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Accord

Mechanische precisiezaaimachine
Monopill

Professioneel 
precisie zaaien  
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Technologie en innovatie voor 
een maximale opkomst en 
opbrengst
Kverneland Accord is de pionier op het gebied van precisie 
zaaimachines met het "nul afl eg" principe. De Monopill S met 
mechanische en Monopill SE met elektrische aandrijving is 
ontwikkeld voor het professioneel zaaien van bieten, koolzaad en 
cichorei. De IsoMatch Tellus bedieningsterminal, is de ISOBUS 
oplossing voor een  eenvoudige bediening en exact zaaien.
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Gelijkmatige zaaidiepte en optimale 
b e d e k k i n g  z i j n  b e s l i s s e n d e 
voorwaarden  voor  een  goede 
opkomst en maximaal rendement. 

Met de Monopill is de omtreksnelheid 
van de zaaischijf precies even hoog 
als de rijsnelheid met als resultaat de 
"nulafleg". Het diep in de zaaikouter 
liggende zaaihuis zorgt voor een kleine 
valhoogte van slechts drie centimeter. 
Deze combinatie garandeert een 
exacte afleg zonder wegrollen van 
het zaad. Zo maakt de Monopill snel 
werken en daarmee een maximale 
oppervlaktecapaciteit mogelijk. 

De gepatenteerde tweede zaadkamer 
voorkomt dubbelen en beschadigd 
zaaizaad. Speciaal gevormde zaadcellen 
in de zaaischijf nemen de zaden op. De 
overtollige zaden vallen weer terug in de 
zaadkamer.  

Ook onder de zwaarste omstandigheden 
garandeert het parallellogramgeleide 
voorloopwiel de exacte diepte van de 
Monopill S en SE. 

De zaaidiepte kan eenvoudig en zonder 
gereedschappen worden geregeld 
via een gatenbeugel. Tussendrukrol, 
toestrijker en nalooprol zorgen voor 
goed contact met de ondergrond, 
toedekken van het zaad en aandrukken 
van het geheel. 

De zaadbakken kunnen eenvoudig 
worden gevuld via de stofdichte 
schuifdeksels. Het legen van de 
zaadbakken gaat eenvoudig via een 
veerbelaste losklep aan de zijkant. 

De laagste valhoogte op de markt en de "nulafleg" 
zorgen bij beide aandrijfsystemen voor een exacte 
afleg. 

ISOBUS
Een breed pakket van elektronische 
bedieningen zijn leverbaar voor de 
Monopill, passend aan uw eisen. 

De ISOBUS technologie maakt het 
mogelijk, om de machine te 
bedienen met een ISOBUS 
compatible terminal, zonder gebruik 
te maken van aparte terminals. 
Naast de IsoMatch Tellus en FOCUS 
terminals van Kverneland, hebben 
sommige trekker- en 
machinefabrikanten hun eigen 
ISOBUS bedieningsterminal. 

Standaard zaairij: het parallellogramgeleide 
voorwiel garandeert ook onder zware omstan-
digheden een precieze diepte afstelling. 
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Monopill SE,
6 meter, 12 rijen met paral-
lel hydraulisch opklapbaar 

frame

Machines voor bedrijven van elke omvang

Met de optionele vooropkomstmarkeurs worden de 
spuitsporen aangelegd

Monopill SE, 9 mtr, 18 rijen met parallel hydraulisch opklapbaar frame 

De Monopill S & SE is met 6 tot 24 zaai-elementen leverbaar.

De starre frames zijn verkrijgbaar in werkbreedten van 3m, 6m, 9m en 12m. Het comfortabele en tijdbesparende 
hydraulische in- en uitklapbare frame is verkrijgbaar met 6- en 9 meter werkbreedte. De transportbreedte van alle 
Monopill modellen bedraagt maximaal 3 meter. 
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De Monopill S & SE precisie zaai-
machines hebben zich in de prak-
tijk bewezen, wat betreft stabili-
teit en overzichtelijkheid van het 
frame. 

Dankzij de elektro-hydraulische bedie-
ning kunnen de parallel opklapbare fra-
mes eenvoudig en comfortabel vanuit de 
trekkercabine worden bediend. 
Extra accessoires, zoals een microgra-
nulaatstrooier, parallel kluitenruimer of 
rijpadschakeling kunnen probleemloos 
worden opgebouwd. 
De Monopill S is voorzien van onder-
houdsvrije kogellagers en  onderhouds-
vrije schakelkasten. De  zaaiafstand kan 
gemakkelijk worden ingesteld. 
Het zaaihuis van de Monopill SE wordt 
met een variabele snelheid aangedreven 
door een elektro motor. Er zijn geen me-
chanische aandrijf delen aanwezig. 

Monopill SE, 
6 meter, 12 rijen met parallel-hydraulisch 
opklapbaar met microgranulaat strooier

Robuust frame, veel vrije ruimte en 
soepel lopende aandrijving

12 mtr 24 rijen met star frame 
en lengte transport
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Monopill SE-zaaielement
voor mulch zaaien
- 12 v aandrijfmotor
- Monoflex drukrol
- tussendrukrol 
- dubbelzijdige toestrijker

Monopill SE: 

Elektrisch of mechanisch aangedreven 
zaai-elementen 

Monopill S zaairij voor mulch 
zaaien, aangedreven door ketting en 
vingeraandrukrol

De aandrijflijn met kogellagers 
van de mechanisch aangedreven 
Monopill S is zo geplaatst, dat er 
bij wisselende rijsnelheden geen 
schokkende beweging van de 
zaaischijf ontstaat. 

Monopill S: 

Elektr ische aandri jving met 
zaaicontrole, direct vanuit de 
t rekkercabine  met  ISOBUS 
technologie.

De Monopil l  SE is de variant voor 
grote bedrijven en loonwerkers. De 
basisconstructie is gelijk aan die van 
de mechanische Monopi l l  S, maar 
de zaaihuizen worden direct  door 
een 12V-motor  aangedreven.  De 
machine is daarom niet uitgevoerd 
met mechanische aandrijfonderdelen, 
zoals een schakelkast, aandrijfassen 

of kettingen. De Monopill SE is met de 
meest moderne snufjes uitgerust. Talloze 
functies, zoals de standaard zaaicontrole 
vereenvoudigen de bediening. 

De belangrijkste kenmerken op 
een rijtje:
■ Traploze verstelling van de 

zaaiafstanden van 12,5 tot 25cm 
vanuit de trekkercabine.

■ Optioneel geïntegreerde 
rijpadschakeling. 

■ Over- en onderdoseren bij de 
perceelsranden en rijpaden. 

■ Halve werkbreedte schakeling.

■ Zaai-elementen kunnen individueel 
worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij 
gerende percelen. 

■ Bedieningsterminal slaat gegevens per 
perceel op voor verdere verwerking.

■ Veiligheid door permanente controle: 
de bedieningsterminal controleert 
voortdurend de bedrijfsstatus van elk 
zaai-element en geeft deze weer op 
het display. 
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BAA
B

Drukrollen voor alle bedrijfsomstandigheden 

Hoogste opkomst, 
maximaal rendement

De Monopill zaai-elementen zijn 
standaard met de Monoflex-drukrol 
uitgerust. De rubberen band plakt niet 
en levert zowel onder vochtige als 
droge omstandigheden zeer goed 
werk. 

Vingerdrukrollen kunnen vooral op 
droge, vorstgevoelige en zware grond 
worden gebruikt. 

Eenvoudig vullen en legen

Monoflex drukrol Vingerdrukrol

Toestrijker met vinger drukrol
De V-vormige zaaikouter maakt een 
scherpe zaaivoor waarin het zaad 
wordt gelegd. De toestrijkers bedekken 
het zaad met losse grond. De losse 
grond (B) is minder dan de zaaidiepte 
(A).

→ Het kiemende plantje 
wordt beschermd door het ont-
stane "micro klimaat"

Toestrijker met conische 
drukrol
De V-gevormde zaaikouter maakt 
een scherpe zaaivoor. De instelbare 
toestr i jkers zorgen dat het zaad 
bedekt wordt met losse grond. De 
hoeveelheid losse grond (B) is gelijk 
aan de zaaidiepte (A). 
→ Meest gekozen rol.   
Ideaal voor natte en plakkerige 
omstandigheden

De Monopill zaai-elementen kunnen met 
Monoflex of vingerdrukrollen worden uit-
gerust.
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Normaal- en mulch zaaien met dezelfde 
machine

Voor het mulch zaaien wordt 
alleen het Farmflex voorloopwiel 
vervangen door loopwielen met 
dubbele snijschijven. De kouter 
trekt vervolgens een zuivere 
zaaivoor voor precies afleggen 
van het zaaizaad. 

Voor het zuiver insni jden van de 
bodembedekking, werkt de Monopill 
met een dubbele schijf. Op basis van 
de bodemomstandigheden kunnen er 
drie snijdiepten worden ingesteld.  

Drukt niet, schuift niet, maar snijdt! Ook 
met de mulch-zaaiversie, is normaal 
zaaien zonder opnieuw om te bouwen 
mogelijk. 
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Koolzaad en cichorei zaaien met de Monopill

Synergie-effecten van 
bestaande mechanisatie

Naast  su ikerb ieten  kan  de 
Monopill ook koolzaad en cichorei 
zaaien. Zo kan het rendement van 
de machine aanzienlijk worden 
verbeterd. 

Precisie zaaien van koolzaad wordt al sinds 
enkele jaren bij zaaizaadvermeerdering in 
de praktijk gebracht. Door het toegenomen 
gebruik van hybride koolzaadsoorten 
wordt het echter ook voor teeltbedrijven 
interessant om de korrels per m2 precies 
te verspreiden en zo kosten voor zaaizaad 
te besparen. 

Bij het zaaien van koolzaad, wordt in 
de regel een rijenafstand van 45 cm 
aangehouden. Deze rijenafstand biedt 
ruimte voor gebruik van schoffelmachines. 
Afhankelijk van de plek en de soort 
varieert de korrelafstand van 5 en 8 cm.

Uit diverse praktijkproeven blijkt 
dat de opbrengst bij precisiezaaien 
van koolzaad gel i jk is met de 
conventionele zaaimethode. Bij 
precisiezaaien wordt echter minder 
zaaizaad verbruikt. 

De Monopill kan ook gepilleerde 
en mini cichorei zaaien. Deze 
cichorei wordt verbouwd in het 
kader van de suikerwinning voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 

De rijenafstand is eveneens 50 cm. 
Het zaaizaad wordt in de rij met 
een onderlinge afstand van 10 cm 
afgelegd, de zaaidiepte van 0,5 cm 
is extreem gering. 

Micro-granulaat strooier

De meeste modellen van de Monopill S 
& SE serie kunnen worden voorzien van 
een micro-granulaat strooier. De 35 liter 
kunststof tanks worden afhankelijk van de 
werkbreedte per 2 of 3 rijen opgebouwd. 

Versch i l l ende  doseersch i j ven  z i j n 
beschikbaar voor verschillende giften en 
verschillende granulaten. 

De micro-granu laat  s t roo ier  wordt 
mechan isch aangedreven door  de 
Monopill S & SE. 

Beter rendement van de Monopill door 
bredere inzetbaarheid
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Elektrische 
aandrijving

De nieuwste Universele ISOBUS Terminal, ontwikkeld door Kverneland Group, is de IsoMatch 
Tellus. Met behulp van ISOBUS als standaard, kan de IsoMatch Tellus communiceren met alle 
ISOBUS machines en is deze terminal ook uitgerust om te werken met GPS aangestuurde 
systemen. 
Het eenvoudig te gebruiken touch screen is ontworpen voor gebruiksgemak, ongeacht de 
taak. Een prachtig zicht op de twee schermen, om zowel de prestatie van het werktuig, als 
ook het gebruik van en het toezicht op andere toepassingen, zoals IsoMatch GEOcontrol, 
mogelijk te maken. 
• Twee ISOBUS-interfaces in één terminal
• Geïntegreerde trekker ECU
• aansluiting voor GPS-ontvangers of andere externe gegevens bronnen
• Mogelijkheid voor het aansluiten van een camera
• Flexibel, ergonomisch en gebruiksvriendelijk ontwerp

Precies zaaien met GEOcontrol & GEOseed

Parallel zaaipatroon, bieten Parallel zaaipatroon, maïs

45 graden zaaipatroon, pompoenen

GEOcontrol - Kosten besparend
Hoe preciezer en gelijkmatiger een zaadje wordt gezaaid, des te 
beter is de oogstmogelijkheid en de uiteindelijke opbrengst. Zaaien 
met GPS en GEOcontrol in combinatie met een elektronisch 
aangedreven zaai-element is een grote stap in precisie en efficiënt 
werken. 
Elk zaaielement van de zaaimachine met e-drive is voorzien van 
een elektromotor en kan in combinatie met GPS en GEOcontrol, 
elk individueel zaai-element automatisch aan- en uitschakelen op 
de exacte plaats, zodat er geen overlap plaatsvindt. Dit is extra 
voordelig bij gerende percelen en op de kopakker. Daarnaast is 
het systeem zeer betrouwbaar in het donker, zodat er ook in de 
avonden en nachten gezaaid kan worden.  

GEOseed® - Precies tot op het einde
GEOseed® is optioneel leverbaar voor de Monopill SE. In 
combinatie met GEOcontrol en RTK-GPS, kan de Monopill SE met 
GEOseed®, parallel of in diamanten patroon zaaien.

• Zaadafleg in parallel of diamant patroon 
• Optimale benutting van de voedingsstoffen uit de bodem - door 

het gelijk groeien van de planten
• Vermijden van water- en winderosie in heuvelachtig terrein
• Afhankelijk van zaadafstand is "overdwars" teelt mogelijk
• Gepatenteerd systeem
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Technische Gegevens

Monopill frame 6 r. star 12 r. star 18 r. star 24 r. star 12 r. PH 18 r. PH

Banden 5.00 - 15 met IsoMatch Tellus en mecha-
nische aandrijving

     

Banden 26 x 12.00 STG - alleen met Monopill SE      

7-traps schakelkast    -  

Lengte transport inrichting -    - -
Handmatig bediende markeur  - - - - -
Dubbele hydraulisch klapbare markeur -     

Visus      

SE (elektronische aandrijving)      

Rijspoormarkering met Monopill SE      

Rijspoormarkering voor Monopill S    -  

Hectaremeter    -  

Verlichting  - - -  

Hellingschijf      

Rijbreedte in cm 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Totale gewicht (kg) in basisuitvoering 400 910 1750 2800 1250 2180
Micro-granulaat strooier      op aanvraag

Monopill S zaai element 
(zonder zaaischijf)

Normaal 
zaaien

Tandem Mulch 
zaaien

Parallellogramophanging met geïnte-
greerde kettingaandrijving en hefin-
richting

  

Kluitenruimer   -
Dubbelzijdige schijftoestrijker - - 

Monoflex drukrol   

Vinger drukwiel  - 

Enkelvoudige zaadbak, inhoud (l) 9 9 9
Gewicht zaaielement ca. (kg) 50 59 63

 Standaard uitvoering   Accessoires —  Voor dit type niet leverbaar

Zaaiafstanden voor 7-traps schakelkast

Trap Zaaischijf
Bieten Cichorei Koolzaad

A4 A5 A6 B8 C12 C18
1 18,0 14,0 12,0 8,8 6,0 3,9
2 19,0 15,0 12,5 9,4 6,3 4,2
3 20,0 16,0 13,0 9,8 6,6 4,4
4 21,0 16,5 14,0 10,4 6,9 4,6

5 22,0 17,5 14,5 10,8 7,3 4,8
6 23,0 18,0 15,0 11,4 7,6 5,0
7 24,0 19,0 16,0 11,8 8,0 5,3

De Visus telt de zaden tijdens het zaaien. Bij 
een onderbreking in de zaadlevering, wordt 
een hoorbaar en zichtbaar alarm onmiddelijk 
geactiveerd. De Visus geeft het bewerkte 

areaal aan, de arbeidstijd en de rijsnelheid. 
Geschikt voor alle soorten zaden (behalve 
koolzaad). Hoge mate van betrouwbaarheid 
voor loonwerkers en boeren. 

De in de cabine gemonteerde Visus (optionele elektronische controle) bewaakt 
voordurend de werking van de machine en waarschuwt de bestuurder bij een 
storing binnen het zaaihart. 

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen ba-
sis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specifi caties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem 
daarom contact op met uw locale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de 
getoonde of beschreven specifi caties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifi eke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er vei-
ligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijde-
ren, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.                                        © Kverneland Group Soest GmbH.

De Focus is de eenvoudige bedieningsterminal 
voor ISOBUS werktuigen van Kverneland 
Group alleen. De Focus 2 biedt dezelfde 

bedieningsmogelijkheden als de Tellus 
terminal. 

FOCUS 2 bedieningsterminal
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Kverneland Group
Kverneland Group is één van de grootste, internationale 
bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en 
distributie van landbouwmachines en service.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een 
unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. Kverneland 
Group biedt een uitgebreid pakket van systemen voor de professionele 
agrarische sector, bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, 
zaaien, strooien, spuiten en elektronische oplossingen voor tractoren 
en machines. 

Original Spare Parts
De reservedelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld 
voor een betrouwbare, veilige en optimale prestatie en 
zorgen bovendien voor een levenscyclus met lage kosten. 
Hoge kwaliteitsstandaarden worden bereikt door gebruik 
van innovatieve productiemethoden en gepatenteerde pro-
cessen in al onze productielocaties. 

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van partners, 
die u ondersteunen met service, technische kennis en originele on-
derdelen. Om onze partners te ondersteunen leveren we reservedelen 
van hoge kwaliteit en een efficiënte onderdelenorganisatie over de hele 
wereld.

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland:
Postbus 180, 8250 AD Dronten
Tel.: +31 321 387100, Fax: +31 321 387111
E-mail: benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kantoor België
Essenestraat 18A, 1740 Ternat
Tel.: +32 2 5828002, Fax: +32 2 5827501
E-mail: kverneland.belgium@online.be

www.kverneland.nl

Bekijk al onze videos op YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

“Like” ons op facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Volg ons op Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


