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Rebell -classic- techninės charakteristikos

Rebell -classic-
   kompaktiškas diskinis skutikas

Skutikas KÖCKERLING REBELL -classic- skirtas sekliai įdirbti dirvai. 
Tai šiuolaikinis, pakankamai kompaktiškas padargas, kuris veikiant 
dvigubam STS volui yra ypač patikimas.

Kai įdirbamas arimas, REBELL -classic- pasiekia puikių rezultatų smul-
kindamos organinę masę ir lygindamos dirvos horizontą. Kai įdirbimo gy-
lis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir našiai dirba jūsų ūkiui.
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Darbinis plotis (m)  3,00 4,10   5,20

Svoris  1.490 kg 2.580 kg 2.980 kg

Būtina traukos jėga  Nuo 110 AG Nuo 150 AG Nuo 180 AG

Linijinis atstumas tarp diskų (mm) 130 130 130 

Atstumas tarp eilių (mm)  700 700 700

Pasvirimo kampas / pjovimo kampas 7° / 16° 7° / 16° 7° / 16°

Diskų skaičius (510 mm х 5 mm) 22 vnt. 34 vnt. 42 vnt.

Spyruoklinė diskų apsauga (mm) 90 x 13  90 x 13  90 x 13 

Dvigubas volas (530 mm Ø)  DSTS volas DSTS volas DSTS volas 
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Rebell -classic- T
   kompaktiškas diskinis skutikas

Rebell classic T – tai kompaktiškas diskinis skutikas su transportine 
važiuokle, skirtos sekliai įdirbti dirvai. Tai šiuolaikinis padargas, kuris vei-
kiant  dvigubam STS volui yra ypač patikimas. Su šiuo padargu galite 
atlikti tiek seklų dirvos įdirbimą iš karto po kūlimo, tiek ir dirvos paruošimą 

tradicinei sėjai arba sėjai į mulčią. Kai įdirbamas arimas, REBELL -clas-
sic- pasiekia puikių rezultatų smulkindama organinę masę ir lygindama 
dirvos horizontą. Kai įdirbimo gylis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir 
našiai dirba jūsų ūkiui.

Rebell -classic- T techninės charakteristikos

Darbinis plotis (m)  5,00 6,00 8,00

Diskų skaičius  42 50 62

Diskų skersmuo (mm)  510 510 510

Linijinis atstumas (mm)  130 130 130

Pasvirimo kampas / pjovimo kampas 16° / 16° 16° / 16° 16° / 16°

Svoris  5.060 kg 5.410 kg 6.710 kg

Atraminiai ratai  380/55-17 380/55-17 380/55-17

Važiuoklės ratai  500/50-17 500/50-17 500/50-17

Maksimalus transportinis greitis (km/val.) 40 40 40
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Rebell -classic- T 1250
   kompaktiškas diskinis skutikas

Rebell -classic- T – tai kompaktiškas diskinis skutikas su transportine 
važiuokle, skirtos sekliai įdirbti dirvai. Tai šiuolaikinis padargas, kuris vei-
kiant  dvigubam STS volui yra ypač patikimas. Su šiuo padargu galite 
atlikti tiek seklų dirvos įdirbimą iš karto po kūlimo, tiek ir dirvos paruošimą 

tradicinei sėjai arba sėjai į mulčią. Kai įdirbamas arimas, REBELL -clas-
sic- pasiekia puikių rezultatų smulkindama organinę masę ir lygindama 
dirvos horizontą. Kai įdirbimo gylis nuo 3 iki 15 cm, Rebell ypač lengvai ir 
našiai dirba jūsų ūkiui.

Rebell -classic- T 1250 techninės charakteristikos

Darbinis plotis (m)  12,50 

Diskų skaičius  98

Diskų skersmuo (mm)  510

Linijinis atstumas (mm)  130

Pasvirimo kampas / pjovimo kampas 16° / 16°

Svoris  12.000 kg

Atraminiai ratai  380/55-17

Važiuoklės ratai  600/55-22,5

Maksimalus transportinis greitis (km/val.) 40 



Diskų guoliai

Rebell -classic- T aprūpintas guo-
liais, kurių nereikia nuolat 
tepti. Patikima tarpinė ap-
saugo juos nuo vandens, 
dulkių, purvo, akmenų 
ir šiaudų. Šios aukštos 
kokybės tarpinės ypatumas – 
jos daugiasluoksniškumas, dėl k u r i o 
guoliai apsaugoti nuo užteršimo ir tepimo 
medžiagos nutekėjimo. Jūs sutau- pote techninės 
priežiūros laiką ir padedate saugoti aplinką.
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Pagrindinės funkcijos ...

Tandeminis STS volas

Tandeminis STS volas per daugelį metų idealiai užsirekomendavo 
darbe. Nepriklausomai nuo dirvos kokybės, dvigubam volui 
būdingas didelis našumas, jis idealiai tinka dirvoms, kurių sudėtis 
dažnai keičiasi. Jeigu jūsų dirva labai akmenuota, dvigubas volas 
laimi ir čia. Vertas dėmesio ir jo žiedų savaiminio išsivalymo efek-
tas. Dvigubas STS volas padeda mašinai dirbti lengvai.

Stabilūs 510 mm diskai

Atskirai pritvirtiniti diskai užtikrina jūsų sėkmę atliekant pirminį dir-
vos įdirbimą. Linijinis 130 mm atstumas tarp diskų suteikia ištisinio 
viršutinio dirvožemio sluoksnio įdirbimo galimybę, taip pat ir puiki-
ai sumaišo. Taip pat prie spyruoklės pritvirtintas šoninis lyginimo 
diskas padės jums optimaliai išlyginti dirbimo kraštą. Spyruokliniai 
laikikliai – tai integruota 3D apsauga.

Patogus gylio nustatymas

Rebell -classic- T – prikabinamas padargas, gylis reguliuojamas 
perstatant kaiščius ant volo traukių plokštelių ir su priekiniais at-
ramiais ratais. Norint pakeisti darbinį gylį, reikia perkelti 4 kaiščius 
į atitinkamas angas, esančias ant volo tvirtinimo traukių.

Mažos priežiūros ir remonto išlaidos

Visi Rebell -classic- T tvirtinimo mazgai aprūpinti tvirtinimo sistema 
„Lockpin“. Ši ilgaamžė sistema apsaugo mazgus, kad nesulūžtų. 
Diskai tvirtinami prie guolių, kuriems nereikia priežiūros, tokiu 
būdu sutaupote padargo priežiūros ir remonto išlaidas.

Hidraulinis gylio nustatymas (papildomai)

Kai veikia hidraulinio gylio nustatymas, su Rebell -classic- T galite 
nuolat keisti įdirbimo gylį darbo metu iš traktoriaus kabinos. Tai 
suteikia galimybę lengvai daryti įtaką įdirbimo gyliui ir kokybei.
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Reguliuojamos užlyginimo akėčios

Optimaliam mulčio sluoksniui paruošti Rebell aprūpinamas 
galinėmis vienos eilės užlyginimo akėčiomis. Užlyginimo akėčias, 
esant reikalui ir atsižvelgiant į ankstesnę kultūrą, įdirbimo inten-
syvumo atžvilgiu galima reguliuoti paprasčiausiai perstatant 
kaištukus svirtyje. Jos užtikrina optimalų išlyginimą.

Levelboard – lyginimo lenta

Rebell -classic- T papildomai galima sumontuoti lyginimo 
lentą už dirbimo diskų prieš tankinimo volą su hidrauliniu 
nustatymo būdu. Tai ypač tinka dirvos horizontui lyginti ir 
stambiems grumstams trupinti, ruošiant dirvą sėjai.

Kontūrinis volas
(tik su Rebell -classic- T 1250)

Tam, kad pabiros ir piktžolių sėklos greitai sudygtų, būtinas 
geras dirvos struktūros atstatymas. Tam naudojamas 
naujasis kontūrinis volas. Šis švytuoklinis volas – tai labi-
au pažengusi gerai užsirekomendavusio STS volo versi-
ja. Jis idealiai prisitaiko prie paviršiaus reljefo netgi tada, 
kai keičiasi mašinos darbinis gylis. Atviri U profi lio žiedai 
užsipildo gruntu, taip sudarydami žemės jungtį su žeme. 
Pirmosios ir antrosios eilės žiedai išdėstyti taip, kad savai-
me išsivalo.

SVARBU: TVIRTINIMO SISTEMA „LOCKPIN“
Visi svarbūs tvirtinimo mazgai sujungti sistemos „LockPin“ įvorėmis. Principas: įprastinį 
sujungimą kaiščiais pakeičia ašelė su įvorėmis. Į kūginius ašies galus įstatomos aukštos 
kokybės įvorės. Panaudojant varžtą, įvorės įtraukiamos, supresuojamos ir užfi ksuojamos 
ant laikiklio. 

PRIVALUMAS: „LOCKPIN“ UŽTIKRINA AUKŠTOS KOKYBĖS 
TVIRTINIMĄ SUJUNGIMO MAZGUOSE
 Jokių ovalių angų susidarymo
  Jokio laikiklių nusidėvėjimo
  Tvirtinimas fi ksuojamas iš dviejų pusių. 
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KOKYBĖ

Jūsų prekybos agentas:

UAB DOJUS agro
Prekybos ir aptarnavimo centras

Industrijos parko g. 3
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336

info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt
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