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Wielofunkcyjność połączona  
z precyzją:

Składane kultywatory pielące 
FLEXCARE V

Dostępne wkrótce
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FLEXCARE V 
Przegląd korzyści 

Hydrauliczne, zintegrowane przesuwne ramię

Zawieszenie w równoległoboku z hydraulicznie podnoszonymi elementami pielącymi

Beznarzędziowa regulacja do szerokości rzędów i szerokości pracy elementów pielących

Rozpoznawanie roślin przez kamerę 2D dostępną na życzenie

Koła podporowe o średnicy 450 mm zapewniają dokładne prowadzenie w śladzie
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Dopasowane ustawienia do 
każdego rozstawu rzędów

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, nowy kultywator pielący 
FLEXCARE PÖTTINGER zapewnia maksymalną 
elastyczność w pracy z różnymi uprawami. Ustawienie 
rozstawu w rzędzie, szerokości roboczej elementów 
pielących oraz precyzyjne ustawienie pielnika, 
przeprowadza się bez użycia narzędzi. Maszynę tę wyróżnia 
dokładne utrzymywanie głębokości pracy oraz praca 
chroniąca uprawiane rośliny. 

Precyzja i innowacja

Zwarta budowa, zintegrowana przesuwna rama i koła 
podporowe wielkości 450 mm troszczą się o niezawodne 
prowadzenie maszyny wzdłuż rzędów roślin. Elementy 
pielące są pojedynczo zawieszone w równoległoboku i 
wyposażone w koła kopiujące. To zapewnia dokładne 
kopiowanie nierówności pola i stałą, płytką głębokość 
roboczą. 

 n Zintegrowana, hydrauliczne przesuwna rama 
wychwytuje i wyrównuje nierówności w rozwoju roślin i 
wraz z dostępną na życzenie kamerą troszczy się o 
najlepsze efekty pracy. Wszystkie elementy pielące 
mogą być podnoszone hydraulicznie. Na życzenie 
dostępne jest indywidualne podnoszenie elektro-
hydrauliczne. To rozwiązanie chroni rośliny przed 
uszkodzeniami na nierównych polach.

 n Przy pomocy napinacza mimośrodowego, przycisków i 
listwy z otworami na ramie głównej, można bez użycia 
narzędzi dopasować elementy pielące do różnych 
szerokości rzędów. 

 n Narzędzia robocze mogą być przestawiane również bez 
używania narzędzi. Dzięki listwie z otworami na szynie 
przesuwnej, nie ma potrzeby dokonywania uciążliwych 
pomiarów wszystkich narzędzi roboczych. To daje 
oszczędność czasu i eliminuje błędy ustawienia.



FLEXCARE 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 FLEXCARE
 n Modułowa konstrukcja elementów pielących do różnych 

upraw i szerokości rzędów od 25 - 160 cm
 n Prosta regulacja elementów pielących, narzędzi roboczych 

i wałów, jak również elementów ochrony roślin
 n Zintegrowana, hydrauliczna przesuwna rama z opcjonalną 

kamerą dla zapewnienia absolutnie precyzyjnej pracy
 n Na życzenie elektro-hydrauliczne indywidualne 

podnoszenie elementów pielących z regulowaną siłą 
nacisku 

FLEXCARE V 4700 6200 9200

Szerokość robocza 4,7 m 6,2 m 9,2 m

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

Wysokość transportowa 2,5 m 3,35 m 3,9 m

Długość transportowa ¹ 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Wysokość ramy 820 mm 820 mm 820 mm

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

Maksymalna ilość elementów pielących 17 21* 21*

Maksymalna ilość elementów pielących 5 7 11

Ogumienie koła kopiujące 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10

Zapotrzebowanie na moc od 80 KM 110 KM 150 KM

Ciężar podstawowy² 800 kg 875 kg 1 500 kg

² Maszyna podstawowa bez elementów pielących 

¹Bez wału 

*Dotyczy tylko podnoszenia centralnego


