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Onnistumisia joka ajokerralla

TINECARE V 
Taittuva vakiopainotteinen rikkahara

Tulossa pian!



2

1

2

3

4

5

3

4

5

TINECARE V 
Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

Piikkirunko reilulla rivien välillä ja suurella maavaralla

Patentoitu painotusjousijärjestelmä ja yksittäin kiinnitetyt piikit

Piikkien paine säädetään keskitetysti hydraulisesti 

Lujat syvyydensäätöpyörät pitävät työsyvyyden tarkasti oikeana

Erittäin luja 180 x 180 mm runko
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Tarkka työtulos jatkuvasti
Uusissa TINECARE-vakiopainotusharoissa loistava työn jälki 
yhdistyy koviin työtuloksiin. Patentoidun 
painotusjousijärjestelmän ja kookkaiden 
syvyydensäätöpyörien lisäksi koneen runko on erittäin luja ja 
varmistaa tasaisen painonjakautumisen. Tämä yhdistelmä 
takaa jatkuvasti loistavana pysyvän työjäljen aina uloimpiin 
piikkeihin saakka. Pikavaihdettavat piikit säästävät aikaa. 
Työleveys on enimmillään 12,2 metriä, joten työskentely on 
tuottavaa, nopeaa ja tehokasta. 

Innovatiivisia ratkaisuja pellolle 

Luja rakenne ja rungon joustavuus ovat onnistuneen 
mekaanisen rikkatorjunnan avaintekijöitä, mutta lisäksi 
koneen on pystyttävä mukautumaan kunkin lohkon 
olosuhteisiin. TINECARE tarjoaa tarkat ja helpot 
säätömahdollisuudet, jotka sopivat kaikkiin 
työskentelyolosuhteisiin. 

 n Keskelle sijoitettu pääpuomi jakaa painon tasaisesti koko 
koneen työleveydelle. 
Koneen sisäinen rivien väli on reilu, 330 mm, ja maavara 
450 mm, joten kone toimii tukkeutumatta jopa 
tilanteissa, joissa lohkolla on runsaasti orgaanista 
kasvinjätettä. Päärunko ohjaa piikkejä ja piikkiväli on 30 
mm, joten maanpinta tulee tarkasti käsitellyksi.

 n Piikkien asentoa ja piikkipainetta voidaan säätää 
hydraulisesti traktorin ohjaamosta keskitetyn 
hydraulisäädön avulla. Tästä syystä työtulos on aina 
halutunlainen, jopa vaihtelevissa olosuhteissa.

 n Kaikki piikkipaineen vaihtelut tasaantuvat ainutlaatuisen 
jousitusjärjestelmän avulla. Jokainen piikki on erikseen 
kiinnitetty ja esikuormitettu jousella. 
Työskentelyasennosta riippumatta piikkien 
maanpintapaine pysyy tasaisena.



TINECARE V 6200 12200

Työleveys 6,20 m 12,20 m

Kuljetusleveys 3,0 m 3,0 m

Kuljetuskorkeus 3,5 m 3,9 m

Kuljetuspituus 2,5 m 2,5 m

Piikkien lukumäärä 206 406

Piikkiväli 30 mm 30 mm

Rivien lukumäärä 6 6

Rivien sisäväli 330 mm 330 mm

Maavara piikkirungon alla 590 mm 590 mm

Rungon mitat 180 x 180 cm 180 x 180 cm

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

Tehontarve alkaen 60 hv 100 hv

Vakiopaino¹ 1300 kg 2200 kg

¹ Vakiokone mukaanlukien etutukipyörät ja seisontatuet

TINECARE 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 TINECARE
 n Painotusjousijärjestelmä takaa tasaisen piikkipaineen 

kaikissa asennoissa
 n Piikkipaine säädetään hydraulisesti välillä 500 - 5000 g 

keskitetysti
 n Pikavaihdettavat piikit nopeuttavat koneen huoltoa
 n Erittäin luja runko ja ihanteellinen painonjakautuminen 

työleveyksillä 6,2 - 12,2 metriä


