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PÖTTINGER Високопродуктивні прес-підбирачі

Продуктивність з високою
рентабельністю

Асортимент продукції PÖTTINGER включає в себе 16 різних моделей
JUMBO та JUMBO COMBILINE для тракторів з потужністю від 160
до 450 к.с.
Прес-підбирачі JUMBO
Продуктивний прес-підбирач відповідає всім вимогам ефективної та
економічної заготівлі сінажу, що робить його прогресивною
технологією: залучення меншої кількості працівників, зниження
витрат дизельного палива та проста логістика.
JUMBO COMBILINE – прес-підбирач "два в одному". Для
самостійного підбору з валка та роботи з комбайном.
Гарантія максимальної універсальності експлуатації та широкого
спектру застосування машини. Поряд з високою продуктивністю
JUMBO COMBILINE має неймовірну рентабельність, тим самим ще
раз підтверджуючи потенціал прес-підбирачів як технології
майбутнього.

Зміст
Сторінка
Рама / Борти / Навіска

4

Привід / Трансмiсiя

6

Високопродуктивний пiдбирач / Ротор пiдбирача / Система нарiзки

8

Мультифункціональність JUMBO COMBILINE

18

Автоматичне завантаження / розвантаження

20

Шасі / Шини

24

Обслуговування

30

Технічні дані / Оснащення

32

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може
змінюватися.
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Бездоганна
конструкція
Просте зчеплення
Кут повороту до 60 ° залежно від трактора і шин завдяки вузькій
конструкції дишла, в тому числі з примусовим управлінням.
Всі шланги і кабелі компактно стягнуті кріпленнями. Складне дишло
оснащено амортизатором; транспортне положення встановлюється
автоматично натисненням кнопки.
Верхня або нижня система зчеплення
Опорне навантаження на вибір 2,0 т, 3,0 т або 4,0 т (в залежності від
країни).
Гідравлічне примусове керування:
Система зчеплення відповідно до DIN ISO 26402 гарантує
абсолютну точність проходження на схилах і в силосній ямі.
nn Компактна надійна, конструкція.
nn Поздовжня тяга з автоматичною фіксацією дозволяє приєднати
прес силами одного тракториста.
Електрично-гідравлічний примусове управління
Система регулювання кута повороту в залежності від швидкості
забезпечує високу стабільність і маневреність при роботі на великій
швидкості. Для збереження дернини і маневреності кут повороту на
полі збільшений. При роботі на великих швидкостях кут повороту
зменшений для більшої безпеки. Тандемні і тридемні осі з
одностороннім шарнірним кріпленням.
nn Необхідні система Load Sensing, пневматичні гальма
і шини 26.5 ".
nn Мінімальний знос шин.
nn Просте зчеплення.
nn Компактна конструкція без механічних деталей.
nn Осі блокуються натисканням кнопки на терміналі.
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Висока якість та стабільність
Міцна рамна конструкція виготовлена з високоякісної
дрібнозернистої сталі QSTE. Бічні стійки прикріплені до рами, а не
приварені. Товсті профілі стінок і близько розташовані стійки
гарантують максимальну стійкість.
nn
nn
nn
nn

Внутрішня ширина конструкції становить 2,30 м.
Кут відкриття задньої стінки регулюється з кабіни трактора.
Сходи дозволяють зручно піднятися в машину.
Робочі прожектори на захисній решітці забезпечують достатнє
освітлення вантажного відсіку.

Опції
nn „Випуклий“ задній борт додає 1,5 м 3 об´єму для моделей JUMBO
L (не COMBILINE).
nn Профілі даху JUMBO покращують ущільнення сіна і соломи. (Для
JUMBO 10010 стандарт).
nn Брезентове накриття COVER PLUS опційно для моделей JUMBO
COMBILINE.
nn Світлодіодні робочі прожектори на захисній решітці і крилі.
nn Відеосистема з монітором і однією або двома камерами.
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Передача потужності до 2500 Нм
Збільшення продуктивності на 20%
Трансмісія розрахована на високу потужність, є відмінною рисою
прес-підбирачів JUMBO компанії PÖTTINGER. Прес-підбирач
розрахований на трактори до 450 к.с.
Привід здійснюється за допомогою двостороннього карданного
валу зі збільшеним робочим кутом; кулачкова запобіжна муфта
захищає трансмісію. Редуктор ротора, розміщений в масляній ванні,
абсолютно не вимагає технічного обслуговування.
nn Обмеження крутного моменту становить вражаючі 2500 Нм, що
відповідає максимальній потужності в майже 331 кВт / 450 к.с.
nn Завдяки цьому продуктивність збільшується на 20%.
nn Легке зчеплення за допомогою автоматичного замка.

Привід транспортера
Привід транспортера розташований по центру. Гідравлічні двигуни з
одно- або двоступеневою трансмісією забезпечують максимальну
швидкість розвантаження до 24 м / хв. Залежно від моделі
транспортер оснащений чотирма або шістьма ланцюгами.

Привід дозуючих вальців
Захищений привід проведено до дозуючих вальців уздовж рами.
Потужний привідний вал оснащений кулачковою запобіжною
муфтою на 1500 Нм.
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Високопродуктивний
підбирач
з 8 рядами граблин

Підбирач з маятниковою підвіскою для
максимальної здатності підбирання
Підбирач PÖTTINGER гарантує максимальну продуктивність.
Область подачі від граблин підбирача до ротора оптимізована,
пропускна здатність збільшена. Підбирач PÖTTINGER з
маятниковою підвіскою та 8 рядами граблин забезпечує високу
здатність підбирання навіть при високій швидкості руху і складних
умовах збору трав'яної маси.
Дві рухливі консолі дозволяють підбирачу копіювати поверхню поля
вільно. На додаток до цього пружина створює невеликий,
дбайливий по відношенню до поверхні ґрунту, тиск. Регульовані по
висоті колеса (16 х 6,5 до 8) забезпечують копіювання поверхні поля
граблинами навіть на поворотах.

Маятниковий хід 180 мм
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nn Унікальний маятниковий хід 180 мм для ідеального копіювання
поверхні і точного ведення по контуру
nn Автоматична система відключення підбирача на всіх моделях
JUMBO.

Керований підбирач для чистого корму
Ведення підбирача здійснюється за допомогою розташованих по
обидва боки напрямних сталевих доріжок. Дворяднi роликовi
пiдшипники, на яких рухається пiдбирач, використовують
довготривале мастило та мають високий запас мiцностi i
розрахованi на велике навантаження.
Граблини підбирача гарантують оптимальне збереження дернини,
захоплюють менше землі і повільніше зношуються. Великий
валковий ролик забезпечує швидке завантаження для
оптимального потоку корму.

Переконливі аргументи
Чистий корм
завдяки малому числу оборотів і керованому підбору. Грабліни
підбирача управляються та оптимально адаптуються до поверхні
поля.
Ідеальна передача
до ротора при будь-яких умовах експлуатації, активна довжина
граблин до точки захоплення ротором.
Покращена якість нарізки
Корм не „прочісується“ гарантуючи тим самим мінімальне
поздовжнє проходження стебел.
Просте технічне обслуговування
Направляючу доріжку необхідно змащувати тільки один раз в рік.
Головні підшипники необхідно змащувати через кожні 80 ходок та
вони легко доступні зовні.
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Новий додатковий копіюючий ролик
за підбирачем
Новий додатковий копіюючий ролик, розроблений компанією
PÖTTINGER, розташований за підбирачем. Центральне
розташування запобігає занурення в слід трактора і, тим самим,
гарантує оптимальне копіювання поверхні.

Унікальне ведення за допомогою
паралелограма
Ведення за допомогою паралелограма покращує контурність та
дозволяє зібрати чистий корм навіть у важких умовах. Маятникова
функція підбирача зберігається на всі 100 %. Налаштування
здійснюється незалежно від передніх копіюючих коліс.
Зовнішня ширина підбирача становить 2,62 м.
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Підбирач SUPERLARGE 2,36 м
Найкраща здатність підбирання з робочою шириною 2,36 м, що
дозволяє чисто захоплювати широкі валки. Легке захоплення валка
і безпроблемний рух на краю поля значно полегшують роботу
водію.
Копіюючі колеса з гідравлічним відкиданням
Копіюючі колеса знаходяться поза слідом трактора, дозволяючи
оптимально копіювати поверхню. Відкидання коліс відбувається
гідравлічно за допомогою терміналу управління. При цьому
транспортна ширина зменшується до 2,55 м.
Укладання маси в один валок в підбирачі
Укладання маси в один валок здійснюється з обох сторін
подавальними шнеками. Завдяки цьому валок рівномірно подається
до ротора по всьому каналу подачі.
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POWERMATIC PLUS
Ротор завантаження

Легкість ходу та економічність
POWERMATIC PLUS - серце прес-підбирача серії JUMBO. Міцний,
продуктивний і розрахований на майже необмежену потужність
трактора ротор, забезпечує високу пропускну здатність при нарізці
та ущільненні. POWERMATIC ПЛЮС властива простота входження
граблин в зелену масу для зниження рівня споживання енергії, а
також ідеальний забір з підбирача.
nn Ротор з 8 спірально розташованими рядами граблин має діаметр
800 мм.
nn Обидві сторони ротора знаходяться в самоустановлювальних
роликових підшипниках.
nn Товщина піддону приводу на стороні приводу становить 100 мм.
nn Підшипниковий вузол знаходиться між ротором і приводом на
рамі ротора - таким чином зменшується навантаження на
підшипник і привід.

Оптимізована форма граблин
Широка площа на кінчиках граблин забезпечує максимальну
продуктивність навіть при вологому або короткому кормі.
Оптимізована форма граблин і широкі чистики забезпечують
ідеальне ущільнення у вантажному відсіку. Граблини виготовлені із
загартованої дрібнозернистої сталі Durostat 500 товщиною 12 мм.
Для точного розташування пелюстки ротора підвішені у
внутрішньому барабані і приварені в декількох місцях.
Чистики шириною 18 мм вставлені і прикручені окремо. Вони
забезпечують максимальне ущільнення в залежності від
налаштувань автоматичних пристроїв завантаження.
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Унікальний
ріжучий блок
EASY MOVE
Висувна ножова балка
Унікальна висувна балка ножів значно полегшує заміну
ножів.
Ріжучий механізм відкидається гідравлічно. У разі забивання
можливе виконання функції безпосередньо з кабіни трактора.
Ножова балка легко відсувається в сторону.
Пружини та перекидний ричаг випробуваної системи захисту
кожного ножа розташовані в захищеній області. Це дозволяє значно
зменшити забруднення кріплень ножа. При кожному відкиданні
ріжучої балки брудозахисний щиток очищає простір між ножами.

Відстань між ножами 34 мм
Довгі ножі забезпечують гарний зріз по всій довжині. Корм
нарізається точно та рівномірно. Нарізаний корм має структуру,
оптимальну для шлунку жуйних тварин. Оптимальна відстань між
ножами та зубцями забезпечує легку прохідність корму та захищає
від сторонніх предметів.
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Надійна якість
Автоматична централізована система розблокування ножів
дозволяє знімати їх без застосування інструментів. Ножі виготовлені
з загартованої сталі, а хвиляста заточка забезпечує точність
нарізки. Нові ножі з дуже міцним тупим краєм забезпечують довгий
термін експлуатації.
nn Новинка: особливо міцні ножі DURASTAR для кам'янистих
ґрунтів.

Захист ножів
Серце прес-підбирача PÖTTINGER захищено за допомогою
запатентованої системи захисту кожного ножа. Сторонні предмети
становлять небезпеку для ротора та ріжучого блоку, а просте
обладнання може обернутися значними збитками.
Сила спрацювання розрахована на високу пропускну здатність.
Кожен ніж закріплений в правильному положенні, що забезпечує
рівномірний зріз.

Запатентований принцип попереднього управління
nn Більші чужорідні тіла притискаються до ножів, і вони
відкидаються на короткий час в напрямку подачі.
nn Вивільнюючий ролик піднімається з фіксуючого положення по
задній стінці ножа.
nn Зусилля значно знижується, і сторонні предмети проходять
через ножі майже без опору. Ножі не затуплюються.
nn Ножі автоматично повертаються в початкове положення.
Каміння в кормі не дробляться, як при підборі комбайну. ВРХ
можуть відсортувати каміння на кормовому столі, що дозволяє
уникнути травм шлунково-кишкового тракту.
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Гострі ножі
Система автоматичного заточування
ножів AUTOCUT
Точний і рівномірний зріз - це основа високої якості сінажу.
Пристрій AUTOCUT забезпечує стабільну якість нарізки
протягом усього робочого дня.
Заточувальний пристрій AUTOCUT забезпечує комфортне
заточування ножів безпосередньо на прес-підбирачі. Залежно від
навантаження на ножі можна легко обрати цикл заточування за
допомогою терміналу управління. Це значно зменшує витрати на
технічне обслуговування і в той же час гарантує оптимальну якість
нарізки протягом тривалого часу при зниженні витрат енергії і
одночасному збільшенні пропускної здатності.
Найвища якість нарізки
Тривала ідеальна нарізка без здавлювання корму.

+

Зниження потреби в потужності на 15%
nn Зниження витрат палива на близько 5 л/год.
nn Збільшення пропускної здатності.
nn Вища ефективність застосування

гострі ножі
3h

6h

9h

12 h

Значне зниження витрат на обслуговування
nn Повністю автоматичне заточування ножів. Близько 4 хв. на цикл.
nn Скорочення часу на обслуговування на 45 хв./день

autocut = завжди найкраща якість нарізки

без

n високі затрати

aut
ocu

t

-

тупі ножі

n погана нарізка

Переваги для клієнта:
nn Брудозахисний щиток проводить очистку при відкиданні ножів.
nn Оптимізований точильний диск шліфує навіть брудні ножі.
nn Регульований кут заточування.
nn Ступінь заточування налаштовується за допомогою регулятора
тиску.
nn Повністю автоматична заточка всього комплекту ножів.
nn Цикл заточування ножів триває приблизно 4 хвилини.
nn Завжди гострі ножі для найвищої якості нарізки.
nn Істотно скорочені витрати на обслуговування.
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Мультифункціональність
COMBILINE
Трьохфункціональна передня заслонка
Професійним підприємствам необхідна максимальна
універсальність використання і підвищене завантаження машини.
Трьохфункціональна передня заслонка з гідравлічним управлінням
дозволяє проводити переоснащення з кабіни трактора в лічені
секунди. Крім того, JUMBO COMBILINE легко перемикається з
режиму прес-підбирача в режим роботи з кормозаготівельним
комбайном, що сприяє підвищенню рентабельності.

Режим прес-підбирача
Широкий ущільнювальний клапан для корму управляє
автоматичними пристроями завантаження. Датчик автоматично
пускає в хід транспортер. Таким чином корм дбайливо нарізається і
займає весь простір вантажного відсіку.

Режим роботи з комбайном
Заслонка відкидається вперед, забезпечуючи прямий огляд
вантажного відсіку з трактора. Ідеальний варіант для ведення
прес-підбирача за кормозаготівельним комбайном. Для повного
використання вантажного відсіку передня заслонка піднімається
вгору і ущільнювальний клапан для корму опущений всередину.
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Продумана конструкція
Суцільна конструкція зі сталевого профілю закрита до самого
верху. Міцна конструкція призначена для найважчих завантажень.
Профільовані листи зі спеціальним покриттям гарантують довгий
термін експлуатації. Немає необхідності в монтажній рамі або
тросах даху, так як конструкція вище ущільнювального клапана для
корму. Це забезпечує чудове ущільнення корму для повноцінного
використання вантажного відсіку.

Відкидна заслонка завантажувального
каналу
Опційна заслонка каналу запобігає потраплянню подрібненого
матеріалу в завантажувальний канал під час транспортування. У
моделей PÖTTINGER заслонка каналу є відкидною і не вимагає
переоснащення.

Похилі брудозахисні крила
Всі моделі JUMBO COMBILINE оснащені похилими грязезахисними
крилами і закритими поздовжніми балками. На брудозахисних
крилах не залишається нічого зайвого. При транспортуванні
подрібнений матеріал не розлітається.
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Завантаження
Автоматичні пристрої завантаження
включені в серійне оснащення
Автоматичні пристрої завантаження забезпечують повне
завантаження, підвищуючи транспортну потужність. Корм
вже в каналі подачі дбайливо ущільнюється і рівномірно
заповнює вантажний відсік.
Для контролю за станом завантаження встановлені два датчика.
Два датчика автоматично керують транспортером, полегшуючи
роботу водія. Причіп і корм зберігаються якомога краще.
Датчики в захисній решітці та верхній частині конструкції
Якщо трава волога і важка, датчик вже в захисній решітці вимірює
тиск завантаження і пускає в хід транспортер.
Таким чином, запобігає пошкодження корму внаслідок занадто
високого тиску ротора.
Другий датчик, розташований в ущільнювальному клапані заслонки,
вимірює ступінь ущільнення в вантажному відсіку. Корм рівномірно
ущільнюється, і вантажний відсік заповнюється оптимально.
Датчик рівня заповнення JUMBO COMBILINE
Опційний датчик вимірює рівень заповнення у задніх дверях
причепа. Ступінь заповнення відображається в процентах на пульті
управління.
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Транспортер
Транспортер PÖTTINGER гарантує надійну роботу протягом
багатьох років. Планки з термічно обробленої сталі розташовані зі
зміщенням і легко доступні. Вантажний майданчик утворює
довговічний настил з просоченої під тиском деревини. Деревина
впрессованна в рами і прикручена.
Мастильні точки валів транспортера знаходяться з боків причепа.
Швидкість вивантаження - до 24 м / хв.
4 ланцюга транспортера, 1 привід транспортера:
JUMBO 6610 / 7210 / 8010
JUMBO COMBILINE 6610
6 ланцюгів транспортера, 2 привода транспортера:
JUMBO 10010
JUMBO COMBILINE 7210 / 10010

Система Load Sensing
Прес-підбирач PÖTTINGER серійно придатні для роботи з системою
Load Sensing. Ця система вимірює спожиту кількість оливи і при
необхідності його корегує, що дозволяє уникнути перегріву оливи та
знизити необхідну потужність на 20 к.с. (15 кВт).

Оснащення ISOBUS
За допомогою датчика на передачі ротора реєструється крутний
момент приводу і проводиться його точне регулювання в
залежності від культури. У режимі завантаження датчик моменту
завантаження приводу управляє транспортером, забезпечуючи
дбайливе поводження з кормом з кабіни трактора.
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Розвантаження
Просте розвантаження
Автоматичний пристрій розвантаження полегшує роботу
тракториста і береже машину. Одне натискання кнопки на терміналі
управління дозволяє закінчити розвантаження за лічені хвилини
завдяки повному відкриттю задньої стінки.
Кут відкриття задньої стінки у всіх моделей регулюється з кабіни
трактора. Корм не розсипається вітром.

Дозування на замовлення
Моделі JUMBO D
Рівномірний розподіл корму є важливою умовою для подальшого
ущільнення. Дозуючі вальці на всіх моделях JUMBO D гарантують
рівномірний розподіл. Граблини агресивної форми активно
працюють навіть при сильному ущільненні корму. Планки на
вальцях забезпечують швидке розвантаження подрібненої
кукурудзяної маси. Датчик в підшипниковому вузлі дозуючих вальців
автоматично пускає в хід транспортер. Для особливо точного
розподілу опційно можна встановити третій дозуючий валець.
nn Захист приводу дозаторів 1500 Нм
nn Автоматичний пристрій натягування ланцюгів
nn Легкий доступ до центральної мастильної планки.

22

Захист вантажу COVER PLUS
Для моделей JUMBO COMBILINE компанія PÖTTINGER
пропонує опцію автоматичного захисту вантажу.
Це важливо при перевезенні легкого корму для запобігання його
втрат, що особливо актуально для біогазових установок. Таким
чином компанія PÖTTINGER дбає про чистоту доріг та обочин.
Управління захистом вантажу включено в пульт управління POWER
CONTROL і працює повністю автоматично. Це спеціально
розроблене для прес-підбирача рішення, що оснащено гідравлічним
блокуванням та забезпечує високу швидкість роботи. Помилки
управління виключаються завдяки вбудованим датчикам.
nn Унікальне рішення з повним покриттям вантажного відсіку навіть
при завантаженні понад 4 м.
nn Автоматичне відкриття та закриття брезенту з кабіни трактора.
nn Управління інтегровано в термінал POWER CONTROL.
nn Без додаткових шлангів і кабелів в кабіні.

Профіль даху HARDCOVER
Новий обмежувальний профіль даху опціонально для моделей
JUMBO COMBILINE.
nn Для кращого ущільнення корму навіть з невеликою питомою
щільністю.
nn Збереження соломи під час перевезення.
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Шасі
Осі для більшої безпеки на дорозі

Шасі з параболічної ресорою
Повздовжній
ричаг

Компенсуючий
балансир

Паралельні
ресори

Компенсуючий балансир рівномірно розподіляє навантаження на
колеса при гальмуванні завдяки динамічній компенсації. У той же
час гарантовані ідеальні властивості зворотного ходу ресори в
силосній ямі і спокійний хід на полі та дорозі. Серійні амортизатори
забезпечують кращі ходові якості на високій швидкості.
nn Відстань між ресорою і опорою спереду - 1100 мм, ззаду - 856
мм.
nn Стабільні поздовжні важелі керують силою гальмування і
направляючою системою підвіски коліс.
nn Осі BPW з гальмівними накладками 410 х 120 мм для
гальмування на великій транспортувальній швидкості.
nn Похила підрульовуюча вісь для збереження дернини навіть при
високій завантаженості (серійно).
nn Примусове управління і система гальмування EBS (опція).
Параболічна ресора шасі 22,5" / 26,5"
до 22 т загальної маси
Шасі з шинами розміром 22,5 " має особливо низький центр ваги
спеціально для роботи на схилах. Шини 26.5" дозволяють знизити
опір коливанню на складних поверхнях або в силосній траншеї.
Параболічна ресора шасі 26.5 "зі стабілізатором поперечної
стійкості
до 22 т загальної маси
Перевага посилених параболічних ресор з додатковим
стабілізатором поперечної стійкості полягає в поліпшенні ходових
якостей при русі на схилах і на поворотах (збільшення стабільності
на 20%).
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Гідропневматичні шасі
Гідропневматичні шасі із збільшеною відстанню до опорної осі (1
085 мм) для безпечного транспортування в будь-якій ситуації.
Незважаючи на розмір 26.5 "шини гарно підходять для роботи на
схилах завдяки високій стабільності.
Точне вирівнювання осей до 270 мм для складних виїздів на поля і
поганих дорожніх умов.
nn Стандартне підпружинене виконання з механічним блокуванням.
nn Максимальний комфорт при транспортуванні по дорогам і в
сільській місцевості.
nn Оптимальне гальмування завдяки одинаковому розподілу
навантаження на осі.
nn Примусове керування і система гальмування EBS (опція).
nn Централізоване змащення (опція).

Система зважування
Опційна система зважування з програмним забезпеченням
управління і модулем зберігання даних зважує та зберігає
інформацію про завантаження. Необхідна умова - гідропневматичне
шасі і ISOBUS.
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Зручне
гідропневматичне
шасі
Комфорт водіння вищого класу

Тандемне шасі
з гідропневматичними підвісками, до 24 т загальної ваги
Ідеальні властивості зворотного ходу ресори в силосній ямі та
спокійний хід на полі і дорозі. Стабільні поздовжні важелі керують
силою гальмування і направляючою системою підвіски коліс.
nn Осі з гальмівними накладками 410 х 180 мм.
nn Серійно похила підрульовуюча вісь.
nn Гідравлічне або електрично-гідравлічне примусове керування
(опція).
nn Система гальмування EBS (опція).

Тридемне шасі
з примусовим керуванням, до 31 т загальної ваги.
Тридемне шасі PÖTTINGER розподіляє високі навантаження на
великій опорній площі, щоб тиск на ґрунт залишався мінімальним.
Вирівнювання осей також сприяє рівномірному гальмування на всіх
осях. Це гарантує абсолютну точність проходження на схилах та в
силосній ямі.
Підйомна вісь тридемного шасі
Опційно підйомна вісь захищає шини при пробізі без вантажу.
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Підвищена безпека
Електронна гальмівна система EBS
Опційна електронна гальмівна система гарантує більш надійний
процес гальмування. Вона запобігає блокуванню коліс при
гальмуванні на слизькій дорозі, дозволяючи уникнути мимовільного
повороту машини. Водієві значно легше управляти причепом.
Програма запобігання перекидання RSP для
сільськогосподарських машин
При повороті або об'їзді перешкоди на великій швидкості з повним
завантаженням і високим центром тяжіння можливий ризик
перекидання. Система дозволяє контролювати поперечне
прискорення, завантаження і швидкість в критичних ситуаціях.
Автоматичне гальмування коліс окремо знижує швидкість і зменшує
поперечне прискорення. Стійкість руху відновлюється автоматично.
Централізована система мащення для осей з
гідропневматичною підвіскою
Всі точки мащення шасі зведені і з центру та переводяться в зручне
положення для доступу до нижнього краю поздовжньої балки.
Серійно для шасі з системою гальмування EBS.
Автоматична центральна система змащування
Опційно автоматична централізована система змащування для всіх
точок змащування.
nn Просте технічне обслуговування.
nn Завжди готовий до експлуатації.
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Шасі та шини
Відмінний рух
Зростаючі обсяги навантаження і високі швидкості транспортування вимагають використання міцних, але в той же
час бережних до ґрунту шасі. Компанія PÖTTINGER докладно займається цим питанням. Високоякісні, тандемні і
тридемні вісі та шини з великою опорною поверхнею є вирішенням даної проблеми.
Завдяки автоматичній установці (серійно) при транспортуванні, причіп завжди знаходиться в
горизонтальному положенні.
JUMBO
6610 L / D

7210 L / D

8010 L

10010 L

Верхнє зчеплення, опорне навантаження 2 т

–

Нижнє зчеплення, опорне навантаження 2 т

–

Нижнє зчеплення, опорне навантаження 3 т

–

Нижнє зчеплення, опорне навантаження 4 т
Параболічна ресора шасі

–

Параболічна ресора шасі з поперечним стабілізатором

–
–

Тандемне шасі з гідропневматичною підвіскою
Тридемне шасі з гідропневматичною підвіскою

-

Гідравлічне примусове керування з зчепною кулькою К50
Електрично-гідравлічне примусове керування*
Зчепна кулька К80
Підйомна вісь до тридемним осям

-

Центральна система змашування для гідропневматичного шасі
Пневматичні гальма
Пневматичні гальма з системами EBS та RSP
Гідравлічні гальма
Стоп-кран для гідравлічного гальма, механічний
Шини 600/50 R 22,5
Шини 710/45 R 22,5
Шини 710/50 R 26,5
Шини 750/45 R 26,5
Шини 800/45 R 26,5
= серійно,
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= опція, *тільки для гідропневматичного шасі 26,5" з пневматичними гальмами

-

Nokian
Country King

JUMBO COMBILINE

Vredestein
FLOTATION TRAC

Vredestein
FLOTATION PRO

Допустима загальна вага з

6610 L / D

7210 L / D

10010 L / D

-

-

-

-

-

-

Дишло 2 т

Дишло 3 т

Дишло 4 т

-

-

-

-

20 т

21 т

22 т

-

-

20 т

21 т

22 т

22 т

23 т

24 т

-

30 т

31 т

-

-

-

-

-
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Обслуговування
Комфорт екстра-класу

Термінал POWER CONTROL
Всі функції управляються безпосередньо за допомогою терміналу.
Повідомлення про помилку також відображаються. Є вбудована
система реєстрації даних.
nn Автоматизація функцій завантаження та розвантаження.
nn Ергономічне компонування клавіш управління.
nn Підсвічування.

POWER CONTROL Wireless
Для зручного управління прес-підбирачем за межами кабіни
трактора.
nn Ремінь звільняє обидві руки для управління.
nn Дальність дії до 100 м.

Термінал CCI 100 – 100 % ISOBUS
Комфорт екстра-класу в якості опції. Пульт управління дозволяє
управляти машинами ISOBUS інших виробників.
nn Високоякісний кольоровий дисплей TFT 8,4 " з підсвічуванням
клавіш.
nn Сенсорний екран, 12 програмованих клавіш.
nn USB роз'єм, роз'єм для підключення камери M 12x1.
nn Вимірювання моменту обертання для керування автоматичними
засобами завантаження з метою швидкого та точного
налаштування відповідно до різних властивостей корму прямо з
кабіни трактора.
nn Управління підрульовуючою віссю в залежності від швидкості.
nn Система зважування.
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Технічні
характеристики
JUMBO

6610 L

6610 D

7210 L

7210 D

8010 L

10010 L

Об´єм

66 м3

66 м3

72 м3

72 м3

80 м 3

100 м3

Об´єм DIN

39 м3

38 м3

42,5 м3

41,5 м3

46,5 м 3

49,5 м 3

Ширина підбирача

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

Підбирач SUPERLARGE

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

Кількість ножів

45

45

45

45

45

45

Відстань між ножами

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

Довжина завантажувальної площі

7750 мм

6900 мм

7830 мм

7580 мм

8520 мм

9480 мм

Ширина завантажувальної площі

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

Довжина

9930 мм

10400 мм

10600 мм

11070 мм

11390 мм

11990 мм

Ширина

2550 мм

2550 мм

2550 мм

2550 мм

2550 мм

2750 мм

Висота шини 22,5"

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

Висота шини 26,5"

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

3980 мм

Висота платформи 22,5"

1460 мм

1460 мм

1460 мм

1460 мм

1460 мм

1480 мм

Висота платформи 26,5"

1640 мм

1640 мм

1640 мм

1640 мм

1640 мм

1675 мм

Стандартга вага

8750 кг

9200 кг

9000 кг

9450 кг

9250 кг

11750 кг

Допустима загальна вага

20 т

20 т

20 т

20 т

20 т

31 т

Максимальна загальна вага

24 т

24 т

31 т

31 т

31 т

31 т
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6610 L
COMBILINE

6610 D
COMBILINE

7210 L
COMBILINE

7210 D
COMBILINE

10010 L
COMBILINE

10010 D
COMBILINE

66 м3

66 м3

72 м3

72 м3

100 м3

100 м3

37,9 м3

36,5 м3

41,5 м3

40,1 м3

48,1 м3

46,6 м3

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,0 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

2,36 м

45

45

45

45

45

45

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

7200 мм

6930 мм

7880 мм

7610 мм

9230 мм

8850 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 мм

9930 мм

9930 мм

10610 мм

10610 мм

11860 мм

11860 мм

2920 мм

2920 мм

2970 мм

2970 мм

2820 мм

2820 мм

3830 мм

3830 мм

3865 мм

3865 мм

3795 мм

3795 мм

3945 мм

3945 мм

3990 мм

3990 мм

3990 мм

3990 мм

1525 мм

1525 мм

1550 мм

1550 мм

1480 мм

1480 мм

1640 мм

1640 мм

1675 мм

1675 мм

1675 мм

1675 мм

9150 кг

9700 кг

10600 кг

11150 кг

11950 кг

12500 кг

21 т

21 т

23 т

23 т

31 т

31 т

24 т

24 т

31 т

31 т

31 т

31 т
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Оснащення

WIRELESS
POWER CONTROL

CCI Термінал ISOBUS

Підбирач SUPER LARGE

Додатковий ролик
копіюючого колеса для
підбирача

Відкидна заслонка
каналу

3 дозувальних вальці

2-х ступеневий привід
транспортера

-

-

JUMBO L
JUMBO D
JUMBO COMBILINE L
JUMBO COMBILINE D
= стандартна комплектація,

= як опція

Профіль даху

JUMBO L

/

8010 L

JUMBO D

–

JUMBO 10010 L

-

JUMBO COMBILINE L

/ – 6610

JUMBO COMBILINE D

/ – 6610

= стандартна комплектація,

= як опція

Подальше оснащення
Ножі DURASTAR
Задня стінка LARGE
Надставка для задньої стінки LARGE
Світлодіодні робочі прожектори
Сигнальна фара для прес-підбирача
Центральна система змащування

34

–

Гідравлічне
розвантаження
підбирача

Брудозахисний щиток
для ріжучого блока

AUTOCUT
Автоматична система
заточування ножів

Керування обертальним
моментом при
завантаженні

Ваги

Датчик рівня
заповнення

Захист вантажу
COVER PLUS

Світлодіодний робочий
прожектор

Відеосистема з
камерою

Ліхтарі контурного
освітлення та габаритні
ліхтарі

-

-

-

-

-

-
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Інформація про Вашу машину онлайн.
Вся інформація про Вашу машину
зручно - в будь-який час - в будь-яком у місці
Скануйте QR-код на табличці Вашим смартфоном чи планшетом
або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви
отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину.
nn
nn
nn
nn

Посібники з використання
Інформація про оснащення
Буклети
Фото та відео

Original Parts
Відділ запасних частин PÖTTINGER це
nn Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по
всьому світу.
nn Доступність та постійна наявність запасних та
швидкозношувальних частин на власному складі в Україні.
nn Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24
години онлайн.

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"
08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42 факс +38
(04595) 7 14 41
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
ПІВНІЧ:
067 326 92 02
СХІД:
097 268 90 26 (Схід, Південь)
		
067 230 20 12
ЦЕНТР:
097 520 05 58
		
067 249 76 97
ЗАХІД:
067 656 27 51
		
067 328 11 03
ВІДДІЛ СЕРВІСУ
ПІВНІЧ:
067 537 86 72
СХІД:
097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЦЕНТР:
067 516 38 48
		
067 223 11 38
ЗАХІД:
067 409 53 34
		
067 405 23 25
e-mail: Anatolij.Nagirnjyak@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
Jumbo combiline UK 0217

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

