Nabídka kypřiče na vyzkoušení
Firma:
Adresa:
DIČ:
IČ:
Telefon:
e-mail:
Vypracoval:

NEWIA s.r.o.
Americká 404; 345 61 Staňkov
CZ29119201
29119201
+ 420 602 816 858
halada@newia.cz
Aleš Halada

Datum:

27.7.2014

Platnost:

2 měsíce

KÖCKERLING
Popis stroje:

REBELL 5 Profiline

 Diskový podmítač s dvěmi řadami vykrojovaných disků o průměru 620 mm, které jsou uchyceny na
pružných elementech známých z podmítače Vário = žádné čepy ani ložiska
 Dvě svahová krojidla pro práci na svazích.
 Vlastní disky mají bezúdržbová ložiska.
 Úhel řezání je 17°, úhel uchycení je 21°. Rozteč mezi jednotlivými disky je 150 mm, rozestup řad od sebe
je 1090 mm. Celkový počet disků na podmítači je 40 ks.
 Maximální pracovní hloubka je okolo 20 cm. Hmotnost stroje je cca 8 500 kg.
 Dva páry kopírovacích kol rozměru 380/55 – 17“ vpředu.
 Vlastní nastavení hloubky disků se provádí hydraulicky z kabiny traktoru, může být i za jízdy. Ovládání a
technické řešení je stejné jako na podmítači Vector.
 Nastavení přítlaku dvojitých STS válců se provádí taktéž hydraulicky z kabiny traktoru. Tímto přítlakem lze
reagovat na různé podmínky na poli. V případě potřeby práce disků bez přítlaku lze dvojité STS válce
úplně nadzvednout a vyřadit z provozu, pak je nutné ovšem použít nápravu.
 Těsně před dvojitým STS válcem se nachází smyková deska.
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Diskový podmítač Rebell má vlastně dvě nezávisle se ovládající sekce – sekci disků a sekci drobících válců. Pro
rozprostření mulče a zarovnání povrchu je stroj osazen jednořadým zavlačovačem.
Dále je stroj standardně vybaven tříbodovým závěsem pro jiný typ zavlačovačů, další drobící válce nebo pro
jednoduchý secí stroj.

Způsoby využití stroje:


Velké diskové brány pro maximální výsledky
… optimální smísení velkého množství slámy při zpracování strniště disky o průměru 620 mm. Navíc se
Rebell postará o vynikající zpětné utužení, takže plevel a výdrol může rychle vzejít.
… mnohostranné možnosti použití. Rebell může nejen provést efektivně zpracování strniště, nýbrž
může také připravit seťové lůžko.



Po pluhu a také zapracování meziplodin před kultivací.
… solidní konstrukce stroje. Vysoká hmotnost stroje více než 8000 kg zajistí vnikání nářadí do půdy
téměř v každých podmínkách.



Může také spolehlivě rozsekat a zapracovat zbytkový organický materiál na povrchu.
… nízké náklady na údržbu. Všechny sklopné díly na Rebellu jsou vybaveny systémem Lockpin. Disky
jsou zavěšeny trojmo utěsněným dvouřadým příčným valivým bezúdržbovým ložiskem.

Silné argumenty:







optimální zapravení i u velkých zbytků ze sklizně
vysoká pracovní rychlost
optimální vnikání do půdy na základě konstrukce disků
nejlepší zpětné utužení velkým dvojitým válcem STS
hydraulické plynulé nastavení hloubky Easy Shift
přední dvojitá opěrná kola

Podmínky zápůjčky :
KÖCKERLING REBELL 5
Zdarma
Za každý další odpracovaný ha (cena uvedena včetně želez)
Vlastní traktor
Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody
Vrácení stroje v nepoškozeném stavu
Vrácení stroje v čistém stavu
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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10 ha
350 Kč/ha

