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FOCUSMODELLEN 2020
met actieprijzen



FRD 280/320 KLEPELMAAIER
MET 52 CM. SIDE SHIFT
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Klepelmaaier:
• FRD 280/320 
• FHP Plus 200 

Schijveneg:
• Qualidisc Farmer 

5000F
• Qualidisc Pro 3000

Zaaimachines:
• DA 
• E-Drill Compact 

 

• 

Stoppelcultivator:
• Enduro

Onze focusmodellen 2020

    Netto actieprijs: 2.80 m: € 7.700,- ex. BTW
       3.20 m: € 8.000,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.
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Specificaties:

• Machine voor gebruik in front- en achteraanbouw
• 52 cm zijverstelling standaard
• Advies trekkersvermogen 65 - 160 pk
• Rotoraandrijving 5 V-snaren met automatische 

spanner
• Aandrijving 540 of 100 tpm door omwisselen  

poelies
• 13 slagmessen per meter werkbreedte
• Geïntegreerde vrijloop
• Standaard achterrol 245 mm

Uitvoering:

• Dubbelwandig frame voor extra lange levensduur
• Met 2e tegenmes voor beste hakselkwaliteit

Stoppelcultivator:
• Enduro

Onze focusmodellen 2020

    Netto actieprijs: 2.80 m: € 7.700,- ex. BTW
       3.20 m: € 8.000,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

5 V-snaren met 
automatische spanner

Zowel voor als achter de 
trekker te koppelen

13 Klepels p/m. werkbreedte
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 Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig 
 tot 31 december 2020. Getoonde foto’s kunnen afwijken  
  van het focus model.

Specificaties:

• Veelzijdige machine die kan werken in vele posities 
en omstandigheden

• Hydraulische hoekverstelling tot -65 °  tot +90 °
• Aandrijving 5 V-snaren met automatische spanner
• Standaard zelfreinigende achterrol 195 mm
• 13 slagmessen per meter werkbreedte

Uitvoering met standaard:

• Dubbelwandig frame voor extra lange levensduur
• Met tegenmes voor beste hakselkwaliteit

FHP PLUS 200 KLEPELMAAIER
HYDRAULISCHE ZIJ-VERSTELLING TOT 153 CM

    Netto actieprijs: 2.00 m: € 8.500,- ex. BTW
      2.30 m: € 8.850,- ex. BTW

REGISTREER UW KVERNELAND MACHINE!
REGISTREER NU

13 Klepels p/m. 
werkbreedte

Hydraulische hoekverstelling
tot -65 ° tot +90 °

Geïntegreerde vrijloop & 
dubbele groothoekaftakas

5 V-snaren met 
automatische spanner
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 Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig 
 tot 31 december 2020. Getoonde foto’s kunnen afwijken  
  van het focus model.

FHP PLUS 200 KLEPELMAAIER
HYDRAULISCHE ZIJ-VERSTELLING TOT 153 CM

    Netto actieprijs: 2.00 m: € 8.500,- ex. BTW
      2.30 m: € 8.850,- ex. BTW

REGISTREER UW KVERNELAND MACHINE!
REGISTREER NU

Registratie geeft u direct toegang tot de laatste in-
formatie over uw Kverneland machine. Daar bovenop 
krijgt u van ons  1 jaar extra garantie op uw nieuwe 
machine*.

Na de registratie van uw nieuwe machine ontvangt u 
van ons een bevestigingsmail.

Registreer uw machine met serienummer op: mijnkver-
neland.nl

*uitsluitend geldig op nieuwe machines

De 1 jaar extra garantie ontvangt u bovenop de 
standaard 1 jaar fabrieksgarantie. Het werktuig moet 
binnen 1 maand na aflevering geregisteerd worden om 
1 jaar extra garantie te ontvangen.

Kijk op onze website naar de algemene voorwaarden.
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Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020.  
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Specificaties:

• Breed werken met minder hefvermogen
• Goede inmenging en snijkwaliteit
• Hittebehandelde conische schijven
• Onderhoudsvrije hoekcontactlagers
• Eenvoudig instellen van werkdiepte
• Tegelijk zaaien mogelijk met  

A-drill compact zaaimachine

Uitvoering:

• Conische schijven ° 520 x 5 mm
• Mechanische diepteverstelling
• Kooirol
• Vingereg
• Zij-platen

QUALIDISC FARMER 5000F
De slagvaardige lichtgewicht

    Netto actieprijs: 5 m: € 22.000,- ex. BTW
                             6 m: € 24.500,- ex. BTW

Hoog gewicht per schijf. 
Volledig lossnijden over de 
gehele werkbreedte

Conische schijven met kleine nokjes 
en extreem lange levensduur

Eenvoudige instelling van 
de werkdiepte
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Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020.  
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Conische schijf, constante hoek
Het belangrijkste onderdeel van de schijveneg is de schijf zelf. De geharde schijf heeft een diameter van °520 
mm en is zeer slijtvast en conisch van vorm.
Het voordeel hiervan is de altijd gelijke snijhoek in de bodem. Bij een bolle schijf neemt de snijhoek af en 
zal de indringing en werking dus ook minder worden. Daarom kan alléén een conische schijf goed blijven 
werken!

QUALIDISC FARMER 5000F
De slagvaardige lichtgewicht

    Netto actieprijs: 5 m: € 22.000,- ex. BTW
                             6 m: € 24.500,- ex. BTW

Opties
Artikelnr. Beschrijving Brutoprijs

RF31894K0 Dubbele kooirol | 5 m.| 400 mm € 3.405

A135385832 Actiflex | 5 m F | 580 mm € 5.510

A135415132 Hydraulische diepteverstelling i.p.v. mechanisch €    315

A135069535 Verlichting Qualidisc opklapbaar € 1.100

A135016632 Waarschuwingsborden Franse uitvoering €   85

Eenvoudige instelling van 
de werkdiepte

    Dubbele kooirol        Actiflex Roller       Actiring

1. Dubbele kooirol - exacte dieptegeleiding, goed mengend effect door hoge draaisnelheid
2. Actiflexroller - hoog draagvermogen, mengende werking, vlakke herverdeling
3. Actiring - goede verdichting ondergrond, met messen voor extra verkruimeling
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Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Specificaties:

• Compact en sterk
• Goede inmenging en snijkwaliteit
• Simpele instellingen
• Conische schijven voor een constant snijdende  

werking
• Onderhoudsvrije lagering
• Zaaien tijdens stoppelbewerking
• De Qualidisc kan worden uitgevoerd met de A-drill 

200 of 500 zaaitank

Conische schijf, constante hoek

Het belangrijkste onderdeel van de schij-
veneg is de schijf zelf. De geharde schijf heeft een 
diameter van 600 mm en is zeer slijtvast en conisch van 
vorm.

Het voordeel hiervan is 
de altijd gelijke snij-
hoek in de bodem. Bij 
een bolle schijf neemt 
de snijhoek af en zal de 
indringing en werking 
dus ook minder wor-
den. Daarom kan alléén 
een conische schijf 
goed blijven werken!

QUALIDISC PRO 3000
DE PERFECTE SCHIJVENEG

 Netto actieprijs:  3 m: € 13.700,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Brede range nalooprollen 
beschikbaar Constante snijhoek en 

inmenging van gewasresten 
in de bodem

Grote 600 mm. conische
 schijven, extreem lange
 levensduur
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Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Het voordeel hiervan is 
de altijd gelijke snij-
hoek in de bodem. Bij 
een bolle schijf neemt 
de snijhoek af en zal de 
indringing en werking 
dus ook minder wor-
den. Daarom kan alléén 
een conische schijf 
goed blijven werken!

QUALIDISC PRO 3000
DE PERFECTE SCHIJVENEG

 Netto actieprijs:  3 m: € 13.700,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Dubbele kooirol          Actiflex Roller                           Actiring

Uitvoering: 

• Grote conische schijven ° 600 x 6 mm
• Mechanische diepteverstelling

• Kooirol
• Vingereg
• Zij-platen

Opties
Artikelnr. Beschrijving Brutoprijs

RF31889K0 Dubbele kooirol | 3 m.| 400 mm € 1.975

A135021832 Actiflex | 3 m F | 580 mm € 3.075

RF29974K0 Hydraulische diepteverstelling i.p.v. mechanisch €   495

A135069232 Verlichting Qualidisc 3 m €   980

A135016632 Waarschuwingsborden Franse uitvoering (i.c.m. 
verlichting)

€     85

1. Dubbele kooirol - exactie dieptegeleiding, goed mengend effect door hoge draaisnelheid
2. Actiflexroller - hoog draagvermogen, mengende werking, vlakke herverdichting
3. Actipack - hoge herverdichting en verkruimeling, ook op  zware gronden
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Uitvoering: 

• Pneumatische zaaimachine voor opbouw op rotorkopeg met 3 m. werkbreedte
• 24 CX schijfkouters, zelfreinigend en slijtagevrij door stalen en kunststof schijf
• 750 Liter tank voorzien van tankzeef en afdekzeil
• 1 Doseerunit van 2 - 380 kg/ha eenvoudig instelbaar
• Opklapbaar laadplatform met trap
• Mechanische hectareteller
• S-Tand na-eg 10 mm
• Hydraulisch aangedreven blazer met toerenteller
• Eenvoudig af te bouwen m.b.v. standaard parkeersteunen

KVERNELAND DA ZAAIMACHINE
DE KLASSIEKE PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

  Netto actieprijs: € 13.300,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Licht en compact, gunstig 
zwaartepunt

Eenvoudig af te stellen 
zaaimachine

CX schijfkouter voor 
nauwkeurige zaaidiepte
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KVERNELAND DA ZAAIMACHINE
DE KLASSIEKE PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

  Netto actieprijs: € 13.300,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Opties
Artikelnr. Beschrijving Brutoprijs

AA010243 Mechanische blazeraandrijving i.p.v. hydraulisch Prijs op aanvraag

AA010558 Verlichtingsset €    675

AA010569 Verlichtingsset Franse uitvoering €    765

AA822251 Opbouw driehoek €    415

AA010272 Hydraulische markeurs voor e.w. ventiel €  1.585

Licht en compact, gunstig 
zwaartepunt

CX schijfkouter voor 
nauwkeurige zaaidiepte



Specificaties: 
• Toegankelijke zijdelings geplaatste ELDOS  

doseerunit
• ELDOS doseerunit is standaard elektrisch 

aangedreven en ISOBUS aangestuurd
• Centrale diepte- en drukverstelling van de vingereg
• Zeer nauwkeurige zaadafleg en opkomst
• Onafhankelijke diepteverstelling van rotorkopeg en 

zaaimachine
• Gunstig zwaartepunt voor minimaal hefvermogen

Uitvoering: 

• 1100 Liter inhoud
• 24 CX-II Zaaikouters
• Hydraulisch uitheffen kouterbalk 3 m.
• Na-eg S-type 10 mm tanden, 3 m.
• Verlichtingsset op na-eg
• Egalisatiebalk 3 m.
• Armen nalooprol EURO paralellogram
• Pakkerwals 3 m. D575 EURO

 KVERNELAND E-DRILL COMPACT
WAAR COMFORT EN COMPACT SAMENKOMEN

  Netto prijs:  3 m. € 32.500,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.
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Doseerunit handig aan zijkant, 
makkelijk bereikbaar

EURO-koppeling voor nauwkeurige 
diepte instelling en snel afkoppelen

ELDOS elektrische doseerunit, 
zeer gebruiksvriendelijk

Zeer eenvoudige ISOBUS 
bediening



Uitvoering: 

• 1100 Liter inhoud
• 24 CX-II Zaaikouters
• Hydraulisch uitheffen kouterbalk 3 m.
• Na-eg S-type 10 mm tanden, 3 m.
• Verlichtingsset op na-eg
• Egalisatiebalk 3 m.
• Armen nalooprol EURO paralellogram
• Pakkerwals 3 m. D575 EURO

 KVERNELAND E-DRILL COMPACT
WAAR COMFORT EN COMPACT SAMENKOMEN

  Netto prijs:  3 m. € 32.500,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Geldig tot 31 december 2020. 
Getoonde foto’s kunnen afwijken van het focus model.

EURO aansluiting voor solo 
gebruik

Ondanks het geïntegreerde concept van de E-drill, is 
het ook mogelijk om snel en veilig de rotorkopeg als 
solo werktuig te gebruiken. De kouterbalk is eenvoudig 
afkoppelbaar via de EURO snelkoppeling. 
Voor een beter zicht en lager eigen gewicht bij sologe-
bruik van de kopeg, kan de tank ook worden
afgenomen.

ELDOS elektrisch aangedreven 
doseerunit
ELDOS is de elektronische doseerunit voor 
Kverneland pnuematische zaaimachines. Het is de in-
telligente oplossing voor perfect zaaien. De rotherken-
ning herkent de rotor automatisch en geeft het aan 

als deze niet correct is. Instellingen en afdraaiproeven 
kunnen worden opgeslagen voor hergebruik. Maximaal 
gebruiksgemak, instelbaar vanaf de trekkestoel.
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Opties
Artikelnr. Beschrijving Brutoprijs

EDM16003024 E-Drill Maxi 1600l i.p.v. Compact met 1.100l. € 3.100

AA210082 Afneembare zaadtank E-drill (incl. parkeer-
steunen)

€ 1.565

AA210151 Hydraulische markeurs | 3 m. €    910

AA210505 Werklampen (incl. LED licht in zaadtank) €    415

AA822056 Geharde snelwisseltanden | 3 m. €    730

AA825203 Schijvenpakkerwals | 3 m. EURO € 3.250

AA822301 Sporenwissersteunen | 3 m. €    415

AA822312 Sporenwissers breekbout (2 stuks) €    515

ELDOS elektrische doseerunit, 
zeer gebruiksvriendelijk

Zeer eenvoudige ISOBUS 
bediening
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Specificaties:

• Uitermate geschikt voor trekkers met een lage  
vermogensbehoefte

• Universele, 3 balks stoppelcultivator met een werk-
diepte van 5 tot 30 cm

• 3 Balks frame voor een optimale menging en een 
blokkage vrije werking

• Ruime keuze in scharen, nalooprollen en andere 
accessoires

• Perfect afleggen van zaaibed
• Standaard hydraulische diepte instelling i.c.m. vul-

plaatjes

Het Knock-On® snelwisselsysteem
Knock-On is een door Kverneland gepatenteerd systeem 
en veruit de snelste manier om punten van een cultiva-
tor of ploeg te verwisselen. Hetzij voor het aanpassen 
van de werking of voor het vervangen van slijtdelen. Dit 
gebruiksvriendelijke systeem werkt bij een diepte van 3 
tot 35 cm. en is erg economisch gezien de lage 
trekkracht. Hierdoor 
reduceert het brand-
stofverbruik. Bovendien 
geven de Knock-On 
punten een verbeterde 
indringing in de grond. 
Met de meegeleverde 
wisselspie is het enige 
wat u nodig heeft een 
hamer om de punten 
binnen enkele secon-
den te kunnen verwis-
selen!

Kverneland Enduro 
DE PERFECTE STOPPELCULTIVATOR

   Netto actieprijs*:  
   3 m: € 9.000,- ex. BTW | 4 m: € 17.500,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Getoonde foto’s kunnen afwijken. *Actieprijs geldig tot 31-12-2020

Knock-On snelwisselsysteem 
voor snel wisselen van diverse 
beitels en scharen

Egalisatie sleeptanden voor 
perfecte vlakke afwerking

Onderhoudsvrije unieke holle 
C-tand

Uitvoering: 

• Tanden voorzien van breekboutbeveiliging
• 80 mm Deflecors
• 150 mm Knock-On punten
• Egalisatie sleeptanden
• Kooirol 550 mm

NIEUW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Getoonde foto’s kunnen afwijken.
 *Actieprijs geldig tot 31-12-2020
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Het Knock-On® snelwisselsysteem
Knock-On is een door Kverneland gepatenteerd systeem 
en veruit de snelste manier om punten van een cultiva-
tor of ploeg te verwisselen. Hetzij voor het aanpassen 
van de werking of voor het vervangen van slijtdelen. Dit 
gebruiksvriendelijke systeem werkt bij een diepte van 3 
tot 35 cm. en is erg economisch gezien de lage 
trekkracht. Hierdoor 
reduceert het brand-
stofverbruik. Bovendien 
geven de Knock-On 
punten een verbeterde 
indringing in de grond. 
Met de meegeleverde 
wisselspie is het enige 
wat u nodig heeft een 
hamer om de punten 
binnen enkele secon-
den te kunnen verwis-
selen!

Kverneland Enduro 
DE PERFECTE STOPPELCULTIVATOR

   Netto actieprijs*:  
   3 m: € 9.000,- ex. BTW | 4 m: € 17.500,- ex. BTW

Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Getoonde foto’s kunnen afwijken. *Actieprijs geldig tot 31-12-2020
Vraag uw Kverneland dealer naar de voorwaarden. Getoonde foto’s kunnen afwijken.

 *Actieprijs geldig tot 31-12-2020

Opties
Artikelnr. Beschrijving Brutoprijs

A135708332 Meerprijs non-stop veerbeveiliging i.p.v. breekbout € 2.705

A135408032 Knock-On 80 mm punt (i.p.v. 150 mm) -€   135

A135408232 Knock-On 250 mm punt (i.p.v. 150 mm) €    150

A135021832 Actiflex 3 m.| 5.80 m.  ringenwals (i.p.v. kooirol) € 3.075

A135378432 Actipack 3 m. | 5.60 m met messen en schrapers 
(i.p.v. kooirol)

€ 3.815    

A135810932 Verlichting €    615

A135778530 Waarschuwingsborden Franse uitvoering (alleen in 
combinatie met verlichting)

€     85

1.  Dubbele kooirol - exacte dieptegeleiding, goed mengend effect door hoge draaisnelheid
2. Actiflex - hoog draagvermogen, mengende werking, vlakke herverdichting
3. Actipack - hoge herverdichting en verkruimeling, ook op zware gronden

Enduro 3 m. star
Leverbaar in diverse werkbreedten. Kverneland 
maakt gebruik van een kokerprofiel dat een speciale 
hardingsbehandeling heeft ondergaan. Hierdoor kan 
het frame enorme belastingen verwerken.

Enduro 4 m. fold
Ook opklapbaar leverbaar. Deze is voorzien van een auto-
matisch transportslot en parkeersteunen, zodat de machi-
ne opgeklapt kan worden vervoerd en in de schuur gepar-
keerd. De machine blijft hiermee binnen de 3 m. breedte.



• Klepelmaaiers
• Cultivatoren
• Schijveneggen
• Pakkers en Rollen
• Ploegen
• Rotorkopeggen
• Zaaimachines
• Precisie zaaimachines
• Schijvenstrooiers
• Spuiten
• Precisie Landbouwoplossingen

WHEN FARMING MEANS BUSINESS
www.kverneland.nl

Actie is geldig tot 31-12-2020. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kverneland Group behoudt zich het recht
 voor om actievoorwaarden te wijzigen tijdens de actieperiode zonder voorafgaande communicatie hierover.


