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Firma: NEWIA s.r.o.   

Adresa: Americká 404; 345 61 Staňkov   

DIČ: CZ29119201   

IČ: 29119201   

Telefon: + 420 602 816 858   

e-mail: halada@newia.cz   

Vypracoval: Aleš Halada   

   
Datum:   27.7.2014  
 
Platnost: 2 měsíce 

 
KÖCKERLING VECTOR 460 
Popis stroje: 

 Pracovní orgány uspořádané ve čtyřech řadách 

 Čtyři sledy pracovních operací v jedné jízdě: 
1. Celoplošné zpracování půdy v různých hloubkách 
2. Urovnání zpracovávané půdy nastavitelnými nivelátory za poslední pracovní řadou. Nastavitelná 

smyková deska před dvojitým STS válcem 
3. Optimální zpětné utužení dvojitým STS válcem 
4. Dorovnání pozemku a vyvláčení části rostlinných zbytků na povrch půdy, které zabraňují erozi 

 

 Hydraulické nastavení pracovní hloubky od 0 do 35 cm.  

 Změna pracovního záběru podle pracovní hloubky a síly tažného prostředku. 
 

Způsoby využití stroje: 
1. První zpracování strniště - podmítka 
2. Zpracování podmítky před setím 
3. Příprava seťového lůžka 
4. Zapravování kejdy, digestátu, hnoje i slepičího trusu 
5. Hlubší zpracování půdy místo pluhu 
6. Hluboké kypření půdy do 35 cm 

 

Redukce pracovního záběru dle pracovní hloubky a výkonu tažného prostředku 
Varianty pracovních záběrů:   460 - 620 

570 - 800 
700 - 900 

 
 
 
 
 



 

NEWIA s.r.o., Americká 404, 345 61 Staňkov, www.newia.cz, info@newia.cz 
Aleš Halada +420 602 816 858; Petr Bušek +420 731 446 384 

Pracovní nástroje: 
 

1. TopMix plochá radlička 320x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro mělké zpracování půdy 
2. TopMix radlička, dláto 80x14mm, křídlo 350x10mm + krycí plech rovný/spirálový/ pro podmítku a 

likvidaci výdrolu 
3. TopMix dláto 80x14 mm (80x20mm návarové) + krycí plech rovný/spirálový/ pro hlubší kypření, 

zapravení hnoje a seťovou kultivaci do 25 cm 
4. TopMix úzké dláto 40x20x589mm, otočné, pro hluboké zpracování do 35cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč používat stroj Köckerling VECTOR 
 

 �Velmi dobrá práce při vysokém podílu rostlinných zbytků díky vysokému rámu 85 cm 
 �Intenzivní a rovnoměrné míchání rostlinných zbytk s půdou 
 �Pracovní hloubku lze plynule regulovat z kabiny traktoru až do hloubky 35 cm 
 �Variabilita pracovního záběru dle půdních podmínek 
 �Použi� kvalitních materiálů a komponentů pro výrobu,moderní konstrukce rámu 
 �Výkonnost: 1 – 1,5 ha/h na metr záběru stroje 
 �Rychlé zpracování půdy v porovnání s orbou: traktor 300 Ps s pluhem do 3ha/hod při porovnání s 

VECTOREM 5,70m a rychlostí 12km/hod 6 ha/hod 
 � O 25% menší spotřeba paliva při srovnání s konvenčním zpracováním půdy 

 
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.  


