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Svetový výrobca poľnohospo-
dárskej techniky, PÖTTINGER, 
vždy sleduje trendy a optimali-
záciu výrobných procesov 
v modernom poľnohospodár-
stve. Preto rozširuje svoj výrob-
ný program i o stroje pre me-
chanickú starostlivosť o plodiny 
– rotačné, radličkové plečky 
a plecie brány.

 
Ochrana rastlín sa mení

Pomerne dlhú dobu bolo možné pri 
pestovaní plodín a zaistení vysokých vý-
nosov používať chemickú ochranu rast-
lín. V poslednom období ale kvôli rôznym 
odolnostiam škodcov došlo k prehodno-
teniu využívaných systémov ako i tech-
nológií a svetové organizácie vyvíjajú 
postupný tlak na ich zníženie. Firma Pöt-
tinger preto reaguje na požiadavky trhu 
a do svojho výrobného programu zaradi-
la stroje pre moderné a dlhodobo udrža-
teľné poľnohospodárstvo. Nové portfó-
lio strojov pre mechanickú starostlivosť 
o plodiny nachádza uplatnenie v širokom 
rozsahu ekologicky a konvenčne zamera-
ných poľnohospodárov.

ROTOCARE – všestranný multitalent
Nová rotačná plečka ROTOCARE sa 

vyznačuje kultivačnou pracovnou metó-
dou nezávislou na počte riadkov, maxi-
málnou plošnou výkonnosťou a nízkym 
opotrebením. Popri hlavnom využití pri 
mechanickej regulácii burín nájde stroj 
i ďalšie uplatnenie. Vynikajúcou prednos-

ťou je napr. narušenie pôdneho prísušku, 
zapracovanie hnojív, prevzdušňovanie 
trávnych porastov. Pri pracovnej rýchlosti 
10 - 30 km.h-1 a nízkej požiadavke príko-
nu sú práce rýchle a nákladovo efektívne.

TINECARE – spracovanie s veľkým 
účinkom

Nové brány s konštantným tlakom 
TINECARE sú kombináciou najlepších 
pracovných výsledkov s vysokou produk-
tivitou. Okrem patentovaného systému 
tlačných pružín a veľkých vodiacich ko-
lies pre reguláciu hĺbky sa stroj vyznaču-
je stabilným rámom a optimálnym rozlo-
žením hmotnosti.

FLEXCARE - flexibilita spojená 
s presnosťou

Radličkové plečky FLEXCARE od firmy 
PÖTTINGER ponúkajú plnú flexibilitu pri 

použití v rôznych kultúrach porastov. 
Rozteč riadkov, pracovný záber radličiek 
a jemné nastavenie plečky je možné jed-
noducho a rýchlo upraviť bez použitia 
náradia. Hydraulický posuvný rám v spo-
jení s kamerovým navádzaním zaručuje 
presnú prácu i pri vyšších pracovných 
rýchlostiach.

Záruka vysokej kvality a dlhej 
životnosti!

PÖTTINGER plní požiadavky a očaká-
vania poľnohospodárov. Nový a ucelený 
systém strojov pre mechanickú kultivá-
ciu sa vyznačuje:
•  jednoduchou ovládateľnosťou
•  vysokou plošnou výkonnosťou
•  prevádzkovou spoľahlivosťou
•  dlhou životnosťou.
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Flexibilné a efektívne stroje podporujú rast plodín

Mechanická starostlivosť o plodiny 
s firmou PÖTTINGER 

Flexibilné radličkové plečky FLEXCARE s pracovným záberom 4,7; 6,2 alebo 9,2 m.

Rotačné plečky ROTOCARE s pracovným záberom 6,6; 8 alebo 12,4 m. Prútové brány TINECARE s pracovným záberom 6,2 alebo 12,2 m.


