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Liftophængte vendeplove
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Han er tilfreds.
- Han har den bedste plov i verden!

Kverneland ploven er kendt over hele verden for 
høj ydelse og lave omkostninger

Udvikling fra starten
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 brugeren
Positionen som nr. 1 er opnået gennem en bevidst satsning på 
at samle og opbygge kompetence i produktion og udvikling. 
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.

Kverneland´s unikke stål
130 års erfaring med udvikling af specialstål og 
hærdeprocesser har resulteret i uovertruffen kvalitet og 
slidstyrke - “Kverneland stål” er unik. 
Lettere end vores konkurrenter og ekstremt robust efter 
Kvernelands særlige varmebehandlinger. Denne proces 
tilpasses ikke kun til et par udvalgte plov dele, men til hele 
ploven! Kvernelands unikke varmebehandling er en garanti for 
Kverneland plovenens enestående ydeevne, kvalitet og levetid
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En stærk støddæmper er i stand til at absorbere 
vibrationer meget effektivt. Det fungerer efter samme 
princip som støddæmpere på en bil. Åsene er udstyret 
med shearbolts for ekstra sikkerhed.

Kverneland Vibromat systemer 
Fjerner vibrationer på hård og tør jord!

Kvernelands Vibromat system fungerer effektivt selv i den 
hårdeste jord. Rystelser og stød absorberes, og dermed 
belastes plov og traktor mindre.

Systemer der  
forbedrer dit resultat

Systemer der - hvis kombineret med det rigtige udstyr - giver hver enkelt landmand 
mulighed for at udføre sit arbejde mere effektivt og mere rentabelt.

Vibromat systemet
Plove med et indbygget 
stødabsorberingssystem. 
 
 

 
 
 
 
Variomat® systemet
Trinløs justering af trinbredde
 
 

 
 
 
 
Automatiske stenudløsere
Plove med fuldautomatiske stenudløsere 
(Auto-Reset)

 
 
 
 
 
 
Kverneland vendehoveder
Vendehovederne imødekommer 
kravene fra større og kraftigere 
monterede vendeplove samt større 
og stærkere traktorer. 

Både plov og traktor bliver udsat 
for ekstra belastning og slitage, og 
vibrationerne er samtidig meget 
ubehagelige for føreren. Med 
Kverneland Vibromat er problemerne 
elimineret, og endnu en gang var 
Kverneland først til at finde en løsning, 
genial i sin enkelthed.

Leveres til LD modeller
Vibromat er slet og ret en kraftig 
chokdæmper, monteret på 
plovkroppenes åse, der absorberer 
alle de vibrationer, der forekommer 
under pløjningen. Vibromat systemet 
kan leveres til LD vendeplovene med 
mekanisk furebreddeindstilling.
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30 cm - 12”50 cm - 20”

Øjeblikkelig justering af furebredde 
fra 30 til 50 cm (12” - 20”)

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

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

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

Den varmebehandlede hovedramme 
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.

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

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 furebredden 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 arbejdet.

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

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

Besparende!
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 
arbejdsdybde med en større 
pløjebredde er også mulig ved at øge 
furebredden.

Lettere at udføre et godt
stykke arbejde!
Med Kverneland Variomat® er det 
lettere at udføre et godt stykke arbejde. 
Det er lettere at opnå en lige pløjning, 
og det er lettere at pløje ind til kanter, 
træer, grøfter og hegn. Men det 
vigtigste er, at Variomat® sparer tid 
i en travl sæson, hvor det kan være 
kritisk at få arbejdet udført hurtigt.

Systemet der ændrede 
udviklingen!
Kverneland Variomat® systemet har 
været ledende på markedet i mange 
år. Erfaringer fra tilfredse brugere 
sammen med test, 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, 
selvom jordforhold og terræn stiller 
ulige krav. 

Kapaciteten øges med over 30%
Variomat® udgør en økonomisk 
besparelse og har kapacitetsmæssige 
fordele foruden en rent praktisk 
gevinst ved at selve arbejdet bliver 
mere enkelt at udføre.
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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 

Kverneland Auto-reset system 
Overlegen i stende jorde

UDLøSERHøjDE (cm)

Hydraulisk system Kverneland Auto-ResetSpiralfjeder system

Udløser karatistika
Diagrammet viser: 
• forskellen mellem tre forskellige stenudløser systemer  

(hydraulisk, spiralfjeder systemer og Kvernelands unikke bladfjeder)
• hvordan trykket varierer som plovkroppen stiger (i cm)

Ekstra blade efter behov
Auto-reset kommer standrd med 7 blade der giver en udløser kraft på 640kp. Ved hårde eller 
stenfyldte jorder kan der ligges optil 7 ekstra blad fjedre i så der opnås en udløser kraft på 
hele 1400kp.

Fordele
      Når en jordfast forhindring rammes sikrer Auto-reset systemet af presset på plov lettes og 
forlænger derved levetiden på ploven og sørger for en mere ensartet pløjning.
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Dobbelt fjeder
- Med 14 blade (1400kp)

Standard fjeder
- Med 7 blade (640kp)

Det eneklste og pålideligste udløser system på markedet!

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.

Kvernelands fuldautomatiske 
Auto-reset system har altid 
været unik når det kommer 
til problemfri pløning i 
stendede jorder 

Skrædder syet stål 

Kvernelands unikke 
hærdnings proces

Kvernelands unikke styrke!

+

=

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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Kverneland vendehoveder
opfylder kravene til 
moderne landbrug

Kverneland vendehoveder  
Kverneland vendehoveder 
bringer plovens tyngdepunkt 
tæt ind mod traktoren

Kvernelands vendehoveder   
er konstrueret til at imødekomme de 
stigende krav til større og kraftigere 
monterede vendeplove og større og 
stærkere traktorer op til 300 hk.

De er fabrikeret af stål i højeste 
kvalitet og varmebehandlet 
for maksimal holdbarhed i 
overensstemmelse med Kvernelands 
krævende standarder. 

Vendehoved 200
For at sikre mange års problemfri drift 
er vendehovedet anbragt på en robust 
120 mm vendeaksel med støvtætte 
rullelejer.

Vendehoved 300
En robust specialhærdet vendeaksel 
på 150 mm med støvtætte rullelejer vil 
give mange års problemfri drift. Den 
værdifulde udvikling er her, at akslen 
er fast, og frontstykket bevæger sig 
rundt om denne.

Vendehoved 300 er for de store  
5-, 6- og 7-furede vendeplove og er 
det rette valg for større landbrug og 
maskinstationer, hvor ploven bruges 
meget, og hvor der stilles store krav til 
effektivitet og driftsøkonomi.

Jævn og sikker vending
Begge vendehoveder anvender en 
kraftig 80 mm vendecylinder, der 
er placeret bag vendehovedet, og 
som sikrer en problemfri vending af 
selv de allerstørste plove. Det nye 
design har bevaret Kvernelands 
anerkendte koncept, der sikrer, at 
tyngdepunktet kommer så tæt på 
traktoren som muligt, hvilket reducerer 
løftekraftbehovet til et minimum og 
forbedrer stabiliteten.

Breddejustering af den 
første fure
Som standard foregår breddejusteringen 
af den første fure via en stillespindel, 
men en hydraulisk cylinder kan leveres 
som ekstraudstyr.
 
Elegant slangeføring
For at undgå skader på slanger under 
vendingen løber de fleste slanger 
gennem drejeakslen. Der er ingen 
slanger over selve vendepunktet

Transportlås
Alle store og tunge vendeplove skal 
transporteres på et kombineret dybde- 
og transporthjul. Derfor er plove med 
dybde- og transporthjul udstyret med 
en indbygget transportlås, så ploven 
kan transporteres i halvvendt position. 
Altid standard på 300 vendehoved.

Vendefleksibilitet
De nye vendehoveder tillader en 
vending af ploven med kroppene enten 
over eller under rammen.
 
Let individuel højdeindstilling
Plovens arbejdsvinkel kan let justeres 
ved hjælp af de individuelle og manuelt 
betjente stilleskruer i hver side.
 
Klar til Packomat
Begge vendehoveder er konstrueret 
til brug sammen med Packomat eller 
andre typer pakkere.

Bæreaksel
Vendehoved 300 har kat. iii (965mm) 
bæreaksel monteret som standard, 
mens kat. iii drejelig bæreaksel kan 
leveres som ekstraudstyr.

Vendehoved 200

Vendeplovens kvalitet og levetid 
afhænger i høj grad af vendehovedet. 
Under både arbejde og transport er 
vendehovedet udsat for en enorm 
belastning.

Dette betyder, at ploven er 
monteret så tæt på traktoren som 
muligt, hvilket reducerer kravet til 
traktorens løftekraftbehov, specielt i 
sammenligning med andre fabrikater.

Det betyder ligeledes, at Kverneland 
plovene kan anvendes sammen med 
mange forskellige traktorer.

Tre forskellige vendehoveder
i Kvernelands sortiment dækker over 
tre forskellige vendehoveder med 
betegnelsen 150, 200 og 300. Alle er 
konstrueret af højeste kvalitet stål og 
med Kvernelands specielle hærdeproces, 
der forøger vendehovedernes styrke 
og belastningsevne. Svære, tætnede 
kuglelejer giver en vedligeholdelsesfri og 
problemløs vending år efter år. 
  
Vendehoved 150
Ny i Kvernelands sortiment og bliver 
benyttet på de nye 150 plove fra 3 - 5 
furer.

Vendehoved 200
200 vendehoved anbefales til plove op 
til fem furer og til traktorer op til 200 hk.

Vendehoved 300
300 vendehoved er beregnet til de 
største plove og til traktorer op til 300 hk.
For at gøre vendingen så jævn og 
sikker som muligt kan vendehoved 200 
og 300 leveres med en sekvensventil 
og en memorycylinder.

Sekvensventil
Sekvensventilen kontrollerer plovens 
vending. Sekvensventilen aktiverer 
automatisk en indsvingscylinder, der 
svinger ploven ind under vendingen. 
Efter vendingen returnerer ploven til 
arbejdsposition. Dette system giver en 
lettere vending af ploven og leveres 
som standard på alle 5- og 6-furede 
ED/LD plove.

Memorycylinder
Memorycylinderen, der anvendes på 
de store Variomat® plove, aktiveres 
også under vendingen. Den folder 
ploven ind til smalleste furebredde på 
12” (30 cm), inden der vendes. Når 
vendingen er fuldendt, svinger ploven 
ud til den indstillede furebredde. 
Memorycylinderen leveres på alle  
4-, 5- og 6-furede EG/LB plove.

Vendehoved 300 Varme behandlet 
for maksimal styrke

Vendehoved 150
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Kverneland Plov sortiment 
Plove der viser resultat på bundlinjen

Kverneland 150 B
Designet til lettere jorder og mindre traktorer.
 
 

Kverneland EM&LM
Designet til landmænd, der ønsker en robust vendeplov med fast pløjebredde.

Kverneland ED&LD
En serie af kraftige plove med manuel furebreddeindstilling.
Kraftigt byggede til pløjning med lave omkostninger i middel til svær jord.

Kverneland ES&LS
Udstyret med variabel furebreddeindstilling. Kan let tilpasses forskellige 
jordtyper uanset vejr- eller afgrødeforhold.

Kverneland EG&LB
Alle modeller er udstyret med Kverneland Variomat® systemet, der ikke 
alene øger arbejdspræstationen men også sparer tid, brændstof og penge. 
Samtidig forbedres pløjningen ogevnen til at nedpløje planterester.

Kverneland EO&LO
On-land/i-furen versionen var den allerførste 7-furede liftophængte plov 
med automatiske stenudløsere i verden. Udviklet til høj ydeevne og til 
større traktorer med hjul eller bælter.

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 14-furede vendeplov

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

Plovkroppene fra kverneland er lavet af 
Kvernelands unikke stål. 12 timers hær-
dende varme proses giver:

• optimal levetid på sliddele   

• fleksibilitet til at absorbere slag

Krop nr. 28 
giver en god 
vending og
danner en bred 
furebund. Specielt
velegnet til 
traktorer med 
brede dæk.

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. 
(Føres ikke i Danmark)

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.

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. 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.
(Føres ikke i Danmark)

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 20 tommer).

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. 8

Krop nr. 9

Krop nr. 14

Krop nr. 19

Krop nr. 28

Body No. 30 

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



14 1514 15

+
=

Kverneland 150 B
er en let og robust liftophængt 
vendeplov med sprinbolte. Designet 
på ploven gør at den kan løftes af 
selv den mindste traktor og samtidig 
beholde en høj ydelse. 

150 B ploven er nem at anvende og 
økonomisk at bruge. 

Let, robust og langtidsholdbar!
Kombinationen af 150 plovens lette 
men robuste opbygning skal findes i 
Kvernelands erfaringer fra over 130 
års udvikling af den unikke hærdende 
varme proces der giver en uovertruffen 
kvalitet og slidstyrke. Hærdningen 
bliver påført på alle dele af ploven 
- lige fra rammen til den mindste bolt!

Da alle dele af plovene bliver udsat 
for variende belastninger bruger 
Kverneland opmod 100 maskiner for 
at sikre at de enkelte dele for den 
korretke hærdning. 

Kverneland 150 B 
Det perfekte valg til lettere jorder.

Nyt design til høj kapacitet
 
Ny ås til 150 plovene
åsen er lavet af en hul firkantprofil 
(80 x 40 mm) som har gennemgået 
Kvernelands unikke hærdeproces der 
gør at vægten kan reduceres yderligere 
og samtidig bibeholde styrken og 
fleksibiliteten i åsen!

Formen og længden på åsene sammen 
med fleksibiliteten fra den unikke 
hærdeproces gør ploven i stand til at 
håndtere store mængder af halm og 
planterester.
Springbolt beskyttelse: 3400 kp

150 vendehovd designet til 
traktorer optil 150hk
”Et stykke koncept” kendetegner 150 
vendehovedet med en speciel hærdet 
ø110 mm hovedaksel for maksimal 
styrke. Bæreakselen fåes som kategori 
ll eller lll, der kan også fåes en med 
hurtig kobling.
Uafhængig højre/venstre justering.

Ny hovedramme
100x150mm til 3-4 furer eller 
150x150mm til 3-5 furer med 
mulighed for udbygning med en 
fure. (max 5 furer).
Hovedrammen er hærdet for at 
imødekomme styrken og fleksibiliteten 
som er nødvendig ved variernde 
forhold.

Nem at betjene
Den første fure kan med lethed 
indstilles til de forskellige 
traktormærker og hjul indstillinger. Det 
gøres via et parallelogram der manuelt 
justeres ved en spindel. En hydraulisk 
cylinder kan fås som ekstraudstyr.

Furebredden er nem og justere og 
gøres i trin fra 35 - 50cm (14” - 20”) 
ved at flytte en bolt ved hver plov ås. 

 

justering af furebredden giver ikke 
kun en højere ha ydelse men også 
et laver brændstof forbrug i relation 
til ha kapaciteten. Det betyder større 
udnyttelse af traktoren i forhold til 
jorden. 
Uafhængig højre/venstre indtilling for 
dybde hjul. 
 
Kverneland auto-line system giver 
altid den korrekte træklinje uanset 
hjul indstillinger. Valgfri hydraulisk 
indtsilling af rammen.

12 timers hærdende varme proces

Eksempel:

Hovedrammen bliver også varme hærdet!

100% hærdet

Skrædder syet stål 

Kvernelands unikke hærdnings proces

Kvernelands unikke styrke!
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Effektivt udstyret
Kverneland EM er udstyret med det 
mest enkle og effektive automatiske 
stenudløsersystem på markedet. 
Enheden består af Kvernelands 
robuste bladfjedre, der tillader nonstop 
pløjning i stenede forhold. Systemet 
kan udløse en eller flere kroppe 
samtidigt, uden at dette påvirker 
kvaliteten af pløjearbejdet. 

Kverneland LM er udstyret med fast ås 
og springboltsikring.

3, 4 eller 5 furer
Kverneland EM/LM kan leveres som
3- 4- eller 5-furede modeller. De 3- og 
4-furede modeller kan udbygges med 
en fure. Alle modeller er velegnet til 
brug med Kverneland Packomat uden 
modificering.

Alle modeller kan udstyres med 
forskellige typer rulleskær, forplove og 
dybdehjul. Se side 36, 37 og 38. For 
tekniske specifikationer se side 39.

Maksimal styrke og holdbarhed
Konstruktionen er meget enkel - 
den er designet til landmænd, der 
ønsker en robust vendeplov med fast 
furebredde, og som ikke har behov 
for den fleksibilitet, som en indstillelig 
furebredde giver.

For maksimal styrke har EM/LM en 
gennemgående induktionshærdet  
150 x 150 mm hovedramme. 
induktionshærdningen giver ekstra 

styrke og stor fleksibilitet. Plovfurerne 
er boltet direkte til hovedrammen, og 
dermed får man den faste furebredde.

Fast furebredde
Furebredden er enten 35 eller 40 cm
(14” eller 16”) på plove med 85 cm
underplovsafstand og 40 eller 45 cm
(16” eller 18”) for plove med 100 cm.
Plovene er udstyret med det kraftige
200 vendehoved.

EM/LM ploven kan udstyres med packomat og derved lave såbed i en og 
samme arbejdsgang

Gennemgående hovedramme giver
styrke og fleksibilitet.

LM er udstyret med springboltsikring.

Kverneland EM & LM
Enkel og brugervenlig

En vendeplov der bygger på 
elementer fra Kvernelands 
øvrige plovmodeller, men 
uden de mere avancerede 
egenskaber.

Kan leveres med 3 til 5 
furer.
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Kverneland LD plov

Kverneland ED/LD-FR
ED/LD plovene fås også som front-
monterede plove med 2 og 3 furer. 
Ved brug af frontplov kan man øge 
kapaciteten med mere end 50 %  
uden tilsvarende forøgelse af 
traktorstørrelse. For mere information 
se side 36, 37 og 38. For tekniske 
informationer, se side 39.

Manuel 
furebreddeindstilling
Disse modeller kan pløje i en 
dybde fra 30 cm til 50 cm (12”-20”) 
afhængig af underplovstype og 
furebredde. Ved at flytte en låsebolt 
i hver ås kan furebredden justeres i 
trin på 5 cm (2”) fra 30 cm til 50 cm
(12”-20”) afhængig af model. 
På denne måde kan pløjningen 
optimeres i forhold til jordforhold og 
traktorstørrelse.

Kraftig konstruktion
Plovene er konstrueret om en 
kraftig specialhærdet ramme. 200 
vendehoved leveres med rammeprofil 
100 x 200 mm og 300 vendehoved 
med rammeprofil 120 x 200 mm. 
Konstruktionen er meget lig med de 
teknisk mere avancerede EG og LB 
Variomat®-plove.

Udstyret med unikt system
ED-ploven er udstyret med 
Kvernelands unikke automat-
udløsersystem, mens LD har 
sprængboltbeskyttelse. Desuden kan 
LD leveres i en speciel version med 
vibromat systemet.

Med alle modeller kan du have tillid 
til, at Kverneland har designet en 
solid serie af vendeplove med en 
førsteklasses allround ydeevne. 
Furebredden kan øges fra 30 til 50 cm 
(12” til 20”), afhængig af model, ved 
at flytte en bolt i rammen på hver ås. 
Dette vil spare både tid og penge ved 
at øge ydeevnen og ved at nedsætte 
brændstofforbruget.

Standard og ekstraudstyr
ED/LD modellerne har vendehoved 
200 eller 300, afhængig af plovens 
størrelse - se side 39.

Som ved alle Kverneland vendeplove
er den manuelle indstilling af plovens 
forreste fure i forhold til traktoren 
standard, men en hydraulisk cylinder, 
der muliggør indstilling under kørslen, 
kan leveres som ekstraudstyr. De 
fleste modeller kan udstyres med 
Kverneland Packomat. Begge 

modeller kan udstyres med forskellige 
typer rulleskær, forplove og dybdehjul. 
Se side 36, 37 og 38. For tekniske 
specifikationer, se side 39.

Kverneland ED & LD
Let tilpasning til forskellige 
jordtyper og traktorer
Begge modeller er ekstra kraftige og robuste vendeplove for pløjning med lave 
omkostninger i middel til svær jord. Leveres fra 2 til 6 furer.

Mindre belastning på plov
og traktor
Generelt påfører store plove 
store belastninger på traktorens 
transmission og lift, specielt ved 
vending. For at undgå dette problem 
tilbyder Kverneland på 5- og 
6-furede modeller en sekvensventil, 
der automatisk svinger ploven 
ind under vending og derved 
centraliserer hovedrammen for at 
reducere belastningen på både 
traktor og plov.
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Under malingen er der 
kun hærdede dele!
Kvernelands hærdningsteknologi

130 års udvikling af den unikke hærdningsproces giver 
en uovertruffen  kvalitet og slidstyrke. 

Hærdningen bliver påført på alle dele af ploven 
- lige fra rammen til den mindste bolt!
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Kverneland ES & LS variable width plough
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ES-modellen er udstyret med det
velkendte Kverneland udløser-
system til stenede forhold, mens 
LS har springboltsikring. 

Begge modeller er udstyret med 
variabel justering af furebredden, 
der indstilles vha. en spindel 
eller hydraulisk cylinder. Med 
den hydrauliske cylinder kan 
furebredden indstilles under 
kørslen, hvorved du sparer tid og 
øger effektiviteten. Furebredden 
kan ændres fra 30 til 45 cm  
(12”-18”) på ES 85 og 30 til 50 cm 
(12”-20”) på ES 100 ved ganske 
enkelt at indstille hovedrammens 
vinkel i overensstemmelse med 
forholdene i marken.

Kverneland ES & LS med variabel furebredde
Let tilpasning til forskellige jordtyper 
og traktorer 

Ny model med kraftigere hovedramme på 150 x 150 mm på 3-, 4- og 5-furede 
plove. Ny og kraftigere konstruktion af frontsektionen og 85 eller 100 cm 
underplovsafstand. Dermed kan ploven let tilpasses forskellige jordtyper. 
Det giver optimal pløjning under alle forhold. Leveres fra 3 til 5 furer.

Alle modeller kan 
udstyres med forskellige 
typer rulleskær, forplov og 
dybde hjul.

Se side 36, 37 og 38. 
Begge modeller er 
designet til at arbejde med 
kverneland Packomat. 
Teknikse specifikationer 
finder du på side 39

Med den variable 
furebreddefacilitet
har du mulighed 
for at maksimere 
pløjeeffektiviteten 
med 20-40 % i 
sammenligning med 
en plov med fast 
furebredde.

Stor underplovsafstand
Den nye underplovsafstand 
på hhv. 85 og 100 cm gør de 
nye ES/LS modeller specielt 
velegnede til de forskellige typer 
plovkroppe, specielt krop 28, der 
er konstrueret til traktorer med 
brede dæk.

Konstrueret til anvendelse 
år efter år
ES/LS er en robust konstrueret 
plov, der kan anvendes år efter 
år med minimal vedligeholdelse. 
Hovedrammen, 150/150 
mm, er monteret direkte på 
vendehovedet. Dette gør, at 
tyngdepunktet på ploven kommer 
tæt på traktoren og dermed 

reduceres løftekraftbehovet 
væsentligt. Traktorens og plovens 
stabilitet bliver markant forbedret 
- en vigtig egenskab specielt i 
bakket terræn. ES/LS leveres med 
200 vendehoved.

Passer til alle traktorer
Plovens driftssikkerhed og 
levetid afhænger i høj grad af 
vendehovedet. Under både arbejde 
og transport udsættes denne 
vigtige del af ploven for enorme 
belastninger. Vendehovedets 
design gør, at ploven let kan 
tilpasses alle traktormodeller 
uafhængig af hjulbredde eller 
ophængsgeometri.

Udbygningsmulighed
De nye ES/LS plove har mulighed 
for udbygning ligesom andre 
Kverneland plove. Alle 3-, 4- og 
5-furede modeller kan udvides med 
en fure. Alle modeller kan udstyres 
med forskellige typer rulleskær, 
forplove og dybdehjul. Begge 
modeller er specielt tilpasset for 
brug med Kverneland Packomat.
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Kverneland EG & LB Variomat® 

Spar tid, brændstof og penge!

Speciel hærdning

Hovedrammen på EG & LB plovene 
er udført med et gennemgående 
specialhærdet stålrør. Dette giver 
ploven styrken til at klare mange års 
arbejde under de vanskeligste forhold.

Hvis ploven rammer en forhindring 
er Kverneland LB beskyttet med 
springbolte,mens EG er udstyret 
med det unikke Kverneland automat-
udløsersystem, der giver nonstop 
pløjning under alle forhold.

Kverneland LB - en robust 
og effektiv vendeplov til mid-
delsvære og svære jordtyper.

Tilgængelig fra 3 - 6 furer

Kverneland EG & LB er 
blevet en vigtig faktor, når 
det gælder om at udføre
jordbearbejdningen på den 
mest økonomiske måde.
Ploven er opbygget med 
en svær gennemgående 
hovedramme, der giver 
den nødvendige styrke og 
stabilitet under selv de 
vanskeligste forhold.

Kverneland EG & LB leveres i en 
standardversion med en hovedramme 
på 100 x 200 mm ved 3-4 furer, 
og i den kraftige HD-version med 
en hovedramme på 120 x 200 mm 
som 4-6 furet. HD-versionen har 
ligeledes en forstærket forreste 
sektion og er udstyret med det robuste 
300 vendehoved. 4- og 5-furede 
HD-modeller kan udbygges med 1 fure.

Øget kapacitet med Variomat®
Både EG- og LB-modellerne er 
udstyret med det særlige Kverneland 
Variomat® system, som ikke kun giver 
øget kapacitet, men også sparer tid, 
brændstof og penge, samtidigt med 
at kvaliteten af arbejdet og evnen 
til at nedpløje planterester forøges. 
Det geniale system tillader trinløs 
hydraulisk indstilling af furebredden, 
fra 30 og op til 50 cm (12” til 20”) 

afhængig af model. indstillingen 
foregår meget let ved brug af 
et enkelt håndtag fra traktorens 
førerhus.

Præcis udførelse
På samme tid justeres den forreste 
fure automatisk, så der bevares en 
furebredde, der er den samme som 
de resterende plovfurer - en speciel 
Kverneland egenskab - vigtig for 
et præcist pløjearbejde over hele 
marken. 

Kverneland Variomat® betyder også 
øget kapacitet med et væsentligt 
mindre brændstofforbrug. 

Den største forskel
mellem de to plovtyper er, at LB 
er udstyret med faste åse, der 
er beskyttet med individuelle 
springbolte, mens EG er med 
automatiske stenudløsere med de 
karakteristiske bladfjedre.

 

Mindre belastning ved vending
Som ved andre heavy duty, 
liftophængte plove i Kvernelands 
program er der indbygget en 
indsvingscylinder i hovedrammen for 
at reducere belastningen på både 
traktor og plov under vendingen. 
Sammen med et unikt memorysystem 
sikrer dette, at ploven efter 
vendingen returnerer til den ønskede 
furebreddeindstilling. 

Mekanisk indstilling af den forreste 
fure er standard. imidlertid kan der 
leveres en hydraulisk cylinder, der 
anbefales til pløjning på skråninger 
således, at bredden på den forreste 
fure kan kontrolleres under kørslen. 

Kverneland EG/LB leveres med 
vendehoved 200 eller 300 afhængig 
af version og størrelse på ploven, se 
side 39. 

De fleste modeller kan udstyres med 
Kverneland Packomat. Se diverse 
ustyr på side 36, 37 og 38.
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Kverneland EO & LO med Variomat® 

Den højtydende plov til kørsel i  
furen og on-land
Kverneland EO/LO modellerne er fuldt ophængte vendeplove til både on-landkørsel og 
kørsel i furen. Plovene imødekommer kravene fra det moderne landbrug.
Leveres fra 4 til 7 furer.

Når EO/LO-ploven omdannes fra 
on-land-kørsel til kørsel i furen, 
forskydes hovedrammen hydraulisk til 
den ønskede position. Alt betjenes fra 
traktorens førersæde.

Lavt løftekraftbehov
Løftekraftbehovet på traktorens 
trepunktsophæng kan være 
enormt ved en 7-furet liftophængt 
vendeplov. EO/ LO-plovens specielle 
konstruktion og unikke design har 
reduceret vægten med 10-20 % og 
dermed reduceret løftekraftbehovet 
sammenlignet med mange andre plove 
på markedet.

Vendehoved 300 giver kraft til 
vendingen
Til at give den nødvendige vendekraft 
er både EO og LO ploven udstyret 
med det nyeste 300 vendehoved. Dets 
robuste design med en 150mm fast 
vendeaksel tillader ploven at vende 
ubesværet og jævnt samt at udnytte 
kapaciteten fra en 300 hk traktor.  
Sammen med den specielt varme-
hærdede 120x200mm hovedramme og 
det kraftige 300 vendehoved er  
EO/LO-ploven bygget til at modstå alle 
forhindringer under driften og dermed 
sikre en problemfri pløjning.

Øger kapaciteten - sparer tid, 
brændstof og penge
Begge modeller er forsynet med 
Kvernelands unikke Variomat® 
system. Den hydrauliske indstilling 
af furebredden øger ikke alene 
plovens ydeevne, men sparer også 
tid, brændstof og penge samtidigt 
med, at pløjningen og nedpløjningen 
af halmrester forbedres. Det geniale 
ophængssystem tillader en trinløs 
indstilling af furebredden fra 30 til 50 cm 
(12”-20”), der foretages fra traktorsædet 
med et enkelt hydraulikudtag.

Forskellen mellem EO og LO
Forskellen mellem de to modeller er, 
at LO er udstyret med den individuelle 
stensikring via en springbolt/- 
åsbeskyttelse, mens EO-modellen er 
udstyret med de velkendte Kverneland 
automatiske stenudløsere, der tillader 
nonstop pløjning i stenede jorde. Alle 
modeller kan udstyres med rulleskær, 
forplove og kan udbygges med  
1 ekstra fure (Max 7 furer)

Trinvis justering af furebredden
EO og LO plovene leveres også med 
trinvis justering af furebredden til 
35, 40, og 45 cm (14, 16, og 18”) i 5 
cm (2”) intervaller. Alle modeller kan 
udstyres med skiveskær og forplove. 
Se side 36, 37 og 38.

Unik konstruktion
Det er lykkedes Kvernelands ingeniører  
at konstruere den ultimative store plov 
ved brug af den højeste stålkvalitet og 
nyeste kvalitet sammen med specielle 
varmehærdningsprocesser.

En af de vigtigste egenskaber, 
når der pløjes med kørsel i furen, 
er, at det specielle hydrauliske og 
parallelle ophængssystem bevæger 
hovedrammen til en afbalanceret 
position. Dette muliggør en jævn og 

rolig vendeproces uden at forårsage 
stor belastning på traktorophænget. 
(Der kræves en sekvensventil, der 
leveres som ekstraudstyr, til denne 
funktion). 
Det er svært at tro, at en så stor 
plov kan vendes så let. Kraften ved 
vendingen er ikke større end ved en 4- 
eller 5-furet ophængt plov.

On-land/i furen
EO og LO plovene er specielt 
konstrueret med den nødvendige 

styrke til on-land-pløjning eller pløjning 
i furen for traktorer med tvillingehjul 
eller bæltetraktorer. 

Når ploven er i on-land konfiguration 
tillades en stor forskydning på op 
til 1,42 m, så traktorens position 
kan tilpasses førerens ønsker. 
Forskydningens størrelse afhænger 
af model og pløjebredde og måles fra 
vendehovedets center til spidsen af 
den første fure.
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Kverneland PW/RW Variomat®, 
7-14 furer, halvbugseret leddelt vendeplov

Kverneland tilbehør 
Udstyr der holder gang i forretningen
Kverneland har udviklet udstyr , der gør jordbearbejdningen endnu mere effektiv.

Kverneland Packomat
Packomat gør jordbearbejdningen meget lettere. 
Den specielle pakker er integreret i ploven og følger 
ploven under arbejde, vending og transport.

 

Fangarm for jordpakker
Vores komplette program af stærke og pålidelige 
fangarme for jordpakkere monteres direkte til 
vendehovedet for at reducere plovens sidekraft.
 

Originale sliddele
Gennem en revolutionerende ny proces har 
Kverneland udviklet et helt nyt plovskær med 
fremragende slidegenskaber.
Resultatet er et skær, der er hårdt nok til at modstå 
selv de vanskeligste forhold.
 
Kverneland Quick-Fit
Et helt nyt plovskærssystem gør det muligt at skifte 
skærspids i løbet af få sekunder.
Det eneste værktøj, der er behov for, er en 
specialkile og en hammer. 

Tilbehør
Kverneland tilbyder et komplet sortiment af tilbehør 
til alle plovmodeller.

Kverneland AB/AD Variomat®, 
2-5 furer, traditionel plov.

Kverneland BE Variomat®, 
5-8 furer, halvbugseret plov

Det komplette program 
Forskellige behov, forskellige plove

Kverneland PN/RN, 
5-9 furer, halvbugseret vendeplov

Kverneland PB Variomat®, 
4-8 furer, halvbugseret vendeplov

Et komplet program af tilbehør og 
originale sliddele er altid tilgængelige.

Kvernelands plovprogram består af plove i alle typer og størrelser - fra den lille 2-furede 
plov til den største, mest avancerede, bugserede, leddelte 14-furede vendeplov.
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Kverneland fangarm 
for jordpakker 
Stærk og pålidelig

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.

Kvernelands fangarm for jordpakker er 
monteret direkte til vendehovedet for 
at reducere sideværts påvirkninger af 
ploven. Dette overvinder problemerne, der 
er forbundet med brug af en traditionel 
jordpakker monteret til plovrammen.   
 
Kvernelands hærdningsproces giver øget styrke 
til vendehovedet og fangarmen og sikrer dermed 
en fejlfri drift. For hurtig og let betjening leveres 
Kvernelands fangarm for jordpakker med et 
hydraulisk udløsersystem, og en hydraulisk 
indsvingscylinder kan også leveres som 
ekstraudstyr. Kverneland tilbyder et komplet 
program af jordpakker. Spørg efter specialbrochure.

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, 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.

Ligesom alle Kverneland plovene nyder Kverneland Packomat 
også godt af den unikke varmehærdnings proces som den 
specielle fjeder stål er blevet udsat for.

Fjedersystem
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Kverneland originale sliddele 
Gør livet meget lettere

Ny revolutionerende  
hærdeprocesSe efter Kverneland 

pilen. Det er din 
garanti for originale 
dele. - De bedste 
reservedele i verden.

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

En hemmelig proces
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 forskellige hårdheder i 
udvalgte zoner.

Den store udfordring var at lave plovskær 
med den største styrke i slidområderne. 
Hvordan kunne vi overføre hærdeprincippet 
fra spidserne til plovskærene? Med en 
investering på over NOK 10 millioner 
formåede Kvernelands ingeniører at 
udvikle teknikken til en revolutionerende ny 
hærdeproces. Din Kverneland forhandler 
kan nu levere nye og mere slidstærke 
plovskær.

i deres forsøg på at producere sliddele med 
samme hårdhed og slidstyrke som vores, 
anvender konkurrenterne ofte en tykkere 

godstykkelse, men af lavere kvalitet. Det 
kan umiddelbart synes positivt med mere 
at slide på, Men resultatet er oftest modsat. 
Skærene slides hurtigere, og ploven bliver 
ustabil grundet øget kraft med plovens 
træklinie, som resulterer i, at ploven bliver 
sværere at trække. 

Plovskærene fra Kverneland blev fra 
starten designet til at bevare en konstant 
jordsøgning samtidig med, at de gradvist 
slides. De er designet til specielt at passe 
til Kverneland underplove og til at give det 
bedste resultat under alle forhold.

Konkurrenternes sliddele 
kan ikke følge med

Plovskærene fra Kverneland er velkendte for deres 
fortræffelige slidstyrke. Hvert skær er lavet af det 
fineste stål i Europa og gennemgår en revolutionerende 
induktionshærdning.

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.
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Kverneland Quick-Fit 
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

Hurtigere 
og lettere 
at bruge

Stål i 
topkvalitet

Mere 
økonomisk

Længere 
levetid

Bedre 
udnyttelse 

af dele
Sikker 

og hurtig 
udskiftning

Ingen bolte  
til spidserne

Bedre 
jordgennem-
trængning

Mere 
bekvemt

Kverneland Quick-Fit System 
- det hurtigste pit-stop til udskiftning
af plovspidser nogensinde

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.
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Hydraulisk indstilling af 
forreste fure
For lettere indstilling under kørslen, 
specielt når der pløjes på skråninger.

Hurtigkobling
Alle vendehoveder kan udstyres med  
en hurtigkobling, der letter på- og 
afmontering.

Bæreaksler
Kvernelands vendehoveder er konstrueret, 
så tilpasning til alle typer traktorer 
og sporvidder er let. Kat. ii og kat. iii 
bæreaksler kan leveres i følgende længder 
- 825, 860, 935 og 965 mm.

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

Quick-Fit
Quick-Fit systemet 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 
rulleskær 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
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.

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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EM 85/100 200 35/40/45 70/75 3 - 5 - 1040 1390 1550 - - 2450 3100 4050 -

LM 85/100 200 35/40/45 70/80 3 - 5 - 970 1170 1330 - - 2200 3200 3700 -

ES 85/100 200 30 - 50 70/75 3 - 5 - 1200 1360 1700 - - 2700 3900 5200 -

LS 85/100 200 30 - 50 70/80 3 - 6 - 1060 1200 1490 - - 2260 3300 4200 -
LS 115 200 35 - 55 70/80 3 - 4 - 1100 1340 - - - 3200 4200 - -

ED 85/100 200 30 - 50 70/75 3 - 5 - 1050 1220 1720 - - 2600 3600 5400 -
ED 115 200 40 - 55 70/75 3 - 4 - 1200 1490 - - - 2800 4200 - -
ED 85/100 300 30 - 50 70/75 4 - 6 - 1700 1900 - - 4600 6100 -
ED 115 300 40 - 55 70/75 4 - 5 - - 1900 2100 - - - 4800 7600 -

ED-FR 85/100 200 30 - 50 70/75 2 - 3 1110 1430 - - - 2800 3700 - - -

LD 85/100 200 30 - 50 70/80 3 - 5 - 1020 1200 1460 - - 2500 2900 4400 -
LD 115 200 40 - 55 70/80 2 - 4 810 1100 1290 - - 1800 2900 3600 - -
LD 85/100 300 30 - 45 70/80 4 - 6 - - 1350 1550 2000 - - 3300 4600 5600
LD 115 300 40 - 55 70/80 4 - 5 - - 1660 1980 - - - 3900 5900 -

LD-FR 85/100 200 30 - 50 70/80 2 - 3 1060 1350 - - - 2470 3000 - - -

EG 85/100 200 30 - 52 70/75 3 - 5 - 1180 1470 - - - 3100 4300 - -
EG 85/100 300 30 - 52 70/75 4 - 6 - - 1700 1900 2300 - - 4900 6100 8200
EG 115 200 3 - 4

LB 85/100 200 30 - 52 70/80 3 - 5 - 1120 1290 1450 - - 2500 3700 4800 -
LB 115 200 35 - 55 70/80 3 - 4 - 1180 1380 - - - 2900 3800 - -
LB 85/100 300 30 - 52 70/80 4 - 6 - - 1650 1850 2050 - - 3900 5800 6700

150B 100 150 35 - 50 80 3 - 5 - 820 1050 1165 - - 1700 3100 3700 -

EO 85/100 300 30 - 50 70/75 4 - 7 2000 2200 2400 2680 5500 6200 7700 10300

LO 85/100 300 30 - 50 70/80 4 - 7 1800 2000 2200 2400 4700 5200 6200 8600

Specifikationer

* Modeller, der ikke lagerføres i Danmark.

De fleste modeller kan udbygges med en fure. Alle vægte er opgivet netto, uden udstyr monteret. 

Løftekraftbehovet er opgivet med følgende udstyr monteret: dybdehjul, et rulleskær og forplove på alle furer.

Vægte og løftekraftbehov er opgivet for plove med 85 cm underplovsafstand. For plove med 100 cm gennemgang  justeres som 
følger: Vægt + 15 kg pr. fure, løftekraftbehov + 50 kg pr. fure.

De fleste plove med trinløs furebreddeindstilling og underplovsafstand 80/85 cm har en arbejdsbredde mellem 30 og 45 cm, 
mens plove med 95/100 cm har en arbejdsbredde mellem 35 og 50 cm. 

information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group 
forbehold for unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. 
Modeller, specifikationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller 
tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner 
udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre specifikke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, 
f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk tilsynsførende ved Kverneland Group. @ Kverneland Group

Rammemonteret dybde- og transporthjul
Et robust rammemonteret dybde-/transporthjul til 
de fleste 4- og 5-furede plove og til 6-furet 
LD plove. Til ES/LS kræves der et specielt 
beslag bagerst ved transport. (200 x 14,5)*

Bagmonteret dybdehjul
Et robust gummidybdehjul til alle modeller og 
størrelser. Med mekanisk eller hydraulisk stød-
dæmper, der forhindrer chokbelastninger ved 
vending. (200 x 14,5)*

Dybdehjul
Et simpelt dybdehjul til 2-, 3- og 4 furede model-
ler med stålhjul.

Dybdehjul
Et simpelt dybdehjul til 2-, 3- og 4 furede model-
ler med gummihjul.

Bagmonteret dybde- og transporthjul
Et robust bagmonteret dybde-/transporthjul til de 
fleste plovmodeller. Let omstilling fra arbejds- til 
transportposition. Udstyret med støddæmper i 
arbejdsposition. Til transport i halvvendt stilling. 
Dimension= (200 x 14,5)* 

Dobbelt dybde- og transporthjul
Alle store ophængte vendeplove bør 
transporteres på et kombineret dybde- og 
transporthjul. Det kombinerede dybde- og 
transporthjul er monteret på alle 5-, 6- og 
7-furede EO/LO modeller. Kan også monteres 
på andre store modeller. Dimension= (200 x 
14,5)*

Også tilgænelige i dimensionerne 200 x 14,5, 320/60-12TT

Rammemonteret dybdehjul
Dette rammemonterede dybdehjul leveres 
til 4- og 5-furede plove samt til 6-furede 
LD modeller. (200 x 14,5)*

Hydraulisk dybde- og transporthjul
justeres under kørslen, så sten m.m. ikke pløjes 
op, holder korrekt arbejdsdybde under forhold 
med hjulspor og sikrer perfekt isætning og optag-
ning på forageren*

Udstyr - hjul

*

Dybdehjul med hydraulisk stød-
absorbering, bag- eller rammemonteret
Teleskopisk arm for tilpasning til de varierende 
pløjedybder. Gummihjuldimension: 200 x 14,5, 
320/60-12TT, 6.00x9. Stålhjulsdimension: 500x165

MODEL
Ås

type
Fure 

breddde 
cm

Fri-
højde

Antal
furer

Vægt (Kg) Løftekraftbehov (Kg)

TYPE
Under-
plovs-

afstand cm
Vende-
hoved 2-F 3-F 4-F 5-F 6-F 2-F 3-F 4-F 5-F 6-F

Autom.

Springbolt

Autom.

Springbolt
˝

Autom.
˝
˝
˝
˝

Springbolt
˝
˝
˝
˝

Autom.
˝
˝

Springbolt
˝
˝

Springbolt

5-F 7-F 5-F 7-F

Autom.

Springbolt

*

*

*

*

*

*
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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 landbrugbranchen. Sortimentet dækker 
jordbearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.
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Originale reservedele
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. Sammen med et stort centrallager 
placeret centralt i Europa giver det den bedste sikring mod driftstop. 
 
 

 
Kverneland Group Danmark AS  
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32
Telefax +45 65 32 42 24
E-mail: email@kvernelandgroup.dk 

www.kverneland.dk


