TOP 1403 C з гібридною технологією

PÖTTINGER виводить на ринок новий 4-х роторний валкувач
Валкувач є однією з важливих частин в загальному ланцюзі процесу заготівлі
кормів. Якість валкування має бути на "ТОПовому" рівні не зважаючи на велику робочу
ширину. Новий валкувач TOP 1403 C з максимальною робочою шириною 14,0 м - це
новий 4-роторний валкувач в класі професіоналів від Pöttinger. Поряд з надійною
технікою гарантується багато нових технічних деталей для відмінного копіювання поля та
бережної роботи, як результат - відмінна якість корму та високі надої на молочних
фермах.

Особливий гібридний привід
Валкувач-гігант TOP 1403 C, так само як і його меший брат (TOP 1252 C) має особливу
гібридну технологію: привід передніх роторів гідравлічний, задніх – механічний. Також і
розвантаження роторів працює за подібним принципом: Обидва передні ротори
розвантажуються гідравлічно, а задні механічно. В залежності від робочої ширини
автоматично адаптується сила розвантаження. Поряд з бережним відношення до дернини
також і елементи ротора навантажуються менше. Як позитивний результат - зменшений
знос деталей та менші витрати на обслуговування.

Новинка: керування перекриттями
Конструктора компанії Pöttinger винайшли ще щось новеньке на рахунок якості
роботи: На моделях TOP 1403 C автоматичне керування перекриттями в серійній
комплектації. Під час руху на поворотах автоматично - в залежності від кута повороту на
причіпному кронштейні та налаштованій ширині валка - передній внутрішній ротор
просувається в середину. Таким чином забезпечується перекриття з задніми
роторами. Як тільки валкувач повертається прямо, передні ротори автоматично
встановлюються в попереднє положення. Таким чином використовується максимально

можлива робоча ширина. Перекриття при регулюванні показується на терміналі
керування. Датчик повороту на тракторі не потребується.
Вислів "найкращий корм" підтверджується у Pöttinger - як спеціаліста по заготівлі якісних
грубих кормів, від маленьких альпійських агрегатів, так і від великих продуктивних
машин. Для найкращого копіювання поля 5-ти колісне шасі ротора в стандартній
комплектації. Надійні та відзначені копіювальні колеса MULTITAST від компанії
Pöttinger дозволяють також точно копіювати нерівності поля граблинами і з великим TOP
1403 C, включаючи захист від намотування. Окрім того, тандемні осі можна регулювати,
а нахил ротора можна точно адаптувати до всіх умов експлуатації.
Для багатьох великих підприємств чи підрядників, що надають послуги техніки, валкувач
є ключовим елементом у процесі заготівлі кормів. Проміжок кормозаготівлі стає все
коротшим, тому вимагається продуктивність та максимальна універсальність: Через
максимальну робочу ширину 14,0 м з TOP 1403 C можна продуктивно звалкувати багато
площі в найкоротші терміни. Завдяки гідравлічному регулюванню робочої ширини від 9,0
до 14,0 м можна достатньо універсально працювати з різною врожайністю, навіть на
маленьких ділянках можна точно валкувати. Обидва передні ротори можуть гідравлічно
регулюватися, як разом так і окремо. Завдяки великому діапазону змін робочої ширини,
TOP 1403 C вважається найуніверсальнішим валкувачем в своєму класі. При планування
ділянки з перешкодами: Ви можете змістити один з передніх роторів під час валкування.
Для цього не потрібно зупинятися.

