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Linie úspěchu

Sklopné plecí brány 
TINECARE V

Brzy dostupné!
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TINECARE V 
 
Všechny výhody na první pohled

Pole s velkou roztečí mezi nosníky prutů pro maximální průchodnost.

Patentovaný systém tlačných pružin s individuálně zavěšenými pruty.

Centrální hydraulické nastavení přítlaku prutů.

Stabilní opěrná kola pro konstantní pracovní hloubku s možností požadovaného nastavení.

Robustní rám profilu 180 x 180 mm.
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Přesvědčivé po celé linii
Nové brány s konstantním tlakem TINECARE kombinují 
nejlepší pracovní výsledky s nejvyšší produktivitou. Kromě 
patentovaného systému tlačných pružin a velkých vodicích 
koleček pro regulaci hloubky se stroj vyznačuje stabilním 
rámem s optimálním rozložením hmotnosti. Tato kombinace 
zajišťuje dokonalý výsledek práce až k nejvzdálenějšímu 
prutu. Rychlovýměnný systém prutů šetří čas. Pracovní 
záběry až 12,2 m umožňují maximální výkonnost a 
efektivitu.

Inovativní řešení pro nasazení 

Pro efektivní regulaci plevele jsou rozhodující flexibilní 
možnosti nastavení stroje přizpůsobené podmínkám 
nasazení. TINECARE nabízí přesné a snadné přizpůsobení 
všem pracovním podmínkám. 

 n Díky středovému uspořádání hlavního rámu je hmotnost 
stroje rovnoměrně rozložena. 
Délka prutů 330 mm s roztečí 450 mm zajišťují 
bezproblémovou průchodnost i při velkém množství 
organické hmoty. Plošné vedení prutů s konstantním 
přítlakem v celém záběru.

 n Polohu a přítlak prutů lze centrálně hydraulicky nastavit z 
kabiny traktoru. I za měnících se podmínek je vždy 
dosažený nejlepší pracovní výsledek.

 n Unikátní patentovaný pružinový systém kompenzuje 
kolísání přítlaku. Každý prut je individuálně vedený a 
předepínaný pružinou. Bez ohledu na pracovní polohu 
mají pruty vždy konstantní přítlak na půdu.



TINECARE V 6200 12200

Pracovní záběr 6,2 m 12,2 m

Dopravní šířka 3,0 m 3,0 m

Dopravní výška 3,5 m 3,9 m

Dopravní délka 2,5 m 2,5 m

Počet prutů 206 406

Rozteč prutů 30 mm 30 mm

Počet řad 6 6

Rozteč nosníků 330 mm 330 mm

Výška rámu 590 mm 590 mm

Profil rámu 180 x 180 cm 180 x 180 cm

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

Minimální výkon traktoru 60 k 100 k

Základní hmotnost¹ 1 300 kg 2 200 kg

¹  Základní stroj včetně předních opěrných kol a odstavných 
patek.

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 TINECARE
 n Systém tlačné pružiny pro konstantní přítlak v každé 

poloze prutu.
 n Centrální hydraulické nastavení přítlaku prstů od 500 do  

5 000 g.
 n Rychlovýměnný systém prutů šetří čas při nastavení.
 n Stabilní rám a optimální rozložení hmotnosti s pracovními 

záběry 6,2 m a 12,2 m.

TINECARE CS 0821


