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Nenáročný Multitalent

Sklopné rotační plečky 
 
 ROTOCARE V 

Brzy dostupné!
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ROTOCARE V 
 
Všechny výhody na první pohled

Robustní rám profilu 180 x 180 mm.

Hvězdice s průměrem 540 mm se 16 tvarovanými lopatkami, které jsou odolné proti opotřebení.

Dvouřadé uspořádání hvězdic s osovou vzdáleností 105 mm a meziřádkovou roztečí 85 mm.

Ochranná mřížka proti kamenům pro bezpečnost při práci.

Patky pro bezpečné odstavení i ve svislé poloze.
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Výkonnost se potkává s 
využitelností

Nová rotační plečka ROTOCARE se vyznačuje kultivační 
pracovní metodou nezávislou na počtu řádků, maximální 
plošnou výkonností a nízkým opotřebením. Vedle hlavního 
využití při mechanické regulaci plevelů najde stroj další 
uplatnění. Například k rozbití půdního škraloupu, k 
zapracování hnojiv, k provzdušňování travních porostů nebo 
k mělkému zpracování strniště. Nastavení je rychlé a 
snadné. Při pracovní rychlosti 10 - 30 km/h a nízkém 
požadavku na tažný výkon jsou požadované pracovní kroky 
prováděny rychle a nákladově efektivně. 
 

Jednoduchá a osvědčená technologie 

Robustní rám v kombinaci s opěrnými koly umožňuje klidný 
chod stroje. Individuálně zavěšené hvězdice se optimálně 
přizpůsobují povrchu půdy. Konstrukce hvězdic je 
bezúdržbová. Válcové uspořádání hvězdic garantuje 
průchodnost i při zpracování velkého množství organické 
hmoty. 

 n Agregace s každým traktorem s využitím různých poloh 
třetího bodu i závěsu. Ochranná mřížka proti kamenům 
a cizím předmětům je v základní výbavě.

 n Hvězdice jsou vybavené samoostřícími hroty lžícovitého 
tvaru pro konstantní kvalitu práce. Maximální přítlak 
hvězdic je 20 kg.

 n Plevele a půda se zvedají díky optimalizovanému úhlu 
hvězdic. Tímto způsobem jsou rozrušené krusty, plevele 
jsou vymetené a usazené na povrch půdy.



ROTOCARE CS 0721

Úspěšnější se společností 
PÖTTINGER

 n Jako rodinný podnik jsme Vaším spolehlivým partnerem již 
od roku 1871.

 n Specialista na půdu a píci. 
 n Progresivní inovace zaměřené na vynikající výsledky 

práce.
 n S kořeny v Rakousku – doma všude na světě.

Spolehněte se na ROTOCARE
 n Enormní plošná výkonnost díky pracovní rychlosti až 30 

km/h a záběru až 12,40 m.
 n Jemný proces regulace plevelů s minimálními ztrátami 

kulturních rostlin.
 n Samostatné zavěšení hvězdic pro ideální přizpůsobení 

kontury půdy. Každá hvězdice je vybavená 16 hroty tvaru 
lžíce, které jsou odolné proti opotřebení. 

 n Efektivní regulace plevelů a provzdušnění povrchu ornice.

ROTOCARE V 6600 8000 12400

Pracovní záběr 6,6 m 8,0 m 12,4 m

Dopravní šířka 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Dopravní výška 3,05 m 3,8 m 3,9 m

Dopravní délka 1,7 m 1,7 m 1,7 m

Výška rámu 500 mm 500 mm 500 mm

Profil rámu 180 x 180 mm 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Počet hvězdic 74 92 138

Rozteč hvězdic 85 mm 85 mm 85 mm

Pneumatiky opěrných kol 16 x 6,5-8 16 x 6,5-8 16 x 6,5-8

Minimální výkon traktoru 90 k 110 k 160 k

Základní hmotnost¹ 1 450 kg 1 700 kg 2 900 kg

¹ Základní stroj včetně ochranného krytu, 
odstavných patek a opěrných kol.


