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KÖCKERLING ALLROUNDER 600 Profiline 
Popis stroje: 

 Kypřič pro zpracování seťového lůžka a mělkou podmítku ALLROUNDER 

 Теleskopicky výsuvné tažné oje pro všechny typy závěsů.  

 Široká pracovní kola zaručují dodržení nastavené pracovní hloubky. 

 Čtyřřadá konstrukce pracovních orgánů.  

 Rozmístěné nivelátory před utužovacím válcem urovnávají povrch půdy. 

 Dvojitý STS válec pro dodržení pracovní hloubky, drcení hrud a přiměřené zpětné utužení. 
 

Оblast využití stroje:  

1. První velice mělká podmítka při menším množství rostlinných zbytků. 
2. Druhá kultivace půdy k likvidaci vzrostlého výdrolu a rovnoměrnému rozprostření rostlinných zbytků na 

povrchu. 
3. Poslední operace k vytvoření seťového lůžka. 
4. Urovnání povrchu půdy po posledním zpracování půdy na zimu. 

 

Varianty pracovních záběrů:   600 / 750 
900 / 1200 

Proč používat stroj Köckerling ALLROUNDER 
 

 Nastavení pracovní hloubky je mechanické, na předních 
pracovních kolech a vzadu na drobícím válci. 

 Stabilní dodržení nastavené pracovní hloubky. 
 Pevná slupice  HERKULES 70mm х 12mm. 
 Vysoká životnost, žádná údržba. 
 Délkově nastavitelné teleskopické oje 
 Dvojitý STS válec 530mm optimálně drobí a přiměřeně 

utužuje zpracovanou půdu. 
 Vzadu umístěné nastavitelné 13 mm silné zavlačovače 

rovnoměrně rozmisťují rostlinné zbytky a dolaďují strukturu. 
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Zkušenosti z provozu 
 

 Spotřeba paliva při zpracování: 2,5 - 5 l/ha.  

 Náklady na opotřebitelné díly: Ø 2 €/ha. 

 Výkonnost stroje: 1,0 – 1,2 ha za hodinu na metr 
záběru.  

 Rovnoměrné rozprostření rostlinných zbytků na 
povrchu půdy. 

 Úspora vláhy při velmi mělké podmítce. 

 Vytvoření seťového lůžka jedním přejezdem. 

 Šetrné a rychlé zpracování půdy.  

 Vysoká plošná výkonnost a tahová nenáročnost. 

 Nízká spotřeba paliva. 

 Vysoká životnost stroje díky jedinečné konstrukci rámu, použití vysoce kvalitních materiálů a 
speciálních komponentů. 

 

�  
Podmínky zápůjčky :  
 

KÖCKERLING VECTOR 460   

Zdarma 10  ha 

Za každý další odpracovaný ha (cena uvedena včetně želez) 350  Kč/ha 

   

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.  


