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Teknologia i Kokemus i innovatiivisuus

Tavoitteemme: 
Tyytyväiset asiakkaat
Köckerlingin henkilökunnassa yhdistyvät  pitkä kokemus, tekninen tietitaito 
ja henkilökohtaiset kontaktit. Yhtiön kaikilla osa-alueilla tuotekehityksestä 
markkinointiin on yhteinen tavoite = Tuottaa tehokkaita koneita nykyaikaiseen 
maatalouteen ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Korkealaatuiset osat 
tehokkaisiin koneisiin
Koneiden materiaalina käytetään ainoastaan parasta laatua. runko, 100 x 100 
x 8 mm sekä 120 x 120 x 8 mm, on valmistettu erikoisvalmisteisesta palkista. 
Kaikki Köckerlingin käyttämät osat ovat korkealaatuisia.

ensiluokkaiseen palveluun 
kuuluu
perusteellinen konsultointi
luotettava kulutusosien toimittaja
tehokas varaosa-osasto
henkilökohtainen liikekumppani, 
joka tarjoaa parhaan mahdollisen tuen.

Viimeiset 35 vuotta Köckerlingin veljekset Heinrich ja Friedrich aloittivat 
muokkauskoneiden valmistuksen itäisessä Westphaliassa (lähellä Gü-
terslohia ja Bielefeldiä).
Aluksi tuotettiin kylvökoneita ja lapiorullaäkeitä. Viimeiset 35 vuotta 
Köckerling on erikoistunut tuottamaan koneita aurattomaan viljelyyn. 
Alusta asti yhtiön menestys on perustunut käytännönläheisyyteen ja 

yhteistyöhön viljelijöiden kanssa. Käsitöiden perinne, vuosien kokemus 
muokkauskoneista ja kyky ratkaista muokkaukseen liittyviä ongelmia lu-
ovat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen.
Asiakaslähtöinen ajattelu ja asiakastyytyväisyys sekä toimiva jälkimark-
kinointi ovat tulosta Köckerlingin ja konemyyjien yhteistyöstä.
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Allrounder -classic- 
Yleisäes

Allrounder on nimensä mukaisesti yleisäes, jota voidaan käyttää kylvö-
muokkaukseen ja syysmuokkauseen.
Allrounderia voi käyttää ympäri vuoden erilaisiin muokkaustöihin:
- keväällä kylvömuokkaus kynnettylle pellolle
- syksyllä syysmuokkaukseen
- rikkaruohojen torjumiseen kesannoilta
Hydraulisella levelboard latalla voidaan tasata peltoa. Hanhenjalkaterillä va-
rustettu S-piikki ilmastaa maan hyvin matalaan, mikä mahdollistaa maan 
nopean maankuivumisen. STS-pakkeri jälkiharoineen tiivistää muokattua 
maata viimeistellen sen ihanteelliseksi kylvämiseen. Allrounder muok-

kaa kylvöpohjan yhdellä ajolla, joten on yhdentekevää kylvätkö sokerijuuri-
kasta, maissia tai viljaa. Muita Allrounderin käyttö kohteita ovat lannan 
multaus ja pellonpinnan nopea rikkominen.
Allrounderilla voit muokata myös kultivoitua peltoa, sekoittaen siihen 
olkea. Samalla voit torjua juuririkkaruohoja. Korkea teho sekä vähäinen 
polttoaineenkulutus (4.5l /Ha) tekevät Allrounderistä käytännöllisen 
koneen. Avara runko, S-piikkiakselien väli 60 cm, mahdollistaa tukkeutu-
mattoman muokkauksen. Vahva Hercules piikki 70 x 12 mm takaa pitkän 
kestävyyden myös kuivissa olosuhteissa ja kivisillä mailla ja pitää työsy-
vyyden jopa 200 mm leveällä hanhenjalalla. 

Yleisäes pienellä tehontarpeella

Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 

Kuljetusleveys 3,00 m 2,70 m 2,70 m 2,70 m 

Piikkien lukumäärä 21 25 33 39 

Piikkien väli 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 

rungon korkeus 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

Paino 900 kg 1.280 kg 1.505 kg 1.780 kg 

Pituus 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 

Pakkeri Varpajyrä 350 mm / Tupla varpajyrä 450 mm / 350 mm 
 STS-pakkeri 530 mm / Tupla STS-pakkeri 530 mm / Putkipakkeri 520 mm  

Tasaus Hydr. levelboard lata    

Jälkihara Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Tehontarve 80 hp 100 hp 120 hp 140 hp
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Allrounder -profiline-
Järeä hinattava yleisäes

Allrounder -profiline- 600/750 on varustettu tupla STS-pakkerilla, in-
tegroidulla kuljetuspyörästöllä sekä järeällä rungolla. Työsyvyys säädetään 

edessä kannatuspyörillä ja takana tupla STS- pakkerilla. Turvallista kuljetta-
mista varten sivulohkot nousevät pystyyn, jolloin kuljetusleveys on 3.00 m. 

Allrounder -profiline- 900 / 1200 / 1450
Allrounder -profiline-  900 /1200 /1450 on varustettu tupla STS-pakke-
rilla, integroidulla kuljetuspyörästöllä sekä järeällä rungolla. Työsyvyys sää-
detään edessä kannatuspyörillä ja takana tupla STS- pakkerilla. Turvallista 

kuljettamista varten sivulohkot nousevät pystyyn, jolloin kuljetusleveys on 
3.10 m.

Tekniset tiedot

Allrounder 600/750 -profiline-  

Työleveys 6,00 m 7,50 m  

Kuljetusleveys 3,00 m 3,00 m  

Piikkien lukumäärä 36 44  

Piikkien väli 16,70 cm 16,70 cm  

rungon korkeus 60 cm 60 cm  

Paino 4600 kg 5400 kg  

Pituus 7,30 m - 7,80 m  

Pakkeri Tupla STS – Pakkeri 530 mm 

Tasaus Hydr. levelboard lata   

Jälkihara 13 mm 13 mm  

Tehontarve 180 hp 220 hp 

Tekniset tiedot
Allrounder -profiline- 600 / 750 Allrounder -profiline- 900/1200/1450 

Työleveys 9,00 m 12,00 m 14,50 m

Kuljetusleveys 3,10 m 3,10 m 3,10 m

Piikkien lukumäärä 54 72 86

Piikkien väli 16,70 cm 16,70 cm 16,70 cm

rungon korkeus 60 cm 60 cm 60 cm

Paino 7000 kg 8650 kg 12000 kg

Pituus 8,50 m - 9,00 m

Pakkeri Tupla STS – Pakkeri 530 mm 

Tasaus Hydr. levelboard lata   

Jälkihara 13 mm 13 mm 13 mm

Tehontarve 250 hp 300 hp 360 hp
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Trio 
Yleiskultivaattori, jolla korvaa kynnön

ensimmäinen kultivointi tehdään yleensä matalaan, jotta rikkaruohonsieme-
net ja akanat itäisivät. Samalla katkaistaan kapillaarinousu. Trio on varus-
tettu siivellisillä kärjillä, jolloin olki ja sänki saadaan sekoitettua huolellisesti 
matalaan muokattaessa. Hyvin kuiviin olosuhteisiin ja matalaan muokatta-
essa Köckerling tarjoaa ToP-MiX hanhenjalka kärjen.
Toisella ajolla voi mennä 25 cm syvyyteen, joka helpottaa tulevia muokka-
uksia oljen ja sängen osalta esimerkiksi öljykasvien kylvöpohjaa muokatta-
essa. Tämä on paras tapa varmistaa tulevan kasvin tasainen itäminen. Sy-
vemmällä työskennellessä sivusiipi on hyvä poistaa käytöstä. ToP-MiX 80 
mm leveä kärki muokkaa tehokkaasti maata saavuttaen parhaan sekoitustu-
loksen. Säädettävä jälkihara tasoittaa piikkien jälkeen maan sekä kestää hy-
vin kivisissä olosuhteissa. Tuloksena saadaan alhaiset käyttökulut. Koneen 
perään asennettava STS-pakkeri on aito Köckerling, joita käytetään ympäri 

euroopan. u- profiilikiekot täyttyvät maasta, muodostaen maapyörän, joka 
pitää pakkerin pyörimässä ja tiivistää muokattua maata täydellisesti.
Ainulaatuinen STS- pakkeri mahdollistaa maan muokkauksen myös erityi-
sen märissä olosuhteissa kuten keväällä ja myöhään syksyllä. Säädettä-
vä jälkihara yhdistettynä STS-pakkeriin on hyvin hyödyllinen työkalu. Se 
parantaa olkien sekoitusta ja jättää hienon jäljen. Piikkien laukaisimet on 
varustettu kierrejousilla, jotka ovat vakiovarusteita. Kevyille ja kivettömille 
maille voidaan käyttää myös murtopulteilla varustettua Trioa ilman jousi-
laukaisimia. Jousilaukaisin järjestelmä on käytössä tuhansilla tiloilla euroo-
passa. Köckerling on kiinnittänyt tuotteissaan huomiota jota pienimpiin yk-
sityiskohtiin laadun taakaamiseksi. Kolmepistenostolaitteen kiinnitysraudat 
ovat valmistettu erikoisteräksestä kestävyyden varmistamiseksi.

Trio nostolaitesovitteinen kultivaattori on tarkoitettu pienille 
ja keskisuurille tiloille, joissa käytettävien traktoreiden 
teho on alkaen 100 - 160 hv.

Tekniset tiedot
 Trio    Trio light  

Työleveys 3,00 m 3,50 m 4,00 m  3,00 m 4,00 m 

Kuljetusleveys 3,00 m 3,50 m 3,00 m  3,00 m 3,00 m      

Piikkien lukumäärä 10 12 13  10 13 

Piikkien väli 30 cm       30 cm 30 cm  30 cm 30 cm                 

rungon korkeus 85 cm       85 cm 85 cm  85 cm 85 cm                

Paino 1.670 kg       2.100 kg 2.500 kg  1.270 kg 1.630 kg                  

Pituus 4,00 m 4,00 m 4,00 m  4,00 m 4,00 m 

Pakkeri STS-pakkeri 530 mm    Putkipakkeri 520 mm  
 Tupla STS-pakkeri 530 mm

Tasaus Tasoituspiikit / Tasauskiekot   Tasoituspiikit / Tasauskiekot

Jälkihara 13 mm 13 mm 13 mm  13 mm 13 mm 

Tehontarve 100 hp 120 hp 140 hp  100 hp 140 hp



QuAdro
Yleiskultivaattori aurattomaan viljelyyn

nimensä mukaisesti QuAdro viittaa Köckerling:n kultivaattorisarjaan, jos-
sa piikit on sijoitettu neljälle akselille. Piikkien määrä ja etäisyys vaikuttavat 
muokkausen laatuun ja kasvimassan sekoittuvuuteen. Yleisesti voidaan 
sanoa, että mitä enemmän piikkejä, sen parempi muokkaus. Kuitenkin huo-
miota tulee kiinnittää myös piikkien sommitteluun, jolla estetään tukkeutu-
miset. QuAdro mallit on varustettu hydraulisilla kuljetuspyörillä, mikä te-
kee kuljettamisen ja päisteellä kääntymisen helpommaksi ja varmemmaksi. 
QuAdron työsyvyys on 5 - 30 cm välillä. Tämä mahdollistaa matalamuok-
kauksen ja syvän jankon rikkomisen. QuAdron piikeissä on jousilaukaisu 

ja ToP-MiX kärjet. edessä on suuret tukipyörät ja takana tupla STS- pakkeri 
pitää työsyvyyden tarkasti oikeana. Kannatupyörät edessä ovat kiinnitetty 
keskilohkon nurkkiin, mikä mahdollistaa 4.0m ja 4.6m malleilla muokkaa-
misen sivulohkot ylhäällä työleveyden ollessa 3.0m. näin voidaan muokata 
maata myös sellaisissa olosuhteissa, missä traktorin vetoteho ei riitä koko 
työleveydelle. Matalaan muokattaessa käytetään 310 mm tasaisen pohjan 
leikkaavaa hanhenjalkakärkeä.
Syvään muokattaessa poistetaan siipiterät ja yläkärki. Muokkaussyvyyden 
mennessä yli 20 cm myös käyttökulut ja polttoaineenkulutus kasvavat.

neljä piikkiakselinen yleiskultivaattori
Matalaan muokkaamisesta syvään jankon rikkomiseen

Sänkimuokkauksen tavoitteet:
oljen hyvä sekoitus, tasainen muokkaus ja sopiva tiivistys tulevia kasveja 
varten
Tekniset edut:
Kestävä ja pitkäikänen runko, järeä ja turvallinen laukaisujärjestelmä vaativi-
in olosuhteisiin, matalaan ja syvään muokkaamisen mahdollisuus ja vähäi-
set kulut kulutusosissa.

Tupla STS- pakkeri on osoittautunut toimivaksi jo vuosien ajan. Auki oleva 
kiekko kerää maata, mikä tekee pakkerin pyörimistä varmaa (maa maata 
vasten). Tämä mahdollistaa muokkausen syksyn sateisissa olosuhteissa. 
Jousikuormitteinen jälkihara viimeistelee muokkausjäljen.
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Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,00 m 4,60 m 5,70 m                    

Kuljetusleveys 3,00 m  3,00 m 3,00 m 3,00 m                     

Piikkien lukumäärä 11 15 17 21 

Piikkien väli 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm

Paino 3.300 kg 5.000 kg 5.300 kg 5.800 kg 

Pituus 7,00 m 7,00 m 7,00 m      7,00 m      

rungon korkeus 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm

Piikkiakselien väli 70/80/70 cm 70/80/70 cm 70/80/70 cm 70/80/70 cm

Piikit / Kärjet ToP-MiX-piikki 80 mm alakärjellä  ja 350 mm 
 siivellä tai 320 mm hanhenjalkakärjellä

Tasaus Säädettävillä tasauspiikeillä tasataan piikien tekemät harjanteet ja rajoitetaan maan leviä 
 mista muokattua leveämmälle Massiivinen levelboard lata STS pakkerin edessä

Pakkeri Ø Tupla STS pakkeri 530 mm

Valot Vakio Vakio Vakio Vakio

lisävarusteet 40 mm kapea Subsoiler kärki, jälkihara 13 mm, mäki kiekko, ilma tai hydrauliset jarrut ja pneumaattinen kylvölaite

Tehon tarve 140 hp 170 hp 190 hp 240 hp
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VecTor
Tehokas Yleiskultivaattori

VecTor on kehitetty nykyajan ammattiviljelijöille, joilla traktoreiden tehot 
ovat alle 600HV. Järeä VecTor on kehitetty QuAdrosta nykyajan ammat-
tiviljelijöille, joilla on jopa 600 hv:n traktoreita. lähtökohtana suunnittelussa 
on ollut helposti säädettävä portaaton työsyvyys, jota voidaan säätää oh-
jaamosta myös ajon aikana.  Kuljettaja voi tarpeen tullen säätää työsyvyyttä 
helposti eri maalajien tai erilaisten olosuhteiden mukaisesti.
VecTorin hyvä puoli on, että sen työlevettä voidaan lisätä jälkeenpäin. 

esimerkiksi 4.60 metristä 6.20, 5.70 metristä 8.00 metriin ja 7.00 metristä  
9.00 metriin. Yksinkertaisesti pultattavat lisäsivulohkot on helppo asentaa. 
näin voidaan muuttaa tehon tarvetta olosuhteiden mukaisesti. uudelleen 
suunnitellut piikit mahdollistavat muokkauksen jopa 30 cm syvyyteen. Sa-
moin kuin QuAdrossa ToP-MiX kärkiä voidaan muokata nopeasti tarvitta-
van muokkaussyvyyden mukaan. ToP-MiX kärjillä saadaan hyvä sekoitus-
vaikutus ilman tukkeitumisia runsas olkisen lajikkeen jälkeenkin.

Väljän neljän piikkiakselin yleiskultivaattori
kylvömuokkaukseen ja syvämuokkaukseen

isot kannatuspyörät edessa varmistavat tarkan työsyvyyden märissä olosuhteissa ja 
myös kevyillä mailla. Hyväksi havaittu tupla STS- pakkeri löytyy nykyään lähes jokaises-
ta Köckerling koneesta. Se on yksinkertainen, luja, kestää hyvin kivisilla mailla ja toimii 
hyvin märissä olosuhteissa. STS- pakkereita käytetään lukemattomissa koneissa ympäri 
eurooppan. Säädettävä jousikuormitteinen jälkihara viimeistelee muokkausjäljen. Kuor-
mituksen säätöä arvostetaan viljelijöiden keskuudessa. Kuljettamista varten Vector:issa 
on hydrauliset kuljetuspyörät: kone on täysin hinattava. Traktoriinkytkemistä varten on 
tarjolla seuraavia vaihtoehtoja:  cAT iii cAT iV, 50 mm maatalousvetolaite ja K 80 kuula.

Tekniset tiedot
Työleveys 4,60 m                     

Piikkien lukumääärä 17                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 5.950 kg       

Tehon tarve 200 hp  

Työleveys 9,00 m                     

Piikkien lukumääärä 33                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 9.710 kg                         

Tehon tarve 450 hp

Työleveys 7,00 m                     

Piikkien lukumääärä 25                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 8.160 kg                         

Tehon tarve 350 hp

Työleveys 8,00 m                     

Piikkien lukumääärä 29                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 8.430 kg                         

Tehon tarve 350 hp

Työleveys 5,70 m                     

Piikkien lukumääärä 21                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 6.850 kg  

Tehon tarve 260 hp      

Työleveys 6,20 m                     

Piikkien lukumääärä 23                         

Piikkien väli 27 cm                          

Paino 7.400 kg 

Tehon tarve 240 hp  
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nimi PreciSion culTiVATor viittaa hydraulisesti säädettävään 8 piikki-
akseliseen Köckerling kultivaattoriin. Se on Köckerling:in kultivaattorimalli-
sarjan lippulaiva, joka tarkoitettu kasvinviljelyn ammattilaisille.
Kahdeksan metrin pituus ja piikkiväli 130 mm takaa lyömättömän työjäljen. 
PreciSion culTiVATor kuljettaa mukanaan maata ja olkia monen metrin 
matkan, mikä sekoittaa oljet hyvin samalla tasoittaen.
Sen vahva jousipiikki kestää hyvin kivisillä mailla ja on huolto vapaa. Jou-
sipiikki toimii myös tukkeutumattomasti. Siihen on saatavana kahdenlai-
sia kärkiä 100 mm ja 60 mm. Kärjet valitaan muokkaussyvyyden mukaan. 
Kärjet ovat käännettävät, jolloin niillä on pitkä käyttöikä ja alhainen kulu-
tusosakustannus. Kahdeksan piikkiakselinen PreciSon culTiVATor on 
ollut vuosia markkinoilla ja se on ollut erittäin arvostettu kone. PreciSon 

culTiVATor:ia on käytetty sänkimuokkauseen ja kylvömuokkaukseen kai-
kenlaisilla maalajeilla ja kasveilla. Sen muokkaustulos on erinomainen.
Työsyvyyttä voidaan säätää traktorista ajonaikana, mikä mahdollistaa par-
haan mahdollisen työsyvyyden käytön maalajien ja olosuhteiden mukaan.
PreciSion culTiVATor kehitettiin erityisesti runsasolkisille alueille, joista 
saatiin jopa noin 12 tonnia hehtaarilta ja joiden muokkaaminen oli vaikeaa. 
Suunnittelun tuloksena PreciSion culTiVATor:ia voidaan hyvin käyttää 
kylvömuokkaukseen runsasolkisissa olosuhteissa. Se on osoittaunut toimi-
vaksi työkaluksi myös märillä mailla. näissä olosuhteissa tupla STS- pakkeri 
on osoittanut vahvuutensa ja myös kivisissa olosuhteissa sen muokkaus 
jälki on hyvä. VArio lopettaa ja muokkaa vanhankin nurmen kerta-ajolla.

8 piikkiriviä varmistaa maksimaalisen muokkauslaadun

VArio
Kylvömuokkauskultivaattori

Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,00 m  4,80 m 5,70 m 5,30 m 5,30 m/7,50 m

Kyljetusleveys 3,00 m      3,00 m  3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Piikkien lukumäärä 23 31  37 43 41 57

Piikkien väli 13 cm       13 cm  13 cm 13 cm 13 cm 13 cm                  

Paino 4.450 kg 5.910 kg  6.880 kg 7.210 kg 8.210 kg 10.020 kg 

Pakkeri Ø Tupla STS- pakkeri 530 mm   

Tasaus levelboard lata

Jälkihara Ø 13 mm 13 mm  13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Tehon tarve 160 hp 180 hp  240 hp 260 hp 300 hp 400 hp



Työskennellessä, painetta syntyy vetolaitesarjan hydraulisylinteriin. on tär-
keää, että hydraulisylinteri tuottaa jatkuvasti 5 – 10 l/ min. Se tasaaa pel-
loilla olevat erilaiset olosuhteet kuten kuopat. Hydraulisylinteriin asennettu 
painemittari auttaa säätämään vetolaitetta ja siitä voi tarkistaa työskente-
lypaineen.

HuoM. Traktorin ja vetolaitteen täsmälliseen kytkentään Köckerling toi-
mittaa erikoisosan kaikenmerkkisiin ja –tyyppisiin traktoreihin. näin taataan 
traktorin vetolaitteelle paras mahdollinen suorituskyky.

etupakkeri STernoPAcKilla saadaan aikaan paras kynnetyn maan tiivisty-
minen. Se jakaa painetta  tarkasti hyvin syvälle maahan. Sopivinta aluetta 

STernoPAcKin käyttöön on keskikova ja kevyt maaperä. Suurempaa pai-
netta vaativaan työhön STernoPAcK voi kantaa noin 900 kg:n lisäpainon
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edut:
 Traktorin paras mahdollinen vetokyky

- ei tarvita painoja traktorin pyöriin

- Traktorin polttoaineenkulutus vähenee

VeTolAiTeSArJA STernopAck

etupakkeriTraction Power Kit

Tekniset tiedot
Työleveys 1,65 m 3,00 m  

Terien lukumäärä 11 20  

Terien halkaisija  700 mm 700 mm

Paino 535 kg 800 kg 
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Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,10 m   5,20 m 6,00 m*

Kuljetusleveys 3,00 m 2,90 m 2,90 m 2,90 m

Paino 1.490 kg 2.580 kg 2.980 kg 3.010 kg

Tehon tarve 110 hp 150 hp 180 hp 200 hp

lautasväli 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

lautashalkaisija 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm

leikkuukulma/Tunkeutumakulma 16 / 7 ° 16 / 7 ° 16 / 7 ° 16 / 7 °

lautasmäärä  22 kpl 34 kpl 42 kpl 46 kpl 

Kivenlaukaisu  lehtijousi 90 x 13 mm   

Jälkiäes Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Pakkeri Putkipakkeri / Tupla STS-pakkeri 530 mm Ø *saatavana vain putkipakkerillalla

reBell -classic- on Köckerlingin uusi järeä lautasmuokkari. Tämä kekse-
liäs kone on tehty hyvin massiivinen tukevasta materiaalista ja sopii käy-
tettäväksi melkein millaisissa olosuhteissa tahansa. Se on tehty toimimaan 
sängellä heti puinnin jälkeen, mutta myös kylvöalustan muokkaukseen sekä 

kynnöksen tasaukseen ja kokkareiden murskaukseen. nurmen lopettaminen 
käy myös kätevästi. Työsyvyys voidaan valita 2 - 12 cm väliltä. reBell 
-classic- on kevyt vetää ja viimeistelee nopeasti tarvittavat muokkaustyöt. 

Järeä täydellinen lautasmuokkari

rebell -classic-
nykypäivän lautasmuokkari
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reBell -classic- T malli on Köckerlingin uusi järeä lautasmuokkari. Tämä 
kätevä kone on tehty hyvin kompaktiksi massiivisen tukevasta materiaalista 
ja se toimii lähes kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. reBell -classic- T 
on tarkoitettu käytettäväksi sängellä puinnin jälkeen, mutta myös kylvöa-

lustan muokkaukseen sekä kyntöpelloille tasoitukseen ja kokkareiden mur-
skaukseen. nurmen lopettaminen käy myös kätevästi. Työsyvyys voidaan 
valita 2 – 12 cm väliltä.  Sitä on helppo vetää ja sillä saadaan nopeasti tar-
vittavat muokkaustulokset.

Kuljetuspyörillä varustettu järeä lautasmuokkari 
isoille maatiloille

rebell -classic- T
nykypäivän lautasmuokkari

Tekniset tiedot
Työleveys 5,00 m 6,00 m 8,00 m 12,50 m

Kuljetusleveys 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Paino 5.060 kg 5.410 kg 6.300 kg 12.000 kg

Tehon tarve 160 hp 180 hp 220 hp 350 hp

lautasväli 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 

leikkuukulma 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm

leikkuukulma/Tunkeutumakulma 16 / 16 ° 16 / 16 ° 16 / 16 ° 16 / 16 °

lautasmäärä (510 mm x 5 mm) 42 kpl 50 kpl 62 kpl 98 kpl 

Kivenlaukaisu  lehtijousi 90 x 13 mm   

levelboard lata lisävaruste lisävaruste lisävaruste ei saatavissa 

Jälkiäes Ø 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

Pakkeri Tupla STS-pakkeri 530 mm Ø 
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lyömätön lautasmuokkari parhaaseen muokkaustulokseen

rebell -profiline- täyttää kaikki nykypäivän lautasmuokkarille asetetut vaatimukset

… suuren olkimassan sekoittaminen onnistuu sänkimuokkauksessa erittäin hyvin 620 mm lautasilla. 
 Tämän lisäksi reBell -profiline- kuohkeuttaa ja tiivistää maan takaisin erinomaisesti  ja näin nopeuttaa rikkaruohojen siementen itämistä. 

...  monipuoliset sovellutukset. reBell –profiline- toimii sänkimuokkauksen lisäksi erinomaisesti kylvöalustan muokkauksessa kyntämisen 
 jälkeen sekä kasvijätteiden tehokkaassa sekoituksessa ennen kylvöä. Vanhan nurmen lopettaminen on sille helppo nakki.

...  koneen vankka rakenne. Suuren painonsa ansiosta, yli 8000 kg, lautasten tunkeutuminen maahan on mahdollista kaikissa olosuhteissa. 
 Kasvijätteet leikkautuvat ja multautuvat todella tehokkaasti.

...  ylläpitokustannukset. Kaikki reBell -profilinen- vaihdettavat osat on varustettu lockpin-pulteilla. lautasissa on kolminkertaiset tiivisteet, 
 huoltovapaat kaksiriviset kartiomaiset  laakerit.

rebell -profiline- 
raskaan sarjan huippuluokan lautasmuokkari

Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 6,00 m 8,00 m 

Kuljetusleveys 3,00 m 3,00 m 3,00 m 

Paino 2.450 kg 8.600 kg 10.150 kg

Tehontarve 120 hp 250 hp 300 hp

lautasväli 150 mm 150 mm 150 mm 

lautashalkaisija 620 mm 620 mm 620 mm

leikkuukulma/Tunkeutumakulma 17 / 21 ° 17 / 21 ° 17 / 21 °

lautasmäärä (510 mm x 5 mm) 22 kpl 40 kpl 52 kpl 

Kivenlaukaisu  lehtijousi 150 x 16 mm   

Jälkiäes Ø 13 mm 13 mm 13 mm 

Pakkeri Tupla STS-pakkeri 530 mm Ø
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Joko kylvöön kynnetylle tai kevytmuokatulle pellolle. ViTu on aina oikea 
valinta ja se sopii kaikkiin maanviljelytapoihin. ViTu - kaksirivinen täydel-
linen lautasmuokkari, jossa on vahva levelboard lata, kaksirivinen pyöräp-
akkeri ja uusi kaksoissiemenvannas, - täyttää vaatimuksenne. näin ViTu 
kylvää siemenet erittäin tarkasti ja oikeaan paikkaan, vaikka kylväisitte 
suurella työnopeudella. Sijoituslannoitukseen siementen viereen kerralla 

Köckerling  tarjoaa käyttöönne ViTu combi-mallia. ViTu combi kylvää lan-
noitteen kiekoilla suoraan pyöräpakkerin eteen. Tämän tyyppisen koneen 
syöttösäiliö on jaettu kahteen osaan ja varustettu kahdella hydraulisesti oh-
jatulla annostusyksiköllä. ViTun työsyvyyden muuttamiseksi poistumatta 
traktorin päältä, Köckerling käyttää sähköhydraulista työsyvyyden säätöä. 

ViTu
Muokkaava lautaskylvökone tarkkuuskylvöön

Kiekkovannaskylvökone tarkkuuskylvöön

Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,00 m 6,00 m 6,00 m combi 

Kuljetusleveys 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

lautasten määrä 22 kpl 30 kpl 42 kpl 42 kpl

Paino 4.410 kg 6.230 kg 7.950 kg 8.300 kg

Tehontarve 140 hp 170 hp 220 hp 250 hp

lautasväli/riviväli 136 mm 133 mm 143 mm 143 mm

lannoitekiekkojen määrä -- -- -- 21 kpl

Pyörien määrä 11 kpl 15 kpl 21 kpl 21 kpl

Kiekkovantaat 22 kpl 30 kpl 42 kpl 42 kpl

Siemensäiliön tilavuus 2700 l 2700 l 3700 l 4300 l
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Jockey
S-piikkikylvökone

Moni nykyaikainen yleiskylvökone  vaatii suuresta painosta johtuen myös 
suuren tehon, mikä lisää polttoaineen kulutusta. Jockey 600 on yksinkerta-
ista suunnittelua ja päinvastoin pienikokoinen. Sillä voidaan äestää, kylvää 
ja jyrätä kynnettyjä tai kevytmuokattuja maita pienellä polttoaineen kulutuk-
sella. Vähemmän voi siis tuottaa enemmän.

luotettavaa ja tarkkaa kylvämistä suurillakin ajonopeuksilla. Puhallin pyörii 
hydrauliikalla. nopeus mitataan tutkan avulla. Tämä mahdollistaa siemen-
määrän lisäämisen tai vähentämisen olosuhteiden mukaan helposti nappia 
painamalla.

Kevyt vedettävä ja tehokas äes-kylvökone
nykyaikaisille kasvinviljely- ja luomutiloille

Tekniset tiedot
Työleveys 6,00 m 

Kyljetusleveys 3,00 m

Vantaiden lukumäärä 36 kpl

Paino 5.750 kg

Tehon tarve 180 hp

riviväli 166 mm                          

rungon korkeus 60 cm  

Siemen säiliön tilavuus 2.800 l
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Yleiskylvökone ulTiMA cS on tunnettu tehokkuudestaan kaikenlaisissa 
olosuhteissa. Ammattiviljelijät ovat käyttäneet ulTiMA cS kylvökonetta jo 
monia vuosia viljojen, öljy- ja palkokasvien sekä maissin kylvöön. Tehokku-
us ja matalat käyttökustannukset ovat sen suosion perustana viljelijöiden 
keskuudessa. ulTiMA cS on kompakti ja tehokas kylvökone, jonka leveydet 
ovat  3.00 m, 4.00 m ja 6.00 m. uusi muotoiltu siemensäiliö on asennettu 
pitkittäin rungon päälle. Sen matalalla oleva säiliö ja suurikokoinen kansi te-

kee sen täyttämisestä helppoa. Säiliön tilavuus on 2800 – 3300 l. Tiivistys-
pyörä vantaiden edessä seuraa hyvin pellon muotoja. Kylvövantaat ohjaavat 
siemenet tarkasti säädettyyn syvyyteen. Syvyyttä voidaan muuttaa nopeasti 
ja helposti. Kylvövantaat on yhdistetty hydraulisesti toisiinsa. Kiveen osues-
saan vannas voi nousta kiven yli tai väistää sivukautta vaikuttamatta vierei-
siin kylvövantaisiin.

Yleiskylvökone ammattiviljelijöille

ulTimA cS
Yleis- ja suorakylvökone

Tekniset tiedot
Työleveys 3,00 m 4,00 m 6,00 m 6,00 m combi 

Kuljetusleveys 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

Kylvöyksiköiden määrä 16 kpl 22 kpl 32 kpl 32 kpl

Paino 4.570 kg 5.720 kg 9.000 kg 9.000 kg

Tehon tarve 140 hp 160 hp 220 hp 220 hp

riviväli 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm

Kylvörivin leveys 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Siemen säiliön tilavuus 2.800 l 2.800 l 3.300 l 3.300 l
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ulTiMA 800 tarjoaa ammattiviljelijöille erilaisia mahdollisuuksia: Kylvää 
kynnetylle tai kevytmuokatulle maalle tai suorakylvää tarpeen mukaan. ulti-
ma takaa kylvösyvyyden pysymisen suurissakin nopeuksissa. Kylvösyvyys 
säätyy  jokaisen vantaan etupuolella olevalla tiivistyspyörällä. Tämä takaa 
tarkan kylvösyvyyden epätasaisissa olosuhteissa. 60 mm leveä vannas 
kylvää siemenet nauhaan, jonka riviväli on 12.5 cm. Siemen puhalletaan 
pneumaattisesti syöttölaitteelta vantaalle ja jousilatat peittävät siemenet en-
nen kuin STS- pakkeri tiivistää ja jälkihara viimeistelee jäljen. STS- pakkerin 
kiekko on jokaisen kylvövantaan kohdalla, mikä tiivistää ja varmistaa kapil-
laarin toimivuuden. Työsyvyys säädetään jokaisessa kylvö vantaassa ole-
valla hydraulisylinterillä. Kylvösyvyyttä voidaan muuttaa koko koneenlevey-
deltä muutassa sekunnissa traktorin ohjaamosta olosuhteiden tai maalajin 
mukaan. Kylvövantaiden edessä olevat tiivistyspyörät kantavat 70 % koko 
koneen painosta, mikä varmistaa oikean kylvösyvyyden kovilla mailla. Tiivi-

stä, kylvä, tiivistä on ultima:n systeemi. nopea ja tasainen kylvö on todistet-
tua ultima laatua (katso rKl testi) ultima tarjoaa nykyaikaista ammattilais-
tekniikkaa ammattiviljelijöille. Kaikki toiminnot: puhaltimennopeus, säiliön 
tasovahti, ajourat, mittauspyörä, rivimerkkarit ja syöttölaitteen nopeus on 
valvottu antureilla. lisävarusteena on saatavissa siemenvirtauksen valvon-
tajärjestelmä ja säiliön täyttöön on saatavissa täyttöruuvi.

usein vannas kylvökoneita moititaan siitä, että kylvösyvyys on epätarkka - 
ultima: n kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. Vannas puhdistaa kylvöpohjan 
oljista ja siemen tulee puhtaaseen maahan. Kiekkovannaskoneet painavat 
olkia alaspäin ja siemen voi jäädä olkien päälle (hius pinni vaikutus) kuivaan 
paikkaan. euroopassa on paljon tyytyväisiä ultima: n käyttäjiä, jotka kertovat 
mielellään kokemuksistaan.

Yleiskylvökone kevytmuokatulle maalle ja suorakylvöön

ulTimA 800
isojen tilojen yleis- ja suorakylvökone

Tekniset tiedot
Työleveys 8,00 m 

Kuljetusleveys 3,00 m

Kylvöyksiköiden määrä 44 kpl

Paino 10.100 kg

Tehon tarve 275 hp

riviväli 180 mm

Kylvörivin leveys 60 mm 

Siemen säiliön tilavuus 4.000 l
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BoXer on erinomainen kone siementen ja/tai lannoitteiden lastaukseen, 
kuljetukseen, annostukseen ja sekoitukseen. Se kytketään traktorin kolmi-
pistenostolaitteeseen. Yhdessä erilaisten omilla renkailla kulkevien konei-
den kanssa, kuten kultivaattorien, lautasmuokkaimien, kylvökoneiden tai 

Strip Till kylvökoneiden kanssa, BoXer voi jakaa tehokkaasti siihen lasta-
tut siemenet tai lannoitteet. usein BoXeria käytetään yhdessä hinattavien 
kultivaattorien kanssa. näin voidaan kylvää lannoite suoraan vantaan taak-
se avattuun vakoon ja piensiemenet, rypsi jne jyrän tai jälkiharan eteen. 

Köckerlingin SPeed drill on viljan, öljykasvien ja muiden piensiementen 
kylvöön samalla kun maata muokataan. näin säästetään ajokertoja, aikaa 
ja kuluja silloin, kun sääolosuhteet kiristävät aikatauluja. Siementen määrä 
on hyvin tarkka, ja sitä voidaan säätää hytinoven ulostulossa. Kylvökoneen  

erittäin tasaisen siementen jakelun takaa voimakas traktorin voimansiirrol-
la toimiva puhallin. näin voidaan kylvää myös isokoisempia siemeniä kuten 
papuja ja maissia. 

laite kuljetukseen ja syöttöön Tehokas piensiementen kylvökone

boxer
uusi kylvökone

Speed  drill

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Säiliöiden tilavuus 2 x 1450 l

Maks. syöttö 1.5 kg/ha – 400 kg/ha

Kytkentä cAT iii

Min. öljynpaine 45 l/min (suora käyttö tai tuulettimella)

Kuljetutsleveys 3.00 m

Paino 1200 kg 

Siemen säiliön tilavuus 400 l

Puhallin hydraulikäyttöinen

Annostusyksikkö sähkö-hydraulikäyttöinen

Paino 205 kg
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Tuottava nurmi vaatii monenlaisia työvaiheita. nurmen pinnan avaaminen 
ja haraaminen keväällä parantavat nurmen laatua. Viime vuosien aikana on 
opittu paljon nurmen äestyksen hyödyistä. GrASMASTer on kuritusäes 
joka poistaa vanhan heinän, kuloheinän, sammaleen ja rikkaruohot. Mas-
siivinen levelboard lana toimii todella hyvin myyränkekojen ja lantakasojen 
levityksessä ja kokkareiden murskaamisessa. Kun kynnetty maa äestetään 
ja lanataan GrASMASTerilla, saadaan tasainen kylvöalusta kylvölle. eri-
koisteräksestä valmistettu, nurmelle suunniteltu teräspiikkiäes, poistaa te-
hokkaasti kuolleen ruohon, voikukat ja leveälehtiset rikkaruohot. Jokainen 
piikkilohko on tuettu isolla kannatinpyörällä, joka varmistaa kovan ajon ja 
tarkan työsyvyyden. Kiinteästi asennettu kylvökone on saatavissa lisävarus-
teena. Voimanotolla käyvä puhallin takaa jatkuvan ilmavirtauksen, jolla saa-

daan tasainen siementen kylväytyminen. Samaa tulosta on vaikea saavuttaa 
sähkökäyttöisellä puhaltimella. Järeä hammastettu maapyörä pyörittää sy-
öttölaitetta, josta siemenet johdetaan kahdeksalla putkella levityslautasille, 
joista piikkien tärinä levittää ne tasaisesti kaikkialle maahan. Monilla karja-
tiloilla GrASMASTer on täydellinen kone nurmen uudistukseen, hoitoon ja 
täydennyskylvöön. Sillä voidaan saavuttaa jopa 15% parempi tuotto parina 
ensimmäisenä vuotena. Täydennyskylvön ajoitus on tärkeä. lämpimät ja 
kosteat olosuhteet yhdessä hyvän muokkauksen kanssa varmistavat itämi-
sen. uuden nurmen kasvua voi haitata kuivuus tai hallayöt. lajikevalikoima 
ja oikea sekoitus on myös tärkeää, sen pitää sopia paikalliseen ilmastoon ja 
maaston korkeuteen. 

nurmen uudistus- ja täydennyskylvökone ammattilaisille

GrASmASTer
nurmen haraus- ja kylvökone

Tekniset tiedot
Työleveys 3.00 m  6.00 m 

Kuljetusleveys 3.00 m  3.00 m 

Piikkilohkoja 2  4

Piikkejä / lohko 60  60

Piikin vahvuus 8 mm  8 mm

Piikki väli 2.5.cm  2.5 mm

Siemen säiliön tilavuus 410 l  410 l

Äkeen paino / kylvökoneen kanssa    680 kg /910 kg  910 kg/1150 kg

Tehontarve 60 hp  80 hp 



1084 Yleisesite 1014 Fi
KÖcKerlinG: in toimintaperiaatteena on jatkuva tuotekehitys.

LAATU on meidän tunnuksemme.

myyjäsi :

bT-Agro oy Ab
Ahmantie 10 | Fi-65520 Helsingby

Tel.: Boris +358 500 567 611 | Tom +358 400 806 165
www.bt-agro.fi

landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & co. KG
lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21

www.koeckerling.com | info@koeckerling.com

GBGBdede F PlPl ruSruS cZcZ Fi


