
Rebell -classic- T



Med Rebell Classic T tilbyder Köckerling en tallerkenharve til den øverlig 
jordbearbejdning. Disse moderne maskiner, er yderst kompakt bygget 
og takket været den intrigeret Dobbelt STS valse meget driftssikker.
Rebell Classic T klare nemt den øverlige jordbearbejdning efter me-
jetærskeren, samt såbedstilberedning til reduceret jordbearbejdning og 
selv på pløjet jord, bliver knoldene knust og overfladen bliver efterladt 
jævnt. Med en arbejdsdybde fra 2 til 12 cm er Rebell Classic T yderst 
effektiv med en stor kapacitet og har et lavt trækkraftbehov. Tallerken-
harven er udstyret med 510 mm store skiver, som er enkelophængt og 

monteret på vedligeholdelsesfrie lejer. På Rebell Classic T kan der væl-
ges imellem to typer ophæng af skiver for at opnå den rigtig løsning 
til den enkel bedrift. Rebell Classic T kan udstyres med den velkendte 
bladfjeder eller med spiralfjederophæng som er yderst aggressiv og gi-
ver en god indtrængning i jorden samt en intensiv opblanding af jorden. 
Selv ved høj hastighed, sikre spiralfjederen at tallerkenharven ligger helt 
rolig og sikre en god indtrængning af skiverne i jorden. På bedrifter med 
lettere jorde, anbefales det at udstyre tallerkenharven med bladfjedero-
phæng af skiverne for at opnå et perfekt arbejdsresultat.  
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Rebell -classic- T
Tallerkenharve



Ophæng af skiver: med spiral eller bladfjeder

Spiralfjederophængt af skiverne giver en mere aggressiv indtræng-
ning i jorden, selv under svære betingelse, selv store mængder plan-
temateriale på overfladen, bliver effektivt opblandet med de spiralo-
phængte skiver.
Alternativt kan Rebell Classic T udstyres med bladfjederophæng af 
skiverne
Lige meget hvilket ophæng man vælger, har de begge den samme 
fordel: selv ved høj hastighed, arbejder Rebell Classic T helt roligt.

Knivvalse

Som ekstraudstyr kan der monteres en front knivvalse på Rebell 
Classic T  Knivvalsen har en diameter på 360 mm og er udstyret 
med 6 skråt monteret knive. Derved bliver rapsstub og andet plan-
temateriale allerede ved den første overkørsel skåret i stykker og 
bliver herefter optimalt opblandet i harven. 

Vedligeholdsfri lejer

På REBELL classic T tallerkenharve er der monteret vedligeholdsfri 
lejer som er fyldt med et smøremiddel. En tætning der monteret i 
lejet sikre det mod støv, vand, sten og plantemateriale.
Tætningen på lejet er opbygget af flere lag som sikre den lange le-
vetid og sørger for at holde skidt ude og smøremidlet inde. Med det 
vedligeholdsfri leje spare man tid på vedligehold og skåner miljøet. 
Lejerne er egnet til alle opgaver, også til opblanding af gylle. 
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Gennemført teknik ...
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Justerbar efterharve

For at opnå et optimalt såbed kan man udstyre REBELL classic T med 
en 1 rækket efterharve. Denne efterharve kan justeres alt efter hvor 
aggressivt den skal arbejde. Efterharven giver en pæn afslutning af 
harvningen, samt fordeler de resterende planterester. 

Levelboard

Som ekstraudstyr på Rebell Classic T kan der monteres et hydrau-
lisk Levelboard, som egner sig til jævning samt knusning af knolde 
ved såbedsforberedelse. På en tydelig skala på levelbordet, kan 
man nemt aflæse arbejdsdyden.

Rebell  -classic- T  
Tekniske data

Arbejdsbredde 5,00 m 6,00 m   8,00 m 

Transportbredde 3,00 m 3,00 m 3,00 m 

Antal skiver 42 50 62 

Skivestørrelse 510 mm  510 mm 510 mm 

Skive/valseringsafstand 130 mm 130 mm 130 mm 

Skærevinkel x 16° 16° 16° 

Vinkel y 16° 16° 16° 

Vægt 5.300 kg 6.200 kg 6.800 kg

Støttehjul 380/55-17 380/55-17 380/55-17 

Transporthjul 500/50-17 500/50-17 500/55-20 

Trækkraftbehov fra 160 HK 180 HK 220 HK 

Dobbelt STS valse

Med en diameter på 530 mm er den dobbelt STS valse en sikre og 
effektiv valse på forskellige jordtyper, om det er på let, mellemsvær, 
svær jord, eller på egne med vekslende jordtyper, har valsen en 
yderst god bæreevne og en stor gennemgang, hvilket gør REBELL 
classic til en effektiv tallerkenharve. Ringene i STS valsen har en 
selvrensende effekt fordi de er forskudt monteret og derved giver 
en mere stabil tallerkenharve, selv ved høj hastighed. 

Nem indstilling af dybde

Med dem hydraulisk indstilling af dybden, kan man nemt indstille 
dybden trinløst inde fra traktorens kabine.

VIGTIGT: SAMLET MED LOCKPIN
Ved alle dreje- og befæstelses steder bliver der monteret det nye Lockpin system:
En aksel erstatter de forhenværende bolte. På de konusformede ender på akslen bliver 
der monteret en konisk bøsning, som bliver spændt sammen med en bolt. Derved bliver 
Lockpinen fikseret.

FORDELE: Lockpin giver en fast forbindelse ved de drejelige dele   
 Forårsager ingen aflange huller
 Intet slid på monteringsstedet
 Intet slid på maskinen
 Bliver fikseret på begge sider  
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