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TOP MIX - TRIO | QUADRO | VECTOR

Універсальний культиватор - Allrounder

Культиватор VARIO

Універсальна сівалка Ultima

Анкерна сівалка JOCKEY

Леміш / Крило / Долото
Це елементи з яких складається TopMix стійка. TopMix стійка від фірми Кöckerling дає 
можливість індивідуального підходу до вашої машини, враховуючи спеціальні вимоги 
вашого підприємства. Так ви завжди досягнете бажаних результатів  обробки як на 
малу глибину так і до глибокого розпушування  ґрунту.

Переваги TopMix системи:
Тривале використання | мінімальне зношування | швидка заміна | економія палива | 
висока продуктивність | зносостійкий матеріал / Б-33-метал

TopMix-
долото 80 x 14 мм
крило 350 х 10 мм

Броньоване
- долото 80 х 30 мм
- крило 350 х 10 мм

TopMix-
стрілчаста лапа
320 х 10 мм

Броньована
лапа для глибокого 
рихлення 40 х 20 мм

TopMix-
крило плоскорізне 
350 х 10 мм

Традиції | Досвід | Інновації

Ідеї і дії, орієнтовані на замовника

У 1955 році в містечку Ферл земля Північна Рейн-
Вестфалія (При Гютерсло / Білефельд), брати Генріх 
і Фрідріх Кёкерлінг заклали основу для промислового 
виробництва ґрунтообробних та посівних комплексів. 
Якщо на початку випускалися тільки техніка для 
передпосівного обробітку і просапних культиваторів, 
то в останні 15 років ми спеціалізуємося на розробці і 
виготовленні високопродуктивної техніки для технології
мінімізації обробітку ґрунту. Успіх нашої роботи здавна
базувався на практичному використанні та постійному 

контакті з фермерами. Національний і міжнародний 
багаторічний досвід високопродуктивного ведення 
сільського господарства, а також сміливі, новаторські 
рішення дають сприятливу базу для майбутнього. 
Наші ідеї і дії орієнтовані на вимоги замовника та 
відображаються в асортименті сервісних послуг, які 
формують фундамент для партнерського співробітництва 
з компаніями, зайнятими збутом сільськогосподарських 
машин.

KÖCKERLING - Ваш надійний партнер
Компетентність і довгий досвід роботи відіграють важливу 
роль у розробці нових технологій в ґрунтообробній та 
посівній техніці. Використання наших машин націлено на 
зниження виробничих витрат і підвищення
продуктивності.
Для виготовлення машин використовуються 
тільки високоякісні матеріали. В конструкції рами 
використовуються профілі 100 x 100 x 8 мм і 120 x 
120 x 8 мм. Машини KÖCKERLING мають вигідне 
співвідношення ціни і якості, великий запас міцності, 
прості в обслуговуванні і надають усі економічні і 
екологічні переваги, необхідні в сфері сільського 
господарства сьогодення.



Виходячи із назви, Allrounder означає універсальне 
знаряддя для передпосівної підготовки  ґрунту і 
обробки стерні. Allrounder на протязі всього року  можна 
використовувати для найрізноманітніших видів робіт. 
Навесні знаряддя застосовується, головним чином, для 
передпосівної підготовки  після основного обробітку 
із застосування стрілчастої лапи для поверхневого 
розпушування, яка працює по всій площині грунту. 
При цьому вирівнюється зяб і одночасно проводиться 
механічне видалення бур‘янів які зійшли. Гідравлічно 
регульований розрівнюючий щит Levelboard, що 
знаходиться попереду знаряддя, є важливим 
інструментом, який дозволяє досягти оптимального 
вирівнювання  ґрунтового горизонту. Ґрунт насичується 
повітрям і швидше  підсихає. Коток STS з штригель 
бороною дозволяє досягти ідеального ущільнення, 
вирівнювання посівного горизонту, а також оптимального 
подрібненняі і структури ґрунту для подальшого посіву. 
Під будь-яку культуру, чи то цукрові буряки, кукурудза 

або зернові, Allrounder гарантує динамічну і ефективну 
обробку в період, коли сприятливі погодні умови 
повинні використовуватися найбільш оптимально. 
Витрата дизельного палива  знаходиться в межах 4,5 
л./га. ALLROUNDER надійно і ефективно виконує й інші 
завдання, такі, як заробка органічних решток, сидератів  
або швидка аерація перед посівом. Але також і при посіві 
по мульчі Allrounder відіграє важливу роль. Після глибокої 
заробки соломи за допомогою важкого культиватора, 
часто Allrounder використовується для другої обробки, 
щоб рівномірно розподілити солому і одночасно 
механічно видалити бур‘яни і падалицю що зійшла. 
Знаряддя забезпечує високу продуктивність і
легкість тяги при низькій витраті дизельного палива в 
межах  4,5 л. на гектар. Високий прохід рами 60 см дозволяє 
виконувати роботи, уникаючи забивань знаряддя. Міцні 
стійки «Геркулес» розміром 70 x 12 мм гарантують 
збільшення терміну експлуатації, навіть при використанні 
на сухому і кам‘янистому ґрунті. Перша обробка стерні 

Універсальне знаряддя для передпосівної 
підготовки  ґрунту і обробки стерні

ALLROUNDER classic 

Технічні характеристики: за допомогою ALLROUNDER можлива 
в тому випадку, якщо рослинні рештки 
або прикочені , або добре подрібнені  і 
розподілені . Глибина культивації до 12 
см, якщо необхідне глибоке рихлення 
,, ми радимо використовувати важкий 
культиватор. Залежно від  мети обробітку, 
ALLROUNDER оснащується різними 
видами котків і лап.

• трьохточкова навіска
• стабільна конструкція рами
• можливість оснащення 
 різними котками
• транспортне шасі як опція
• робоча ширина від 3,00м до 6,00м
• стійки «Геркулес»

ALLROUNDER profiline 

Універсальне знаряддя Allrounder profiline 
600/750/900/1200/1450
Культиватор Allrounder profiline оснащений подвійним 
STS котком, вбудованим транспортним шасі і має міцну 
конструкцію рами. Широкі опорні колеса і подвійний STS 
коток витримують задану

глибину обробки культиватора. Складання бічних частин 
дозволяє витримувати вказану транспортну ширину 3,00 
м.

Технічні характеристики:
Робоча ширина   6,00 м 7,50 м          9,00 м          12,00 м          14,50 м 

Транспортна ширина   3,00 м 3,00 м 3,00 м           3,10 м            3,00 м 

Кількість стійок     36   44   54 72                 86 

Крок сліду лап   16,70 см  

Висота рами   60 см  

Вага   4.600 кг 5.400 кг 7.000 кг          8.650 кг        11.850 кг 

Довжина           7,30 м - 7,80 м    8,50 м - 9,00 м

Коток  Подвійний STS-коток 530мм, 
  Вузький коток 111 мм між кільцями

Вирівнювання   Гідравлічна планувальна дошка    

Штригель    13 мм    

Необхідне тягове зусилля , від    210 к.с. 260 к.с. 310 к.с. 400 к.с. 480 к.с.

Робоча ширина                           3,00 м         4,00 м          5,00 м         6,00 м 

Транспортна ширина                3,00 м         2,70 м          2,70 м         2,70 м 

Кількість стійок                               21                25                33                39 

Крок лап спереду                                       15 см

Висота рами                            60 см            60 см           60 см          60 см 

Вага                                         1.250 кг        1.570 кг        1.880 кг      2.150 кг 

Довжина                        3,50 м 

Коток                                   Планчатий коток 350 мм, подвійний планчатий коток 
 350 мм, STS коток 530мм, трубчатий коток  

Вирівнювання                             Гідравлічна планувальна дошка, нівелятор  

Штригель                    13 мм 

Освітлення                           опція

Необхідне тягове зусилля, від       90 л.с.          120 л.с.         150 л.с.       180 л.с.  
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ALLROUNDER flatline 

Універсальний культиватор ALLROUNDER - Flatline 
призначений для заробки пожнивних залишків, первинного 
та основного обробітку стерні, механічної боротьби з 
бур‘янами, передпосівної підготовки ґрунту.
ALLROUNDER Flatline має відмінну адаптацію контуру 
рами відносно поверхні поля для точного дотримання 
і роботи на заданій робочій глибині. Глибина обробітку 
регулюється гідравлічно з кабіни трактора, «безступінчато». 
Таким чином, регулювання глибини обробітку можливе й в 
динаміці. Інтуїтивно зрозуміла масштабна шкала показує, 
на якій робочій глибині машина працює в даний момент. 
Для гарантії рівномірності обробітку по всій ширині захвату 
АLLROUNDER Flatline оснащений регулюванням рами. 
Бічні секції машини можуть налаштовуватись відносно 
ґрунтового горизонту, тим самим витримуючи рівномірність 
глибини обробітку ґрунту.
Розташовані один від одного на значній відстані, чотири 
опорних колеса, чітко ведуть машину відносно рельєфу 
поля. Для оптимального змішування та обробітку значної 

кількості пожнивних залишків, S-подібні стійки мають 
шестирядне розміщення. При лінійній відстані між 
робочими органами в 130мм та довгій рамній конструкції, 
машина забезпечує достатньо місця для проходу значної 
маси органіки з відсутністю небезпеки забивання.
Ще однією особливістю є відмінне вирівнювання 
обробленого горизонту, оскільки ґрунт довго затримується 
в машині в процесі обробітку, змішується з органічним 
матеріалом і потім оптимально розподіляється. Діапазон 
застосування Allrounder - Flatline починається від надмілкого 
обробітку ґрунту до глибини в 13 см.
Опційно доступні різні робочі органи, такі як : долота, 
стрілчаті лапи з 200мм шириною зрізу. Опційно можливі
дообладнання : переднім ріжучим катком для обробітку 
стерні ріпаку, соняшнику, кукурудзи або заробки сидератів. 
Також можливе дооснащення передньою гідравлічною 
вирівнюючою планкою, для створення оптимального 
посівного горизонту.
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Всі важливі вузли кріплення з‘єднані болтами із системою «ЛокПін».
Принцип: звичайне пальцеве з‘єднання замінено системою „ЛокПін“. На конічних 
кінцях осі встановлюються високоякісні втулки. За допомогою болта втулки 
втягуються, спресовуються і фіксуються в кронштейні.

Важливо: система „ЛокПін“ - якісне та надійне кріплення вузлів з‘єднання

- Запобігає розбиванню кріплень
- Відсутність зношування в кронштейнах
- Кріплення фіксується з двох сторін

Ріжучий каток
Опційно Allrounder - Flatline може бути
обладнаний переднім ріжучим катком.
Ріжучий каток має діаметр 360 мм і 6
закріплених спіральних ножів. Таким 
чином,стерня ріпаку розривається 
і травмується вже під час першого 
обробітку, інші органічні рештки також 
відмінно потрібнюються та
перемішуються з ґрунтом.

Передня вирівнююча планка
Для покращеного вирівнювання Allrounder -
Flatline може бути обладнаний передньою
вирівнюючою планкою, яка також дає 
можливість створювати потрібну структуру
передпосівного горизонту та якісно 
подрібнювати крупну ґрунтову фракцію. 
Агресивність роботи регулюється 
гідравлічно, у відповідності до ґрунтових 
умов.

Слідорозрихлювачі
Гідравлічні слідорозрихлювачі 
особливо необхідні при підготовці 
посівного ложа (висів на незначну 
глибину у вологих умовах). Для 
усунення слідів колії трактора вони 
гідравлічно активуються. Агресивність 
роботи слідорозрихлювачів може бути 
змінена та адаптована до відповідних 
ґрунтових умов.

Подвійна пружина для стойок
Міцні стойки «элефант» можуть 
бути додатково оснащені подвійною 
пружиною. Подвійна пружина надає 
стійці більшого тиску, тож входження 
в ґрунт гарантовано навіть в складних 
умовах. Стойку з подвійною пружиною 
рекомендується використовувати 
особливо на засушливих ґрунтах та 
ґрунтах з важким гранулометричним 
складом.

Регулювання глибини обробітку
Гідравлічне безступінчасте регулювання 
глибини обробітку, щоб мати можливість 
оперативно реагувати на зміну умов 
обробітку ґрунту. Передні опорні колеса 
механічно та гідравлічно з’єднані з 
подвійним STS катком. За допомогою 
передніх опорних коліс, основна 
рама може бути піднята або опущена 
паралельно поверхні. Чітко видима шкала 
показує актуальну позицію.

Стойки «елефант»
Пружинні стойки «елефант» дозволяють 
культиватору Allrounder - Flatline здійснювати 
обробіток ґрунту з висотою рами - 64 см. 
Ці довговічні вібростойки можливо опційно 
доповнити подвійною пружиною, щоб 
стабілізувати пружинну стійку в тяжких умовах 
і гарантувати входження машини в ґрунт.

Передні опорні колеса
Чотири передні опорні колеса ведуть 
Allrounder - Flatline на точно заданій 
робочій глибині. Спеціальне розміщення 
опорних коліс забезпечує оптимальну 
адаптацію машини по всій робочій ширині.

Рухоме дишло
Для ідеальної адаптації до рельєфу ґрунту, 
Allrounder - Flatline обладнаний рухомим 
дишлом із 2 гідроциліндрами. Таким чином, 
виключається зміна робочої глибини 
внаслідок руху навіски трактора.

Інтегроване транспортне шасі
Для безпечного руху по дорогах і 
зручності розвороту на краю поля 
Allrounder - Flatline оснащений великими 
транспортними колесами.

Варіанти робочих органів

- Стрілчата лапа 200 х 6 мм 

- Двостороннє долото 290 х 60 х 10 мм

- Броньована стрілчата лапа 200 х 6 мм

- Броньоване долото 55 х 20 мм

Технічні характеристики:
Робоча ширина                6,00 м 7,50 м 

Транспортна ширина    3,00 м 3,00 м 

Кількість стійок  47 59 

Крок сліду лап             13 см 13 см 

Відстань між балками 70 см 70 см

Висота рами 64 см 64 см 

Транспортні колеса 500/55-20“ 500/55-20“

Опорні колеса 380/55-17“ 380/55-17“

Відстань між кільцями котка 13 см 13 см

Вага (максимальної комплектації) 8.150 кг 9.710 кг

Необхідне тягове зусилля, від                  250 к.с. 300 к.с.  
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VECTOR

Багатоцільовий культиватор VECTOR надає величезний спектр 
можливостей. Унікальність знаряддя VECTOR полягає в 
нашій системі регулювання глибини Easy-Shift, за допомогою 
якої можна безступінчасто (без кліпс) регулювати глибину 
обробки без необхідності зупинки і виходу з кабіни трактора. 
На полях з різноманітною структурою ґрунтових горизонтів, при 
переході з піщаного на глинистий ґрунт або на вологі низини,  
оператор може миттєво підлаштувати глибину обробітку. Чи то 
переущільнені або порослі чагарником краї поля, глибокі колії 
або купи соломи, механізатор має можливість відреагувати 
на це шляхом зміни глибини обробітку, досягаючи при цьому 
оптимального результату. Спостерігаючи за ходом культивації, 
механізатор має безпосередню можливість провести 
технологічно правильний та ефективний обробіток  ґрунту.
Іншою особливістю знаряддя VECTOR, яка не має аналогів 
в світі, є можливість використання однієї машини з різною 

робочою шириною:
1. VECTOR 4,6м або 6,2м
2. VECTOR 5,7 м або 8,0м,
3. VECTOR 7,0м або 9,0м робочої ширини.
Для цього потрібно лише прикріпити або зняти бічні секції, 
з‘єднані на фланцях. Це унікальна можливість для господарств, 
після придбання більш потужного трактора збільшити робочу 
ширину знаряддя шляхом дозамовлення бічних секцій або 
навпаки, при недостачі тягової сили при глибокому розпушуванні, 
просто зняти бічні секції і тим самим зменшити ширину захвату 
машини. Протестовані на ділі стійки з блоком захисту (600кг) 
надають змогу швидкого переобладнання як на невелику 
глибину, так і на глибоке рихлення. Широкі, передні чотири 
опорних колеса і тандемний каток STS є гарантом плавного 
ходу машини і точного дотримання робочої глибини, навіть при 
сильній вологості або на легких ґрунтах. Підресорена пружинна 

Чотирирядний багатофункціональний культиватор для 
мілкої пожнивної обробки, основного обробітку і глибокого 
розпушування ґрунту до 40см.
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BOXER - внесення одного або двох видів мін. добрив.Speed Drill - висів дрібнонасіннєвих культур.

Технічні характеристики:
Робоча ширина 4,60 м 6,20 м 5,70 м 8,00 м 7,00 м 9,00 м

Транспортна ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кількість стійок 17 23 21 29 25 33

Крок сліду лап 27 cм 27 cм 27 cм 27 cм 27 cм 27 cм 

Відстань між балками 700-950 мм 700-950 мм 700-950 мм 700-950 мм 800 мм 800 мм

Висота рами 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм

Транспортні колеса (25 км/ч) 500/55-20¨ 500/55-20¨ 500/55-20¨ 500/55-20¨ -- --

Транспортні колеса (40 км/ч) 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨

Опорні колеса 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨

Вага 5.950 кг 7.400 кг 6.850 кг 8.430 кг 8.320 кг 9.710 кг

Необхідне тягове зусилля, від 280 к.с.  370 к.с.  340 к.с. 480 к.с. 420 к.с. 540 к.с.

борона слугує для оптимального розподілу  органічних решток, 
вирівнювання і оптимального формування структури ґрунту. 
Опціональна можливість:
1. Оснащення системою BOXER - внесення двох або одного 
видів мінеральних добрив в процесі обробітку ґрунту. Два 
роздільних бункера з двома повноцінними дозаторами. див. 
фото знизу.

2. Оснащення системою Speed Drill - посів дрібнонасінних 
культур, ріпаку, трав, в процесі обробітку ґрунту. див. фото 
знизу. Зчіпка: категорія III або IV, або зчіпна плаваюча петля 51 
мм або 71мм, кульова головка Шармюллер K80.



VARIO

Назву VARIO носить гідравлічно регульований, восьмирядний 
культиватор, призначений для професійного обробітку ґрунту 
при використанні мінімальної технології. Це професійне 
знаряддя є потужним інструментом в даній технології. За 
габаритної довжини 8,00 м і восьмирядним розташуванням 
робочих органів, однорідність змішування органіки з землею 
неможливо перевершити навіть двома проходами кращими 
культиваторами сьогодення. В знарядді VARIO ґрунт і органічні 
рештки знаходиться в обробці багато метрів за напрямом 
руху, що сприяє створенню ідеального мульчованого шару 
і вирівняного посівного горизонту. Процес розкладання 
органіки в ґрунті, після проходу VARIO настає відразу через 
оптимальне змішування - повний її контакт з ґрунтом. VARIO - 
прискорює процес розкладання органіки зменшуючи тим самим 
перенесення грибкових захворювань на
наступні культури. Ресорні лапи не чутливі до ударів об каміння, 

не вимагають техобслуговування і не схильні до забивання, 
завдяки своїй постійній вібрації. При виборі лап існують 
два варіанти: долотоподібні лемеші 100 мм і 60 мм. Ці лапи 
застосовуються в залежності від типу ґрунту і потрібної робочої 
глибини. Вони можуть повертатися і зміщуватися вперед, що 
дозволяє значно знизити витрату на знос лап для VARIO. 
Восьмирядне знаряддя VARIO протягом багатьох років успішно 
застосовується на практиці і високо цінується професіоналами. 
Високий попит підкреслює надійність і довговічність знаряддя і 
його експлуатаційні якості. Робочу глибину можна гідравлічно 
регулювати під час руху, що дозволяє в будь-який час вибирати 
оптимальну робочу глибину. У разі обробітку краю поля, що 
заросло бур‘янами, або у вологих низинах, в місцях скупчення  
органічних решток - робочу глибину можна завжди швидко 
відрегулювати з місця оператора. Спочатку розроблене в якості 
дослідного екземпляра для місцевості, що має прибл. 12 т 

Восьмирядний культиватор з неперевершеною і 
безкомпромісною якістю роботи
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Технічні характеристики:
Робоча ширина 3,00 м 4,00 м  4,80 м 5,70 м 5,30 м 5,30 м/7,50 м

Транспортна ширина 3,00 м      3,00 м  3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кількість стійок 23 31  37 43 41 57

Крок сліду лап 13 cм       13 cм  13 cм 13 cм 13 cм 13 cм                  

Висота рами 85 cм 85 cм  85 cм 85 cм 85 cм 85 cм

Транспортні колеса 480/45-17¨ 480/45-17¨  500/50-17¨ 500/50-17¨ 560/60-22,5¨ 560/60-22,5¨

Опорні колеса 380/55-17¨ 380/55-17¨  380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨ 380/55-17¨

Вага 4.450 кг 5.910 кг  6.880 кг 7.210 кг 8.210 кг 10.020 кг 

Необх. тягове зусилля, від 180 к.с.  240 к.с.    290 к.с.  340 к.с.   320 к.с.   450 к.с. 

органіки на гектар, знаряддя VARIO швидко перетворилося 
в професійне знаряддя для посіву по мульчі. Машина стала 
особливо популярною завдяки придатності до експлуатації на 
вологому ґрунті.
Цьому сприяє подвійний каток STS, що забезпечує стабільність 
і хорошу працездатність у вологих умовах. Пружинна борона 

застосовується для першої і другої обробки стерні. Вона 
покращує розподіл органічних решток та залишає за собою 
оптимально вирівняний і якісно,  розроблений посівний 
горизонт.



REBELL classic | REBELL classic T

Компактна дискова борона
Борона REBELL Classic, пропонована фірмою KÖCKERLING 
призначена для обробітку ґрунту на невелику глибину. Це 
сучасна машина досить компактна і завдяки подвійному STS-
котку використовується з високим рівнем надійності. По оранці 
REBELL Classic досягає відмінних результатів з подрібненням 

органічної маси і вирівнюванням ґрунтового горизонту. За робочої 
глибини від 3 до 12 см REBELL показав себе надзвичайно легким 
в русі і представляє ефективну і продуктивну машину для вашого 
господарства.

12 | 13

Технічні характеристики:
  Rebell classic   Rebell classicT

Робоча ширина 3,00 м 4,10 м   5,20 м 6,00 м* 5,00 м  6,00 м 8,00 м 12,50 м

Транспортна ширина 3,00 м 2,90 м 2,90 м 2,90 м 3,00 м  3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кількість дисків (510 x 5 мм) 22 34 42 46 42  50  62 98 

Лінійна відстань між дисками 130 мм 130 мм 130 мм 130 мм  130 мм 130 мм 130 мм 130 мм

Відстань між балками 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 700 мм 

Висота рами 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм

Діаметр дисків 510 мм 510 мм 510 мм 510 мм 510 мм 510 мм 510 мм 510 мм

Кут зрізу / Кут нахилу 16°/16° 16°/16° 16°/16° 16°/7° 16°/16° 16°/16° 16°/16° 16°/16° 

Вага 1.490 кг 2.580 кг 2.980 кг 3.010 кг 5.060 кг 5.410 кг 6.300 кг 12.000 кг

Необхідне тягове зусилля, від 110 к.с. 150 к.с. 180 к.с. 200 к.с. 180 к.с. 210 к.с.  280 к.с. 380 к.с.

Коток   трубчатий коток | DSTS коток (530 мм) DSTS коток (530 мм)
 STS коток
*тільки з трубчатим котком

           Rebell classicT v.2

 5,00 м        6,00 м        8,00 м 

 3,00 м        3,00 м        3,00 м

   42              50               62 

 130 мм        130 мм      130 мм 

 700 мм         700 мм      700 мм 

 600 мм         600 мм      600 мм 

 510 мм         510 мм      510 мм 

 16°/16°        16°/16°       16°/16° 

 6.620 кг        7.100 кг      8.160 кг

 200 к.с.         240 к.с.      320 к.с. 

 DSTS коток (530 мм)

Стійки дисків: пружинний демпфер та підпружинена ресора

Стійки з пружинним демпфером для Rebell -classic- Tv.2 характеризуються більш 
агресивним входженням диска в ґрунт, навіть в тяжких умовах. Велика кількість 
органічного матеріалу, що лишається на поверхні, якісно перемішується з ґрунтом. 
Крім того Rebell -classic- T може бути оснащений стійками з підпружиненої ресори. 
Незалежно від обраного Вами варіанту стійки, обидва типа стійок мають загальну 
перевагу: навіть при високій робочій швидкості Rebell -classic- T вражає своєю 
надзвичайною плавністю ходу.



REBELL classic | REBELL classic T ПІДСИЛЮВАЧ ТРАНСМІСІЇ | SPEED DRILL

Підшипники дисків
Rebell -classic- T оснащений підшипниками, які не 
потребують постійного змащування.   Надійний 
ущільнювач захищає їх від вологи, пилу, бруду та 
каміння. Особливість цього якісного ущільнювача - 
багатоступеневість. Завдяки цьому підшипники захищені 
від забруднення та втрати змащувального матеріалу. 
Підшипники використовуються для всіх умов експлуатації, 
включаючи внесення рідкої органіки.

Фронтальний ріжучий каток
Опційно, дисковий лущильни к Rebell -clas-
sic- Tv.2 можливо дообладнати гідравлічно 
регульованим фронтальним ріжучим катком, 
який має діаметр 360мм і складається з 6 
ножів, закріплених по спіралі. Це дозволяє 
відмінно подрібнювати стерню ріпаку під час 
первинного обробітку.  Інші органічні рештки 
також надійно потдрібнюються з допомогою 
ріжучого катка та якісно заробляються в 
ґрунт.

Levelboard - розрівнююча планка
Rebell -classic- T додатково можливо 
обладнати вирівнюючою планкою з 
гідравлічним регулюванням. Особливо 
актуальною ця опція є для вирівнювання 
ґрунтового горизонту при передпосівній 
підготовці. Встановлену робочу глибину 
можливо легко спостерігати з кабіни 
трактора.

Тандемный STS-коток
Тандемний каток STS на протязі багатьох років ідеально 
зарекомендував себе в ділі. Незалежно від структури 
ґрунту подвійний каток характеризується високою 
продуктивністю ідеально підходить для грунтів з часто 
змінною структурою. Подвійний каток виграє навіть на 
кам‘янистих ґрунтах. Ефект самоочищення сегментів 
катка також заслуговує на увагу. Подвійний каток STS 
додає плавності ходу агрегату.

Зручне налаштування робочої глибини
За допомогою гідравлічного налаштування 
глибини Rebell -classic- T Ви можете 
безперервно змінювати глибину обробітку 
під час роботи, з кабіни трактора.

Регульована штригельна борінка
Для отримання оптимального шару мульчі, 
Rebell -classic- T оснащений одним рядом 
задньої штригельної борінки. Штригель, 
за необхідності та в залежності від 
попередника можливо налаштувати на 
різну агресивність роботи, що забезпечить 
оптимальне вирівнювання ґрунтового 
горизонту. 

За допомогою підсилювача трансмісії навісне знаряддя під час
роботи на полі з‘єднується з трактором. Таким чином, навантаження
на задню вісь підвищується і у трактора поліпшується робота
трансмісії. Під час роботи гідравлічний циліндр активується за
допомогою включення блоку управління гідравліки. При цьому

важливо, щоб блок управління постійно працював на зниженому
потоці масла (5-10 л/хв). Так будуть знівельовані нерівності на полі,
як наприклад горби і западини. Манометр на підсилювачі трансмісії
дозволяє перевіряти тиск і допомагає при налаштуванні.

- економія витрат палива

ПЕРЕВАГИ:
- поліпшена сила тяги трактора

- відмова від постійного дозавантаження задньої осі

Функціональність:
підсилювач трансмісії складається з трикутника, тяги 
і гідроциліндра. Трикутник і тяга фіксуються на дишлі, 
гідравлічний циліндр кріпиться до трактора, якому необхідне 
підключення до блоку гідравліки подвійної дії.

За допомогою Speed Drill є можливість тепер ефективніше 
проводити посів сидератів одночасно із обробкою ґрунту. Сівалкою 
Speed Drill можна оснащувати такі культиватори як Allrounder 
600/750, Quadro, Vector і Vario. Посів забезпечується великим 
бункером об‘ємом 475 літрів. Насіннєвий матеріал розподіляється 
через сошники, що знаходяться точно за котком культиватора. Так 
насіння потрапляє на ущільнену землю і надійно прикривається

за допомогою штригеля дрібноземом. Таким чином гарантуються 
оптимальні сходи посівного матеріалу. Для контролю швидкості 
використовується радіолокаційний датчик. Привід вентилятора 
здійснюється гідравлічно, для вироблення досить великого потоку 
повітря. Таким чином досягається відмінний розподіл насіння і на
машинах з великою шириною захвату.

Speed Drill - посів дрібнонасінних культур

Basic Müller Термінал керування
За допомогою терміналу Basic Müller 
здійснюється контроль і керування:

• кількості обертів вентилятора
• норми висіву
• робочої швидкості
• зміна об’єму висіву
• 2-ма лічильниками гектарів, що 
скидаються
• кількістю висіяного насіння
• ритмом технологічної колії
• контролю насіннєпроводу
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Важливі аргументи:

- ретельне перемішування ґрунту з рослинними рештками
 навіть у важких умовах
-  висока швидкість обробітку до 18 км/год
-  відмінне заглиблення в ґрунт завдяки оптимальному 
 куту атаки і форму дисків навіть у важких умовах
- краще ущільнення в сегменті дискових борін за рахунок
  подвійного катка STS
- гідравлічне налаштування глибини обробітку Easy Shift

Галузь застосування 

- заробка значної маси органіки, кукурудзи,  сидератів,
  соняшнику
-  обробіток парів
-  заробка органічних добрив
-  перший обробіток стерні
-  передпосівна підготовка

Технічні характеристики:
Робоча ширина 3,00 м 5,00 м 6,00 м 8,00 м 

Транспортна ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кількість дисків (510 x 5 мм) 20 32 40 52 

Лінійна відстань між дисками 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм

Відстань між балками 850 мм 1100 мм 1100 мм 1100 мм

Висота рами 830 мм 830 мм 830 мм 830 мм

Діаметр дисків 620 мм 620 мм 620 мм 620 мм

Кут зрізу 17° 17° 17° 17°

Кут нахилу 21° 21° 21° 21°

Транспортні колеса -- 560/60-22,5“ 560/60-22,5“ 560/60-22,5“

Опорні колеса -- 380/55-17“ 380/55-17“ 380/55-17“

Вага 2.450 кг 7.220 кг 8.600 кг 10.150 кг

Необхідне тягове зусилля, від 170 к.с. 280 к.с. 330 к.с. 450 к.с.

REBELL profiline

Дискова борона для максимального результату
Дискова борона Rebell витримує всі вимоги до сучасної борони.

… Оптимальне змішування великої кількості рослинних решток при вирощуванні зернових і кукурудзи на зерно дисками Ø 620мм.  
 Важкий прикотуючий коток STS для швидкого процесу розкладання органічних залишків, швидкого проростання падалиці і бур‘янів 
 та оптимального зворотного ущільнення.

…  Універсальність в застосуванні: Rebell це обробіток по стерні, по оранці ,  подрібнення і заробка сидератів, робота по парах, 
 а також оптимальне   подрібнення великої органічної маси після кукурудзи, соняшнику і тому подібне.

…  Міцна конструкція рами. Rebell виготовлена з високоякісного матеріалу, вага машини надає можливість безпроблемного
 заглиблення дисків у всіх можливих умовах.

…  Низькі витрати. Всі вузли з‘єднання на Rebell оснащені системою Lockpin (Локпін). Система Lockpin надає в рази більшу стабільність
  і довговічність, ніж система кріплень стандартним пальцем. Диски кріпляться на підшипник, який не потребує обслуговування.
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VITU 

Незалежно від типу висіву, чи то прямий посів, посів по мульчі 
або після плуга VITU підходить для будь – якої технології. Для 
дотримання всіх вимог, що висуваються до продуктивності сівалки, 
VITU оснащена двома рядами елементів дискової борони. Колісний 
ґрунтоущільнювач, розташований в шаховому порядку, гарантує 
необхідне передпосівне прикочування для точного насіння з 

наступними подвійними дисковими сошниками, підвішеними на 
паралелограмі. Таким чином, VITU ідеально підходить для точного 
висіву навіть на високих швидкостях. Для внесення добрив VITU 
може бути оснащена одним рядом сошників для добрив, який 
розташовується перед ґрунтоущільнювачем.

Універсальний посівний комплекс

Технічні характеристики:
Робоча ширина 3,00 м 4,00 м 6,00 м 6,00 м комби

Транспортна ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кількість дисків 22 30 42 42

Крок сліду лап 136 мм 133 мм 143 мм 143 мм

Кіль-ть сошників мін.добрив  -- -- -- 21

Кіль-ть коліс пакера 11 15 21 21

Кіль-ть вісіваючих сошників 22 30 42 42

Бункер, л  2.700 l 2.700 l 3.700 l 4.300 l

Зчіпка Kat III  Kat III Kat III  Kat III 

Вага 4.410 кг 6.230 кг 7.950 кг 8.300 кг

Необхідне тягове зусилля, від 140 к.с. 170 к.с. 280 к.с. 300 к.с.

Допустима швидкість 40 Км / год 40 Км / год 40 Км / год 40 Км / год

Гідравлічний слідорозрихлювач
Сліди від трактора можливо розпушити за допомогою регулювання 
агресивності геркулесових стійок. В кінці поля вони складаються за 
допомогою гідравліки.

Обробіток ґрунту
Дворядна дискова борона розташована в передній частині VITU. Так 
ґрунт спочатку поверхнево обробляється і завдяки цьому оптимально 
готується до посіву. Диски мають діаметр 450мм і кожен диск кріпиться 
окремо на S-подібній пружинній стійці.

Внесення мінеральних добрив
За допомогою VITU посів можна скомбінувати із заробкою добрив. 
Для цього сівалка оснащується одним рядом сошників перед колісним 
ґрунтоущільнювачем, за допомогою яких вноситься добриво в міжряддя.

Тандемний ґрунтоущільнювач
За допомогою колісного ґрунтоущільнювача проводиться ідеальне 
прикочування ґрунту. Розташовані в шаховому порядку колеса створюють 
для VITU дуже стабільний рух по полю і навіть при високій швидкості 
посіву. До того ж, розташована в шаховому порядку конструкція, 
забезпечує безперешкодне проходження сівалки на легких та кам’янистих
ґрунтах.

Подвійний диск і прикотуючий ролик
VITU оснащена подвійними дисковими сошниками, які підвішені на 
паралелограмі. Таким чином притискний ролик і сошник знаходяться 
завжди під незмінними кутом один до другого , незалежно від глибини 
закладання насіння. За кожним сошником монтується до того ж окремий 
штригель, що додатково закриває рядок.
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ULTIMA 800

ретельно  ущільнюється. Ущільнення, посів, ущільнення; 
за цією системою діє ULTIMA. Швидкі та рівномірні сходи є 
доказом якості  висіву . Професійна техніка для професійних  
сільгосппідприємств; оснащення знаряддя ULTIMA має всі 
параметри найсучаснішої сівалки. Всі функції контролюються 
сенсорами: число обертів вентилятора, рівень заповнення 
бункера, технологічна колія, дозуючий вал та  довсходове 
маркування. В якості додаткової опції можна встановити блок 
контролю за висівом насіння, який повідомить оператора про 
засмічення насіннєпроводів. Посівний бункер має ємність 3300 
л. Заповнення можна здійснювати також через встановлений 

збоку завантажувальний шнек. Об’єм бункера ULTIMA при 
ширині 8,00 м і 9,00 м складає 4000 л. Часто висловлюються 
сумніви щодо точності глибини посіву зубовими  сівалками  - 
абсолютно не виправдане . Долотоподібні сошники видаляють 
солому з посівної борозни і закладають насіння у вологий  ґрунт. 
При застосуванні дискових машин солома часто вдавлюється в 
посівну борозну, це призводить до того, що насіння (перш за 
все ріпаку, ) лежить в сухій соломі і сходить нерівномірно. Ми 
можемо надати Вам відгуки підприємств в Західній і Східній 
Європі. Зверніться до нас, ми охоче допоможемо Вам порадою.

Технічні характеристики:

Робоча ширина 3,00 м 4,00 м 6,00 м 8,00 м 9,00 м

Транспортна ширина 3,00 м  3,00 м        3,00 м  3,00 м 3,00 м            

Кіль-ть сошників 16 22 32 44 50

Міжряддя 125 мм     125 мм         125 мм  125 мм 125 мм           

Ширина ряду 60 мм 60 мм 60 мм 60 мм 60 мм

Бункер, л   2800 l   2800 l 3300 l 4000 l 4000 l

Вага 4.570 кг 5.720 кг 8.700 кг 10.700 кг 11.800 кг

Необхідне тягове зусилля, від 150 к.с. 180 к.с.    240 к.с.        320 к.с.  350 к.с.             

ULTIMA

ULTIMA CS 600

ULTIMA пропонує спеціалізованому сільгосппідприємству 
різноманітні можливості застосування. Чи то оранка, посів по 
мульчі , або прямий посів, ULTIMA гарантує рівномірну глибину 
висіву, за високої ефективності й економічно вигідного обробітку. 
З технічної точки зору ULTIMA є сівалкою з долотоподібним 
сошником, що має ряд особливостей, в порівнянні з 
канадськими системами. Кожен висіваючий долотоподібний 
сошник точно витримує глибину за допомогою копіюючого 
ролика, що рухається попереду. Це гарантує рівномірний висів, 
навіть по нерівній поверхні
і при великій швидкості руху. Долотоподібний сошник шириною 

60 мм здійснює стрічковий посів з відстанню між стрічками 
12,5 см. Насіння пневматичним способом висівається в 
посівну борозну, очищену від соломи, і потім прикривається і 
ущільнюється нівеляторами, котком STS і штригель-бороною. 
За кожним сошником прямує ущільнююче кільце котка, що 
створює оптимальне ущільнення, для забезпечення капілярного 
підйому вологи. Глибина посіву регулюється централізовано, за 
допомогою окремих гідроциліндрів . Це відбувається, протягом 
декількох секунд, що дозволяє швидко адаптуватися до 
різних типів ґрунтів. Копіюючі ролики висіваючих зубців несуть 
близько 70% ваги машини, при цьому кожен посівний горизонт 

Універсальна сівалка для різних технологій: після 
основного обробітку, мінімального обробітку або при 
прямому посіві.
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Технічні характеристики:

Об‘єм бункера 1.650 л кожен    

Витрати матеріалу 1,5 кг/га до 400 кг/га

Зчіпка Кат 3

Мін. подача оливи 45 л (пряме гідр. з‘єднання)

Транспортна ширина 3 м 

Вага 1200 кг  

BOXER

Boxer це машина для транспортування, дозування, змішування 
і розподілу насіння або добрив. Він знаходиться між трактором і 
причіпним знаряддям. З додатковими машинами (культиватор, 
дискова борона, Master), які мають власне шасі можливий розподіл 
і внесення мінеральних добрив і насіння.

Найчастіше Boxer використовується в комбінації з культиватором. 
За допомогою стійок культиватора з одного або двох бункерів в 
землю вносяться цілеспрямовано різні види добрив, в той час як 
за катками культиватора додатково висіваються насіння сидератів. 

Для внесення мінеральних добрив та посіву  сидератів
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ЯКІСТЬ у нас пишеться з великої літери.

ТОВ «Спектр-Агро»
м. Обухів, вул. Промислова, 20
моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс
моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон
моб.: + 38 (067) 404 52 23 - Західний регіон
моб.: + 38 (067) 402 86 23 - Східний регіон
моб.: + 38 (067) 247 77 90 - Сервісна служба
моб.: + 38 (067) 441 41 73 - Запчастини
www.spectr-agro.com

Ваш дилер:

1148 Продукція 1220 UA
KÖCKERLING залишає за собою право на технічні зміни, які слугують подальшому розвитку.

ЗАПЧАСТИНИ 
ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21

www.koeckerling.com | info@koeckerling.com


