Jockey 600

Jockey 600 - lehce tažný a úderný
				 secí stroj pro moderní
			 zemědělství

Mnoho moderních univerzálních secích strojů vyžaduje kvůli své vysoké
vlastní hmotnosti velkou tažnou sílu, spotřebují hodně pohonných hmot a jejich pořizovací cena je dost vysoká. JOCKEY 600 se proti tomu vyznačuje

jednoduchou a kompaktní konstrukcí. Je lehce tažný, úsporný na pohonné
hmoty, odolný proti opotřebování a zároveň univerzálně použitelný pro setí do
zpracované půdy i pro setí do mulče. Méně je právě mnohdy více!
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Secí botky
Uspořádání secích botek ve 4 řadách udává vzdálenost řádků 16,6
cm. Odpružené slupice z materiálu 70 x 12 mm jsou tvarově stabilní,
a tím málo podléhají vibracím. Zaručují stejnoměrnou hloubku setí.

Hydraulický Levelboard
Hydraulický Levelboard slouží pro zarovnání brázdy, nerovností a
odstranění stop od techniky, je vhodný i pro setí do mulče. Zároveň
podepírá stroj v přední oblasti a zabezpečuje tak klidný chod.

Dvojitý válec STS a zavlačovač
V praxi oceněný dvojitý válec STS najdete téměř u všech strojů Köckerling. Také zde zvítězila jednoduchost. Ocelová obruč tvarovaná
jako U-proﬁl se plní půdou, takže pracuje půda na půdu (soil to soil).
Dobrá přilnavost, nízké opotřebení a spolehlivé fungování i ve vlhkých
podmínkách, to vše válec vyznamenává. Vzdálenosti obručí válce
jsou přizpůsobeny secím botkám, takže za každou secí botkou následuje jedna obruč. Toto pěchovací setí ovlivňuje rychlé a stejnoměrné
vzcházení osiva. Odpružený zavlačovač slouží k zakrytí osiva a
opětovnému zarovnání.

Podstatné poznámky k výbavě ...
Znamenáky
Hydraulické znamenáky mají robustní konstrukci a agresivní ozubené
kolo, čímž je značení znatelné i při setí do mulče. Úhel ozubeného
kola je stavitelný, takže se dá nastavit optimální záběr.
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Jockey 600

Technická data

pracovní šířka

Nastavení hlouby setí

6,00 m

Hloubka setí se nastavuje dvojitým válcem STS a předními opěrnými
koly. Lišta se 3 řadami otvorů na nesených ramenech je dimenzována
pro mělké setí řepky až po hluboké setí hrachu a bobu.

přepravní šířka

3,00 m

počet dlát

36

vzdálenost řádků

16,6 cm

průchodnost rámu

60 cm

hmotnost

5.750 kg

konstrukční délka

7318 - 7818 mm

válec

dvojitý válec STS 530 mm

zavlačovač

13 mm

připojení

na spodní lištu, KAT III

Zásobník osiva 2800 l

sériová výbava

hydraulické znamenáky, hydraulický croosboard, zásobník 2800l, počítač a radar,
hydraulický podvozek, stavěcí kola, zapojení KAT III, osvětlení pro přepravu

výbava na přání

značení kolejových řádků před vzejitím, kontrola průtoku osiva

Zásobník osiva má objem 2800 l. Vysoce dimenzovaný dávkovací
přístroj pracuje u secího stroje přesně i při vysokých rychlostech. Ventilátor je poháněn hydraulickým nástrčným čerpadlem. Sériově je kontrola otáček, přepínání na kolejové řádky, počítadlo hektarů a hlásič
rezervy zásobníku. Rozdělovací talíř osiva a klapky pro kolejové řádky
se nacházejí mimo zásobník.

JOCKEY 6,00m
Spolehlivé ukládání osiva i při vysokých rychlostech. Dávkovací přístroj je u secího stroje poháněn hydraulicky, hydromotorem. Náběh rychlosti setí probíhá přes
radar. Také můžete podle potřeby zadat větší nebo menší množství dávky osiva pouhým stisknutím tlačítka.

DŮLEŽITÉ: upevňovací technika „LockPin“
Na všech točivých a upevňovacích místech je použit čep „LockPin“. Princip: jedna osa
nahradí stávající čepy. Na kónusovité konce osy se nasadí vysoce kvalitní objímky. Objímky
a osy jsou upevněny šroubem v točivých bodech, a tím se ﬁxují.

VÝHODA: LockPin zajistí pevné spojení v točivých bodech
netvoří se podélné otvory
žádné opotřebení na upevnění
žádné opotřebení na stroji
upevnění je ﬁxováno oboustranně
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KVALITA je u nás psána velkými písmeny.

1073 Jockey 600 0411 CZ
KÖCKERLING si vyhrazuje právo na technické změny, které slouží k dalšímu vývoji.

Váš obchodní zástupce:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Landmaschinenfabrik
Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
Lindenstraße
11-13
| 33415 Verl
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com
DE

Tel. +49.5246.96080 | Fax. +49.5246.960821
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de
GB
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