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Technika | Doświadczenie | Innowacje

Nasz cel: zadowoleni 
użytkownicy
Długoletnie doświadczenie, fachowa wiedza i osobiste zaangażowanie – to 
wyróżnia pracowników we wszystkich działach fi rmy Köckerling. Celem całej 
załogi począwszy od projektowania i konstruowania poprzez produkcję i montaż, 
aż do zarządzania i dystrybucji jest produkcja wysokiej jakości maszyn dla no-
woczesnego rolnictwa i  zadowolenie wszystkich klientów.

Wysokiej  jakości komponenty 
do maszyn o dużej wytrwałości
Do produkcji maszyn używa się tylko materiałów, które spełniają wysokie wy-
magania. Do konstrukcji ramy używa się profi lu zamkniętego walcowanego na 
gorąco 100 x 100 x 8 mm i 120 x 120 x 8 mm. Firma Köckerling kładzie szcze-
gólny nacisk, aby wszystkie elementy używane do produkcji były wykonane z 
wysokojakościowych materiałów.  

Bardzo dobry serwis 
- Fachowe doradztwo.
- Niezawodne zaopatrzenie w części zamienne.
- Prężny serwis.

W 1955 roku, bracia Heinrich i Friedrich Köckerling położyli kamień węgielny 
pod przemysłową produkcję maszyn rolniczych w Verl koło Gütersloh/Biele-
feld we Wschodniej Westfalii. Początkowo produkcja obejmowała agregaty 
do uprawy przedsiewnej i do mechanicznego zwalczania chwastów. 
Na przestrzeni ostatnich 35 lat fi rma wyspecjalizowała się w konstrukcji i 
produkcji maszyn do uprawy bezorkowej. Sukces naszej fi rmy leży w prakty-

cznych rozwiązaniach i stałym dialogu z naszymi Klientami. Rzemieślnicza 
tradycja, wieloletnie doświadczenie w uprawie roli i odwaga do szukania 
nowych rozwiązań są podstawą naszej przyszłości. Myślenie i działania 
ukierunkowane na potrzeby naszych klientów najlepiej odzwierciedla ser-
wis fi rmy Köckerling, stanowiący  podstawę partnerskiej współpracy z dys-
trybutorami naszych maszyn. 
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Top mix - TRIO | QUADRO | VECTOR uniwersalny agregat uprawowy
ALLROUNDER

exaktgrubber
VARIO

uniwersalny 
agregat 
uprawowo-
siewny
ULTIMA

Siewnik 
redlicowy
JOCKEY

Odkładnica | skrzydło | lemiesz
Są to elementy, z których składa sie system Topmix. System Topmix fi rmy Köckerling 
umożliwia indywidualne dopasowanie maszyny do wymagań stawianych w 
gospodarstwie. W ten sposób zawsze uzyskuje się  pożądany efekt - od płytkiej 
uprawy ścierniska aż do głębokiego spulchniania.

Zalety systemu Topmix:
długa żywotność | odporne na ścieranie | krótki czas montażu | oszczędność paliwa | mniejsze 
zapotrzebowanie mocy | grubszy materiał | stal b-33

Topmix-lemiesz 
80 x 14 mm ze skrzydłem
Średnia uprawa z optymalnym 
efektem wymieszania

Topmix-lemiesz
80 x 14 mm
Głębokie spulchnianie

Topmix-dłuto
40 x 20 mm 
Bardzo głębokie 
spulchnianie

Topmix-dłuto
40 x 20 mm 
Bardzo głębokie spulchnianie

Topmix-lemiesz
80 x 30 mm
Głębokie spulchnianie

Topmix-Gęsiostopa
320 x 10 mm 
Bardzo płytka uprawa

uprawowo-

ALLROUNDER

exaktgrubber
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Allrounder -classic- 

Allrounder, jak już sama nazwa wskazuje jest bardzo uniwersalną maszyną do 
uprawy pożniwnej i przygotowania pola do siewu. Allrounder może być używany 
przez cały rok do rożnych prac. Wiosną jest przede wszystkim używany do 
przygotowania roli przed siewem. Zimowa orka zostaje wtedy wyrównana, 
chwasty, które w między czasie powschodziły mechanicznie zniszczone. Hyd-
rauliczna włóka jest w tym wypadku odpowiednim narzędziem do optymalnego 
wyrównania powierzchni.
Na wiosnę pracuje się głównie z gęsiostopami, które pracują płytko, ale na 
całej powierzchni pola. Powierzchnia pola zostaje napowietrzona i może 
lepiej przeschnąć. Wał STS  zapewnia optymalne wtórne zagęszczenie 
pola a brona wyrównuje powierzchnię pola i przygotowuje optymalną 
strukturę gleby do siewu. Czy to przed siewem buraka cukrowego, lub ku-

kurydzy czy zboża, Allrounder gwarantuje łatwą i wydajną pracę. Kolejne zada-
nia takie jak wymieszanie gnojowicy, wymieszanie poplonu lub szybkie przewietrzenie 
przed siewem Allrounder wykona pewnie i niezawodnie.
Również przy siewie w mulcz Allrounder ma swoje znaczenie. Po głębokim 
wymieszaniu słomy z glebą ciężkim gruberem, często jest on używany w drug-
im zabiegu do równomiernego rozłożenia resztek słomy i do mechanicznego 
zwalczania skiełkowanego ziarna utraconego po kombajnie. Dla praktyka liczy 
się tutaj duża wydajność poprzez łatwość ciągnięcia i zużyciu tylko 4.5 l paliwa 
na 1ha. Duży prześwit ramy (60 cm) pozwala na pracę bez zapychania się. 
Stabilne łapy Herkules 70 x 12 mm, gwarantują długą żywotność na suchych i 
kamienistych glebach.

Uniwersalny agregat do uprawy przed siewem 
i do uprawy pożniwnej 

Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 

Szerokość transportowa 3,00 m 2,70 m 2,70 m 2,70 m 

Liczba łap 21 25 33 39 

Odstęp między zębami 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 

Prześwit ramy 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

Masa 900 kg 1.280 kg 1.505 kg 1.780 kg 

Długość 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 

Rodzaj wału Wał strunowy 350 mm Ø | podwójny wał strunowy 450 mm Ø / 350 mm Ø 
 wał -STS 530 mm Ø | Podwójny wał -STS 530 mm Ø | Wał rurowy  

Wyrównanie Hydrauliczna włóka    

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Zapotrzebowanie mocy od 80 KM od 100 KM od 120 KM od 140 KM 
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Allrounder -profiline-

Allrounder 600 i 750 profiline jest wyposażony w podwójny wał STS, centralnie 
umieszczony układ jezdny na stabilnej  ramie. Szerokie koła podporowe i pod-

wójny wał STS zapewniają prowadzenie na jednakowej głębokości. Dla bezpie-
cznego transportu maszyna składana jest do 3,00 m szerokości transportowej.

Uniwersalny agregat uprawowy profiline 900 / 1200 / 1450
Allrounder 900, 1200 i 1450 profiline wyposażony jest w podwójny wał STS, 
centralnie umieszczony układ jezdny na stabilnej  ramie. Szerokie koła podpo-
rowe i podwójny wał STS zapewniają  prowadzenie maszyny na jednakowej 

głębokości roboczej. Dla bezpiecznego transportu maszyna składana jest do 
3,10 m szerokości transportowej. W tym celu części boczne składają się dwu-
krotnie.

Dane techniczne

Allrounder -profiline- 600/750   

Szerokość robocza 6,00 m 7,50 m  

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m  

Liczba łap 36 44  

Odstęp między zębami 16,70 cm 16,70 cm  

Prześwit ramy 60 cm 60 cm  

Masa 4.600 kg 5.400 kg  

Długość 7,30 m - 7,80 m  

Rodzaj wału Ø Podwójny wał - STS 530 mm
 Odstęp pierścieni wału 111 mm 

Wyrównanie Hydrauliczna włóka   

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm  

Zapotrzebowanie mocy od 180 KM od 220 KM 

Dane techniczne
Uniwersalny agregat uprawowy profiline 600 / 750 Allrounder -profiline- 900/1200/1450   

Szerokość robocza 9,00 m 12,00 m 14,50 m

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m 3,00 m 

Liczba łap 54 72 86

Odstęp między zębami 16,70 cm 16,70 cm 16,70 cm

Prześwit ramy 60 cm 60 cm 60 cm

Masa 7.000 kg 8.650 kg 10.350 kg

Długość 8,50 m - 9,00 m

Rodzaj wału Ø Podwójny wał - STS 530 mm
 Odstęp pierścieni wału 111 mm 

Wyrównanie Hydrauliczna włóka

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm 13 mm

Zapotrzebowanie mocy od 250 KM od 300 KM od 360 KM
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Trio 

Agregat uprawowy Trio jest skierowany do małych i średnich gospodarstw z 
ciągnikami o mocy 100-160 KM i pracuje na trzypunktowym układzie 
zawieszenia. Pierwszy zabieg jest wykonywany z reguły bardzo płytko, 
aby przyśpieszyć kiełkowanie nasion chwastów i ziarna utraconego po kom-
bajnie. Równocześnie zostaje przerwana struktura kapilarna, co zapobiega 
wysuszaniu gleby. Zamontowane w Trio skrzydła podcinają całą powierzchnię 
pola i zapewniają optymalne wymieszanie słomy z ziemią.Opcjonalnie firma 
Köckerling oferuje gęsiostopy typu TopMix do bardzo płytkiej uprawy. Drugi 
głębszy zabieg, nawet do 25 cm często pod rzepak następuje w celu prze-
wietrzenia i dokładniejszego wymieszania słomy, aby optymalnie przygotować 
pole do siewu. W tym celu należy zdemontować skrzydła, pozostawiając tyl-
ko lemiesz TopMix o szerokości 80mm z zamontowaną powyżej odkładnicą. 
Niwelatory ustawione na odpowiednią wysokość wyrównują powierzchnię i 
rozdrabniają grudy powstające za łapami, i są całkowicie niewrażliwe na kamie-
nie. Rezultatem są niższe koszty eksploatacji. Za niwelatorami umieszczony 
jest wał STS. Wał STS jest oryginalnym produktem firmy Köckerling, jego walory 
doceniane są  na całym rynku europejskim. Pierścienie o profilu „U” zapełniają 

się w czasie pracy glebą tak, że ostatecznie gleba dociska glebę. Zapobie-
ga to zamulaniu się powierzchni pola w przypadku obfitych opadów deszczu i 
zapewnia optymalne zagęszczenie wtórne. Praktycy cenią sobie szczególnie 
duże bezpieczeństwo stosowania wału STS w warunkach bardzo wilgotnych 
wiosną i późną jesienią. Brona wyrównująca z ustawianą siłą docisku jest dla 
gospodarstw uprawiających w systemie bezorkowym niezbędnym narzędziem. 
Służy ona jeszcze raz lepszemu rozłożeniu resztek słomy i pozostawia równą 
i rozdrobnioną powierzchnię. Wersja z zabezpieczeniem sprężynowym stała 
się prawie standardem. Dla gleb lekkich i wolnych od kamieni przezna-
czony jest Trio z zabezpieczeniem na śrubie ścinanej. Pakiet zabezpieczeń 
przeciwko kamieniom firmy Köckerling jest w użytku w tysiącach sztuk już 
od wielu lat. Ponieważ prowadnica połączona jest z podwójną sprężyną za 
pomocą bloku poliamidowego odpada uciążliwe smarowanie sprężyn. Nawet 
w małych szczegółach Köckerling stawia duży nacisk, na jakość. Wszystkie 
mocowania trzypunktowego zawieszenia wykonane są ze specjalnej stali, aby 
wyeliminować tworzenie się długich otworów. 

3-belkowy agregat do 
uprawy pożniwnej i głębokiego spulchniania 

Dane techniczne
 Trio   Trio light  

Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m  3,00 m 4,00 m 

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m  3,00 m 3,00 m                      

Liczba łap 10 13  10 13 

Odstęp między zębami 30 cm       30 cm  30 cm 30 cm                 

Prześwit ramy 85 cm       85 cm  85 cm 85 cm                

Masa 1.670 kg       2.500 kg  1.270 kg 1.630 kg                  

Długość 4,00 m 4,00 m  4,00 m 4,00 m 

Rodzaj wału Wał STS 530 mm Ø  Wał rurowy  
 Podwójny wał - STS 530 m Ø

Wyrównanie Niwelatory / niwelatorem talerzowym Niwelatory / niwelatorem talerzowym

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm  13 mm 13 mm 

Zapotrzebowanie mocy od 100 KM od 140 KM  od 100 KM od 140 KM



QuAdro

Nazwa Quadro obejmuje  serię 4- belkowych agregatów w programie firmy 
Kökerling. Jakość uprawionego ścierniska – biorąc pod uwagę wymieszanie 
słomy i jej rozłożenie zależy od ilości łap oraz ich rozmieszczenia. W zasadzie 
im więcej łap tym lepiej, lecz zbyt ciasne ich rozmieszczenie może powodować 
zapychanie się maszyny, czego nie należy lekceważyć. Seria Quadro jest  
wyposażona w układ jezdny, który służy zarówno do transportu drogowego jak 
i do zawracania na uwrociu. Głębokość pracy Quadro można zmieniać w za-
kresie od 5 cm do 30 cm, tak od płytkiego podcięcia ścierniska do głębokiego 
spulchniania. Właśnie dlatego Quadro jest wyposażony w łapy TopMix z zabez-
pieczeniem przeciwko kamieniom. Głębokość pracy reguluje się za pomocą 
masywnych kół podporowych z przodu oraz podwójnego wału STS z tyłu. Gwa-

rantuje to równomierną głębokość pracy całej maszyny. Koła podporowe są 
zamontowane możliwie na zewnątrz co ma zapobiegać kołysaniu się maszyny 
w czasie pracy. Sczególną cechą Quadro jest to, że  maszyny o szerokości 4 i 
4, 60 m można  złożyć do szerokości roboczej 3 m. Właśnie, dlatego koła po-
dporowe zamontowane są na ramie środkowej. Często bowiem moc ciągnika 
nie wystarcza do głębokiej uprawy. Do płytkiej uprawy oferuje się skrzydła lub 
gęsiostopy o szerokości 310 mm. Do głębokiego spulchniania używa się jedy-
nie lemieszy TopMix z odkładnicą. W praktyce pracuje się zazwyczaj nie głębiej 
jak do 20 cm, ponieważ zużycie elementów roboczych oraz zapotrzebowanie 
na moc wzrasta nieproporcjonalnie.

4-belkowy agregat  do uprawy pożniwnej 
i głębokiego spulchniania

Cele uprawy pożniwnej to:
Równomierne rozgarnięcie i wymieszanie słomy z glebą. Przerwanie parowa-
nia, przyśpieszenie kiełkowania nasion chwastów i ziarna utraconego po kom-
bajnie. Uzyskanie jednolitej struktury mulczu, dobre przewietrzenie oraz dobre 
wtórne zagęszczenie gleby.
Wymagania techniczne:
Stabilnie skonstruowana rama na długi okres użytkowania, solidne i funk-
cjonalne zabezpieczenie przeciwko kamieniom do najtrudniejszych zadań, 

możliwość zastosowania od płytkiej uprawy aż do głębokiego spulchniania, 
małe zużycie ze względu na brak części ruchomych, pewna praca wału nawet 
przy dużej wilgotności. 
Podwójny wał STS sprawdził się w praktyce na przestrzeni wielu lat. W czasie 
pracy wału profil pierścieni zabija się glebą tak, że to gleba dociska glebę (soil-
to-soil). W ten sposób uzyskuje się optymalną strukturę i zapobiega się zamu-
laniu w czasie mocnych opadów. Brona wyrównująca służy do równomiernego 
rozgarnięcia słomy i wyrównaniu powierzchni pola.  
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Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m 4,60 m 5,70 m                    

Szerokość transportowa 3,00 m  3,00 m 3,00 m 3,00 m                     

Liczba łap 11 15 17 21 

Odstęp między zębami 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm

Masa 3.300 kg 5.000 kg 5.300 kg 5.800 kg 

Długość 7,00 m 7,00 m 7,00 m      7,00 m      

Prześwit ramy 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Odstęp między belkami 70/80/70 cm 70/80/70 cm 70/80/70 cm 70/80/70 cm

Łapy / lemiesze Łapa TopMix z lemieszem o szerokości 80 mm i skrzydłem 350 mm, 
 ewentualnie Gesiostopa o szerokości 320 mm

Niwelatory Niwelatory z regulacją wysokości, z wysuwanymi niwelatorami zewnętrznymi do wyrównania
 powstających nierówności pomiędzy przejazdami, masywna włóka przed podwójnym wałem STS

Wał Ø Podwójny wał STS 530 mm

Oświetlenie Standardowe Standardowe Standardowe Standardowe

Opcje Brona wyrównująca ø 13 mm, oświetlenie, krój tarczowy, hamulec pneumatyczny, siewnik do poplonów

Zapotrzebowanie mocy od 140 KM od 170 KM od 190 KM od 240 KM
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VeCTor

Agregat uprawowy Vector jest konsekwentną, zmodernizowaną wersją agrega-
tu Quadro, przeznaczony dla profesjonalistów z ciągnikami nawet do 600 KM. 
Wyjątkowość agregatu Vector leży w systemie ustawiania głębokości pracy 
EasyShift. Regulacja głębokości pracy EasyShift, umożliwia wygodną zmianę 
głębokości pracy od 0 do 35 cm hydraulicznie z kabiny ciągnika.
Jest to bardzo pomocne w czasie uprawy na zróżnicowanych rodzajach gleb 
i przy zmiennych warunkach polowych. Dla przykładu możemy wymienić 
mozaikowatość gleb na jednym polu, bardziej lub mniej zachwaszczone po-
wierzchnie, głębokie koleiny, nierównomiernie rozrzucona słoma, ujeżdżone 
uwrocia czy też występowanie mokrych zagłębień na polu. Mając do dyspozycji 
tego rodzaju system regulacji, wystarczy tylko jeden przejazd i pole jest przy-
gotowane do siewu. Na wystawie Polagra Premiery 2010 został nagrodzony 
Złotym Medalem.

Dalsze zalety agregatu uprawowego Vector : Szerokość roboczą można do-
datkowo zmniejszyć lub zwiększyć (z 4,60 m do 6,20 m, z 5,70 m do 8,00 m i 
z 7,00 m do 9,00 m).
W tym celu należy  odkręcić lub dokręcić elementy boczne ramy. W zależności 
od posiadanego ciągnika lub pożądanej głębokości roboczej, Vector umożliwia 
optymalne dopasowanie maszyny do posiadanego ciągnika. Nowa konstrukcja 
łap  daje duży prześwit (87 cm) pod ramą i pozwala na pracę  do  głębokości 
35 cm. Sprawdzone łapy typu TopMix były stosowane już przy agregacie upra-
wowym Quadro. Duży prześwit zapobiega zapychaniu się, nawet przy dużej 
ilości słomy (po  życie, pszenżycie czy kukurydzy na ziarno)  która zostaje opty-
malnie wymieszana z glebą. Do głębszego spulchniania można opcjonalnie 
zamontować wąskie obracalne dłuto 40x20 mm celem zmniejszenia siły uciągu.  

4-belkowy agregat  do uprawy pożniwnej i głębokiego 
spulchniania, wyposażony w hydrauliczną regulację 
głębokości pracy EasyShift.

Masywne koła podporowe gwarantują precyzyjne utrzymanie głębokości roboczej, nawet w 
bardzo wilgotnych warunkach lub na glebach lekkich. Sprawdzony podwójny wal STS mon-
towany jest prawie w każdej maszynie Köckerling. To podkreśla wysoką wartość i praktycz-
ne zastosowanie  tego typu wału. Prosty, solidny, odporny na kamienie i sprawdzający się 
nawet w warunkach wilgotnych, pracuje w niezliczonej ilości maszyn w całej Europie. Brona 
zawieszona na sprężystych ramionach służy optymalnemu rozgarnięciu słomy i dodatkowe-
mu wyrównaniu pola. Można zmiennie regulować jej docisk i jest ceniona przez wszystkich 
użytkowników. Do transportu Vector wyposażony jest w hydrauliczny układ jezdny,  który jest 
w czasie pracy  podniesiony. Vector posiada teleskopowo rozciągany zaczep umożliwiający 
pełny skręt z ciągnikami wyposażonymi w koła bliźniacze a jego zakończenie dostępne jest 
w następujących opcjach:
do ramion podniśnika hydraulicznego na kule KATIII i KATIV, zaczep z oczkiem 
ø 40,60 i 75 mm, oraz zaczep Scharmüller 80 i 110 mm.

Dane techniczne
Szerokość robocza 4,60 m                     

Liczba łap 17                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 5.950 kg       

Zapotrzebowanie mocy od 200 KM  

Szerokość robocza 9,00 m                     

Liczba łap 33                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 9.710 kg                         

Zapotrzebowanie mocy od 450 KM

Szerokość robocza 7,00 m                     

Liczba łap 25                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 8.160 kg                         

Zapotrzebowanie mocy od 350 KM

Szerokość robocza 8,00 m                     

Liczba łap 29                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 8.430 kg                         

Zapotrzebowanie mocy od 350 KM

Szerokość robocza 5,70 m                     

Liczba łap 21                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 6.850 kg  

Zapotrzebowanie mocy od 260 KM      

Szerokość robocza 6,20 m                     

Liczba łap 23                         

Odstęp między zębami 27 cm                          

Masa 7.400 kg 

Zapotrzebowanie mocy od 240 KM  

Złoty Meda - Polagra 2010
PREMIERY



16 | 17

Nazwa Exaktgrubber Vario odnosi się do 8- belkowego hydraulicznie regulo-
wanego agregatu uprawowego fi rmy Köckerling o najwyższym stopniu wymie-
szania słomy z glebą i idealnym wyrównaniu powierzchni pola. Na wystawie 
Polagra Premiery 2008 został nagrodzony Złotym Medalem. Dzięki długiej (8 
m) ramie i rozstawie 130 mm pomiędzy łapami, efekty jego pracy tylko po jed-
nym przejeździe,  nie mają sobie równych na całym rynku Europejskim (zob. 
Test DLG).  Sprężynujące elementy robocze są odporne na kamienie, wibrując 
podczas pracy zapobiegają zapychaniu się maszyny. W agregacie Vario można 
stosować dwa rodzaje lemieszy dłutowych :100 mm i 60 mm, ich zastosowanie  
dyktuje  rodzaj gleby i głębokość robocza. Są to lemiesze obracalne o 4 pozycjach 
roboczych co obniża koszty eksploatacji tego grubera.

Exaktgrubber Vario jest od lat  przez praktyków bardzo  ceniony.  Głębokość 
pracy  można zmienić w czasie jazdy hydraulicznie tak, że głębokość robocza 
jest zawsze optymalnie dopasowana do warunków polowych.  
W teście pilotażowym na stanowisku z ilością 12 ton słomy na ha, Vario szybko 
zdobył miano profesjonalisty w przygotowaniu pola do siewu w mulcz. Szcze-
gólnie pewne działanie nawet w mokrych warunkach nadało mu sławy. Odpo-
wiedzialny za to jest podwójny wał STS, który poprzez swoją stabilną budowę i 
sprawdzający się w mokrych wa-runkach okazał się bardzo skuteczny.    

8-belkowy agregat uprawowy całkowicie 
zastępujący pług

VArio Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m  4,80 m 5,70 m 5,30 m 5,30 m/7,50 m

Szerokość transportowa 3,00 m      3,00 m  3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Liczba łap 23 31  37 43 41 57

Odstęp między zębami 13 cm       13 cm  13 cm 13 cm 13 cm 13 cm                  

Masa 4.450 kg 5.910 kg  6.880 kg 7.210 kg 8.210 kg 10.020 kg 

Rodzaj wału Ø Podwójny wał -STS 530 mm   

Wyrównanie Włóka

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm  13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Zapotrzebowanie mocy od 160 KM od 180 KM  od 240 KM od 260 KM od 300 KM od 400 KM

Złoty Meda - Polagra 2008
PREMIERY



Wzmacniacz siły uciągu w połączeniu z zaczepioną maszyną podczas pracy 
na polu utrzymuje napięcie siły pomiędzy ciągnikiem a maszyną. Dzięki temu 
dociąża się tylną oś ciągnika i zwiększa przyczepność tylnych kół. Podczas 
pracy uaktywniamy sterowanie hydrauliczne ciągnika aby umożliwić stały 
przepływ zredukowanej ilości oleju (5-10 l/min) do siłownika hydra-

ulicznego, co umożliwia dopasowanie się do niesprzyjających warunków na 
polu jak np. nierówności terenu. Zamontowany na wzmacniaczu siły uciągu 
manometr pozwala kontrolować ciśnienie robo-
cze i ułatwia właściwe jego 
ustawienie podczas pracy.

Z wałem Sternopak możliwe jest uzyskanie optymalnego 
zagęszczenia wtórnego, nawet na dużych głębokościach. Spec-
jalnie uformowane ramiona gwiazdy dogniatają punktowo glebę i 

jednocześnie  zapewniają napęd wałów. Dzięki umieszczonej na 
ramie specjalnej wannie możliwe jest dodatkowe dociążenie całej 
maszyny i uzyskanie jeszcze lepszego efektu dogniatania. 
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cze i ułatwia właściwe jego 
ustawienie podczas pracy.

Zalety:
 Znaczna poprawa siły uciągu ciągnika
 Brak konieczności  dociążania tylnej osi
 Wyraźne oszczędności paliwa

WZmACniACZ SiŁy uCiĄGu STernopACk

Wał dogniatający na przedni TUZ ciągnika

Dane techniczne
Szerokość robocza 1,65 m 3,00 m  

Liczba pierścieni 11 20  

Pierścienie wału  700 mm 700 mm

Masa 535 kg 800 kg 
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Rebell -classic- służy do płytkiej uprawy gleby. Ta nowoczesna maszy-
na jest dzięki swojej wyjątkowo kompaktowej budowie i zintegrowanym 
podwójnym wałem DSTS bardzo pewna w działaniu. Rebell może mieć 
zastosowanie zarówno po ściernisku jak również do płytkiej uprawy 

przedsiewnej. Nawet po wykonanej orce  Rebell -classic- uzyskuje dobrą 
strukturę i wyrównane pole. Przy głębokościach pracy od 2 do 12cm 
odynacza się niskim zapotrzebowaniem mocy i jednocześnie zadowala 
dużą wydajnością.

Kompaktowa, zawieszana brona talerzowa

rebell -classic- Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,10 m   5,20 m 6,00 m*

Szerokość transportowa 3,00 m 2,90 m 2,90 m 2,90 m

Masa 1.490 kg 2.580 kg 2.980 kg 3.010 kg

Zapotrzebowanie mocy od 110 KM od 150 KM od 180 KM od 200 KM

Odstęp talerzy / pierścieni wału 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

Średnica talerza 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm

Kąt cięcia/natarcia 16 / 7 ° 16 / 7 ° 16 / 7 ° 16 / 7 °

Ilość talerzy (510 mm x 5 mm) 22 szt. 34 szt. 42 szt. 46 szt. 

Zabezpieczenia Resor piórowy, 90 x 13 mm   

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Wał wałem rurowym | Podwójny wał -STS 530 mm Ø * dostępna jest tylko z wałem rurowym.
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Brona talerzowa Rebell -classic- T zaliczana jest do gamy kompak-
towych, półzawieszanych maszyn 
do płytkiej uprawy gleby. Nowoczesna konstrukcja maszyny 
oraz zintegrowany podwójny wał STS tworzą niezwykle wydajne 
narzędzie pracy z szerokim spektrum zastosowania. Z Rebell -clas-
sic- T możliwe jest płytkie zerwanie ścierniska, doprawienie pola do 
siewu w mulcz, a zastosowana na doprawienie orki uzyskuje bard-

zo dobrą strukturę gleby i wyrównaną powierzchnię pola.  Pracując 
w przedziale 2 -12 cm Rebell -classic- T odznacza się wyjątkową 
efektywnością i niskim zapotrzebowaniem na moc. Dodatkowo, do 
jeszcze większego komfortu operatora istnieje możliwość wyboru 
hydraulicznej regulacji głębokości pracy lub hydraulicznej włóki do 
zwiększenia efektu kruszenia w czasie uprawy.     

Kompaktowa, półzawieszana brona talerzowa

rebell -classic- T Dane techniczne
Szerokość robocza 5,00 m 6,00 m 8,00 m 12,50 m

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Masa 5.060 kg 5.410 kg 6.300 kg 12.000 kg

Zapotrzebowanie mocy od 160 KM od 180 KM od 220 KM od 350 KM

Odstęp talerzy / pierścieni wału 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

Średnica talerza 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm

Kąt cięcia/natarcia 16 / 16 ° 16 / 16 ° 16 / 16 ° 16 / 16 °

Ilość talerzy (510 mm x 5 mm) 42 szt. 50 szt. 62 szt. 98 szt. 

Zabezpieczenia Resor piórowy, 90 x 13 mm   

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Wał Ø Podwójny wał -STS 530 mm 
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Ciężki agregat talerzowy

rebell spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnemu agregatowi talerzowemu:

… optymalne wymieszanie dużych ilości słomy z glebą z równoczesnym doskonałym wtórnym zagęszczeniem gleby co ułatwia szybkie 
 wschody nasion chwastów i ziarna utraconego po kombajnie.

… wszechstronne możliwości zastosowania nie tylko do efektywnej uprawy pościerniskowej ale również  do uprawy przedsiewnej po 
 orce czy też wymieszanie poplonów przed siewem.

... solidna budowa maszyny. Duży ciężar zapewnia łatwe wnikanie narzędzi roboczych do gleby prawie we wszystkich warunkach 
 glebowych. Masa organiczna jest dobrze pocięta i wymieszana z glebą.

... niskie koszty eksploatacji. Wszystkie ruchome połączenia są wyposażone w sworzeń Lokpin. Talerze zamocowane są na potrójnie 
 uszczelnianych bezobsługowych łożyskach SNR.

rebell -profiline- Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 6,00 m 8,00 m 

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m 3,00 m 

Masa 2.450 kg 8.600 kg 10.150 kg

Zapotrzebowanie mocy od 120 KM od 250 KM od 300 KM

Odstęp talerzy / pierścieni wału 130 mm 130 mm 130 mm 

Średnica talerza 620 mm 620 mm 620 mm

Kąt cięcia/natarcia 17 / 21 ° 17 / 21 ° 17 / 21 °

Ilość talerzy (510 mm x 5 mm) 22 szt. 40 szt. 52 szt. 

Zabezpieczenia Resor piórowy, 90 x 13 mm   

Brona wyrównująca Ø 13 mm 13 mm 13 mm 

Wał Ø Podwójny wał -STS 530 mm 
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Czy to siew konwencjonalny po orce czy siew w mulcz, agregat 
uprawowo-siewny Vitu pasuje do każdej technologii. Maszyna 
wyposażona jest w dwa rzędy talerzy doprawiających za którymi 
całość dogniatana jest oponowym wałem z naprzemian ustawiony-
mi  kołami zapewniającymi optymalne wtórne zagęszczenie.
Za wałem, na równoległoboku prowadzone są podwójne redlice 

talerzowe odpowiedzialne za precyzyjny siew nawet przy dużych 
prędkościach roboczych. Vitu można opcjonalnie wyposażyć w 
redlice nawozowe umieszczone przed wałem do równoczesne-
go wysiewu nawozów mineralnych, elektrohydrauliczną zmianę 
głębokości siewu czy hydrauliczną żmijkę do załadunku.

ViTu

Talerzowy agregat uprawowo-siewny

Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m 6,00 m 6,00 m Combi 

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Liczba talerzy 22 30 42 42

Masa 4.410 kg 6.230 kg 7.950 kg 8.300 kg

Zapotrzebowanie na moc od 140 KM od 170 KM od 220 KM od 250 KM

Odstęp między redlicami 136 mm 133 mm 143 mm 143 mm

Ilość redlic nawozowych -- -- -- 21

Ilość oponna wale 11 15 21 21

Ilość redlic ( talerze podwójne) 22 30 42 42

Pojemność zbiornika 2700 l 2700 l 3700 l 4300 l
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JoCkey

Wiele nowoczesnych maszyn do siewu ze względu na swój ciężar 
własny wymaga dużej mocy ciągnika i jednocześnie dużo pa-
liwa a ich ceny zakupu są bardzo wysokie. Inaczej jest z siew-
nikiem JOCKEY 600, wyróżnia się prostą i zwartą budową, jest 
lekki, oszczędzający paliwo z niskimi kosztami eksploatacyjnymi a 
jednocześnie uniwersalny do siewu po orce i w mulcz. 

Utrzymanie jednakowej głębokości siewu nawet przy dużych 
prędkościach pracy nie stanowi problemu. Mierzona radarem 
prędkość i napędzany hydraulicznie aparat dozujący pozwalają na 
zmniejszenie lub zwiększenie dawki wysiewu w trakcie jazdy.

Lekki, redlicowy agregat uprawowo-siewny

Dane techniczne
Szerokość robocza 6,00 m 

Szerokość transportowa 3,00 m

Liczba łap 36

Masa 5.750 kg

Zapotrzebowanie na moc od 180 KM

Odstęp między zębami 166 mm                          

Prześwit ramy 60 cm  

Pojemność zbiornika 2.800 l
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Ultima CS – precyzyjna głębokość siewu = wysokie plony. Uniwer-
salny agregat uprawowo-siewny Ultima CS fi rmy Köckerling znany 
jest z precyzji i możliwości zastosowania prawie w każdych war-
unkach. Od lat używany przez specjalistów do siewu zbóż, rzepa-
ku, grochu, łubinu a nawet kukurydzy. Rewelacyjne plony i niskie 
koszty exploatacji to cechy wyróżniające nasz siewnik.
duży zbiornik na nasiona.
Zbiornik o pojemności 2.800 l  lub  3.300 l  montowany jest wzdłuż na 
maszynie a podłużny otwór i niska konstrukcja maszyny ułatwiają 
szybkie napełnienie materiałem siewnym. 

+ precyzyjna głębokość siewu.      
Koło kopiujące oddaje ukształtowanie terenu i zapewnia precyzyj-
ne prowadzenie redlicy na ustalonej wcześniej głębokości. Zmianę 
głębokości siewu można przeprowadzić hydraulicznie z ciągnika. 
Wszystkie redlice są ze sobą połączone w jeden układ hydrauliczny 
co pozwala na szybkie i bezpieczne pokonanie przeszkód takich 
jak np. kamienie.  

Uniwersalny redlicowy agregat uprawowo - siewny

ulTimA CS Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 4,00 m 6,00 m 6,00 m Combi 

Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Jednostki siewne 16 22 32 32

Masa 4.570 kg 5.720 kg 9.000 kg 9.000 kg

Zapotrzebowanie mocy od 140 KM od 160 KM od 220 KM od 220 KM

Odstęp między rzędami 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm

Odstęp między belkami 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Pojemność zbiornika 2.800 l 2.800 l 3.300 l 3.300 l

Złoty Medal - Polagra 2007
PREMIERY

Złoty Medal
Agrotech Kielce 2006
Złoty Medal
Agrotech Kielce 2006

Maszyna Rolnicza 
Roku Agrotech 2007
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Ultima 800 – szeroka paleta możliwości dla profesjonalistów. Czy 
to po orce, w mulcz lub bezpośrednio – Ultima 800 gwarantu-
je jednakową głębokość siewu i wysoką wydajność. Nasiona są 
wysiewane pasowo za redlicą o szerokości 60 mm, a pomiędzy nimi 
powstaje szerokie na 12,5 cm międzyrzędzie.  Ziarno jest transpor-
towane pneumatycznie do redlic a następnie niwelator, wał STS 
i bronka zapewniają mu odpowiednie pokrycie i dogniatanie. Za 
każdą redlicą podąża pierścien wału STS dogniatając nasiona co 
zapewnia im optymalne podsiąkanie. Głębokość siewu ustawia się 
centralnie dla wszystkich siłowników hydraulicznych, dzięki temu 
można szybko zmienić głębokość siewu w zależności od warunków 

i rodzaju gleby. Koła kopiujące przenoszą ok 70% masy maszyny 
na ziemię co sprawia że redlice pracują na już zagęszczonej glebie. 
Wałowanie – siew – wałowanie to sprawdzony system w Ultimie 
800, a jednakowe, równomierne i szybkie wschody potwierdzają 
precyzję siewu. 
Profesjonalna technika dla profesjonalnych rolników.  W Ultimie 
800 znadziecie Państwo najnowsze rozwiązania w technice siewu. 
Nad wszystkimi funkcjami jak: dmuchawa, napełnienie zbiornika, 
ścieżki technologiczne czy aparat dozujący czuwają czujniki, opc-
jonalnie jest dostępna kontrola wysiewu.      

Uniwersalny redlicowy agregat uprawowo – siewny

ulTimA 800 / 900 Dane techniczne
Szerokość robocza 8,00 m   9,00 m

Szerokość transportowa 3,00 m  3,00 m

Jednostki siewne 44  50

Masa 10.100 kg  12.000 kg

Zapotrzebowanie mocy od 275 KM  od 360 KM

Odstęp między rzędami 180 mm  180 mm

Szerokość siewu 60 mm  60 mm

Pojemność zbiornika 4.000 l  4.000 l

Puchar Prezesa 
ARiMR Agrotech 2007
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Boxer jest wielofunkcyjnym urządzeniem do transportu, miesza-
nia i dozowania nawozów mineralnych i/lub materiału siewnego. 
Zawieszony na tylnym TUZ-ie ciągnika, może być agregowany 
z agregatami uprawowymi, bronami talerzowymi lub siewnikami 

wyposażonymi w układ jezdny. Najbardziej popularną kombinacją 
jest agregowanie Boxera z agregatem uprawowym, gdzie nawozy 
są aplikowane na większe głębokości a nasiona mieszanek poplo-
nowych lub rzepaku wysiewa się pod bronkę. 

Speed drill jest  siewnikiem  do wysiewu poplonów z jednoczesną 
uprawą gleby za jednym przejazdem. Speed drill można montować 
na agregatach uprawowych takich jak: Allrounder -profiline- 
600/750, Quadro, Vector, Vario und Rebell -classic- T aufgebaut 
werden.
Duży zbiornik na materiał siewny o pojemności 400 l pozwa-
la uzyskać wystarczającą wydajność pracy. Precyzyjny wysiew 
następuje poprzez końcówki węży za wałem STS. Nasiona spadają 

na wtórnie zagęszczoną przez wał glebę i są przy pomocy brony 
przykrywane, co gwarantuje optymalne wschody i wzrost roślin.
Precyzyjny wysiew dostosowany jest do prędkości mierzonej ra-
darem. Dmuchawa jest napędzana silnikiem hydraulicznym aby 
zapewnić wystarczający strumień powietrza dla uzyskania równo-
miernego wysiewu nawet z maszynami o dużej szerokości robo-
czej.

Bliźniacze zbiorniki do aplikacji nasion i / lub nawozów Siewnik do poplonów

boxer Speed  drill

Dane techniczne Dane techniczne

Poj. zbiornika je 1.450 ltr    

Dawka wysiewu 1,5 kg/ha do 400 kg/ha

Zawieszenie Kat. III

Minimalna ilość oleju 45l/min (napęd bezpośredni)

Szerokość transportowa 3,00 m 

Masa 1.200 kg  

Pojemność zbiornika  400 ltr

Napęd dmuchawy  hydrauliczny

Napęd aparatu dozującego  elektrohydrauliczny

Masa 205 kg
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Pielęgnacja użytków zielonych obejmuje wiele czynności. Bronowa-
nie i wałowanie wiosną  to podstawowe zabiegi w celu utrzymania 
użytków zielonych na wysokim poziomie. Dopiero od kilkunastu lat  
docenia się spulchniający efekt bron do użytków  zielonych. Gras-
master jest tego typu maszyną, która starą trawę, mech i chwasty 
takie jak szczaw i wiechlina zwyczajna zwalcza lub przytłumia.
Kretowiny zostają wyrównane, a krowie odchody rozdrobnione. Ma-
sywna włóka (Levelboard) w Grasmaster odpowiada za wyrówna-
nie nawet dużych kretowin oraz służy do wyrównania powierzchni 
orki przed pierwszym siewem. 
Specjalne sprężnujące pręty pracują agresywnie i usuwają mart-
wa trawę, mniszek lekarski i inne chwasty liściaste. Każde pole 
brony jest prowadzone na jednakowej głębokości poprzez koło 
kopiujące. Zapobiega to dodatkowo kołysaniu się maszyny przy 
dużej prędkości roboczej. Jako opcja  istnieje możliwość nabudo-

wania małego siewnika. Napędzana z wałka WOM dmu-chawa 
daje wystarczający strumień powietrza do optymalnego wysiewu, 
czego często nie gwarantują siewniki elektryczne. Aparat dozujący 
napędzany jest z koła napędowego, a następnie ziarna trawy są 
wdmuchiwane pomiędzy wibrujące pręty na podłoże.
Dla wielu gospodarstw zajmujących sie hodowlą bydła Grasmas-
ter jest optymalną maszyną do pielęgnacji i podsiewania użytków 
zielonych. 
Plony wzrastają ok. 15 % w ciągu dwóch pierwszych lat. Na efekt 
podsiewu kluczowe znaczenie ma termin, wilgotność oraz tempe-
ratura. Wrogiem podsiewu jest natomiast długotrwała susza oraz 
późne przymrozki. Prosimy o konsultacje z ekspertami w spra-
wie odpowiednich mieszanek traw stosowanych do podsiewu z 
uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych oraz celu ich 
zastosowania.

Brona chwastownik do pielęgnacji i podsiewu 
użytków zielonych

GrASmASTer Dane techniczne
Szerokość robocza 3,00 m 6,00 m

Transportbreite 3,00 m  3,00 m

Sekcje 2 4

Ilość prętów w sekcji 60 60

Średnica pręta 8 mm  8 mm

odstęp między rzędami 25 mm 25 mm

Pojemność zbiornika 410 ltr 410 ltr

Masa brony solo / z siewnikiem  680 kg/ 910 kg 910 kg / 1.150 kg

Zapotrzebowanie mocy od 60 KM od 80 KM
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mASTer

Master jest maszyną do uprawy pasowej z jednoczesnym dogłębnym nawożeniem 
mineralnym. W kombinacji z różnymi siewnikami punktowymi można wykonać 3 
zabiegi za jednym przejazdem:

- Pasowe spulchnienie gleby do 35 cm
- Dogłębny wysiew nawozów mineralnych w spulchniony pas
- Wyrównanie powierzchni i wtórne zagęszczenie w celu 
  precyzyjnego wysiewu nasion

Technologia Strip-Till w uprawie buraków, kukurydzy, rzepaku i 
zbóż. Trzy zabiegi za jednym przejazdem

Zapewnione równomierne wschody

W optymalnie uprawioną glebę możliwy jest precyzyjny wysiew nasion.

optymalny rozwój roślin  

Rezultatem  pasowego spulchnienia gleby jest poprawa tworzenia się systemu ko-
rzeniowego roślin. Korzenie penetrują w głąb gleby co zapewnia roślinom dostęp 
do wody przez dłuższy okres czasu bez opadów i rośliny mogą się optymalnie 
rozwijać.  

doskonała ochrona przed erozją 

Na nieuprawionych miedzyrzędziach pozostają resztki pożniwne lub 
poplony, ktore chronią rośliny szczególnie w początkowym stadium 
rozwojowym przed erozją powietrzną i wodną. Dobrze utrzymana stru-
ktura gleby utrudnia odpływ wody przy silnych opadach a tym samym 
utratę wartościowych części spławialnych gleby. Pozostawione resztki 
pożniwne również zacieniają powierzchnię gleby i chronią ją przed nad-
miernym obsychaniem. Duża zdolność pochłaniania i zatrzymywania 
wody.

Maszyna Rolnicza  
Roku 2014

Dane techniczne
Szer.robocza  5,40 m 6,00 m                    6,00 m

Ilość rzędów 12  20  8                   

Szer. międzyrzędzi 45 cm 30 cm  75 cm

Szer. transportowa 3,00 m 3,00 m  3,00 m

Masa 8.070 kg 8.070 kg  8.070 kg

Zapotrzebowanie mocy 187 kW / 250 KM 187 kW / 250 KM 187 kW / 250 KM

Opcja Krój tarczowy
 Hydr. znacznik boczny
 Kroje talerzowe
 3-punktowe zawieszenie 
 Osprzęt do nawozów
 Układ hamulcowy

 BOXER

Poj. zbiornika BOXER 2 x 1.450 ltr 
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