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Lekki w uciągu multitalent:

Składane pielniki rotacyjne 
ROTOCARE V 

Dostępne wkrótce
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ROTOCARE V 
Przegląd korzyści 

Mocna rama 180 x 180 mm

540 mm wielkości gwiazdy z 16 wytrzymałymi łyżkowatymi czubkami

Narzędzia uporządkowane w dwóch rzędach z 105 mm przesunięciem typu offset i 85 mm rozstawem gwiazd

Siatka chroniąca przed kamieniami jako wyposażenie podstawowe

Stopy podporowe do bezpiecznego podparcia, również w złożonym stanie
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Wydajność połączona z 
wielofunkcyjnością

Nowe pielniki rotacyjne ROTOCARE służą do 
międzyrzędowej, pielęgnacyjnej uprawy gleby. Wyróżnia je 
duża wydajność pracy na hektar, przy jednocześnie 
niewielkim zużyciu narzędzi roboczych. Oprócz korzyści, 
jakie przynoszą w wyniku mechanicznej walki z chwastami, 
mają również tę zaletę, że można je zastosować także do 
innych prac w gospodarstwie. Przykładowo są idealnym 
narzędziem do walki z zaskorupianiem gleby, do 
wmieszania nawozu w glebę, pielęgnacji użytków zielonych, 
czy płytkiej podorywki. Ustawienie przebiega szybko i w 
prosty sposób. Przy prędkości jazdy 10-30 km/h i małym 
zapotrzebowaniu na moc, możesz wykonać wszystkie 
zabiegi na czas, ponosząc niewielkie koszty. 
 

Proste i sprawdzone rozwiązania techniczne 

Mocna rama i koła utrzymujące głębokość pracy, 
zapewniają płynne i spokojne prowadzenie maszyny. 
Zawieszone pojedynczo i niewymagające konserwacji 
gwiazdy pielnika, optymalnie dopasowują się do 
ukształtowania pola. Dzięki rotacyjnej obróbce, duża ilość 
masy organicznej na polu nie stanowi problemu. 

 n Zaczepienie do ciągnika jest możliwe przez różne 
pozycje cięgła górnego i dolnego. Siatka chroniąca 
przed kamieniami zapobiega podczas pracy wyrzucaniu 
w górę ciał obcych.

 n Gwiazdy pielnika rotacyjnego są wyposażone w 
samoostrzące się łyżkowate czubki, które zapewniają 
stale wysoką jakość pracy. Indywidualnie łożyskowane 
narzędzia robocze można, w zależności od pozycji 
cięgła górnego, naprężać do 20 kg.

 n Dzięki optymalnemu kątowi natarcia czubków, chwasty i 
gleba są wynoszone w górę. W ten sposób jest 
kruszona zaskorupiona gleba, a wyciągane chwasty są 
odkładane na wierzchniej warstwie.



ROTOCARE PL 0421

Z nami osiągniesz sukces
 n Jako firma rodzinna od 1871 roku  

jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
 n Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek 
 n Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest 

uzyskanie najlepszych efektów pracy.
 n Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Postaw na ROTOCARE
 n Wyjątkowa wydajność na hektar dzięki dużym 

prędkościom roboczym od 10 - 30 km/h i szerokościom 
roboczym do 12,40 m

 n Praca chroniąca rośliny uprawne, tylko niewielkie ubytki 
roślin

 n Pojedynczo zawieszone gwiazdy kultywatora, każda z 16 
wytrzymałymi łyżkowatymi czubkami, dla idealnego 
dopasowania do ukształtowania pola 

 n Efektywna redukcja chwastów, jak również napowietrzanie 
górnej warstwy gleby

ROTOCARE V 6600 8000 12400

Szerokość robocza 6,6 m 8,0 m 12,4 m

Szerokość transportowa 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Wysokość transportowa 3,05 m 3,8 m 3,9 m

Długość transportowa 1,7 m 1,7 m 1,7 m

Wysokość ramy 500 mm 500 mm 500 mm

Wymiary ramy 180 x 180 mm 180 x 180 mm 180 x 180 mm

 Ilość gwiazd 74 92 138

Rozstaw gwiazd 85 mm 85 mm 85 mm

Ogumienie koła kopiujące 16 x 6,5-8 16 x 6,5-8 16 x 6,5-8

Zapotrzebowanie na moc od 90 KM 110 KM 160 KM

Ciężar podstawowy¹ 1 450 kg 1 700 kg 2 900 kg

¹Maszyna podstawowa z siatką chroniącą przed kamieniami 
Stopy podporowe i koła prowadzenia na głębokości


