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Flexibilita se setkává s 
přesností

Sklopné radličkové plečky 
FLEXCARE V

Brzy dostupné!
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FLEXCARE V 
 
Všechny výhody na první pohled

Integrovaný hydraulicky posuvný rám.

Paralelogramové zavěšení s hydraulickým zvedáním radliček.

Rozteč řádků a pracovní záběr radliček lze nastavit bez nutnosti použití nářadí.

Rozpoznávání rostlin pomocí volitelné 2D kamery.

Přírubová kola s průměrem 450 mm pro přesnou směrovou stabilitu.
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Vybaveno pro každý řádek
Díky svému jedinečnému konceptu nabízí radličkové plečky 
FLEXCARE od firmy Pöttinger plnou flexibilitu při použití v 
různých kulturách. Rozteč řádků, pracovní záběr radliček a 
jemné nastavení plečky lze zcela upravit bez nutnosti použití 
nářadí. Stroj se vyznačuje přesným hloubkovým vedením a 
šetrnou kultivační metodou. 

Precizní a inovativní

Kompaktní design, integrovaný posuvný rám a přírubová 
kola 450 mm zajišťují spolehlivé vedení stroje. Segmenty s 
radličkami jsou jednotlivě zavěšené v rovnoběžníku a jsou 
vybaveny velkými opěrnými koly. Tím je zajištěno přesné 
sledování kontury půdy a konstantní pracovní hloubka. 

 n Integrovaný hydraulicky posuvný rám dokáže 
kompenzovat i ty nejmenší nepřesnosti setí a v 
kombinaci s volitelně dostupným kamerovým řízením 
zajišťuje nejlepší pracovní výsledek. Všechny radličkové 
sekce lze hydraulicky zvedat. Volitelně elektrohydraulický 
výkyv jednotlivých radličkových sekcí. Tím se 
minimalizuje poškození rostlin v nekvalitně připravené 
půdě.

 n Pomocí excentrických svorek, upínacích čepů a 
děrované lišty na hlavním rámu lze radličkové sekce 
přizpůsobit různým šířkám řádků bez nutnosti použití 
nářadí. 

 n Pracovní nástroje lze také nastavovat v požadované 
poloze bez použití nářadí. Díky děrované nastavovací 
liště není potřeba časově náročné kalibrace všech 
pracovních nástrojů. To šetří drahocenný čas a 
předchází chybám při nastavování.



FLEXCARE CS 0821

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

Spolehněte se na FLEXCARE
 n Modulární koncept radličkových sekcí určený pro různé 

plodiny s šířkou řádků od 25 do 160 cm.
 n Jednoduché nastavení plečkovacích sekcí, radliček a 

pracovních vlečných nástrojů pro ochranu rostlin.
 n Integrovaný hydraulicky posuvný rám v kombinaci s 

volitelně dostupným kamerovým řízením zajišťuje absolutní 
přesnost.

 n Na přání elektrohydraulický výkyv jednotlivých 
radličkových sekcí s nastavitelným přítlakem. 

FLEXCARE V 4700 6200 9200

Pracovní záběr 4,7 m 6,2 m 9,2 m

Dopravní šířka 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Dopravní výška 2,50 m 3,35 m 3,90 m

Dopravní délka ¹ 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Výška rámu 820 mm 820 mm 820 mm

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

Maximální počet sekcí radliček 17 21* 21*

Minimální počet sekcí radliček 5 7 11

Pneumatiky opěrných kol 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10

Minimální výkon traktoru 80 k 110 k 150 k

Základní hmotnost² 800 kg 875 kg 1 500 kg

²  Základní stroj bez radličkových sekcí.

¹  Bez koncového nářadí.

* Vztahuje se pouze pro centrální rám.


