
Rebell -classic- | компактна дискова брана

ТЕХНИКА ЗА МОДЕРНИ АГРОТЕХНОЛОГИИ



Rebell -classic- технически характеристики

Rebell -classic-
   компактна дискова брана

Браната Rebell – classic, която предлага фирма KÖCKERLING е 
предназначена за плитка обработка на почвата. Тази модерна 
машина е доста компактна и благодарение на двойния STS-валяк 
има високо ниво на сигурност.

По браздата от плуга Rebell – classic постига отлични резултати, като 
раздробява органичната маса и изравнява почвения хоризонт. При 
работна дълбочина от 3 до 12 см, Rebell се показва извънредно лека 
при движение и представлява ефективна и производителна машина 
за вашето стопанство. 
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Работна ширина  3,00 м 4,10 м  5,20 м

Маса  1.490 кг 2.580 кг 2.980 кг

Необходима теглителна сила от 110 к.в. от 150 к.в. от 180 к.в.

Линейно разстояние между дисковете 130 мм 130 мм 130 мм 

Разстояние в редицата   700 мм 700 мм 700 мм

Ъгъл на наклон/ъгъл на атака  7° / 16° 7° / 16° 7° / 16°

Брой дискове (510 мм х 5 мм) 22 бр. 34 бр. 42 бр.

Пружинна защита на дискове  90 x 13 мм 90 x 13 мм 90 x 13 мм

Валяк (530 мм Ø)  DSTS -валяк DSTS -валяк DSTS -валяк 
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Rebell -classic- T
   компактна дискова брана

Rebell -classic- Т е компактна дискова брана с транспортно шаси, 
която е предназначена за плитка обработка на почвата. Тази 
модерна машина е доста компактна и благодарение на двойния 
STS-диск има високо ниво на сигурност. С тази машина Вие можете 
да извършвате както плитка обработка на почвата веднага след 
жътва, така и подготвяне на почвата за традиционна сеитба или 

сеитба на мулч. След оран Rebell -classic- постига отлични резултати 
чрез раздробяване на органичната маса и изравняване на почвения 
хоризонт. При работна дълбочина от 3 до 12 см, Rebell се показва 
извънредно лека при движение и представлява ефективна и 
производителна машина за вашето стопанство. 

Rebell -classic- T технически характеристики

Работна ширина   5,00 м 6,00 м 8,00 м

Брой дискове  42 50 62

Диаметър на дисковете   510 мм 510 мм 510 мм

Линейно разстояние   130 мм 130 мм 130 мм

Ъгъл на наклон/ъгъл на атака 16° / 16° 16° / 16° 16° / 16°

Маса  5.060 кг 5.410 кг 6.710 кг

Опорни колела  380/55-17 380/55-17 380/55-17

Колела на шасито  500/50-17 500/50-17 500/50-17

Максимална скорост   40 км/ч 40 км/ч 40 км/ч
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Rebell -classic- T 1250
   компактна дискова брана

Rebell -classic- Т е компактна дискова брана с транспортно шаси, 
която е предназначена за плитка обработка на почвата. Тази модерна 
машина е доста компактна и благодарение на двойния STS-диск има 
високо ниво на сигурност. С нея Вие можете да извършвате както 
плитка обработка на почвата веднага след жътва, така и подготвяне 
на почвата за традиционна сеитба или сеитба на мулч. След оран 

Rebell -classic- постига отлични резултати чрез раздробяване на 
органичната маса и изравняване на почвения хоризонт. При работна 
дълбочина от 3 до 12 см, Rebell се показва извънредно лека при 
движение и представлява ефективна и производителна машина за 
вашето стопанство. 

Rebell -classic- T 1250 технически характеристики

Работна ширина   12,50 м

Брой дискове  98

Диаметър на дисковете   510 мм

Линейно разстояние   130 мм

Ъгъл на наклон/ъгъл на атака 16° / 16°

Маса  12.000 кг

Опорни колела  380/55-17

Колела на шасито  600/55-22,5

Максимална скорост   40 км/ч 



Дискови лагери

Rebell -classic- Т е 
оборудван с лагери, които 
не изискват постоянно 
смазване. Сигурната 
уплътняваща вложка ги 
защитава от вода, прах, кал, 
камъни и слама. Особеното 
на тази висококачествена 
вложка е че тя е многослойна. 
Благодарение на това, лагерите 
са защитени от замърсяване и изтичане на смазочен 
материал. Вие пестите време за техническа поддръжка и 
способствате за опазването на околната среда.
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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ...

Тандемен STS – валяк

Тандемният валяк STS в продължение на много години се е 
утвърдил в практиката. Независимо от качествата на почвата, 
двойният валяк се характеризира с висока производителност, 
идеално подхожда за почви с често сменящ се почвен състав. 
Ако при вас почвата е камениста, двойният валяк печели и 
тук. Заслужава внимание и самопочистващия ефект на тези 
колела. Двойният валяк STS придава на машината плавен 
ход.

Стабилни дискове 510 мм

Самостоятелно окачените дискове гарантират успеха Ви при 
първична обработка на стърнище. Линейното разстояние 
между дисковете от 130 мм дава възможност за цялостна 
обработка на почвения пласт, като с това се постига отлично 
смесване. Монтираният върху пружина страничен изравняващ 
диск ще ви помогне оптимално да изравните краищата от 
следата на браната. Пружинните стойки представляват 
интегрирана 3D защита.

Удобно настройване на дълбочината

Rebell -classic- Т е навесна машина, настройването на 
дълбочината се извършва чрез преместване на щифтовете 
на ръкавите на валяците и навесната система на долните 
рамена на трактора. За промяна на работната дълбочина е 
необходимо да се преместят 4 щифта в съответния отвор. 

Ниски разходи за обслужване и ремонт

Всички точки на закрепване на Rebell -classic- Т са оборудвани 
със система за закрепване Lockpin. Тази дълговечна система 
предпазва точките на закрепване от разбиване. Дисковете не 
се закрепват върху поддържащите лагери, като с това вие 
спестявате разходи за обслужване и ремонт на машината.

Хидравлично настройване на дълбочината  (опция)

С помощта на хидравлично настройване на дълбочината на 
Rebell -classic- Т, вие можете непрекъснато да променяте 
дълбочината на обработката по време на работа от кабината 
на трактора. Това дава възможност лесно да се оказва 
влияние върху дълбочината и качеството на обработка.
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Регулируема щригелна брана

За получаване на оптимален слой мулч, Rebell се оборудва с 
един ред задна щригелна брана. Щригелът, при необходимост 
и в зависимост от предишната култура може да бъде регулиран 
за интензивност на работа с просто завъртане на ръчката. Той 
осигурява оптимално изравняване. 

Levelboard – подравнителна дъска

Rebell -classic- Т допълнително може да бъде оборудван 
с подравнителна дъска с хидравлична настройка. Това 
особено е подходящо за изравняване на почвения 
хоризонт и раздробяване на едри буци пръст при 
предсеитбена подготовка. 

Контурен валяк
(само при Rebell -classic- Т 1250)

За да растат бързо падналите семена и семената на 
плевелите е необходимо добро обратно уплътнение. 
За тази цел се използва новият контурен валяк. Този 
валяк представлява по-нататъшното развитие на вече 
утвърдилия се валяк STS. Той идеално се адаптира 
към релефа на повърхността, дори ако работната 
дълбочина на машината се променя. Отворените 
пръстени на U-профила се запълват с почва и по 
такъв начин образуват сцепление на почва с почва. 
Колелата на първия и втория ред са разположени 
така, че се припокриват едно-друго и по този начин се 
самопочистват.

ВАЖНО: ЗАКРЕПВАЩА СИСТЕМА „ЛОКПИН“
Всички важни точки на закрепване са съединени с болтове на системата „ЛокПин“. 
Принципът: Обичайното съединение с щифтове е заменено с ос. На конусните 
краища на оста се поставят висококачествени втулки. С помощта на болт втулките 
се затягат, стягат и фиксират в конзолата.

ПРЕДИМСТВО: ЛОКПИН ИЗВЪРШВА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО 
ЗАКРЕПВАНЕ В ТОЧКИТЕ НА СЪЕДИНЯВАНЕ
 Никакво разваляне на идеално кръглите отвори
  Никакво износване в конзолите (скобите)
  Закрепването се фиксира от двете страни
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KÖCKERLING запазва правото си за технически промени, които служат за по-нататъшно развитие.

КАЧЕСТВО при нас се пише с главна буква.

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl

Tel. +49.5246.96080 | Fax. +49.5246.960821
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de
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Вашият дилър:

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

www.koeckerling.com | info@koeckerling.com


