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Precyzyjna praca na każdym 
metrze

Składana brona pieląca 
TINECARE V

Dostępne wkrótce
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TINECARE V 
Przegląd korzyści

Pole z palcami z szeroko rozstawionymi belkami i dużym prześwitem dla masy

Opatentowany system sprężyn z pojedynczo zawieszonymi palcami

Centralna, hydrauliczna regulacja nacisku palców

Stabilne koła prowadzenia na głębokości dla utrzymania stałej głębokości pracy

Mocna rama 180 x 180 mm
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Stała jakość pracy na całej linii
Nowa stałociśnieniowa brona pieląca TINECARE zapewnia 
najlepsze efekty pracy, w połaczeniu z wysoką 
efektywnością. Oprócz opatenowanego systemu sprężyn 
dociskowych i dużych kół prowadzenia na głębokości, 
maszyna jest wyposażona w mocną ramę zapewniającą 
optymalne rozłożenie ciężaru. Kombinacja tych rozwiązań 
gwarantuje stale wysokiej jakości pracę, aż po najbardziej 
zewnętrzny palec. System szybkiej wymiany palców 
pozwala na oszczędność czasu. Szerokości robocze do 
12,2 m umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności na 
hektar - najwyższa wydajność pracy.

Innowacyjne rozwiązania przydatne w pracy 

Oprócz solidnej budowy i wielofunkcyjności, maszyna do 
mechanicznej regulacji zachwaszczenia powinna oferować 
możliwość dopasowania ustawień do warunków panujących 
na polu, w sposób ciągły . Ustawienia TINECARE  można 
precyzyjnie i prosto dopasować do każdych warunków 
pracy. 

 n Dzięki centralnemu umieszczeniu ramy głównej, ciężar 
maszyny jest rozłożony równomiernie. 
Duży rozstaw 330 mm, jak również prześwit 450 mm, 
zapewniają przy dużej ilości masy organicznej na polu, 
płynną pracę maszyny. Aby, zagwarantować rozstaw 
śladu 30 mm i przez to efektywną pracę na całej 
powierzchni roboczej, prowadzenie palców nad główną 
ramą jest wymuszone,.

 n Ustawienie i nacisk palców można dopasować 
hydraulicznie przez centralne sterowanie z ciągnika. 
Dzięki temu przy zmieniajacych się warunkach na polu, 
możliwe jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.

 n Wahania ciśnienia są wyrównywane przez jedyny w 
swoim rodzaju, opatentowany system sprężyn. Każdy 
palec jest prowadzony indywidualnie oraz naprężony 
przez sprężynę. Niezależnie od pozycji roboczej, palce 
wykazują stały nacisk na podłoże.



TINECARE V 6200 12200

Szerokość robocza 6,20 m 12,20 m

Szerokość transportowa 3,0 m 3,0 m

Wysokość transportowa 3,5 m 3,9 m

Długość transportowa 2,5 m 2,5 m

Ilość palców 206 406

Odstęp między śladami 30 mm 30 mm

Ilość belek 6 6

Odstęp między belkami 330 mm 330 mm

Wysokość ramy pole palców 590 mm 590 mm

Wymiary ramy 180 x 180 cm 180 x 180 cm

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

Zapotrzebowanie mocy od 60 KM 100 KM

Ciężar podstawowy ¹ 1 300 kg 2 200 kg

¹ Maszyna podstawowa wraz kołami kopiującymi z przodu 
i stopą podporową

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 wyznaczajace trendy, których celem jest 

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

Postaw na TINECARE
 n System sprężyn do utrzymania stałego naprężenia palców 

w każdym ustawieniu
 n Centralna, hydrauliczna regulacja nacisku palców od 500 

- 5.000 g
 n System szybkiej wymiany palców skraca czas obsługi 

maszyny
 n Stabilna rama i optymalne rozłożenie ciężaru na 

szerokościach roboczych od 6,2-12,2 m

TINECARE PL 0621


