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FLEXCARE V 
Taittuvat rikkaharauskoneet 

Tulossa pian!

Joustavuus kohtaa  
tarkkuuden



2

1

2

3

4

5

1

2

5

FLEXCARE V 
Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

Integroitu hydraulinen siirtokehikko

Suunnikasmainen kevennys hydraulisesti nostettavilla kuokkaelementeillä

Rivivälien tai kuokkaelementtien työleveyden säätöön ei tarvita työkaluja

Kasvien havainnointi lisävarusteena saatavalla 2D-kameralla

Halkaisijaltaan 450 mm laippareunaiset pyörät hoitavat ohjauksen tarkasti
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Täysin varustettu joka rivin kohdalta
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta uusi PÖTTINGER 
FLEXCARE-rikkahara on erittäin joustava ja sopii 
käytettäväksi erilaisissa kasvustoissa. Riviväli, 
kuokkaelementtien työleveys ja muut sormikuokkien 
hienosäädöt on mahdollista tehdä täysin ilman työkaluja. 
Koneen työsyvyyden säätö on erittäin tarkka, mikä säästää 
viljelykasvit vaurioilta. 

Tarkka ja innovatiivinen

Koneen napakka koko, integroitu siirtokehikko ja 450 mm 
laippapyörät takaavat, että kone kulkee tarkasti oikeassa 
kohdassa. Jokainen kuokkaelementti on kiinnitetty erikseen 
suunnikasmaisilla kevennysmekanismeilla ja varustettu 
kookkailla tukipyörillä. Nämä ratkaisut takaavat tarkan 
maanpinnanseurannan ja jatkuvasti riittävän matalana 
pysyvän työsyvyyden. 

 n Integroitu hydraulinen siirtokehikko mukautuu helposti 
pieniin eroihin istutus- tai kylvöväleissä, mutta 
parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ohjaus 
tapahtuu kamera-avusteisesti. Kuokkaelementit voidaan 
nostaa hydraulisesti. Yksilöllinen sähköhydraulinen nosto 
on myös saatavissa lisävarusteeksi. Tämä minimoi 
viljelykasveihin tulevat vauriot, kun istutus- tai kylvörivit 
ovat epätarkkoja.

 n Päärungossa on käytetty epäkeskisiä kiinnikkeitä, 
painonappeja ja reikämatriiseja, joten kuokkaelementit 
voidaan säätää erilaisiin riviväleihin sopiviksi ilman 
erillisiä työkaluja. 

 n Myös kuokkaelementtien asentoa voidaan säätää ilman 
työkaluja. Siirtokehikon reikämatriisien ansiosta 
muokkainelementtien välimatkoja ei tarvitse mitata, joten 
muutosten tekeminen on mutkatonta. Tämä säästää 
aikaasi ja estää säätövirheitä.



FLEXCARE FI 0721

Enemmän menestystä 
PÖTTINGERin kanssa

 n Perheyritys vuodesta 1871 alkaen 
Luotettava kumppanisi

 n Peltoviljelyn ja nurmituotannon erikoisosaaja
 n Tulevaisuuteen tähtääviä innovaatioita ja 

huipputyötuloksen tavoittelua
 n Juuret Itävallassa - kotonaan koko maailmassa

Luotettava FLEXCARE
 n Kuokkaelementtien modulaarirakenne sopii eri 

viljelykasveille ja riviväleille välillä 25-160 cm
 n Kuokkaelementtien, muokkausvälineiden ja jälkiharan 

piikkien sekä viljelykasvisuojusten säätö on helppoa
 n Integroituun hydrauliseen siirtokehikkoon on saatavissa 

lisävarusteeksi kamerahallittu ohjaus, jolla päästään 
erittäin suureen tarkkuuteen

 n Lisävarusteeksi on saatavilla sähköhydraulinen 
kuokkaelementtien yksilöllinen nosto säädettävällä 
maanpintapaineella 

FLEXCARE V 4700 6200 9200

Työleveys 4,7 m 6,2 m 9,2 m

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

Kuljetuskorkeus 2,5 m 3,35 m 3,9 m

Kuljetuspituus¹ 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Rungon alapuolinen maavara 820 mm 820 mm 820 mm

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

Kuokkaelementtejä enintään 17 21* 21*

Kuokkaelementtejä vähintään 5 7 11

Tukipyörien renkaat 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10

Tehontarve alkaen 80 hv 110 hv 150 hv

Vakiopaino² 800 kg 875 kg 1500 kg

* pätee ainoastaan, kun kaikki muokkauselementit nostetaan samaan aikaan
¹ Ilman jälkiharan piikkejä
² Vakiokone ilman kuokkaelementtejä


