 - 135 - 160 -

PB 115 70/75 5 - 7 35-55
(14-22”) 3060 3430 3820 - 105 - 120 - 135 - -

RB 100 70/80 5 - 8 30-50
(12-20”) 2940 3200 3455 3890 105 - 120 - 135 - 160 -

Specifikationer
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Den nye Kverneland PW/RW ‘3-i-1’ 
plov udgør et unikt design med dens 
patenterede ‘3-i-1’ plov koncept. Forrest 
en robust kæreplov og bagerst en fuldt 
udstyret, almindelig 3-punktsophængt 
vendeplov. Konceptet giver dig 
friheden til at arbejde effektivt med 
enten hele ploven eller med blot den 
forreste kæreplov eller den bagerste, 
liftophængte vendeplov. 

afhængigt af forholdene giver de mange 
muligheder dig den fleksibilitet, du har 
brug for.

Robust design, der er meget 
brugervenligt
Kvernelands ingeniører har formået 
at konstruere en plov, der kan modstå 
de belastninger, en stor vendeplov 
udsættes for, specielt når der pløjes i 
dybden ved høj fart. Samtidig er ploven 
brugervenlig og nem at betjene.
Kverneland PW/RW ‘3-i-1’ plov 
består af en robust frontsektion af 
induktionshærdet 120 x 200 mm stål i 
rammerørskonstruktionen til 7-, 8-, 9- og 
10-furemodeller og 200 x 200 mm til 10- 
og 12-furemodellerne

 ‘3-i-1’ koncept
Den bagerste plovsektion er en standard 
liftophængt vendeplov, en Kverneland 
EG 200/100 eller en Kverneland LB 
200/100 afhængigt af, hvilken model der 
er valgt. 

Øget ydelse
Med ploven følger det berømte 
Kverneland Variomat® system, der giver 
mulighed for at justere furebredden fra 
traktorsædet under kørslen og dermed
øge furebredden fra 35 til 50 cm  (14”-

20”). Med Variomat® øges kapaciteten 
med op til 30%.
Med mulighed for sideforskydelse er 
Kverneland PW/RW designet til at 
arbejde bag traktorer udstyret med enten 
bælter eller hjul til on-land kørsel.

Følger jordoverfladen
Ploven vil følge jordoverfladen selv i 
kuperet terræn, da midtersektionen 

Et nyt, patenteret koncept 
indenfor opbygning af 
halvbugserede 
vendeplove

Kverneland PW/RW halvbugserede vendeplove 
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består af et trepunktsophængt system.  
Ploven vil følge jordoverfladen præcis 
som en almindelig liftophængt plov.

De nye Kverneland PW/RW 
halvbugserede plove udgør et helt nyt, 
patenteret designkoncept bestående 
af en robust central kæreplov forrest 
og en standard liftophængt vendeplov 
bagerst. 

Dette nye, fleksible design gør 
det muligt at vælge den helt rette 
plovkombination til enhver jordtype. I 

nogle tilfælde kan det være en fordel 
at anvende frontsektionen alene pga. 
meget våde eller meget vanskelige 
forhold eller pga. den traktor, man har 
til rådighed. Den tunge frontsektion 
giver optimal ydelse under alle forhold. 
På samme måde kan du nøjes med at 
bruge bagsektionen som en almindelig 
plov til pløjning af mindre arealer eller 
forlandet.

Den bagerste plov kan hægtes af og 
være klar til brug på få minutter. Det 
tager ligeledes kun kort tid at samle 
dem igen. Du har valgmuligheden til 
enhver tid.

Kverneland “3 i 1” konceptet
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Plovhåndtering     
En stor plov kan synes vanskelig at 
håndtere, men den nye Kverneland 
PW/RW ‘3-i-1’ model er udstyret med 
et avanceret kontrolsystem, som gør 
den meget betjeningsvenlig. Du kan 
vælge mellem forskellige systemer:

aTS - forlandsautomatikTellus kontrolsystem
 - ISOBUS kompatibelt
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- aTS kontrol (automatisk   
 vendesekvens) - med ISOBUS-  
 kompatibilitet som ekstraudstyr 

- Manuel betjening med switch box.

- Manuel betjening via traktorens   
 fjernudtag.

Ploven er meget enkel at håndtere på 
forlandet, når den er udstyret med aTS 
systemet. Ploven løftes blot fortil,

 aTS-knappen betjenes, og plovens 
vendefunktioner arbejder automatisk 
i overensstemmelse med kørslen på 
forlandet. Ploven er derefter klar til 
næste isætning.

Da den bagerste plovsektion er udstyret 
med en hydraulisk topstang, holdes 
den bagerste plov i løftet position under 
vendingen. Dette sikrer perfekt isætning 
og afslutning på forlandet.

Kverneland PW/RW
Med Vari-Width•	 ® eller manuel   
regulering af furebredde
Med centermonteret hjul•	
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Kverneland PW/RW 
- On-land version
alle modeller kan leveres til kørsel 
i furen eller on-land. On-land kørsel 
er mulig, når ploven udstyres med 
en speciel hydraulisk cylinder og 
sideforskydning.
For at imødekomme alle traktorbredder 
kan der vælges mellem et udvalg af 
sideforskydelser til alle traktorer på 
mellem 3,2 og 4,5 meters bredde. 
Sidejustering foretages via hydraulisk 
kontrol fra førerhuset.

Nem betjening
Er ploven udstyret med den avancerede 
aTS kontrol, er det blot at aktivere 
kontrol-betjeningsknappen, og det 
automatiske, hydrauliske system vender 
ploven og anbringer den i den rette 
position. Ploven kan også udstyres med 
ISOBUS kontrol eller et fuldt manuelt 
betjeningssystem for manuel betjening. 
 

Sikker og nem vending
Utroligt nem at betjene! Når der vendes 
på forlandet, sænker den specielt 
konstruerede midtersektion ploven 
for at sikre optimal stabilitet - og 
sikkerhed. Med 80% af plovens vægt på 
midtersektionen kan traktoren foretage 
snævre vendinger. Midtersektionens 
konstruktion sikrer desuden fortrinlig 
manøvredygtighed under såvel arbejde 
som transport. 

Stor frihøjde
Med muligheden for at vælge mellem 
70 eller 75 cm frihøjde på PW-modellen 
og 70 eller 80 cm på RW-modellen er 
ploven fortrinlig også under dårlige 
forhold på uregelmæssige marker.
PW/RW ‘3-i-1’ ploven fås med et udvalg 
af muldplader, forplove og rulleskær 
samt hjuldimensioner til alle typer jorder 
og traktorer.
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Stabil og sikker under 
transport
Der skiftes fra arbejds- til 
transportposition på få sekunder 
- ploven vendes halvt og sænkes 
derefter ned på midtersektionen. 
Ploven er meget stabil og manøvredygtig 
i halvvendt position med ca. 20% af 
vægten overført til traktorens ophæng. 
Både PW’en og RW’en kan udstyres 
med bremser og lysudstyr til kørsel på 
vejen som ekstraudstyr. 

Model
Fri-

højde
Antal
 furer          

Fure-
bredde
 min. 

- max.
cm/’’

Vægt kg Anbefalet traktor-
størrelse (hk)

Type Gennem-
gang  (cm) 7-F 8-F 9-F 10-F 12-F 7-F 8-F 9-F 10-F 12-F

PW 100 70/75
7, 8, 9, 
10, 12

35 - 50
(14”-20”)

5150 5630 6150 6630 7620 210 - 240 - 270 - 300 - 360 -

RW 110 70/80
7, 8, 9, 
10, 12

35 - 50
(14”-20”)

4800 5250 5700 6200 7120 210 - 240 - 270 - 300 - 360 -

Specifikationer
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På mange jordtyper kan der laves 
et perfekt såbed, mens du pløjer. 
Kombinationen af plov og pakker er 
både effektiv og miljøvenlig, fordi 
den kombinerer fordelene ved ploven 
og pakkeren. Ukrudt bekæmpes 
mekanisk, antallet af overkørsler 
reduceres, og jordstrukturen 
genetableres med det samme. Den 
traditionelle pakker er et bugseret 
redskab, der trækkes af ploven. 
Kverneland har fornyet dette redskab 
og har gjort det til en integreret del af 
ploven. 

Vigtige fordele
Med Packomat opnås mange fordele. 
Det, der pløjes, pakkes - også 
forlandet. En anden fordel er, at man 
ikke skal bekymre sig om at slippe 
og fange pakkeren ved vending - den 
skifter side automatisk i plovens 
vendeproces.

Packomat følger ploven
Modsat almindelige jordpakkere, der 
løber frit efter ploven, er Packomat 
monteret direkte på ploven med 
en fleksibel arm i specialhærdet 
fjederstål. Gennem armen overføres 
vægt fra ploven til Packomat for at 
sikre, at pakkeren arbejder med det 
rigtige jordtryk. Trykket, som er på 
mere end 1000 kg, indstilles let ved 
hjælp af en spindel eller med en valgfri 
hydraulisk cylinder. Den lille diameter 
på pakkerringene giver en fortrinlig 
planeringseffekt. Faktisk bærer ringene 
lidt jord med sig foran dem, hvilket 
også bidrager til pakningseffekten. 

Fint og jævnt såbed
Geometrien mellem plov og pakker er 
hele tiden konstant. Dette medfører en 
effektiv knusning af knolde, og hvis der 

kombineres med en 
fingerefterharve, danner pakkeren 
et fint og jævnt såbed. På lette og 
middelsvære jorde er der ganske 
enkelt nu klar til såmaskinen. Og selv 
på svære jorde reducerer systemet 
tilberedningen af såbedet væsentligt. 

Mindre slid og trækkraftbehov
Med støtte fra dybdehjulet på den 
ene side og pakkeren på den anden 
er der en god balance i ploven, og 
der er et mindre landsidetryk. Dette 
medfører mindre slid og hjælper til 
at mindske trækkraftbehovet. Hvis 
man sammenligner med en traditionel 
jordpakker, har Kverneland Packomat 
op til 25% mindre trækkraftbehov. 

Specialhærdet fjederstål
Kvernelands Packomat arbejder med 
et tryk på over 1000 kg. De skarpe 
ringe skærer ned i plovfuren, trykker 
stenene ned, knuser knolde og 
pakker jorden. Den kapilære virkning 
og transport af jordens indeholdte 
fugtighed genskabes. 

Dette er den bedste måde til at få 
fremspiringen i gang og give planterne 
en tidlig og god start. 

Kverneland tilbyder Packomat i to 
forskellige modeller. En med manuel 
arm (c-model) og en med hydraulisk 
betjent arm (S-model). Kan udstyres 
med Enkelt- eller dobbeltvalse med en 
diameter på 480 mm eller 600 mm. 

Med forskellige fingerharver i front og 
fingerefterharver.  

Kverneland Packomat

Det perfekte såbed samtidig 
med du pløjer
Kverneland har udviklet et udstyr, 
der gør jordbearbejdningen endnu mere effektiv. 

Packomat er en integreret jordpakker,     
der kobles direkte til ploven. 
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Kverneland Packomat  følger 
ploven såvel under arbejde som 
under transport.
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Kverneland 
originale 

sliddele gør 
livet meget 

lettere

Hemmeligheden ligger i den måde, 
som processen hærder slidområderne 
på et niveau, der er langt højere, end 
man tidligere har opnået. Samtidig 
giver det områderne omkring 
fæstehullerne den nødvendige 
fleksibilitet til at undgå brud. Denne 
balance medfører, at skæret holder 
op til 20-25 % længere, og vil være 
lige så effektiv til at trænge gennem 
jorden. Fordelen er meget længere 
intervaller, inden skærene skal 
skiftes, og samlet set i plovens levetid 
betyder det meget mindre anvendt 
tid til at udskifte slidt metal. Dette 

er godt nyt, der er med til at holde 
maskinomkostningerne i bund. 

Kvalitet og pålidelighed
I mere end 30 år har Kvernelands 
ingeniører udviklet de unikke 
stålhærdningsmetoder. De flere 
millioner muldplader, der vender 
jorden over hele verden vidner 
om disse teknikkers kvalitet og 
pålidelighed. Nedslidningen sker 
meget langsommere end hos mange 
efterligninger - ofte er levetiden over 
dobbelt så stor. 

Ny teknik 
Det lykkedes Kverneland at udvikle en 
ny hærdeproces for vendbare spidser. 
Udfordringen lå i at give spidserne 
større slidstyrke, uden at dette 
resulterede i brud. Dette kunne synes 
som en næsten umulig opgave, når 
hårdheden allerede var på grænsen 
af det mulige. Gennembruddet 
kom med en genial ny metode til 
induktionshærdning, der gjorde det 
muligt at give metallet en forskellig 
hårdhed i forskellige zoner. 

Kverneland originale sliddele

Ny 
revolutionerende 

hærdeproces

Gør livet meget lettere
Plovskærene fra Kverneland er velkendte for deres 
for træffelige slidstyrke. Hvert skær er fremstillet af det 
fineste stål i Europa og gennemgår en revolutionerende 
induktions hærdning.

Resultatet er et skær, der er stærkt nok til at modstå selv 
de mest krævende forhold, og stadig med fleksibilitet til at 
klare stød og chokbelastninger samt revner. 

Kig efter Kverneland 
pilen. Det er din 
garanti for originale 
dele. - De bedste 
reservedele i verden. 
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Ny 
revolutionerende 

hærdeproces

The big challenge was to make shares 
with the greatest resistance in the 
wearing regions. How could we adapt 
the process to treat shares in the same 
way as the points? after an investment 
of more than NOK 10 million, 
Kverneland engineers have 
managed to refine the technique into 
a revolutionary new heat-treatment 
process. New and more resistant 
shares are now available from your 
Kverneland dealer.

In their attempt to produce wearing 
parts with the same hardness and 
wear resistance as ours, competitors 
frequently resort to the use of thicker 
steel, albeit of lower quality. More steel 
may look initially appealing. 

But the result is invariably very 
disappointing. The shares wear more 
quickly and the plough becomes 
unbalanced, as many of the forces 
and loads act against the natural line 
of draft, hampering penetration and 
making the plough harder to pull. 

The plough shares from Kverneland 
have been designed from the outset to 
maintain consistent penetration 
as they gradually wear. They are 
specifically designed to fit Kverneland 
plough bodies and should in all 
conditions give the best results.

Konkurrenternes sliddele
kan ikke følge med

Produktion 
af skær - trin 

for trin

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Nyt skær.

Brugt skær - længere levetid.

Stadig en 
hemmelighed
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Kverneland Quick-Fit™
Det nye Quick-Fit™ system fra 
Kverneland består af et nyt skær, 
en ny speciel holder og en ny 
meget speciel spids. alt er lavet i 
Kverneland-stål i højeste kvalitet og 
hærdet efter Kvernelands specielle 
opskrift. 

Skær og holder er boltet til kroppen, 
mens den nye Quick-Fit™ spids er 
monteret til holderen med et unikt 
låsesystem. Et par præcise, lette 
slag med en hammer og spidsen er 
monteret. Og ikke at forglemme, når 
spidserne skal udskiftes, afmonteres 
de blot ved hjælp af en speciel kile og 
et slag af hammeren.  

Hurtigere tilbage til arbejdet, 
når spidserne er slidte
De nye Quick-Fit™ spidser er langt 
hurtigere at skifte end traditionelle 
spidser, så maskinen er meget hurtigt 
tilbage til arbejdet. ”Vi har reduceret 
stilstandstiden fra ca. 30 minutter 
til fem minutter på vores 8-furede 
halvbugserede vendeplov. 

Og systemet med at slå spidserne 
på er meget alsidigt. Hvis vi arbejder 
i meget hårde og tørre forhold, hvor 
det er svært at bryde igennem, kan 
vi ganske enkelt slå et sæt delvist 
brugte spidser af og sætte nye på, 
mens vi befinder os på marken, for at 
få ploven i jorden”, fortæller Ian Hall 
fra gården Warter Priory Farm, New 
Yorkshire i England.

Det nye plovskærssystem

Fuldt pit-stop på få sekunder…

..måske ikke helt så hurtigt, men på få minutter kan du 
vende eller slå et nyt sæt spidser på.

..og det eneste nødvendige værktøj er en hammer og 
en speciel kile



33

33

Kerneland Quick-Fit™ system
- det hurtigste pit-stop til udskiftning 

af plovspidser nogensinde

Hurtigere 
og lettere 
at bruge

Bedre 
udnyttelse 

af dele

Bedre 
jordgennem-
trængning

Ingen 
bolte til 

spidserne

Længere 
levetid

Mere 
bekvemt

Sikker  
og hurtig 

udskiftning

Mere 
økonomisk

Stål i 
topkvalitet



34

KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
Kverneland Group spare parts are designed to give reliable, safe and  
optimal machinery performance - whilst ensuring a low cost life-cycle. 
High quality standards are achieved by using innovative production  
methods and patented processes in all our production sites.

The Kverneland Group has a very professional network of partners  
to support you with service, technical knowledge and genuine parts. 
To assist our partners, we provide high quality spare parts and 
an efficient spare parts distribution worldwide.

Udstyr

Vælg det rigtige udstyr
For at ploven kan arbejde optimalt, skal den udstyres med det korrekte udstyr, der 
passer til den aktuelle jordtype og de aktuelle forhold. Kverneland tilbyder et komplet 
sortiment af udstyr til de forskellige plovmodeller. 

KVERNELAND GROUP SPARE PARTS
Kverneland Groups slid- og reservedele er udviklet til at sikre en pålidelig, sikker og optimal 
udnyttelse af redskabet og en omkostningsbevidst, lang holdbarhed. 

Kverneland Group har et bredt netværk af kompetente forhandlere, hvor du er sikker på at få en 
professionel service, originale dele samt et stort og kundetilpasset lager

Halmskræller
Egnet til pløjning i store mængder halm og 
planterester. anvendelse af halmskræller 
øger den frie åbning mellem underplovene 
sammenlignet med anvendelse af forplove. 

De nye forplove kan nu indstilles i alle 
retninger for optimal bearbejdning under alle 
forhold. Et specielt system tillader at justere 
vinklen for kastet fra forploven, således at 
materialestrømmen lægges præcist ned 
i furebunden, uanset fremkørselshastighed 
og jordtype. 

Endvidere er beslaget for stilken på forploven 
nu fast- monteret på plovåsen, og forploven kan 
derfor let justeres op eller ned ved blot at løsne 
en enkelt bolt. Forplove anvendes for effektiv 
nedpløjning af stub, halm, græs og ukrudt m.m.     

Optimal justering af forplovene
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Økoskær
Et specielt skær, som arbejder 10 cm under 
normal pløjedybde. Også et godt alternativ for op 
til 10 cm mindre pløjedybde. 

Skær med vendbare spidser
Det mest effektive og økonomiske system. Til 
pløjning af hård jord og generelt til vanskelige 
forhold. 

Skær med nedfældet spids
Dette skær anbefales til pløjning i klæbrig jord. 
Spidsen er monteret nedfældet i skæret med en 
enkelt bolt og er derfor hurtig at skifte. 

Rulleskær
Rulleskær kan leveres som 18” eller 20”, glatte 
eller takkede. Rulleskærene er monteret på 
selvstændige arme og er lette at justere.

Quick-Fit™
Quick-Fit™ spidssystemet kan monteres på 
alle Kvernelands underplove og reducerer 
stilstandstiden, når sliddelene skal udskiftes. 

Skærknive
Disse er et alternativ til rulleskær på steder, hvor 
der kan være behov for at reducere vægten, eller 
hvor det er  sandsynligt, at planterester eller sten 
kan blokere. Kan kun anvendes på plove, der er 
monteret med vendbare spidser. 

Landsideknive
øger gennemgangen i ploven i forhold til rulle-
skær og gør ploven ca. 10 % lettere at trække. 
alle plovene har landsideknive monteret sammen 
med halmforplove som standardudstyr. 

Fureåbner
anvendes når der køres med brede dæk. 
Furekanten skæres af, således at et 75 cm bredt 
dæk kan køre i furen. 

Fureknive
Fastboltet til ethvert sted på muldpladen eller 
skæret er fureknivene designet til at skære 
gennem svære jorde, hvilket letter efterfølgende 
arbejde.   

Udstyr
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Kverneland programmet
Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde 
under de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. 
Det brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner, 
plove, jordbearbejdningsudstyr, såmaskiner, 
gødningsspredere og sprøjter

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde
Telefon 65 32 49 32, Telefax 65 32 42 24
email@kvernelandgroup.dk

www.kverneland.dk

www.kverneland.com

Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale 
producenter og leverandører af landbrugsmaskiner 
og serviceydelser.

Fokusering på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet 
sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik 
pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker 
jordbearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.
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