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Stroje Köckerling v roce 2015
Pro výrobce Köckerling – producenta strojů na zpracování půdy
a setí a okrajově na ošetření TTP nastal v polovině loňského
roku významný zlom, přišel na zemědělský trh s ucelenou nabídkou nových diskových strojů pro vlastní zpracování půdy a setí.
Novinky uvedené na evropský trh byly dlouhodobě odzkoušeny
v různých půdních podmínkách včetně českých a slovenských.
Zkoušky probíhaly již od roku 2012 a naši zemědělci tak mohou
letos nakupovat ověřené stroje, vývoj probíhal mimo obchodní
činnost. Pro rok 2015 jsou tak připraveny tři řady nových diskových strojů, dvě z nich se zaměřují na mělké či hluboké zpracování půdy, třetí je z oblasti setí.

Mělké zpracování půdy obstarává řada krátkých diskových
podmítačů s obchodním názvem
Rebell classic. Zákazník může
vybírat zatím jen z nesených variant 3m, 4,10m a 5,20m, v intenzivních zkouškách je polonesená
verze 8m. Do prodeje přijde v létě.
Všechny varianty mají přepravní
šířku 3m nebo méně. Všechny
tyto stroje jsou vybaveny vykrajovanými disky o průměru 430 mm
jednotlivě pružně uchycenými
na listových perech, toto technické
řešení zaručuje vynikající kopírování terénu a optimální zpracování půdy. Za disky následují
známé a prověřené dvojité STS
válce s průměrem 530 mm. Ty
provádí drobení hrud a optimální
utužení podmítnuté směsi půdy
a rostlinných zbytků. Poslední
pracovní operací jsou nastavitelné
zavlačovací pruty, slouží hlavně
pro rovnoměrné rozprostření
mulče po povrchu pole. Využití
krátkých disků Rebell classic je
možné již od jarních prací v předseťové přípravě půdy a v létě slouží
na klasickou podmítku, ošetření
podmítky nebo opět na předseťovou přípravu, svou funkci najdou
disky i při podzimním urovnání
hrubé brázdy.
Dalším diskovým podmítačem Köckerling je řada těžkých
disků Rebell profiline dodávajících se v pracovních záběrech
5m, 6m a 8m. Všechny tyto varianty jsou polonesené a hydraulicky sklopné na přepravní šířku
3m. Jelikož řada Rebell profiline byla první v řadě nabízených
disků, má v Čechách a na Moravě
již několik spokojených uživatelů
a to ve všech spektrech pracovních

Již řada uživatelů kladně hodnotí práci diskového podmítače Köckerling Rebell proﬁline, zvláště
rovinatost pozemku po přejezdu, drobtovitou strukturu a výborné zapravení velkého množství
posklizňových zbytků

záběrů. Důvodem ke spokojenosti
je opět jednotlivé pružné uložení
vykrajovaných disků na listových
perech známých z dlátového podmítače Vário. Disky mají tentokrát
průměr 620 mm a mohou zpracovávat půdu až do hloubky 20 cm.
Tímto je dám i charakter použití diskového podmítače hlavně
vyniká na strništi po zrnové kukuřici, kde nekompromisně zapravuje slámu a intenzivně ji míchá
s půdou. Rebell profiline byl vyvíjen hlavně na práci v podmínkách
velkého výskytu mulče a pro těžké
jílovité půdy. S vlhkým stavem
půdy si výborně poradí mohutné
dvojité STS válce, tentokrát s průměrem 620 mm a širším „U“pro-

filem, rám STS válců je k rámu
stroje přichycen přes gumové tlumící jednotky, které odpruží rázy
od kamenů.
Poslední nejmladší novinkou
je diskový secí stroj VITU 600
(zatím v záběru 6m), který je
možné zakoupit ve dvou verzích,
jako sólo secí stroj nebo secí stroj
s přihnojením po patu na granulované průmyslové hnojivo.
O pasivní předseťovou přípravu se
starají dvě řady jednotlivě odpružených disků známých z podmítače Rebell classic. Za nimi následuje aplikace hnojiva pod patu
dvojitými „V“ disky s přesazením.
O optimální utužení se postará
pneumatikový pěch, jehož jed-

notlivé kola jsou také předsazená, nedochází k velkému valivému odporu jako u pěchu, kde
jsou kola umístěna v jedné řadě.
Předsazená kola si lépe poradí
s vlhkými podmínkmi. O kvalitní uložení osiva se postarají dvě
řady výsevních dvojitých disků
s osivovou chlopní. Pro zavláčení
slouží zavlačovače s jemnou regulací nastavení. Všechny funkce
stroje jsou ovládány mechanicky,
hydraulicky nebo z kabiny traktoru z počítače WTK 130. Pro
přesné měření pojezdové rychlosti je VITU vybavena snímačem
GPS. Zásobník pro osivo a hnojivo je umístěn podélně a má vždy
dva senzory stavu naplnění pro

komoru. Výsevek se může pohybovat od 0,5 kg do 300 kg. K vysévání osiva a dávkování hnojiva
slouží výrobcem speciálně vyvinutý odolný dávkovací mechanismus se silikonovými lamelami,
které zaručují absolutní těsnost
výsevního mechanismu, a veškerý
proud vzduchu od dmychadla se
dostává jen do rozdělovací hlavy.
Výše popsané novinky Köckerling doplňuje stálý a úspěšný
prodejní program kombinátorů
pro předseťovou přípravu Allrounder, široká řada víceřadých
radličkových a dlátových podmítačů od modelu TRIO, TRIO
T (s nápravou), Quadro, Vector a Vário. V oblasti setí se
nabízejí jednoduché secí stroje
JOCKEY nebo univerzální secí
stroje ULTIMA CS s páskovým
výsevem. Specializací jsou secí
stroje pro hluboké kypření, uložení hnojiva do různých hloubek a následný výsev plodiny, systém s názvem MASTER, který
je možné kombinovat se zásobníkovým systémem BOXER pro

Novinka od výrobce Köckerling
diskový secí stroj VITU 600 se
může dodávat i ve verzi s granulovaným přihnojením

přesné uložení hnojiva při předseťové přípravě nebo aplikaci
hnojiva do větší hloubky.
Petr Formánek
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