
Tulossa pian!

97+395.FI.0821

Monipuolinen kasvinsuojelun 
erikoisosaaja

Taittuva pyöröhara 
ROTOCARE V
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ROTOCARE V 
Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

Erittäin luja 180 x 180 mm runko

540 mm harapyörät, joissa 16 kulutusta hyvin kestävää lusikkakärkeä

Kaksirivinen muokkainelementtien asettelu 105 mm sivuttaispoikkeamalla ja 85 mm harapyörävälillä

Kivisuojaus vakiona

Seisontatuet turvallista pysäköintiä varten, myös taitettuna
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Kovat työtulokset yhdistyvät 
monipuolisuuteen

Uudet ROTOCARE-pyöröharat ovat hellävaraisia 
viljelykasville ja rivivälien leveydestä riippumatta erittäin 
tehokkaita ja kulutusta kestäviä mekaanisia 
rikkatorjuntakoneita. Kone sopii mekaanisen rikkatorjunnan 
lisäksi useisiin muihin käyttötarkoituksiin. Sitä voi käyttää 
esimerkiksi maanpinnan rikkomiseen, lannoitteen 
sekoittamiseen, nurmen ilmastukseen ja matalaan 
sänkikultivointiin. Säätöjen tekeminen on nopeaa ja 
yksinkertaista. Ajonopeudet voivat olla 10 - 30 km/h välillä ja 
koneen vetotehon tarve on pieni, joten halutut toimet 
voidaan tehdä ripeästi ja kustannustehokkaasti. 
 

Yksinkertaista ja koeteltua teknologiaa 

Luja runkorakenne ja syvyydensäätöpyörät tekevät ajosta 
tasaista ja mukavaa. Yksilöllisesti kiinnitetyt ja huoltovapaat 
harapyörät mukautuvat ihanteellisesti maanpinnan 
muotoihin. Harapyörien pyörivä liike vähentää tukkeutumisen 
riskiä jopa silloin, kun lohkolla on runsaasti orgaanista 
kasvinjätettä. 

 n Traktorikytkennässä voidaan käyttää useita työntövarren 
ja vetovarsien asentoja. Kivisuojaus estää vierasesineitä 
lentämästä ylöspäin käytön aikana.

 n Harapyörissä on itseteroittuvat, lusikanmuotoiset kärjet, 
joilla työtulos pysyy tasaisena pitkään. Yksilöllisesti 
kiinnitetyt muokkauselementit voidaan esipainottaa 20 
kg saakka työntövarren asennosta riippuen.

 n Rikkakasvit ja maa kohoavat hyvin juuri oikeassa 
kulmassa olevien kärkien ansiosta. Ne rikkovat 
kuorettumaa ja pyyhkäisevät rikkakasvit maan pinnalle.



ROTOCARE FI 0721

Enemmän menestystä 
PÖTTINGERin kanssa

 n Luotettava kumppanisi, 
perheyritys vuodesta 1871 alkaen

 n Peltoviljelyn ja nurmituotannon erikoisosaaja 
 n Tulevaisuuteen tähtääviä innovaatioita ja 

huipputyötuloksen tavoittelua
 n Juuret Itävallassa - kotonaan koko maailmassa

Luotettava ROTOCARE
 n Huikeat työtulokset suurten 10 - 30 km/h työnopeuksien 

sekä jopa 12,40 metrin työleveyden ansiosta
 n Viljelykasville hellävarainen rikkatorjuntamenetelmä
 n Yksilöllisesti kiinnitetyt, loistavasti maanpintaa seuraavat 

harapyörät, joissa on 16 kulutusta kestävää lusikkakärkeä 
 n Tehokasta rikkakasvien torjuntaa ja pintamaan ilmastusta

ROTOCARE V 6600 8000 12400

Työleveys 6,6 m 8,0 m 12,4 m

Kuljetusleveys 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Kuljetuskorkeus 3,05 m 3,8 m 3,9 m

Kuljetuspituus 1,7 m 1,7 m 1,7 m

Maavara runkopuomin alla 500 mm 500 mm 500 mm

Rungon mitat 180 x 180 mm 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Harapyörien lukumäärä 74 92 138

Harapyörien väli 85 mm 85 mm 85 mm

Syvyydensäätöpyörien renkaat 16 x 6.5-8 16 x 6.5-8 16 x 6.5-8

Tehontarve alkaen 90 hv 110 hv 160 hv

Vakiopaino¹ 1450 kg 1700 kg 2900 kg

¹ Vakiokone mukaanlukien kivisuojaus, seisontatuet ja syvyydensäätöpyörät


