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PRAKTICKÝ TEST

Pro nabytí povolení k provozu na pozemních komunikacích jsou brány Rebell classic T 800 speciálně vybavené předním
osvětlením a dalšími bezpečnostně relevantními součástmi.

Krátké talířové brány Köckerling Rebell classic T 800

Vybočování ve třech rozměrech
Jennifer Nickel, LOP - zemědělství bez pluhu

Trh

Malé opotřebení talířů
umožňuje použití sady talířů
- podle místa a půdy – často
po několik let

pro krátké talířové brány se
v posledních
letech
vyvíjel
relativně stabilně. Podle praktické
ankety DLG nechaly krátké
talířové brány se samostatně
zavěšenými a odpruženými nástroji
mezitím za sebou klasické talířové
brány. Pokud byly zpočátku
zamýšleny především pro plošné
obdělávání strnišť, jsou dnes
běžnými nástroji i při přípravě
seťového lůžka nebo pro pěstování
meziplodin. Přednost krátkých
talířových bran spočívá v relativně
vysoké pracovní rychlosti, se
kterou lze realizovat pozoruhodné
plošné výkony. Aktuální trend
přechází k větším talířům, s nimiž
lze pracovat hlouběji a docílit ještě
lepšího efektu promíchání.

Pro praktický test v jednom
pěstitelském podniku pro trh
v Uckermarku v srpnu 2016 nám
poskytla firma Köckerling tažené
brány Rebell classic T s pracovním
záběrem 7,80 m. Tento stroj je
kromě jiné nabízen i jako 5
a 6metrová
varianta.
Řada
Classic T je dalším vývojem bran
Rebell classic a je k dispozici jako
stroj 3,00 m, 4,10 m a 5,20 m
s 3bodovým zavěšením. Talíře
a válce zůstaly u obou provedení
stejné, toliko úhel talířů byl u řady
T zvětšen o 9 stupňů z 7° na 16°,
aby měly talíře i při suchých
poměrech lepší spodní záběr. Větší
rozdíl se ukazuje v hmotnosti obou
řad.
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Tab. 1: Technické údaje
Technické údaje
Pracovní záběr
7,80 m
Přepravní šířka
3,00 m
Přepravní výška
4,00 m
Počet talířů
62
Průměr talířů
510 mm
Rozestup talířů
260 mm
Rozteč linií
130 mm
Úhel náběhu
16°
Přestavení pracovní hloubky
hydraulické nastavování válců
nebo zásuvné čepy
Pracovní hloubky
2 až 12 cm
Druh nástavby
tažená
Kategorie nástavby
Kat. III (spodní ramena) nebo IV
Provedení válců
dvojitý STS válec 530 mm
Hydraulické přípojky
2 dvojčinné řídicí jednotky
Osvětlení, výstražné tabulky
sériově
Pneumatiky podvozku
500/50-17
Pneumatika opěrného kola
380/55-17
Brzdová soustava
tlakovzdušná brzda
Hmotnost (podle vybavení)
6710 kg
Pracovní rychlost
mezi 10 -15 km/h
Tahový příkon
od 240 PS
Schválení pro jízdu na pozemních
40 km/h
komunikacích
Cena v základní výbavě (vč.
49990,- € (bez dopravného a DPH)
prutových bran, osvětlení, brzdové
soustavy a atestu TÜV)
* Údaje výrobce

Talířové prvky jsou jednotlivě zavěšené na listových pružinách a mohou
se tak trojrozměrně vyhýbat překážkám.
Tak přenášejí tři modely řady Tento hmotnostní rozdíl lze
T v průměru 975 kg /m na půdu a tedy částečně vysvětlit integrovaným
o cca 425 kg více než modely řady podvozkem.
Classic.

__Talíře s odpružením
S 62 vykrajovanými talíři lze podle
výrobce
realizovat
pracovní
hloubky od 2 do 12 cm. Protože
bylo s branami Rebell prováděno
první obdělávání strniště, rozhodli
jsme se po několika zkušebních
drahách pro pracovní hloubku cca
5-6 cm, která podle daných
vlastností půdy mohla trochu
kolísat. 510 mm velké a 5 mm
talíře zabírají díky své šikmé
poloze 16 stupňů ke směru jízdy
dobře i na suché půdě. Talíře jsou
připevněné na rámu jednotlivě na
listových pružinách v rozestupu
260 mm. Tím vzniklá rozteč linií
130 mm umožňuje celoplošné
obdělávání
i
při
plošných
procesech obdělávání. Talíře jsou
z vnějšku uložené kuželovými
valivými ložisky, která jsou
namazaná na dobu životnosti
a tedy bezúdržbová. Vícevrstvé
utěsnění chrání před prachem,
vodou, bahnem a slámou, čímž
jsou ložiska chráněná i před
nečistotami nebo ztrátou maziv.
Za
kritické
jsme
nejprve
považovali zavěšení listových
pružin, neboť byla ihned po
vyzvednutí stroje viditelná silná
kmitání listových pružin. Tyto
pochyby však byly celkem rychle
zapomenuty,
protože
krátké
talířové brány i přes suché půdní
podmínky ležely dobře ve stopě
a držely se v mezích bočního
přesazení.

Nožový válec HEKO 3 m
Přední a zadní nástavba, 9 řezacími
noži osazených dílčích záběrů
Rozestup nožů 145 mm
www.heko-landmaschinen.de
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Mechanické nastavení hloubky se
provádí 2 vřeteny na hmatacích kolech
připevněných na rámu.

Válec lze hloubkově obměňovat
prostřednictvím zásuvných čepů.

Přednost tohoto zavěšení spočívá
v ochraně
talířů
před
trojrozměrným
přetěžováním,
neboť se každý jednotlivý talíř
může při střetu s překážkou (např.
kameny) optimálně vychýlit. Dále
tento druh zavěšení rozhodující
měrou zajišťuje klidný chod stroje,
i
při
vysokých
pracovních
rychlostech. Vnější talíře bran
Rebell
byly
nahrazeny
hvězdicovými kotouči, čímž je
zaručen rychlý přechod.

Dvojitý STS válec
Dvojitý STS válec (STS = Soil to
Soil = zemina na zeminu) je
sériovým
typem
válce
od
Köckerlingu. Prstencový válec
pěchu nabízí vysokou nosnost,
zajišťuje dobré utužení a je
dalekosáhle
necitlivý
vůči
kamenům. U-profil válce se během
obdělávání vyplňuje zeminou
a díky přilnavosti zeminy na
zeminu pracuje válec s velmi
malým prokluzem. K ucpání válce
zeminou během zkušebních jízd
nedošlo, neboť válce zabírají do
sebe tak, že se vzájemně zbavují
zeminy a tím se neustále samy
čistí.

Maximální manévrovatelnost bran
Rebell na úvrati podmíněná
integrovaným podvozkem a zavěšením
prostřednictvím spodních ramen.

Ovšem i tento typ válce se může
zanést zeminou, jak víme z vlastní
zkušenosti při obdělávání půdy
s kultivátorem, avšak jen za velmi
mokrých podmínek. Na půdách
bohatých na kameny lze doporučit
použití volitelné urovnávací desky.
Ta se připevní před válec a má
půdu dodatečně urovnávat a bránit
vzpříčení kamenů. U předváděného
stroje však tento prvek chyběl a tak
jsme
museli
nějakou
dobu
páčidlem
odstraňovat
kámen
z válce. Za válcem lze Rebell
volitelně
vybavit
1řadými
prutovými branami, které se
mohou
podle
potřeby
a předplodiny hloubkově nastavit.
S ohledem na polní hygienu
spatřujeme válce s U-profily
obecně kritickými, protože mohou
se zemním materiálem zavléct
např. i semena plevele. Úplné
vyčištění válců s U-profily je však
možné
pouze
vysokotlakým
čističem
s
velkou
časovou
náročností. Proto prakticky není
možné válec před každou změnou
pole vyčistit.
__Nastavení hloubky
U nastavení hloubky mohou
zemědělci volit mezi hydraulickým
a mechanickým provedením.

U-profil prstenců se během práce vyplňuje zeminou. Zemina na zeminu má
optimální přilnavost, takže válec pracuje s velmi malým prokluzem.
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__Polní podmínky:
Podmítka strniště byla provedena
v srpnu 2016 na sklizeném lánu
pšenice s převažujícím druhem
zeminy písčitou hlínou. Sláma byla
při sklizni rozdrcena kombajnem
na lánu.

Dobré zamíchávání posklizňových
zbytků a utužení materiálu při pracovní
hloubce 5-6 cm a pracovní rychlosti
13-14 km/h.

U hydraulické varianty lze hloubku
plynule nastavovat z kabiny
traktoru. Stroj, u něhož byl
testován provoz, byl vybaven
mechanickým
nastavováním.
U této verze se hloubka válce
výškově
přestavuje
pomocí
děrované kulisy. Po pár zkušebních
kolech jsme se rozhodli k tomu,
nechat stroj kvůli vysokým
množstvím slámy zabírat hlouběji
do půdy. K tomu se musí segmenty
válce spustit na zem kvůli uvolnění
tlaku ze zásuvných čepů. Následně
je lze k nastavení pracovní hloubky
přesazovat
na
celkem
6
děrovaných kulisách. Ačkoliv toto
nastavování v principu funguje
dobře,
je
děrovaná
kulisa
dosažitelná pouze tehdy, když se
člověk vyšplhá na rám stroje. To se
nám
jeví
z
bezpečnostně
technického hlediska poněkud
pochybné.
Pracovní hloubku lze měnit
pomocí hmatacích kol, která jsou
připevněná na předním rámu
z vnějšku.
Toto
uspořádání
potřebovalo na začátku testovacích
jízd přivyknutí, neboť nejkrajnější
talíře nejsou z kabiny řidiče dobře
viditelné. Přestavování vřetenem
má poněkud těžký chod, přičemž
nainstalovaná hloubková stupnice
usnadňuje přesné nastavení.

Po nastavení hloubky je třeba dbát,
aby byl stroj prostřednictvím EHR
na traktoru znovu uveden do
rovnováhy.
__Co je ještě nápadné
Velké výhody nabízí centrálně
umístěný podvozek. Umožňuje
nejen vysokou manévrovatelnost
stroje na úvrati, nýbrž navíc
i pohodlnou přepravu po silnici.
Během
práce
je
podvozek
kompletně zvednutý a nemá vliv na
hloubkové vedení. Pro obecné
povolení k provozu na pozemních
komunikacích byly brány Rebell
vybaveny tlakovzdušnou brzdovou
soustavou, takže jsou dovoleny
i jízdy rychlostí 40 km /h a je tak
možné
rychlé
přemístění.
Přivyknutí vyžaduje maximální
výška stroje, která se pohybuje
okolo 4,35 m. Ovšem stroj lze pro
přepravu po silnici spustit na
světlou výšku pouhých 80 mm, aby
bylo
dosaženo
maximálně
přípustné přepravní výšky 4,0 m.
Tím však může rám při větších
terénních vlnách narážet na
přepravní kola, přičemž však podle
výrobce nemá na stroji vzniknout
žádná
škoda.
Užitečná
je
teleskopická
oj,
takže
manévrovatelnost neutrpí ani při
použití traktorů s dvoumontáží
pneumatik.

__Závěr
Za daných podmínek zanechaly
krátké talířové brány Rebell na
pokusném poli dobrý pracovní
obraz. Ozubené talíře se dobře
táhly v zemi, neucpávaly se
a zajišťovaly dobré promíchávání
posklizňových zbytků s půdou. Na
zadní řadě talířů vždy z vnějšku
namontované hvězdicové kotouče
zabraňovaly
tvorbě
hrůbků
a zanechávaly dobře urovnaný
povrch.
Válec
zanechával
intenzivně
utuženou
půdu
s působivým drobením.
Na úvrati okouzlily brány Rebell
svojí
manévrovatelností.
Optimálně konstruovaná tažná oj
a podvozek
umožňují
malý
poloměr otáčení, tím lze stroj
efektivně použít i na malých
plochách.
Krátce řečeno: Brány Rebell
classic T 800 jsou solidní krátké
talířové
brány
s
velkým
potenciálem použití, které jsou
díky nástavbě na spodních
ramenech
rychle
připravené
k použití.

Optimální rozložení slámy
Snížení nákladů

Zavlačovač s univerzálními možnostmi
použití

