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През последните години ПЬОТИНГЕР доказа своята изключителна 

надеждност и възможности, като едновременно с това стимулира 

положителното развитието на селскостопанската техника. Като 

австрийска компания с традиции и над 145 годишна фирмена 

история имахме възможност да разширим реално своето 

международно влияние. 

Девизът „По-успешни с ПЬОТИНГЕР“ не е само обещание за 

ползата на нашите клиенти, но и вътрешнофирмен стремеж към 

високи постижения. Нашите днешни иновации и достижения, като 

това да сме лидер на глобалния пазар в сегмента самотоварещи се 

ремаркета, да сме пионери в областта на техниката за обработване 

на зелени площи, както и дългогодишният опит в областта на 

обработката на почвата, представляват фундамента на нашия 

утрешен успех. 

Като семейно предприятие комбинираме тези върхови постижения 

с индивидуално и ангажирано обслужване на нашите партньори, 

наричан ласкаво от много клиенти „Духът на ПЬОТИНГЕР“. В 

комбинация с нарастващото значение на селското стопанство, ние 

и в бъдеще виждаме голям потенциал за селскостопанската 

техника, а следователно и за ПЬОТИНГЕР.

Работим съвместно за 
успешното бъдеще.

GF Научна работа & развитие GF & Собственик GF Продажби & Маркетинг & Сервиз GF Производство &  

Авангардни материали
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PÖTTINGER Grieskirchen (Α)

Фирма с традиции и прогрес

1871 

Разработване на машина за рязане на фураж 

и основаване на фирмата от Франц Пьотингер 

в Грийскирхен.

1950

Започва серийното производство на 

сенотоварачи и сеносъбирачи.

1960

Разработването на сеносъбирачите 

„ПЬОТИНГЕР“ довежда до революция в 

механизирането на планинското фермерство.

1963 

Революционна разработка в техниката на 

самотоварещи се ремаркета – вследствие на 

това ПЬОТИНГЕР се превръща в най-големия 

производител на самотоварещи се ремаркета в 

света.

1975

Придобива Баварската фабрика за плугове в 

Ландсберг на Лех и начало на постоянното 

разширяване на програмата за 

почвообработка.

1999

Въвеждането на техниката на 

високопроизводителните самотоварещи се 

сенажни ремаркета JUMBO, използвани при 

големи площи, води до промяна в тенденциите 

при сенажиращата техника.

2001

Придобиване на завода за изсяваща техника 

в Бернбург и основава дружеството 

ПЬОТИНГЕР Зетехник ГмбХ.

2006

ALPHA MOTION – новото поколение челни 

косачки – става Машина на годината 2006.

2008

Строеж на ново монтажно хале в Грийскирхен. 

Разширява се заводът във Воднани, Чехия.

1996

Нов център за боядисване с прахово 

покритие в Грийскирхен.

2004

 Концепцията за мулчиране TERRASEM в 

комбинация с дискова брана, гумен 

уплътняващ валяк и изсяваща секция за 

допринася за оптимално поникване на посева.

1986

Чрез MULTITAST колелото пред ротора се 

увеличава работният триъгълник на 

сеносъбирачките на ПЬОТИНГЕР. Това 

гарантира значително по-малко замърсяване 

на сенажа. 
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PÖTTINGER Vodnany (CZ) PÖTTINGER Bernburg (DE)

2013 

Уникалният режещ механизъм POWERCUT 

осигурява перфектно рязане на сенажа. 

2012

 LIFTMATIC PLUS повдигащата техника при 

разпръсквачите на ПЬОТИНГЕР допринасят за 

чист сенаж, без проникване на зъбците. 

2012

Роторът DYNATECH гарантира перфектно 

разпръскване през роторните разпръсквачки 

HIT. 

2013

С работна широчина 11,20 м NOVACAT S12 е 

най-голямата комбинирана косачка на пазара.

2008

TRACTION CONTROL осигурява с помощта 

на SERVO 45 S целево натоварване на 

задната ос на трактора.

2013

Новата разработена концепция на ПЬОТИНГЕР 

за изсейващи машини AEROSEM обединява 

изсяването на житни култури и единичното 

засяване за царевица. Машина на годината 

2014.

2010 

SERVO 6.50 полунавесни плугове с TRACTION 

CONTROL разширяват програмата от машини 

за обработка на почвата.

2009

Световна новост AUTOCUT: Напълно 

автоматизирано устройство за заточване на 

ножове за сенажните ремаркета JUMBO и 

TORRO.

2012

 TOPTECH PLUS роторната техника 

обезпечава висока стабилност и 

експлоатационна безопасност при роторните 

сеносъбирачки TOP на ПЬОТИНГЕР.

2017

Нашият нов международен логистичен център 

за резервни части в Тауфкирхен работи от 

март 2017 г.

2015

С рулонната балопреса IMPRESS ПЬОТИНГЕР 

поставя нови стандарти при балопреса 

техника.

2017

Преструктуриране на ПЬОТИНГЕР Верквелт в 

Грийскирхен. Заводът в Австрия се разширява 

и модернизира.
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SERVO 6.50 NOVA

Плугове
Оран без прекъсване

Здравата и интелигентна конструкция на плуговете ПЬОТИНГЕР гарантира оптимално разпределение на 

силата и стабилността в зоната на най-голямото натоварване на рамата. Единственият по рода си регулиращ 

център на ПЬОТИНГЕР дава възможност за лесно и оптимално адаптиране към всички видове почви и 

условия на работа.

Изследване на въздействието на TRACTION CONTROL върху разхода на гориво и поведението на буксуване на трактора

Данни относно производителността и разхода върху средно тежки почви, работна ширина 2,60 м, работна дълбочина 25 см

Стратегия на движение без TRACTION CONTROL с TRACTION CONTROL Ефективност

Производителност 1,94 ха/ч 2,07 ха/ч 0,13 ха/ч

Разход на дизел 20,5 л/ха 18,4 л/ха - 2,1 л/ха

Разход на дизел 39,7 л/ха 38,0 л/ха - 1,7 л/ха

Буксуване 4,8% 3,3% - 1,5%

Маркус Шюлер, Герхард Мойци, Институт за селскостопанска техника, Университет за почвени култури Виена 

Хелмут Вагентристъл, Експериментално стопанство Грос Енцерсдорф, Университет за почвени култури Виена

TRACTION CONTROL

TRACTION CONTROL като опция при SERVO 45 S и 6.50 

дава възможност за целево натоварване на задната ос на 

трактора. Перфектното синхронизиране между 

теглителна сила и натоварване на задната ос позволява 

да се намали буксуването. Това гарантира максималната 

производителност на трактора. Допълнително се щади 

почвата и се спестяват до 2 л/хектар гориво. 
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НОНСТОП защита от камъни 

Хидравличен предпазител срещу претоварване с 

регулиране силата на задействане предпазва плуга от 

повреди. При тази система силата на задействане 

протича изключително комфортно: Предпазителят се 

задейства едва при настъпване на зададеното 

съпротивление. Силата на задействане намалява 

непрекъснато при набиране на необходимата височина за 

избягване на препятствието.

 Не е необходимо големите камъни да се изваждат или 

освобождават. Така се щади целият плуг.

 При прибиране налягането непрекъснато се увеличава 

– за сигурно забиване на тялото на плуга в трудни, 

сухи почви.

 Моментът на задействане може да бъде отчетен и 

настроен бързо и лесно на манометъра.

Плугове ПЬОТИНГЕР

Усилен гръбнак на навесните плугове

 Голяма якост на плуговата греда в зоната най-

голямото огъване.

 Вътрешният ремък увеличава съпротивлението на 

огъване до 25%.

 Оптимално разпределението на силите и устойчивост 

благодарение на непрекъснатото укрепване на 

основната рама.

Плужно тяло 

 Ленти от закалена финозърнеста борна стомана.

 Сменяеми износващи се режещи елементи.

 Пластмасово тяло на плуга за почви с малка 

собствена стабилност.

1330 мм/2200 мм
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Преглед на моделите плугове

Регулиращ център SERVOMATIC

С техниката за регулиране SERVOMATIC може да адаптирате бързо и лесно плуга към трактора и почвените условия.

 Лесно и обмислено регулиране на плуга.

 Гъвкаво и пестящо време прикачане към модерните геометрии на тракторите.

 За перфектен работен резултат.

Работни тела Отстояние на корпуса за трактори до

SERVO 25 2/3/4 85/95/102 см 88 kW/120 к.с.

SERVO 35 3/4/5 95/102 см 103 kW/140 к.с.

SERVO 35 S 4/5/6 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 4/5 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 S 4/5/6 95/102 см 257 kW/350 к.с.

SERVO 6.50 6/7/8/9 102 см 265 kW/360 к.с.

SERVO навесни плугове със степенно регулиране на 

работната ширина

Непрекъснатата плугова греда в нашите плугове SERVO от сериите 

35 до 45 S е изработена отвътре от микролегирана финозърнеста 

стомана, като опция допълнително се предлага усилване 

посредством два П-образни профила (монтирани с болтове към 

гредата). Голямата дебелина на стената на плуговата греда 

гарантира здраво захващане на телата и работните органи на 

плуга. Големият избор от модерни форми на телата отговаря на 

всякакъв вид почва.
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SERVO NOVA –  

навесни плугове с хидравлична защита от камъни

Защитата от претоварване с регулиране на силата на задействане 

предпазва плуга от повреди. При повдигане на тялото на плуга 

силата на задействане намалява – това щади плуга. При повторно 

забиване на тялото на плуга налягането се увеличава. Всички 

двойки тела на плуга имат един общ изравнител на налягането.

SERVO PLUS NOVA – хидравличните многостранни таланти

Плуговете с хидравлично регулиране на работната ширина и 

хидравлична защита от камъни предлагат оптимална безопасност  

и гъвкавост.

Работни тела Отстояние на корпуса за трактори до

SERVO 35 PLUS 3/4 95/102 см 103 kW/140 к.с.

SERVO 35 S PLUS 4/5 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 PLUS 3/4/5 95/102/115 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 S PLUS 4/5/6 95/102 см 257 kW/350 к.с.

SERVO 6.50 PLUS 6/7/8/9 102 см 265 kW/360 к.с.

Работни тела Отстояние на корпуса за трактори до

SERVO 25 NOVA 2/3/4 85/95/102 см 88 kW/120 к.с.

SERVO 35 NOVA 3/4 88/95/102 см 103 kW/140 к.с.

SERVO 35 S NOVA 4/5 88/95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 NOVA 4/5 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 S NOVA 4/5/6 95/102 см 257 kW/350 к.с.

SERVO 6.50 NOVA 6/7/8 102 см 265 kW/360 к.с.

Работни тела Отстояние на корпуса за трактори до

SERVO 35 PLUS NOVA 3/4 88/95/102 см 103 kW/140 к.с.

SERVO 35 S PLUS NOVA 4/5 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 PLUS NOVA 4/5 95 см 125 kW/170 к.с.

SERVO 45 S PLUS NOVA 4/5 95/102 см 257 kW/350 к.с.

SERVO 45 S PLUS NOVA 4/5/6 95/102 см/не шест лемежа 257 kW/350 к.с.

SERVO 6.50 PLUS NOVA 6/7/8 102 см 265 kW/360 к.с.

SERVO PLUS – навесни плугове с хидравлично регулиране  

на работната ширина

За постигане на комфортна и пестяща времето оран ние 

разработихме моделите SERVO PLUS. Нашият плуг се адаптира 

индивидуално към почвените условия и работните дълбочини. 

Ширината на рязане на първото тяло, теглителният център и 

другите работни тела се регулират автоматично.
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Култиватори
Аериране на почвата 

Култиваторите SYNKRO на ПЬОТИНГЕР бяха разработени за съвременна обработка на стърнища и са 

подходящи както за плитко, така и за дълбоко обработване на почвата.  

Особено внимание е обърнато на плавната работа и ниския разход на гориво.

Хидравлично регулиране  

на дълбочината (опционално) 

 Гъвкаво приспособяване към различни условия на 

работа и почвени условия.

 Хидравлично едновременно регулиране на 

копиращите терена колела за Т модели.

 Лесно и бързо обслужване – удобно от мястото на 

водача на трактора.

Н
О
ВО

СТ

Варианти на работните органи

 SYNKRO от серия 1030 са оборудвани с комбинация 

от длетовидни и тип „пачи крак“ работни органи. 

Малката широчина на междуредието от 27 см 

осигурява оптимално смесване на остатъците от 

реколтата. Това създава идеалната предпоставка за 

мулчиране.

 За обработка на почвата в дълбочина можете да 

избирате между тесен длетовиден със система за 

бърза смяна, двойно сърцевиден или длетовиден 

работен орган.

 Карбидно наваряване на режещата част на върхът и 

двете крила при работният орган тип „пачи крак“ 

(опция), удължават срока на експлоатация.

 Леко извитите направляващи планки смесват добре 

потока пръст в странична посока – интензивно 

въртеливо движение без изхвърляне на пръста 

нагоре.

НОВОСТ
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Култиватори ПЬОТИНГЕР

Защита от камъни NOVA

 Пружиниращите зъбци на SYNKRO NOVA гарантират 

„НОНСТОП култивиране“ върху каменисти почви.

 Вдлъбнатите дискове са на тампонно окачване.

 Силата на активиране от 550 кг, се намалява при 

повдигане на тялото на плуга – без издърпване или 

разрохкване на големи камъни. 

 Две позиции на зъбците за безопасно изтегляне при 

трудни терени.

 Допълнителна механична защита предпазва от 

счупване.

 Покритието издържа също и на удари в камъни. 

Комфорт на най-високо ниво при регулирането

 Регулирането на дълбочината на притъпкващите 

системи позволява бърза и преди всичко безопасна 

промяна на дълбочината на обработка чрез лесна 

система на присъединяване.

 Благодарение на скосената отпред рама, 

регулиращият център е лесно достъпен.

 Култиваторът трябва да се свърже само в две 

регулиращи точки – дори при широки, сгъваеми 

култиватори.

с твърдосплавен ралникбез твърдосплавен ралник

 Висококачествен основен материал и твърдосплавни 

ралници.

 Значително по-голяма дълготрайност и устойчивост на 

счупване за надеждна работа.

 Дълготрайността се удължава до шест пъти – това 

спестява разходи и време.

 Подобрено проникване в почвата, необходимост от 

по-малка сила на теглене благодарение на острите 

режещи ръбове.

 Оптимално разрохкване и смесване на почвата. 

Ралник за култиватори DURASTAR PLUS
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SYNKRO двуредови навесни култиватори

Култиваторите SYNKRO на ПЬОТИНГЕР бяха разработени за 

съвременна обработка на стърнища. Нашата компактна двуредова 

серия работи плавно при минимална консумация на мощност. 

Височината на рамата от 80 см Ви гарантира безпроблемна работа.

Работна широчина Зъбци Широчина на междуредието Необходима мощност над

SYNKRO 3030/3030 NOVA 3,0 м 11 27 см 80 kW/110 к.с.

SYNKRO 3530/3530 NOVA 3,5 м 12 28,5 см 96 kW/130 к.с.

SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA 4,0 м 14 28 см 110 kW/150 к.с.

SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA 5,0 м 18 28 см 132 kW/180 к.с.

Работна широчина Зъбци Широчина на междуредието Необходима мощност над

SYNKRO 4030 T/4030 T NOVA 4,0 м 14 28 см 110 kW/150 к.с.

SYNKRO 5030 T/5030 T NOVA 5,0 м 18 28 см 132 kW/180 к.с.

SYNKRO 6030 T/6030 T NOVA 6,0 м 22 27 см 155 kW/210 к.с.

Работна широчина Зъбци Широчина на междуредието Необходима мощност над

SYNKRO 2520/2520 NOVA 2,5 м 6 42,5 см 51 kW/70 к.с.

SYNKRO 3020/3020 NOVA 3,0 м 7 42 см 66 kW/90 к.с.

SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA 4,0 м 9 44 см 88 kW/120 к.с.

SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA 5,0 м 11 45 см 110 kW/150 к.с.

SYNKRO 6020 K/6020 K NOVA 6,0 м 13 46 см 129 kW/175 к.с.

SYNKRO триредови навесни култиватори

Можете да използвате култиваторите SYNKRO с три реда работни 

органи както за плитка, така и за дълбока обработка на почвата. С 

помощта на централна система за регулиране адаптирате 

работната дълбочина бързо и лесно.

K = сгъваеми, T = прикачни, сгъваеми

SYNKRO T триредови прикачни култиватори

Тези култиватори разполагат с транспортно шаси. Теглото откъм 

навеса се намалява и се предпазва тракторът. При полева работа 

транспортното шаси на машината е вдигнато. Повдигането 

осъществява допълнителен натиск върху работните елементи. Така 

дори при плътни, сухи или тежки почви се гарантира лесното 

проникване в почвата.



SYNKRO 6030 T

15Култиватори ПЬОТИНГЕР
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SYNKRO MULTILINE 

SYNKRO MULTILINE е прикачна машина с теглич, гумен 

уплътняващ валяк и окачване към раменете на навеса на 

трактора от категория II. Като резултат е постигнато 

ниско натоварване на задния мост на трактора, което 

дава възможност за по-висока производителност и с 

по-малки трактори. Вдигането при синора, както и 

транспортирането, се извършва посредством централно 

застопорен гумен уплътняващ валяк. Това дава 

възможност за плавна работа, голям пътен просвет и 

слабо уплътняване на почвата при синора.

С концепцията MULTILINE ПЬОТИНГЕР създават един 

истински многофункционален талант за 

професионалисти в земеделието. Възможността за 

комбиниране на прикачния култиватор SYNKRO със 

сеялка VITASEM A Ви позволява да постигнете 

максимална гъвкавост и рентабилност. В комбинация с 

култиватора SYNKRO, ротационната брана LION или 

компактната комбинация FOX сеялките ПЬОТИНГЕР имат 

многостранно приложение. SYNKRO MULTILINE също 

така може да бъде използван и самостоятелно като 

прикачна машина за обработка на почвата.

Концепция MULTILINE

Вашите предимства

 Максимално разнообразие и гъвкавост.

 Рентабилна като разходи техника на мулчиране. 

 Разширяване на областта на употреба: комбинация 

със сеялка и за самостоятелна обработка на почвата.

 Висока производителност дори с малки трактори.

 Лесен монтаж и демонтаж на сеялката.
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Повторно уплътняване на семенното легло

Разстоянието между уплътняващите пръстени на гумения уплътняващ валяк е 12,5 см и е прецизно съгласувано със 24 

редовите сеялки на PÖTTINGER. Семената се поставят точно в уплътнената зона. Общото тегло също оказва 

въздействие върху допълнителното оборудване и така щади почвата по време на работа и при синорите. SYNKRO 

MULTILINE е особено подходяща за леки до средни почви с добро раздробяване.

Работна широчина Работни тела Разстояние на 

почвоуплътняващия пръстен

Необходима мощност над

SYNKRO 3030 MULTILINE 3,0 м 11 12,5 см 80 KW/110 к.с.

SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE 3,0 м 11 12,5 см 80 KW/110 к.с.

Рентабилна работа

Комбинирането на култиватор SYNKRO със сеялка 

VITASEM е отлична предпоставка за създаване на 

ефективна и свързана с ниски разходи техниката на 

мулчиране. Едновременно с това сеялката на ПЬОТИНГЕР 

може да се комбинира и използва рентабилно и гъвкаво с 

LION и FOX.

Гъвкавост и многофункционалност

Бързото, лесно свързване на сеялката VITASEM се 

осъществява чрез уплътнителя. Така по всяко време 

може да използвате SYNKRO MULTILINE самостоятелно 

като стърнищен култиватор или за почвообработка на 

полето. Именно това превръща SYNKRO MULTILINE в 

ефективна и универсално приложима машина. При 

безплуговата обработка можете да използване SYNKRO и 

при основната почвообработка за разрохкване в 

дълбочина.

Култиватори ПЬОТИНГЕР



FOX 300 
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Умела подготовка на семенното легло 

Новоразработените къси комбинации FOX и FOX D спомагат за плавната 

подготовка на семенното легло с нисък разход на гориво. В комбинация 

със сеялка на ПЬОТИНГЕР тандемът се превръща в комбинации за 

сеене с ниски разходи.

Къси комбинации

Зъбци за разрохкване FOX

 FOX е оборудван със зъбци за разрохкване, 

разположени на два реда, и осигурява 

финораздробено семенно легло. 

 Зъбците могат да бъдат регулирани на три степени и 

са особено подходящи за леки до средни почви и 

незначителни остатъци от реколтата.

Дискови работни органи FOX D

 При FOX D дисковете спомагат за подготовката на 

почвата. Те лагеруват в гумени елементи с 

възможност за регулиране по височина и са 

подходящи за ползване при леко каменисти почви. 

 Дисковете са с диаметър от 410 мм и лагеруване, 

което не се нуждае от поддръжка.
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Плавно движение и нисък разход на гориво

 При разработването на новите къси комбинации на 

ПЬОТИНГЕР, особено внимание бе обърнато на 

компактните размери и ниското съпротивление при 

теглене. 

 Това позволява използването на по-малки трактори и 

води до намаляване разхода на гориво и ефективна 

подготовка на семенното легло.

Бързо изсяване

 В комбинация със сеялка на ПЬОТИНГЕР тандемът се 

превръща в комбинация за сеене с ниски разходи и с 

триточково прикачване. 

 Сеялката се прикачва или при почвоуплътнителната 

секция или посредством HYDROLIFT.

Лесно приспособяване

 Късата конзола е оборудвана с тристепенно 

изтегляща се, подвижна монтажна планка на долните 

прикачни точки. 

 Двете различни позиции на горната прикачна точка 

допълнително улесняват монтажа и напасването към 

всеки трактор.

FOX Къси комбинации със зъбци за разрохкване или дискове

Късата конструкция е съществена характеристика на нашите къси 

комбинации FOX. С тази комбинации за сеене можете да достигнете 

и високи работни скорости. В леки, песъчливи почви, зъбците за 

разрохкване подготвят финораздробено семенно легло. Ако е 

необходимо обработването на органична маса, то с дисковете на 

FOX D Вие сте направили правилния избор.

Работна & 

транспортна ширина

Работни органи Разстояние между 

работните органи

Работна дълбочина Необходима мощност 

над

FOX 300 3,0 м 19 15,5 см 3 – 8 см 55 kW/75 к.с.

FOX 300 D 3,0 м 22 13 см 3 – 8 см 55 kW/75 к.с.

FOX 350 3,5 м 23 15,5 см 3 – 8 см 66 kW/90 к.с.

FOX 350 D 3,5 м 26 13 см 3 – 8 см 66 kW/90 к.с.

FOX 400 4,0 м 25 15,5 см 3 – 8 см 74 kW/100 к.с.

FOX 400 D 4,0 м 30 13 см 3 – 8 см 74 kW/100 к.с.

D = диск



FOX 400 
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Работна ширина – & 

Транспортна ширина

Работни органи Разстояние между 

работните органи

Работна дълбочинаНеобходима 

мощност над

FOX 350 3,5 м 23 15,5 см 3 – 8 см 66 kW/90 к.с.

FOX 400 4,0 м 25 15,5 см 3 – 8 см 74 kW/100 к.с.

Мощни къси комбинации

 Повече мощност чрез нови работни ширини. 

 FOX 350 с 3,5 м работна ширина. 

 FOX 400 с 4 м работна ширина.

Универсално приложими

 Самостоятелно за смесване на остатъци от реколтата 

в почвата.

 В комбинация със сеялка на ПЬОТИНГЕР се превръща 

в комбинация за сеене с ниски разходи.

 Възможности за комбиниране с навесна сеялка 

VITASEM, надстройка VITASEM и AEROSEM.

Широка алтернатива

FOX 350/FOX 400 

Леката навесна машина е идеална за работа при леки до 

средни почви с нищожни остатъци от реколтата. Чрез 

възможността за комбиниране със сеялка, късата 

комбинация FOX се превръща в многофункционален 

талант. В резултат се създава неизискваща големи 

разходи мулчираща сеялка.
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Разпръскване на течен тор & внасяне

Внасяне на течна тор с FOX D за да се избягнат 

загуби на азот

 Едновременното разпръскване и внасяне на течната 

тор спестява време и разходи.

 Отговарящо на разпоредбите внасяне на течна тор в 

рамките на четири часа. 

 Почвата се щади благодарение на по-малко 

преминаване на техника. 

 Значително по-малки загуби на хранителни вещества.

 По-ниска емисия на амоняк.

 Намаляване на общото натоварване с миризми.

Работна ширина – & 

Транспортна ширина

Работни органи Разстояние между 

работните органи

Работна дълбочина Необходима 

мощност над

FOX 300 D 3,0 м 22 13 см 3 – 8 см 55 kW/75 

FOX 350 D 3,5 м 26 13 см 3 – 8 см 66 kW/90 к.с.

FOX 400 D 4,0 м 30 13 см 3 – 8 см 74 kW/100 к.с.

Къси комбинации ПЬОТИНГЕР

FOX 300 D/350 D/FOX 400 D

Чрез възможността за комбиниране с екипировка за 

течна тор късата комбинация FOX D става универсална. 

Така разпръскването и внасянето на течна тор е в една 

работна стъпка. Ефективната и ефикасна работа е 

гарантирана.

Бързо и ефективно внасяне на течна тор

 Възможност за комбиниране на къса комбинация FOX 

D с екипировка за течна тор (фирма Фогелзанг).

 Разпръскването и внасянето на течна тор са 

обединени в една работна стъпка.

 FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D се монтират 

триточково към ремаркето за течна тор.

 Гарантира плавна работа, без запушване.
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Дискови брани

Система TWIN ARM

 Конзолна система с два назъбени вдлъбнати диска 

върху широка основа.

 Дисковете не могат да се изместват странично.

 Втвърдените коловози се разрохкват безпроблемно.

 Големи дискове с диаметър 580 мм.

 Разстояние между дисковете от 12,5 см.

 Агресивното положение на дисковете осигурява 

безопасно проникване в почвата.

Съживяването на почвата

Компактната дискова брана TERRADISC е разработена за обработка на стърнищата и за обща 

подготовка на семенното легло. Компактната конструкция, както и агресивната позиция на дисковете 

осигуряват безопасно проникване в почвата и доброто размесване на остатъците от реколтата.

НОНСТОП защита от камъни

 Широките основи на конзолните държачи са 

монтирани върху дебелостенен квадратен профил и 

лагерувани посредством гумени елементи.

 Четирите придружаващи гумени елемента служат като 

защита от претоварване при камъни.
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Работна широчина Брой дискове Диаметър на дисковете Необходима мощност над

TERRADISC 3001 3,0 м 24 580 мм 70 kW/95 к.с.

TERRADISC 3501 3,5 м 28 580 мм 85 kW/115 к.с.

TERRADISC 4001 4,0 м 32 580 мм 100 kW/135 к.с.

TERRADISC – несгъваем тип

Късата конструкция е съществена характеристика на компактните 

дискови брани на ПЬОТИНГЕР. С TERRADISC можете да избирате 

работни дълбочини от 3 до 12 см. Разместването на агресивно 

разположените работни органи осигурява добро смесване на почва 

и слама. Така те осигуряват оптималната обработка на почвата. 

TERRADISC K/T – сгъваеми/прикачни брани

TERRADISC K – навесна, сгъваема компактна дискова брана с 

Работна широчина от 4 до 6 м и с повишена маневреност. 

TERRADISC T се транспортират с транспортно шаси. Благодарение 

на това се щади Вашият навес на трактора и се намалява 

уплътняването на почвата при синора.

Работна широчина Брой дискове Диаметър на дисковете Необходима мощност над

TERRADISC 4001 K/T 4,0 м 32 580 мм 100 kW/135 к.с.

TERRADISC 5001 K/T 5,0 м 40 580 мм 125 kW/170 к.с.

TERRADISC 6001 K/T 6,0 м 48 580 мм 140 kW/190 к.с.

„Агресивната позиция на дисковете и валът на ремаркето Tandem CONOROLL 

ми гарантират безопасното проникване в почвата и позволяват уплътняването 

на почвата на ивици. Голямата мощност на 6-метровата машина и 

незапушващите се, интензивно смесващи кухи дискове гарантират перфектен 

работен резултат. Челната дъска TERRADISC позволява специално върху 

разорани земеделски площи разбиване и разкъсване на буци и подравняване 

на почвената повърхност. Това щади дисковите инструменти и намалява 

разхода ми на гориво.”

Впечатления на клиенти:  

Флеминг Хансен, Тофтлунд, Дания

Дискови брани ПЬОТИНГЕР

K = сгъваеми, T = прикачни, сгъваеми
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Притъпкващ валяк за SYNKRO & TERRADISC

Режещ уплътняващ валяк

Странично затворените уплътняващи пръстени имат 

диаметър от 550 мм. На всеки метър от работната 

ширина са разположени осем пръстена. Валякът оставя 

почва, уплътнена на ивици: Подобрява абсорбирането на 

водата и аерирането на самата почва. Идеалният валяк, 

когато почвата е камениста и влажна и съдържа големи 

количества органична маса.

Тръбен валяк

Тръбният валяк е идеалното допълнително оборудване 

когато обработвате сухи, незалепващи почви. Валякът е 

оборудван с усилени пръти за оптимално уплътняване. 

Диаметър 540 мм с 11 пръта, диаметър 660 мм с 12 

пръта.

Двоен тръбен валяк

Чрез двойният тръбен валяк имате на разположение два 

различни диаметъра (540 мм отпред и 420 мм отзад). 

Люлеещата функция осигурява оптимално напасване към 

терена и раздробяване.

Пръстенов режещ валяк

За пръстеновидния режещ валяк с диаметър 540 мм е 

характерно увеличено раздробяване и уплътняване на 

почвата чрез клинообразни пръстени. Ножовете между 

пръстените раздробяват частиците на почвата и също 

почистват междинните им пространства. Уплътняването 

на почвата на ивици има предимството, че водата може 

да се абсорбира по-добре. Правилният избор, когато 

обработвате сухи, тежки почви.
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TANDEM CONOROLL валяк 

TANDEM CONOROLL се състои от два валяка. 

Диаметърът на пръстените е 560 мм. Четирите отделни 

сегмента с винтово съединение на всеки пръстен са 

конично наклонени наляво и надясно. Ерозията от дъжд 

се предотвратява благодарение на оптималната 

структура на повърхността на почвата. Рохкавата 

несвързана почва е по-хигроскопична в зоните между 

пръстените. Разстоянието между пръстените е 15 см. 

Добра товароносимост върху леки почви. Много 

подходящи за прикачни машини. Наклонът на валяка се 

регулира: за индивидуално напасване съобразно 

работната дълбочина и условията на експлоатация. С 

това се гарантира безпроблемна експлоатация при 

остатъци от реколтата и примеси от камъни.

Дискови брани ПЬОТИНГЕР

Двупосочен уплътняващ валяк

Двупосочните уплътняващи валяци размесват особено 

интензивно – за леки до тежки незалепващи почви. 

Остатъците от реколтата остават на повърхността на 

почвата и я предпазват от изсъхване (само до 3,0 м 

работна широчина).

Гумен уплътняващ валяк

Перфектният валяк за силно променящи се почви. 

Специално за използване с прикачни машини, които 

достигат до границите на товароносимостта при други 

типове валяци. Диаметърът от 590 мм и специалният 

профил дават възможност за уплътняване на почвата на 

ивици.

CONOROLL валяк 

Този валяк се състои от пръстени с диаметър 540 мм. 

Четирите отделни сегмента с винтово съединение на 

всеки пръстен са конично наклонени наляво и надясно. 

Каналът се оформя с вдлъбнатини, последователно 

следващи наляво и надясно. По този начин дъждовната 

вода се процежда в сегментите и не изтича 

неконтролирано. Разстоянието от пръстен до пръстен е 

15 см. Между тях се намират чистачите с пружинни 

ламели. Те се грижат допълнително за доброто 

раздробяване и почистват междинните пространства 

между валяците. Върху много лека почва 

товароносимостта на CONOROLL е ограничена. 

Идеалният валяк за тежки до среднотежки почви. 

Използва се безпроблемно и при остатъци от реколта.
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Роторни брани
Подготовка на почвата 

Предимствата, които отличават роторните брани на 

ПЬОТИНГЕР, са доброто разрохкване и 

висококачественото смесване. В комбинация със 

сеялка ПЬОТИНГЕР се създава ефективен и икономичен 

тандем за перфектно изсяване.

Задвижването на роторите – сърцето на машината

 Дебелостенен картер на редуктора от дребнозърнеста 

стомана – особено устойчива на усукване. 

 Скосена предна част – земята може безпрепятствено 

да преминава и се предотвратява натрупване.

 Едрогабаритни зъбни колела директно над лагерния 

възел. 

 Дълго вътрешно назъбване за неподвижна сглобка на 

роторния вал.

 Лагерната черупка е заварена със средното ребро и 

дъното на черупката. Точни разстояния между 

редукторите.

 Здрави едрогабаритни конусовидни ролкови лагери в 

кована еднокамерна черупка.

 Долните лагери се намират близо до носача на 

зъбците.

 Голямото разстояние между горния и долен лагер 

намалява натоварването.

 Носачите на зъбците са интегрирани в корпуса – няма 

заклинване на камъни.

Задвижване на ротора

 Средната преграда в корпуса служи за допълнително 

укрепване.

 Долният лагер се намира близо до носача на зъбците 

– натоварването е по-малко.

 Едрогабаритни конусовидни ролкови лагери в кована 

еднокамерна черупка.

 Плавна работа на ротационната брана.
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DURASTAR чистачи на валяка – здрави, доказали се 

в практиката

Благодарение на специалното покритие от волфрамов 

карбид DURASTAR чистачи на валяка поддържат Вашите 

валяци чисти и дори при големи натоварвания Ви 

гарантират отличен работен резултат.

Вашите предимства с един поглед

 Двойна устойчивост благодарение на специалното 

покритие.

 За валяци на роторната брана LION и късата 

комбинация FOX.

 Винаги перфектно почистваща функция за лекота на 

движението на валяка.

DURASTAR зъбци за роторната брана – с покритие, 

доказали се в практиката

Зъбците за роторната брана на ПЬОТИНГЕР осигуряват 

константна и ниска на съпротивление обработката на 

почвата, което ги прави идеални за мулчиращо засяване. 

Дори и при голямо натоварване зъбците гарантират 

равномерно разрохкване.

 60% по-дълъг експлоатационен живот благодарение 

на специалното покритие.

 18 мм дебели зъбци с двустранно рязане.

 15 мм дебели зъбци за LION 303.12 и LION 353.14.

 Висока дименсионна устойчивост.

 Постоянно качество по време на работа.

Вградени носачи на зъбците

 Без навиване на остатъци от реколтата.

 Няма заклинване на камъни.

 Закалени работни органи с дебелина 18 мм, 

монтирани централно само с два болта – лесни за 

поддържане.

 Бърза смяна на зъбци (опционално).

 Болтовете и шарнирните скоби са предпазени от 

замърсяване и саморазвинтване.

DURASTAR резервни части
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Работна широчина Ротор Зъбци Необходима мощност до

Роторна брана до 140 к.с.

LION 253 CLASSIC 2,50 м 8 18 x 340 мм 103 kW/140 к.с.

LION 303 CLASSIC 3,00 м 10 18 x 340 мм 103 kW/140 к.с.

LION 303.12 CLASSIC 3,00 м 12 15 x 330 мм 103 kW/140 к.с.

Роторни брани със средно тежка конструкция

LION 303 3,00 м 10 18 x 340 мм 132 kW/180 к.с.

LION 303.12 3,00 м 12 15 x 330 мм 132 kW/180 к.с.

LION 353.14 3,50 м 14 15 x 330 мм 147 kW/200 к.с.

LION 403 4,00 м 14 18 x 340 мм 147 kW/200 к.с.

Роторни брани с тежка конструкция

LION 3002 3,00 м 10 18 x 340 мм 184 kW/250 к.с.

LION 4002 4,00 м 14 18 x 340 мм 184 kW/250 к.с.

Роторни брани със сгъваема конструкция

LION 5000 5,00 м 16 18 x 340 мм 199 kW/270 к.с.

LION 6000 6,00 м 20 18 x 340 мм 199 kW/270 к.с.

LION Ротационни брани

Лагерната кутия е заварена в профила и след това е обработена 

със CNC център. Това осигурява от ротор до ротор прецизни 

междуосови разстояния и Ви гарантира плавна работа и дълъг 

експлоатационен живот. Кованите части в центъра за закаляване 

на ПЬОТИНГЕР гарантират сигурност за дълги години. Стабилното 

лагеруване, компютърно оптимизираната структура на 

износващите се части и закалената стомана са отличителна 

характеристика на нашите роторни брани LION.

„С комбинацията VITASEM 302 ADD и LION 302 обработвам годишно около 

100 хектара. Тази комбинация работи вече 3 години безупречно на моите 

земеделски площи. Както след оран, така и при мулчиране. Особено ценя 

гъвкавостта на машината и това че намира приложение при всякакви 

работни условия. Самото адаптиране е детински лесно. Качеството на 

машината е много високо.“

Впечатления на клиенти:

Томаш Гжечка, Полша 

Роторни брани ПЬОТИНГЕР
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Притъпкващ валяк за LION
Според типа почва ПЬОТИНГЕР предлага широк асортимент 

професионални притъпкващи валяци за перфектен работен 

резултат с желаната структура на раздробяване. Цялата гама на 

валяците се характеризира с отлична подготовка и здрава 

конструкция.

Тръбен валяк

Идеалният валяк за обработка на сухи, незалепващи 

почви. Валякът е оборудван с усилени пръти за 

оптимално уплътняване. 

Диаметър: 420 мм, осем пръта.

Диаметър: 540 мм, единадесет пръта.

Назъбен уплътняващ валяк

Този мултифункционален валяк е подходящ за всички 

видове почва. Валякът оставя оптимално уплътнена леха 

за засяване с рохка фина почва в зоната за засяване. 

Чистачите на валяка са разположени точно над 

обработваната хоризонтална равнина. Затова дори и при 

влага е невъзможно повдигане на почвата – оптималното 

капилярно въздействие за успешно засяване се запазва. 

Зъбците са закалени. По желание се доставят закалени 

чистачи. Диаметър: 420, 500 и 550 мм.
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Гумен уплътняващ валяк

Този валяк е идеален за силно променящи се почви. 

Специално разработен за използване с прикачни машини, 

които достигат до границите на товароносимостта при 

други типове валяци. Диаметърът от 585 мм и 

специалният профил дават възможност за уплътняване 

на почвата на ивици. Чистачите с покритие (серийно) не 

позволяват слепване на почва по валяците.

Режещ уплътняващ валяк

Странично затворените уплътнителни пръстени имат 

550 мм диаметър, като за 1 м работна ширина са 

поставени осем пръстена. Валякът осигурява 

уплътняване на почвата на ивици за подпомагане на 

абсорбирането на вода и аерирането на самата почва. 

Идеален за каменисти, влажни почви и при голяма 

органична маса. Остатъците от реколтата остават на 

повърхността на почвата и предпазват почвата от 

изсъхване. Чистачите с покритие (серийно) не позволяват 

слепване на почва по валяците. 

Призмен уплътняващ валяк

Призмени пръстени с разстояние 12,5 или 15 см. Този 

валяк се справя при всякакви условия на работа, също и 

при каменисти почви и по-големи количества остатъци от 

реколта. Уплътняването на почвата на ивици подпомага 

абсорбирането на вода и аерирането на самата почва в 

не толкова предварително уплътнената зона между 

пръстените. Чистачите с покритие (серийно) не 

позволяват слепване на почва по валяците. Диаметър: 

500 мм/600 мм.

Роторни брани ПЬОТИНГЕР

Режещ пръстеновиден валяк

Зъбите са подредени кръстосано наляво и надясно. Този 

валяк е подходящ за тежки, съдържащи глина почви. 

Работният резултат е дълбоко уплътнена почва с добро 

разрохкване в горния почвен хоризонт. Чистачите с 

покритие (серийно) не позволяват слепване на почва по 

валяците. Диаметър: 525 мм.
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По-добро сеене – по-добра реколта

Сеялките на ПЬОТИНГЕР убеждават с максимална 

функционалност, експлоатационна надеждност и 

производителност. Уникалните дозиращи системи, 

равномерното полагане на семената и комфортното 

обслужване са само част от отличителните 

характеристики.

Механични сеялки

Уникална техника за изсяване при механичните 

сеялки – Многофункционално дозиране

 Многофункционална система за сеене за изсяващи 

норми между 0,5 кг и 450 кг/ха.

 Триредово мултифункционално изсяващо колело с 

шахматно разположение на зъбците.

 Едноредово изсяващо колело за фини семена, 

разделено с шибър.

 Шибър за бързо преминаване на засяване от 

нормални към фини семена – не е необходим 

преходник.

Принцип: Изсяване по едно зърно

„Горно изсяване“ като опция: При рапицата се променя 

посоката на въртене на изсяващия вал – лесно 

регулиране от страничното задвижване. Малки улеи от 

задната страна на изсяващото колело със зъби захващат 

само едно зърно и го оставят да се претърколи във 

фунията за изсяване.
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Утвърдени дискови работни органи

 Изсяващ единичен вдлъбнат диск с диаметър 320 мм, 

с двуредов радиалноопорен сачмен лагер и специално 

уплътнение. 

 Въртящите чистачи са регулируеми и почистват 

надеждно. Голямата странична проходимост и 

стъпката на изсяващия апарат от 30 см правят 

машината нечувствителна към големи буци и остатъци 

от реколтата.

 Сеялков механизъм с устойчиви срещу износване 

метални режещи ръбове.

Премислена система от работни елементи – 

гарантира най-добро полагане

За мулчиращо засяване или при наличието на много 

органична маса най-подходящи са вдлъбнатите изсяващи 

дискове. Диагонално позиционираните дискови изсяващи 

апарати на ПЬОТИНГЕР отварят почвата за чисто 

семенно легло. Изсяващият апарат тип "анкерен ботуш" 

разчиства чуплива слама или растителни остатъци от 

зоната на полагане на семената и оформя чиста семенна 

бразда. Така се гарантира равномерното поникване на 

посева.

DUAL DISC двойни дискови изсяващи апарати

 Механичните навесни редосеялки VITASEM ADD са 

оборудвани с DUAL DISC двоен изсяващ диск. 

 Всички дискове се управляват от притъпкващи колела 

за равномерното полагане на семената в дълбочина 

– диаметър на притъпкващите колела 330 мм.

 Стъпката на изсяващия апарат от 300 мм гарантира 

голяма проходимост и безпрепятствено преминаване 

на материала, дори при наличието на много органична 

маса.

 Еднакво дългите посевни лоста осигуряват константен 

и равномерен натиск на лемежа.

 Централно регулиране на натиска на лемежа.

 Удобно регулиране на дълбочината.

Подаване до последното зърно

 Фуниеобразните изходи над колелата за изсяване 

обуславят пълното изпразване на бункера за семена.

 Точно отвеждане на фините семена.

 Равномерно подаване на семена при всякакви 

наклони.

Редуктор – безстепенен, с маслена вана

Плавно работещата кутия с безстепенно задвижване, 

потопена в маслена вана задвижва дозиращото колело. 

Семето за посев се разпределя равномерно и при 

по-ниски обороти на дозиращия вал.
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VITASEM механични навесни редосеялки

Навесните сеялки VITASEM можете да използвате самостоятелно 

или в комбинация с почвообработващи машини. Сравнително 

ниската височина на зареждане позволява лесното запълване на 

машината, без особени усилия. HYDROLIFT завърта машината 

напред, като така изнася центъра на тежестта силно напред и 

разтоварва хидравликата на трактора.

VITASEM A механични навесни сеялки

Навесните сеялки VITASEM A могат бързо и лесно да се монтират и 

демонтират към почвообработващата машина. При работа на 

полето сеялката се опира винаги на валяка. 

По този начин роторната брана може да се движи свободно.  

По желание хидравличен бутален цилиндър накланя сеялката над 

почвообработващата машина. Така се постига идеалното 

преместване на центъра на тежестта спрямо трактора, което е 

особено полезно при работа най-вече в ъглите на земеделската 

площ. Новите модели VITASEM A CLASSIC са по-леки и поради това 

подходящи за по-малки предприятия и четирицилиндрови 

трактори.

Работна широчина Бункер за семена Редове Разстояние между редовете

VITASEM 252 CLASSIC 2,50 м 360 л 21 12 см

VITASEM 252 2,50 м 480 л 21 12 см

VITASEM 302 CLASSIC 3,00 м 450 л 25 12 см

VITASEM 302 3,00 м 600 л/1000 л 25/21 12/14,3 см

VITASEM 402 4,00 м 850 л/1400 л 33/27 12/14,8 см

Работна широчина Бункер за семена Редове Разстояние между редовете

VITASEM 252 A 2,50 м 480 л 20 12,5 см

VITASEM 252 A CLASSIC 2,50 м 360 л 20 12,5 см

VITASEM 302 A 3,00 м 600 л/1000 л 24/20 12,5/15 см

VITASEM 302 A CLASSIC 3,0 м 450 л 24 12,5 см

VITASEM 302 ADD 3,00 м 600 л/1000 л 24/20 12,5/15 см

VITASEM 402 A 4,00 м 850 л/1400 л 32/26 12,5/15 см

VITASEM 402 ADD 4,00 м 850 л/1400 л 32/26 12,5 см

ADD = DUAL DISC



LION VITASEM 302 ADD
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Революцията в изсяващата техника

Уникалната концепция на сеялките AEROSEM на ПЬОТИНГЕР съчетава в себе си 

изсяването на зърно и царевица. Прецизно работещото, универсално дозиране и 

перфектните системи на работните органи гарантират най-точното полагане на 

семената.

Машина на 2014 

година

Пневматични сеялки

AEROSEM 3002 ADD

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Сеитба на царевица в двойни редове

 С 12,5 см разстояние межди двата реда при двойният 

ред и 75 см разстояние между два двойни реда

 Повишена производителност при сеитба, поради 

по-високата скорост на движение.

Царевица в двоен ред, дава на растението 

перфектни условия на растеж.

 30% повече разстояние между царевичните семена - 

повече светлина - повече хранителни вещества - 

повишена фотосинтеза.

 70% повече площ на полагане на семената - повече 

вода - подобрена ефективна коренна пропускливост 

- по-малко конкуриране на растенията едно с друго.

НОВОСТ



37

Пример:

90.000 Семана / Хектар

За по-голяма ефективност на разходите

 Намаля риска от ерозия на почвата

 По-добро покритие на терена - по бърза интеграция 

на растенията в реда.

 EУвеличаване добива на силажна царевица до 5,5 %.

 Увеличаване добива на фуражна царевица до 5,5 %.

Пестене на 6 % семена

IDS контролира намаляването на скоростта на подаване 

семена в дозиращата система по време на превключване 

към релсова сеитба и преместване на половин ширина.

Излишните семена се връщат в основната тръбата чрез 

фунийообразна система.

 Съответстващ брой семена във всеки ред.

 Еднакво и развномерно развитие на насятите култури.

 До 6% икономия на семена.

Пневматични сеялки ПЬОТИНГЕР

12,5 см 12,5 см

14,8 cm

75 cm

75 cm
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Гъвкавост, която се изплаща

Новоразработената разпределителна система IDS 

управлява всички семенни изводи през BUS-SYSTEM. 

Това разкрива напълно нови възможности за 

превключване при редова и лентова сеитба. 

С POWER CONTROL или ISOBUS, свързани към трактора 

и електрическото задвижване на дозирането се 

гарантира свобода на работата без ограничения. 

Свободен избор на:

 Разстояние между редовете

 Ширина на междурелсовото разстояние при релсова 

сеитба

 Ширина на дирята

 Специално превключване при релсова сеитба

 Системи за двойни релси

 Превключване на половин работна ширина наляво или 

надясно.

Интелигентна дистрибуторна система

Перфектно полагане

Изсяващите двойни дискове DUAL-DISC с интегриран 

механизъм за прокарване на бразди образуват точна 

бразда. Улавящата ролка спира зърната и ги притиска в 

браздата. Уплътняването и воденето в дълбочина се 

извършва от притискаща ролка. Дълбочината на полагане 

може  да бъде централно регулирана.

 Без вертикално падане на семената

 Точно полагане на семената

 Семената не се търкалят в семенният ред

 Оптимално покриване на семената в семенният ред.

 Еднаква и равномерна кълняемост

Един бункер за всичко

За единичното засяване с PCS и едновременното внасяне 

на необходимия тор, бункерът за семената просто се 

разделя. Бързо и без инструменти преградните стени се 

закрепят с крилчатите гайки. Бункерът предлага място за 

400 литра семена (2 x 200 л) и 800 литра тор.
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Една сеялка с 4 приложения

 Зърнени култури

 Царевица

 Царевица с полагане на тор

 Царевица с подсяване

Вашите предимства

 Разширяване обхвата на прилагане – 

голяма гъвкавост на работа.

 Намаляване на инвестиционните разходи чрез 

комбиниране на пневматична сеялка с прецизна сеялка.

 Мултифункционално използване на машината в 

комбинация с други агрегати

 Не ви е необходима втора прецизна редова сеялка.

 Възползвайте се максимално от идеалното време и 

сеитбените условията.

 Намаляване на фиксираните оперативни разходи на 

акра / хектар.

ПРЕЦИЗНО КОМБИНИРАНО ИЗСЯВАНЕ – 
Техника за изсяване по едно зърно

Прецизно поединично подаване на семената

Под допълнителната фуния са позиционирани няколко 

дозатора за редовото изсяване на семената. Хидравлично 

задвижваните елементи осигуряват прецизното 

механично разделяне на зърната. След това те биват 

транспортирани към специално разработения  за целта 

инжектор. Въздушният поток пренася семената за 

изсяване.

 Einfache Einstellung der Kornanzahl/m2

 GПрецизно следене на разпределенито на семената с 

в семменият ред

AEROSEM пневматични навесни редосеялки

Предлагат се три вида изсяващи апарати - анкерен ботуш, 

единични изсяващи или DUAL DISC двойни изсяващи дискове. PCS 

система за прецизно комбинирано изсяване интегрирана в една 

пневматична сеялка прави самата сеялка независима сама по себе 

си. Това означава повече гъвкавост и рентабилност при работата. 

Отличена със сребърен медал DLG по време на Agritechnica 2013.

Работна широчина Разстояние между редовете Натиск на зъбите / работен елемент Необходима мощност

AEROSEM 3002 A 3 м 15 / 12,5 см до 25 кг 81 kW/110 к.с.

AEROSEM 3002 ADD 3 м 15 / 12,5 см до 50 кг 103 kW / 140 к.с.

AEROSEM 3502 A 3,5 м 12,5 см до 25 кг 92 kW / 125 

AEROSEM 3502 ADD 3,5 м 12,5 см до 50 кг 121 kW / 165 к.с.

AEROSEM 4002 A 4 м 15 / 12,5 см до 25 кг 103 kW / 140 к.с.

AEROSEM 4002 ADD 4 м 15 / 12,5 см до 50 кг 140 kW / 190 к.с.

Преглед на моделите пневматични сеялки

Пневматични сеялки ПЬОТИНГЕР
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TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500 

Сеитбеният агрегат за междинни култури TEGOSEM обединява 

обработката на почвата и сеенето на междинни култури в една 

работна операция, като така пести време и разходи. TEGOSEM 

може да се комбинира както с дисковите брани TERRADISC на 

ПЬОТИНГЕР, така и с култиваторите SYNKRO. Сеитбенният агрегат 

може да се използва на триточкови и прикачни машини.

Серийно оборудване и управление 

TEGOSEM се управлява посредством обслужващ терминал, който 

се командва удобно от седалката на водача. 

Функции

 Регулиране и контрол на изсяващият вал, 

Електронно регулиране на изсятото количество

 Индикация в кг/ха

 Функция за предварително дозиране

 Управление при синора

 Автоматична коригираща проба

 Брояч за обща площ в хектари и брояч за дневна площ в 

хектари

 Бутон за завъртане - Завъртане само с едно натискане на бутон 

 Изпразване на остатъчното количество и функция за 

изпразване

 Сензор за ниво на напълване

 DGPS сензор за подадения сигнал от скоростта

 Граничен прекъсвач за налягане при хидравлично задвижване 

на вентилатора на прикачни машини

 Сензори на третата точка респ. шасито за стартиране и спиране 

на дозирането

 Безопасно повдигане чрез платформа за управление

 Изсяващо колело за фини семена и изсяващо колело за груби 

семена

TEGOSEM Сеитбен агрегат за междинни култури
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Прецизно изсяване 

С TEGOSEM семената се разпределят равномерно. Дозирането се 

задвижва електронно. Два различни вала за семена, винаги 

серийно, позволяват прецизната дозировка на семената (дозиране 

на фини и груби семена), дори при минимално изсявани количества. 

Това се постига с помощта на осем разпределящи семенни извода. 

Разпределение на семената

Семената се разпределят пневматично чрез разпределящи 

ламарини. Това гарантира прецизното и независимо от вятъра 

изсяване на семената. Разпределителните ламарини могат да бъдат 

регулирани чрез завъртане на вала под ъгъл. До 4,0 м работна 

широчина задвижването на вентилатора е електрическо, над 5,0 м 

- хидравлично.

Калибрираща

Калибриращата проба се прави лесно: Калибрирането се стартира 

с едно натискане на бутон на машината. Серийно се предлага с 

калибрираща торба Самата процедура е лесно и разбираемо 

изпълнима посредством управлението с помощта на меню. 

Дозиране старт / стоп

Стартирането, респ. спирането на дозирането се приема от сензор 

на монтиран на третата точка. При прикачните машини това се 

прави от прекъсвач с шнур.

Възможност за комбиниране на TEGOSEM и дискова брана TERRADISC

за машини тип
Надстройка на 

трактор

Задвижване на 

вентилатор

Кутия- 

Позициониране

Кутия  

Обем (литри)
Тегло

TEGOSEM 200

TERRADISC 3001 

TERRADISC 3501 

TERRADISC 4001

несгъваем 

в 3-та точка

електрическо  

задвижване на 

вентилатора

Следящо  

устройство
200 125 кг

TEGOSEM 200 TERRADISC 4001
сгъваем 

в 3-та точка

електрическо 

задвижване на 

вентилатора

централен  

държач TD
200 125 кг

TEGOSEM 200
TERRADISC 5001 

TERRADISC 6001

сгъваем 

в 3-та точка

хидравлично  

задвижване на 

вентилатора

централен д 

ържач TD
200 135 кг

TEGOSEM 500

TERRADISC 4001 

TERRADISC 5001 

TERRADISC 6001

прикачни 

сгъваем

хидравлично  

задвижване на 

вентилатора

Теглич 500 240 кг

за машини тип Надстройка на 

трактор

Задвижване на 

вентилатор

Кутия- 

Позициониране

Кутия  

Обем (литри)

Тегло 

TEGOSEM 200

SYNKRO 2520 

SYNKRO 3020 / 3030 

SYNKRO 3530

несгъваем 

в 3-та точка

електрическо 

задвижване на 

вентилатора

Следящо  

устройство
200 125 кг

TEGOSEM 500

SYNKRO T 4030 

SYNKRO T 5030 

SYNKRO T 6030 

прикачни 

сгъваем 

хидравлично  

задвижване на 

вентилатора

Теглич 500 240 кг

Възможност за комбиниране на TEGOSEM и култиватор SYNKRO
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Мулчиращи сеялки
Сеитба с максимална ефективност 

Концепцията за мулчиране TERRASEM на ПЬОТИНГЕР обединява обработка на почвата, уплътняване и сеене в една 

машина. Ефективната компактна дискова брана, уникалните гумени притъпкващи колела, перфектните ленти за 

засяване се грижат да оптимален работен резултат.

Двойни изсяващи дискове

 За равномерна дължина на полагане всички лемежи 

преминават през лагеруващ върху гумени елементи 

успоредник и се въвеждат в дълбочина посредством 

натискащи ролки.

 Регулирането на дълбочината е централно, 

регулирането на натиска на изсяващите апарати е 

хидравлично от 40 до 120 кг.

 Благодарение на неизискващото поддръжка 

изпълнение на изсяващите апарати чрез гумени 

тампони, те са оптимално подвижни и не се нуждаят 

от поддръжка.

DUAL DISC точни изсяващи дискове

 Прави дискове с лагеруване без нужда от поддръжка.

 Диаметър 380 мм.

 Разстояние между редовете 25 см.

 До 80 кг натиск на торовнасящите дискове.

 Голяма странична проходимост.

 Безпрепятствено подвеждане на потока пръст.

 Лесна подмяна на дисковете.

Ходова част

 Ходовата част е с широки гуми като всяка една гума 

уплътнява за четири броя изсяващи двойни диска.

 При синори машината се носи от всички четири 

колела за предпазване на почвата. 

 Транспортът по пътища се извършва на четири колела 

– като средните две колела са повдигнати и така

подобряват страничната стабилност и спирачния

ефект на двете външни двойки колела.
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Адаптиране към контура

 Точно адаптиране към терена чрез водене по контур 

на почвоуплътнителя и зададеният натиск на 

изсяващата секция.

 Изсяващата секция е с еднакви по дължина дълги 

шарнири – раменете на изсяващите апарати са 

разместени напред или назад върху изсяващата 

секция – 100% еднакъв натиск на зъбците.

Челна подравняваща пружинна секция

 Като опция пред дисковата брана може да бъде 

монтирана челна подравнителна пружинна секция.

 Новите челни подравняващи пружинни секции 

позволяват подравняване и върху изорани или твърди 

почви с минимално прилагане на сила респ. разход на 

гориво.

 Големите буци върху сухи почви се разцепват и 

подравняват. 

Система за дозиране с висока прецизност

 Задвижването на дозирането е електрическо, 

управлява се от радарен сензор или ISOBUS сигнал от 

трактора.

 Безстепенно регулиране на количеството семена, 

автоматично превключване на засяващата бобина с 

предварително дозиране чак до Section Control (SEED 

COMPLETE).

 Лесна коригираща проба със смяна на дозиращото 

колело без инструменти.

 Изпускателен шибър следи за пълното изпразване на 

семената за посев от бункера за семена.

Директно торовнасяне

 Предсеитбена подготовка

 Поставянето на тор става в редове между всеки два 

реда семена с дълбочина на полагане до 10 см.

 Променлива дълбочина на полагане.

 НОНСТОП защита от камъни на торовнасящите 

дискове.

 Цялото управление на машината и контролът са 

интегрирани в един терминал.

 Дозиращо устройство от стомана V4A.

Мулчиращи сеялки ПЬОТИНГЕР
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Нашите плавно работещи вълнообразни дискове WAVE DISC с диаметър от 510 мм гарантират намалено движение на 

почвата (минимални смущения). Благодарение на WAVE DISC почвата не се измества странично, а се разрохква на 

ивици. Така се избягва размазването на почвата при семенният ред. Възможно е разстояние между редовете от 12,5 или 

16,7 см. Разстоянието между редовете от 16,7 см се препоръчва за региони с много тежки почвени условия: тежки, 

мокри, лепкави. Вълнообразните дискове WAVE DISC са налични за всички мулчиращи сеялки TERRASEM.

Икономичност

 Намаляване на теглителната сила

 Плавност поради намалена работна интензивност.

 Предварителен момент на изсяване.

 Намаляване на ветровата ерозия – предпазваща 

структурата обработка.

Н
О
ВО

СТ

TERRASEM R3 – WAVE DISC 

Минимални смущения благодарение 
на WAVE DISC НОВОСТ

Н
О
ВО

СТ

Н
О
ВО

СТ
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Гъвкавост при работа

 Минимални смущения – пестящо вода обработване на 

ивиците в сухи региони.

 Минимални смущения – намалено движение на 

почвата във влажни региони.

 Подобрява приложението на хербициди при 

резистентност към определени вещества. Слабото 

движение на почвата затруднява процеса на 

покълване, особено на растения нуждаещи се от 

много светлина. 

Комфорт

 Плавно регулиране на работната дълбочина.

 Вълнообразните дискове WAVE DISC не се нуждаят от 

поддръжка.

 Дисков елемент с НОНСТОП защита срещу 

претоварване.

Мулчиращи сеялки ПЬОТИНГЕР
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TERRASEM R – с несгъваемо шаси при транспорт

Подготовката на почвата се осъществява посредством дискова 

секция с двуредово разположение на дисковете. На дисковете са 

монтирани гумени елементи, което позволява изместване на 

дисковете при камъни. Тази НОНСТОП защита от камъни не се 

нуждае от никаква поддръжка. Работните елементи са монтирани в 

твърда несгъваема рама. Транспортната ширина е равна на 

работната 3,0 м или 4,0 м.

TERRASEM C – със сгъваемо шаси при транспорт

Разделената на три компонента сгъваемата конструкция Ви 

осигурява перфектно напасване към терена при голяма работна 

ширина. Сгъващите се дискове, почвоуплътнителната и изсяващата 

секции следват контура на земната повърхност. Четириточково 

шарнирно окачване между изсяващата секция и почвоуплътнителя 

осигурява точното следване на релефа по посока на движението. 

Широките уплътняващи колела спомагат за равномерното полагане 

на семената в дълбочина от двойните изсяващи дискове.

Работна широчина Бункер за семена Редове Разстояние между редовете

TERRASEM R3 3,00 м 3000 л/3950 л 24 12,5 см

TERRASEM R4 4,00 м 3000 л/3950 л 32 12,5 см

Работна широчина Бункер за семена Редове Разстояние между 

редовете

TERRASEM C4 4,00 м 3000 л/3950 л 32 12,5 см

TERRASEM C6 6,00 м 3000 л/3950 л 48 12,5 см

TERRASEM C8 8,00 м 4000 л/5100 л 64 12,5 см

TERRASEM C9 9,00 м 4000 л/5100 л 72 12,5 см

TERRASEM FERTILIZER с директно торовнасяне

Използването на директно торовнасяне позволява 

синхронизираното засяване и торовнасяне. Така постигате 

оптимални условия на растеж в ранната фаза на зърното. 

Допълнително увеличавате и генеративния капацитет на зърното.

Работна широчина Бункер за семена Редове Разстояние между редовете

TERRASEM R3 FERTILIZER 3,00 м 4000 л 24 + 12 12,5 см

TERRASEM R4 FERTILIZER 4,00 м 4000 л 24 +12 12,5 см 

TERRASEM C4 FERTILIZER 4,00 м 4000 л 32 + 16 12,5 см

TERRASEM C6 FERTILIZER 6,00 м 4000 л 48 + 24 12,5 см

TERRASEM C8 FERTILIZER 8,00 м 4000 л 64 + 32 12,5 см

TERRASEM C9 FERTILIZER 9,00 м 4000 л 72 + 36 12,5 см

Преглед на моделите за мулчиране

НОВОСТ
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„Повече от 4 години използвам мулчиращата сеялка TERRASEM C6 в моето 

земеделско стопанство от 680 ха. Ценя най-вече напасването към терена 

благодарение на конструкцията от три части, както и точността на полагане 

на семената. Двуредовата дискова брана с големи дискове работи наистина 

перфектно на тежката почва при мен и големите количества остатъци от 

реколтата.“

Впечатления на клиенти:

Веслав Грин, Рогов в Замойсшчична, Полша

TERRASEM C6 FERTILIZER 

Мулчиращи сеялки ПЬОТИНГЕР
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Косачки: ALPHA MOTION – перфектно напасване към терена

 Рамата на косачката и опорните рамене реагират на всяка неравност на земята.

 Големите пружини с ход от 500 мм осигуряват равномерно намаляване на натоварването на косачката.

 Челните косачки работят изключително плавно и предпазват тревните площи.

 За трактори от 70 до 360 к.с. – независимо от конструкцията и размера на подемния механизъм.

Качество на сенажа чрез иновативна техника 
за събиране на реколтата 

Как добрият сенаж въздейства върху млякото и 

стопанството

Благодарение на добрия сенаж животните са по-здрави. 

Здравите крави дават повече мляко. А повечето мляко 

осигурява по-голям икономически успех. Всички земеделски 

стопани знаят разбира се, че подобряването на качеството 

на сенажа си струва във всяко едно отношение. Именно 

висококачественият сенаж представлява основата за 

здрави животни и добри доходи в стопанството. 

Най-добър сенаж

Кои фактори оказват най-голямо влияние върху добрия сенаж?

Местонахождението 25%

Климатичните условия

Почвата

Терена

Напасването към почвата

Внимателното третиране на сенажа

Многообразните и лесни опции за регулиране 

Лесното обслужване

Уменията на водача

Стопанско управление 75%

Техниката на събиране на реколтатаТоренето

Грижата

Интензивността на използване 
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Роторен сеносъбирач MULTITAST колело – DLG потвърждава предпазването на сенажа

Фокус тестът DLG „Напасване към терена и замърсяване на фуража в тревния силаж“ от ноември 2013 потвърждава: 

Колелото PÖTTINGER MULTITAST осигурява идеално напасване към терена и чист фураж.

Роторът с колело MULTITAST води до 25% по-малко сурова пепел/замърсяване в сенажа:

 2,3% по-малко сурова пепел означава 207 кг замърсяване/ха при годишен добив от 90 децитона суха маса на хектар.

 Процент сурова пепел без MULTITAST колело: 12,4%.

 Процент сурова пепел с MULTITAST колело: 10,1%.

Разбухвачка: LIFTMATIC/LIFTMATIC PLUS

 Преди да бъдат повдигнати над кулисната щанга за водене, роторите заемат първо хоризонтална позиция и едва 

след това се повдигат. Зъбците не допират почвата нито при изваждане, нито при спускане.

 Високата позиция на синора с 90 см до почвата предотвратява допълнително драскането и плъзгането на зъбците. 

Сенажът остава чист, а тревната площ се щади.

Самотоварещи се ремаркета: Чист сенаж благодарение на напасването към терена

 Многократно регулируемите на височина 16 x 6,5-8 задни копиращи терена колела осигуряват перфектното 

напасване към терена.

 Две подвижно разположени носещи рамене позволяват пълна свобода на движение при подбиране, дори и в 

напречна позиция.

 Допълнителна пружина осигурява минимален, щадящ почвата натиск на опорната повърхност.

 За по-доброто напасване върху меки може по желание да се включи допълнителното притъпкващо колело следващо 

подбирането. 

Напасване към терена и 
замърсяване на фуража 
в тревния силаж

Най-добър сенаж
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Косачки
Перфектното рязане 

В основата на високото качество на фуража е щадящият процес на косене. Най-доброто възможно напасване към 

терена, минимални загуби от натрошаване и работна прецизност без времеемко обслужване са изискванията на 

взискателните стопани. Нашите косачки Ви гарантират първокласно качество на косене, плавна работа и стабилност.

ALPHA MOTION – уникално напасване към терена при челните косачки

 Рамата на косачката реагира на всяка неравност на земята. Големите пружини с ход от 500 мм осигуряват 

равномерно намаляване на натоварването на косачката.

 Работи изключително плавно и предпазващ тревните площи.

 За трактори от 70 до 360 к.с. – независимо от конструкцията и размера на подемния механизъм.

DRIVE задвижване за големи натоварвания и тежки условия на работа

 Y-DRIVE редукторът позволява задвижване с дълги стандартни карданни валове под малък ъгъл. Благодарение на 

равномерното движение карданните валове се повишава експлоатационният живот, дори и при големи натоварвания 

респ. в позицията на синора.

 Чрез позиционирането на предпазния съединител в редуктора бе създадено задвижване без хлабини чрез 

стандартни карданни валове. Това допринася за равномерното движение и дълъг експлоатационен живот.

 Равномерно движение на карданните валове чрез оптимално изменение на предавателното отношение на редуктора.

 Двойният кардан във вътрешността на барабана на косачката позволява осъществяването на гъвкава връзка между 

ъгловата предавка и косачната греда.
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Палцов кондиционер ED EXTRA DRY

 Възможност за разпръскване по широчина или 

оформяне на откос.

 Гъвкава настройка на интензивността на 

кондиционера.

 Повишаване на енергийната стойност на сенажа.

TRI DRIVE – оптимизиране на зъбните колела 

 Нови двойки зъбни колела при същия диаметър 39/50.

 Три зацепващи зъба – по-добро предаване на силата 

– плавно сработване.

 Новата повърхнина на зъбните колела осигурява 

плавен ход на зъбните колела – намаляване на нивото 

на шум.

Гумени кондиционери RCB – щадящи и ефективни

 Зацепващите се валяци мачкат постоянно стръковете 

и оставят след себе си равномерен тревен откос.

 И двата валяка са задвижени.

 Гуменият кондиционер RCB (ROLLER CONDITIONER 

BELT) осигурява задвижването на зъбния ремък на 

гумения кондиционер без замърсяване и без 

необходимост от чести технически прегледи. 

Косачна греда – Качество, произведено в Австрия

Първокласното качество на отрязване, плавната работа и 

стабилността са запазена марка на дисковите косачки 

ПЬОТИНГЕР. Косачните греди NOVACAT имат централна 

функция за високо качество на фуража. Те се 

разработват и произвеждат изцяло в Австрия.

Бърза смяна на ножовете – толкова е лесно

 Бърза и лесна подмяна на ножовете.

 Ножовете са закрепени с болтове към косачните 

дискове – възможност за икономична смяна.

 Серийно при всички косачки на ПЬОТИНГЕР.

Косачки ПЬОТИНГЕР
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Оптимален поток на тревната маса – чист фураж

Изравнената предна страна на гредата позволява на 

пръстта да се оттича навън и да се отделя чисто от 

окосения материал. Доброто придвижване на окосената 

маса и плавна работа са постигнати благодарение на 

изравнените конусни повърхнини на косачния диск.

Гладка долна страна на гредата 

със закръглени плъзгачи

Перфектно качество на косене

Косачните ножове се движат на минимално разстояние от 

горния ръб на гредата и контраножа. Оптималното 

застъпване на хода на ножовете спомага за чисто и 

равномерно косене.

Високо качество – Дълъг експлоатационен живот

Косачната греда е изработена от висококачествена 

стомана. Ламарините се разкрояват и заваряват със 

100% точност с лазерни и заваръчни роботи и прецизно 

се обработват в най-модерния обработващ център с ЦПУ. 

Двуредовите сачмени лагери с дълъг експлоатационен 

живот, гарантират най-доброто поемане на ударни 

натоварвания. Всички зъбни колела са закалени и 

шлифовани. Широчината на зъба от 20 мм и 

двустранното зацепване на зъбите осигуряват плавен ход 

и дълъг експлоатационен живот.

NOVAALPIN & NOVACAT– Челни дискови косачки

Със своята разнообразна продуктова гама, ние покриваме всички 

изисквания на практиката. Нашите изключително леки косачки 

NOVAALPIN с три работни широчини бяха разработени специално 

за планински трактори и двуосовикосачки. Дисковите косачки 

NOVACAT могат при нужда да бъдат оборудвани с две различни 

позиции за прикачване: NOVACAT CLASSIC се налага с къса 

конструкция и малко тегло за универсално приложение. С NOVACAT 

ALPHA MOTION ние направихме революция в техниката за челна 

обработка. Перфектното намаляване на натоварването и 

оптималното напасване към терена правят ALPHA MOTION на 

ПЬОТИНГЕР уникална на пазара.

Преглед на моделите косачки
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Работна  

широчина 

Косачни  

дискове 

Производителност 

за единица площ

Тегло Тегло с кондиционер

SF ED RCB

Челни дискови косачки, специална лека конструкция за двуосова косачка и окачване на трактор, опционално като триточков модел (В) или модел за 

присъединителен триъгълник (Т)

NOVAALPIN 221 B/T 2,20 м 5 2,20 ха/ч 420 кг – –

NOVAALPIN 261 B/T 2,62 м 6 2,60 ха/ч 460 кг – –

NOVAALPIN 301 B/T 3,04 м 7 3,00 ха/ч 520 кг – –

Челни дискови косачки

NOVACAT 261 CLASSIC 2,62 м 6 2,60 ха/ч 685 кг – –

NOVACAT 301 CLASSIC 3,04 м 7 3,00 ха/ч 745 кг – –

NOVACAT 351 CLASSIC 3,46 м 8 3,40 ха/ч 805 кг – –

NOVACAT 261 ALPHA MOTION 2,62 м 6 2,60 ха/ч 865 кг 1065 кг 1115 кг

NOVACAT 301 ALPHA MOTION 3,04 м 7 3,00 ха/ч 905 кг 1145 кг 1215 кг

NOVACAT 351 ALPHA MOTION 3,46 м 8 3,40 ха/ч 985 кг 1265 кг 1315 кг

NOVADISC & NOVACAT – Навесни дискови косачки

Навесните дискови косачки NOVADISC и NOVACAT предлагат 

надеждност и ефективност при прибирането на фуража. Нашите 

плавно работещи косачки NOVADISC със странично окачване 

гарантират висока производителност за единица площ и чисто 

рязане при минимална консумация на мощност. Нашата навесна 

дискова косачка NOVACAT с централно окачване Ви осигурява 

отлично напасване към терена и намаляване на натоварването. 

Така печелите от максималното качество на фуража при 

минималното му замърсяване.

Работна  

широчина 

Косачни  

дискове 

Производителност 

за единица площ

Тегло Тегло с кондиционер

SF ED RCB

Навесни дискови косачки със странично окачване, без кондиционер

NOVADISC 225 2,20 м 5 2,20 ха/ч 610 кг – –

NOVADISC 265 2,62 м 6 2,60 ха/ч 650 кг – –

NOVADISC 305 3,04 м 7 3,00 ха/ч 690 кг – –

NOVADISC 350 3,46 м 8 3,40 ха/ч 735 кг – –

NOVADISC 400 3,88 м 9 3,90 ха/ч 765 кг – –

Навесни дискови косачки с централно окачване

NOVACAT 262 2,62 м 6 2,60 ха/ч 910 кг 1160 кг 1230 кг

NOVACAT 302 3,04 м 7 3,00 ха/ч 930 кг 1260 кг 1330 кг

NOVACAT 352 V 3,46 м 8 3,40 ха/ч 1030 кг – –

NOVACAT 352 3,46 м 8 3,40 ха/ч 980 кг 1340 кг 1390 кг

NOVACAT 352 CF 3,46 м 8 3,40 ха/ч 1460 кг

NOVACAT 402 3,88 м 9 4,00 ха/ч 1040 кг – –

NOVACAT 442 4,30 м 10 4,50 ха/ч 1080 кг – –

SF = устройство за оформяне на откоса, ED = EXTRA DRY кондиционер, 

RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (гумен кондиционер)

V = VERTIKAL, CF = CROSS FLOW Косачки ПЬОТИНГЕР

НОВОСТ
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NOVADISC & NOVACAT – комбинирани косачки

Комбинираните косачки на ПЬОТИНГЕР са ефективни и 

икономични. Тези косачки можете да използвате самостоятелно или 

комбинирано – при теглене. Благодарение на приспособлението за 

събиране на откоса COLLECTOR нашите комбинирани косачки 

намират още по-разнообразно приложение. Голям комфорт при 

обслужване, добре обмислени функции на детайлите, гъвкави 

възможности за приложение, стабилност и първокласно качество 

на косенето нареждат нашите комбинирани косачки към най-

мощните в техния клас.

Работна 

широчина 

Косачни  

дискове 

Производителност 

за единица площ 

Тегло Тегло с кондиционер

SF ED RCB

NOVADISC 730 7,24 м 2 x 6 7 ха/ч 1215 кг –

NOVADISC 810 8,08 м 2 x 7 9 ха/ч 1400 кг –

NOVADISC 900 8,92 м 2 x 8 11 ха/ч 1520 кг –

NOVACAT X8 8,30 м 2 x 7 10 ха/ч 2160 кг 2620 кг 2780 кг 

NOVACAT X8 COLLECTOR 8,30 м 2 x 7 10 ха/ч – 3800 кг 4200 кг

NOVACAT A9 8,92/9,18 m 2 x 8 12 ха/ч 2260 кг 2980 кг 3060 кг

NOVACAT A10 8,8/10,02 м 2 x 8 12 ха/ч 2350 кг 3080 кг 3160 кг

NOVACAT A10 CF 8,8/10,02 м 2 x 8 12 ха/ч 3310 кг

NOVACAT A10 COLLECTOR 8,8/10,02 м 2 x 8 12 ха/ч – 3780 кг 3980 кг

NOVACAT S10 9,10/9,52 м 2 x 8 11 ха/ч 1800 кг –

NOVACAT S12 10,78/11,20 м 2 x 10 13 ха/ч 2040 кг –

NOVACAT Т Прикачни косачки

Прикачните косачки NOVACAT са оптимални за работа при тежки 

фуражи. Перфектното, триизмерно напасване към терена се 

постига чрез напълно подвижно окачване. Благодарение на 

оптимизираната позиция на ресорите, косачният механизъм 

постоянно се разтоварва. Така се щади тревната площ. Моделите 

NOVACAT T могат да бъдат оборудвани и с приспособлението за 

събиране на откоса COLLECTOR.

Работна 

широчина 

Косачни  

дискове 

Производителност 

за единица площ 

Тегло Тегло с кондиционер

SF ED RCB

NOVACAT 307 T 3,04 м 7 3,60 ха/ч – 1991 кг 2051 кг

NOVACAT 3007 T 3,04 м 7 3,60 ха/ч – 2131 кг 2190 кг

NOVACAT 3507 T 3,46 м 8 4,20 ха/ч – 2206 кг 2286 кг

NOVACAT 307 T COLLECTOR 3,04 м 7 3,60 ха/ч – 2530 кг 2545 кг

NOVACAT 3007 T COLLECTOR 3,04 м 7 3,60 ха/ч – – 2710 кг

NOVACAT 3507 T COLLECTOR 3,46 м 8 4,20 ха/ч – 2825 кг 2890 кг

Н
О
В
О
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НОВОСТ

НОВОСТ

НОВОСТ
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EUROCAT Барабанна косачка

Ние залагаме на изпитаната техника на барабанните косачки. 

Значителните предимства на барабанните косачки се доказват 

особено при големи площи. Печелите от доброто придвижване на 

окосената маса и перфектната форма на откоса.

Работна  

широчина

Производителност  

за единица площ

Тегло с кондиционер

Тегло SF ED

EUROCAT 271 CLASSIC 2,70 м 2,70 ха/ч 785 кг –

EUROCAT 271 PLUS CLASSIC 2,70 м 2,70 ха/ч 845 кг –

EUROCAT 311 CLASSIC 3,05 м 3,20 ха/ч 865 кг –

EUROCAT 311 PLUS CLASSIC 3,05 м 3,20 ха/ч 925 кг –

EUROCAT 311 ALPHA MOTION 3,05 м 3,20 ха/ч 1045 кг –

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS 3,05 м 3,20 ха/ч 1085 кг 1285 кг

EUROCAT 272 2,70 м 2,70 ха/ч 1030 кг 1290 кг

EUROCAT 312 3,05 м 3,20 ха/ч 1090 кг –

„Стопанството ПАП Агропродсервиз е на площ 40 000 хектара, отглеждаме 

2 милиона птици, 115 000 свине и 1 000 крави. В бъдеще възнамеряваме да 

увеличим броя на кравите. Затова се спряхме на комбинираната косачка 

NOVACAT X8. Мощността на тази косачка надмина всичките ни очаквания. 

От години ценим качеството на машините на ПЬОТИНГЕР. Освен косачките 

притежаваме и TERRASEM C6 и една TERRASEM C8. От личен опит може да 

кажем: ПЬОТИНГЕР е символ на благонадеждна техника и високо качество 

на работа.”

Впечатления на клиенти: 

Чайкиевски Виталий Адамович, район Тернопол, Украйна

SF = устройство за оформяне на откоса, ED = EXTRA DRY кондиционер, 

RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (гумен кондиционер), COLLECTOR = 

приспособление за събиране на откоса, CF = CROSS FLOW, T = trailed Косачки ПЬОТИНГЕР
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Роторни сеноразпръсквачи
Стабилност и най-добро качество на разпръскване 

Нашите утвърдени на пазара роторни сеноразпръсквачи убеждават с 

перфектно напасване към терена. С тях постигате щадящо 

разпръскване на фуража без внасяне на замърсявания. Широките 

колела, в комбинация с MULTITAST колело на рамата значително 

подобряват възможността за работа при наклон. Високото качество на 

изработката гарантира дълъг живот на машината.

Максималната производителност е задължителна за нашите нови роторни сеноразпръсквачи, защото те са 

конструирани за постоянна работа при най-трудни условия. Това бе и причината да разработим една напълно 

нова концепция за роторите.

Стабилното закрепване на раменете на зъбците отговаря на най-високите изисквания. Роторните дискове се състоят от 

дебелостенни пресовани елементи с точна опорна повърхност за раменете със зъбци.

Раменете са допълнително завинтени към главината на ротора, с което се постига връзка с висока якост. Раменете на 

зъбците не могат да се разхлабят и следователно да се усучат. Благодарение на еднаквото разстояние между зъбците 

винаги се осигурява напълно равномерно събиране на сенажа. Това е предпоставката за оптималното разпръскване.
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Напречна подпора за амортисиране

Напречни подпори за амортисиране за максимално 

центриране в средата на машината – регулируем 

спирачен ефект.

Уникална извита форма на раменете със зъбците 

Следящото водене на зъбците намалява натоварването 

върху лагеруването, едновременно с това изтеглените 

зъбци работят по-меко и предпазват фуража по-добре. 

Извитата форма на роторните рамене не дава 

възможност за натрупване на сенаж върху раменете и 

навиването му около ротора и осигурява отлично 

качество на разпръскване, както и чист фураж.

Извита форма на раменете на зъбците

 Следящо водене на зъбците.

 Намалено натоварване върху лагеруването.

 Изтеглените зъбци работят по-меко и предпазват 

фуража по-добре.

 Върху раменете не се натрупва фураж.

 Няма навиване около ротора.

HEAVY DUTY Осигуровка на зъбеца

 Закръгленият държач на зъбците подпомага тяхната 

функция и ги прави по-устойчиви.

 Животът на зъбеца значително се удължава.

 Интегрираната осигуровка на зъбеца против 

изгубване, възпрепятства части от него да попаднат в 

реколтата.

Регулиране наклона на ротора

 Наклонът на ротора може да се регулира без 

инструменти в пет положения.

 Роторите могат бързо и лесно да бъдат напаснати към 

вида на фуража.

 Така се осигурява равномерно и чисто разпръскване.

MULTITAST колело за идеално напасване към терена

 Копиращото терена колело на конзолата служи за 

постигане на точната дълбочина на обработка и за 

най-добро напасване към терена.

 Благодарение на това производителността на единица 

площ и работната скорост могат да се увеличат.

 Копиращото терена колело се регулира лесно без 

инструменти.
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ALPINHIT Сеноразпръсквач с четири и шест ротора

Главната цел при разработването на нашите сеноразпръсквачи 

ALPINHIT беше постигането на олекотена конструкция и 

перфектното напасване към терена. Специално в алпийските 

региони тези две характеристики Ви гарантират ефективна работа. 

Със серията ALPINHIT ПЬОТИНГЕР предлага два роторни 

сеноразпръсквача за този сегмент.  

HIT Сеноразпръсквач с четири ротора

В отговор на повишените изисквания на малките и средни 

стопанства ние разработихме разпръсквачи с 4 ротора. 

Конструирани за всички видове сенажи, тези машини Ви 

осигуряват оптимално качество на разпръскване и перфектно 

прибиране на сенажи. Прикачно изпълнение.

Работна широчина  

по DIN

Транспортна  

широчина

Ротор Рамене на  

ротора 

Тегло Тегло N

ALPINHIT 4.4 H/N 4,00 м 2,45 м 4 5 285 кг 330 кг

ALPINHIT 6.6 5,75 м 2,55 м 6 5 – 564 кг

Работна широчина  

по DIN

Транспортна  

широчина

Ротор Рамене на  

ротора 

Тегло

HIT 4.47 4,40 м 2,50 м 4 6 525 кг

HIT 4.54 5,20 м 2,85 м 4 6 550 кг

HIT 4.54 T 5,20 м 2,85 м 4 6 640 кг

HIT Сеноразпръсквач с шест ротора 

Серията разпръсквачи с шест ротора допада на фермери, които 

държат най-вече на специалното оборудването и големия комфорт 

при обслужване. Машините с шест ротора осигуряват отлично 

напасване към терена, най-добро събиране на сенажа и 

равномерно разпръскване.

Работна широчина  

по DIN

Транспортна  

широчина

Ротор Рамене на  

ротора 

Тегло

HIT 6.61 5,75 м 2,55 м 6 5 785 кг

HIT 6.69 6,45 м 3,0 м 6 6 855 кг

HIT 6.80 7,45 м 3,0 м 6 6 940 кг

HIT 6.80 T 7,45 м 3,0 м 6 6 1040 кг
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HIT Сеноразпръсквач с осем ротора 

На повишените изисквания в професионалната сфера ние 

отговаряме с машините с 8 ротора. Ще Ви убеди с удобното 

обслужване. Новите ротори DYNATECH обещават още по-голямо 

качество на работата при най-добро предпазване на фуража.

Работна широчина  

по DIN

Транспортна  

широчина

Ротор Рамене на  

ротора 

Тегло

HIT 8.9 T 8,60 м 2,9 м 8 6 1750 кг

HIT 10.11 T 10,60 м 2,90 м 10 6 2095 кг

HIT 12.14 T 12,70 м 2,90 м 12 6 2375 кг

Работна широчина по DIN Транспортна широчина Ротор Рамене на ротора Тегло

HIT 8.81 7,70 м 2,94 м 8 5 1090 кг

HIT 8.91 8,60 м 3,0 м 8 6 1250 кг

HIT 8.91 T 8,60 м 3,0 м 8 6 1510 кг

HIT T Прикачни широкоплощни разпръсквачи 

С прикачните роторни сеноразпръсквачи HIT T ПЬОТИНГЕР 

обединява голяма производителност за единица площ с 

интелигентна техника. Нашите модели разполагат с 

усъвършенствана кинематика на вдигането. Така повдигате 

сеноразпръсквача лесно и бързо в позицията на синора. 

„Аз използвам прикачния роторен сеноразпръсквач HIT 10.11 T с 11 метъра 

работна широчина. Особено ценя щадящите сенажа DYNATECH ротори на 

машината и регулируемите на височина зъбци. Синът ми Павел се труди 

здраво в семейното стопанство, най-обича да работи с HIT и през изминалия 

сезон успя да обработи с този роторен сеноразпръсквач близо 400 хектара.“

Впечатления на клиенти:

Йозеф Колиба, Чехия

Н
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С
Т

Роторни сеноразпръсквачи ПЬОТИНГЕР

НОВОСТ
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Роторен сеносъбирач
МАКСИМАЛНА ефективност – МАКСИМАЛНО качество на сенажа

Плавно работещите сеносъбирачи ПЬОТИНГЕР с перфектно напасване към терена и изключителна маневреност 

отговарят на високите изисквания на бранша. Откоси с най-малки загуби от натрошаване и минимално замърсяване 

гарантират високата енергийност на сенажа и неговото икономично използване.

Земеделска площ 1 Земеделска площ 2 

207 кг

Сурова пепел/хектар
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MULTITAST дясно Стандартно ляво

Посока на движение

MULTITAST колело – DLG потвърждава предпазването на сенажа

 Работният триъгълник значително се увеличава благодарение на колелото MULTITAST. Това дава възможност за 

по-добър плавен ход на роторите и намалява въртенето. 

 25% по-малко сурова пепел/замърсяване в сенажа.

Фокус тестът DLG „Напасване към терена и замърсяване на фуража в тревния силаж“ от ноември 2013 потвърждава: 

Колелото PÖTTINGER MULTITAST осигурява идеално напасване към терена и чист фураж. 

Тестът бе проведен със сеносъбирач с двойни централни барабанни TOP 762 C. За целта десният ротор бе оборудван с 

MULTITAST колело, а левият ротор със стандартно шаси без MULTITAST колело.



 100 mm

 50 mm
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Тандемно шаси

 Голямо разстояние между колелата за по-добра работа по наклон.

 Възможни са работни скорости над 15 км/ч.

 Възможност за регулиране на напречния наклон.

Роторни сеносъбирачи ПЬОТИНГЕР

TOPTECH PLUS Ротор

 Прецизни части, изработени от стабилни материали, за дълъг експлоатационен живот.

 Разположеното широко встрани лагеруване на раменете със зъбци осигурява максимална устойчивост.

 Разстояние между лагерите 350/420 мм.

 Благодарение на голямото разстояние между раменете със зъбци се постигат максимална стабилност и ниско 

натоварване на лагерите на раменете.

 Разстоянието може да се регулира според количеството фураж и реколтата. 

 Целият роторен възел е капсулован и не пропуска прах. 

 Неизискващи поддръжка и дълготрайни стоманени управляващи ролки.

 Задвижването на роторите е капсуловано и работи при непрекъснато смазване в течна грес.

 При повреда целият носач на рамото със зъбци може да се подменя лесно и бързо – развиват се само два винта.

350/420 мм
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Работна  

широчина

Транспортна 

широчина

Рамене със  

зъбци 

Двойка  

зъбци на  

всяко рамо

Откос Тегло

TOP 652 6,40 м 2,95 м 10/12 4 вляво 2000 кг 

TOP 662 6,55 – 7,30 м 2,55/2,90 м 2 x 12 4 вдясно 1990 кг

TOP 722 6,80 – 7,60 м 2,61/2,90 м 2 x 13 4 вдясно 2490 кг

TOP 812 7,60 м 2,90 м 2 x 13 4 вдясно 2810 кг

TOP 611 A TOPTECH PLUS 3,40 – 6,20 м 2,10 м 2 x 12 4 вляво 1690 кг

TOP 691 A TOPTECH PLUS 4,20 – 6,90 м 2,40 м 2 x 12 4 вляво 1730 кг

TOP Еднороторен сеносъбирач

Нашите машини с един ротор са оптималният избор за по-малки 

площи. За постигане на голяма производителност за единица площ 

с малки трактори сеносъбирачите TOP 421 A TOPTECH PLUS и TOP 

461 A TOPTECH PLUS се предлагат и като прикачни машини.

TOP Двойни странични барабанни сеносъбирачи

Нашите странични барабанни сеносъбирачи се приспособяват 

много добре към различни условия и техники на събиране. 

Перфектното адаптиране на сеносъбирачите ПЬОТИНГЕР към 

терена се осъществява благодарение на оптималната основна 

настройка и независимото движение на роторите.

Работна 

широчина

Транспортна 

широчина

Рамене със 

зъбци

Двойка зъбци  

на всяко рамо

Тегло

ALPINTOP 300 U 3,00 м 1,30 м 8 3 280 кг

TOP 342 3,40 м 1,95 м 10 4 474 кг 

TOP 382 3,80 м 1,95 м 11 4 495 кг

TOP 422 4,20 м 2,29 м 12 4 730 кг 

TOP 462 4,60 м 2,29 м 12 4 765 кг 

TOP 421 A TOPTECH PLUS 4,20 м 2,36 м 12 4 795 кг

TOP 461 A TOPTECH PLUS 4,60 м 2,36 м 12 4 830 кг

НОВОСТ
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Работна  

широчина

Транспортна 

широчина

Ротор Рамене  

със зъбци

Двойка зъбци 

на всяко рамо

Тегло

TOP 1252 C 8,00 – 12,50 м 3,00 м 4 4 x 13 4 6315 кг

Работна широчина Транспортна 

широчина

Рамене със зъбци Двойка зъбци  

на всяко рамо

Тегло

TOP 612 5,90 м 2,70 м 2 x 11 4 1010 кг 

TOP 612 C 5,90 м 2,55 м 2 x 11 4 1470 кг

TOP 702 C 6,25 – 6,90 м 2,55/2,90 м 2 x 11 4 1680 кг

TOP 762 C CLASSIC 6,85 м 2,55/2,90 м 2 x 11 4 1800 кг

TOP 762 C 6,75 – 7,50 м 2,55/2,90 м 2 x 13 4 1940 кг

TOP 842 C 7,70 – 8,40 м 2,90 м 2 x 13 4 2580 кг

TOP 962 C 8,90 – 9,60 м 2,95 м 2 x 15 4 3130 кг 

TOP C двойни централни барабанни сеносъбирачи

Предимството на нашите централни барабанни сеносъбирачи е 

лекото и равномерно събиране на откоса. Нашите централни 

барабанни сеносъбирачи гарантират точен откос за следващата 

машина във веригата за прибиране на реколтата.

TOP C сеносъбирач с четири ротора

Краткото време за събиране на реколтата се нуждае от ефективна 

техника. С професионалната серия TOP C Ви предлагаме мощни 

сеносъбирачи с централни барабани с максимална 

производителност за единица площ.

„Стопанисвам кравеферма и допълнително развъждам млади подрастващи 

животни. Семейното ми стопанство се разпростира на около 40 хектара 

затревени площи и 50 хектара земеделски земи. Убеден съм в 

преработвателните качества на машините ПЬОТИНГЕР, затова притежавам 

собствени. На моя сеносъбирач TOP 722 ценя най-много надеждността на 

машината. При ПЬОТИНГЕР оценявам високо доброто обслужване на клиентите 

и снабдяването с резервни части, което до момента е било безупречно.“

Впечатления на клиенти:

Кристиан Литцллахнер, Амщетен, Австрия

Роторни сеносъбирачи ПЬОТИНГЕР

Н
О
В
О
С
Т

НОВОСТ



FARO 5010 / FARO 4010 COMBILINE
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Подбирач с плаващо движение за максимално събиране

Подбирачите ПЬОТИНГЕР гарантират максимална роторна производителност. Площта на прибиране от подбиращите 

зъбци до ротора е оптимизирана и адаптирана към експлоатация при големи натоварвания. Подбирачите с плаващо 

движение на ПЬОТИНГЕР със шест реда зъбци осигурява сигурно и високопроизводително прибиране дори и при 

висока скорост и трудни условия за събиране на реколтата.

Самотоварещи се ремаркета
Номер 1 в света

Плавност, ефективност и многофункционалност характеризират програмата ни за 

самотоварещите се ремаркета ПЬОТИНГЕР. Предлагаме обширна продуктова гама от 

самотоварещи се ремаркета за сено до сенажни ремаркета с големи товарни обеми. За 

всички – за земеделските стопани и предприятия. 

Шарнирно закрепени транспортни палци

 Гарантирано плавен ход и товарна вместимост над 

средното.

 Сенажът се транспортира внимателно и се нарязва 

прецизно без усилие.

 Транспортните рейки се управляват и от двете страни 

посредством криволинейни направляващи ленти.

Траектория на люлеене 180 мм

 Зъбците се водят близо до почвата.

 Щадящо основно закрепване чрез напаснати обороти 

на подбирача.

 Отлично напасване към терена.

 Максимално подаване към ротора дори и при тежки 

условия, като влажна и къса трева.

 При допир с почвата се поема по-малко примеси с 

пръст

 Лесна за техническа поддръжка управляваща линия.

 Дълготрайно смазване и изискваща минимална 

поддръжка опора на зъбите.

 Лесно достъпни – точките за смазване са изведени 

отвън.

 Като опция може да се закупи допълнително 

копиращите терена колела. 
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Нискоразположен 3-тонов теглич

 За Вашата безопасност: новият теглич отговаря на 

високите изисквания и издържа на 2 милиона пъти 

смяна на натоварването, при честота от 1,5 Hz и 10 

тона изпитателно натоварване в покой.

 Повече вертикален товар върху задната ос на 

тракторите – по-високо максимално допустимо общо 

тегло.

 За моделите самотоварещи се ремаркета: EUROPROFI 

COMBILINE/TORRO COMBILINE, JUMBO/JUMBO 

COMBILINE.

POWERCUT – РЕЖЕЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА МАЛКА 

ДЪЛЖИНА НА РЯЗАНЕ

 Ново разработен режещ механизъм. 

 По желание: патентован обръщаем нож TWIN BLADE 

– позволява двойно по-голяма дълготрайност. 

Осигурено е постоянно перфектно рязане – резервни 

ножове винаги има под ръка!

 От мястото на водача на трактора ножовата греда 

може лесно да бъде хидравлично спускана през пулта 

за управление. 

 Новоразработено деблокиране на режещия 

механизъм. Комфорт без конкуренция при управление 

и техническа поддръжка: повдигане на ножовата 

греда без инструменти.

Н
О
ВО

СТ

Самотоварещи се ремаркета ПЬОТИНГЕР

Мощни ротори

 Перфектно поемане на сенажа от подбирача и 

максимална роторна производителност, дори и при 

мокър и прекалено къс материал на реколтата.

 Изпробвана и усъвършенствана форма през годините 

на роторните спираловидни палци.

 Чистачи със специално разположение: чистачите са 

самостоятелно разположени и завинтени. Добре 

изчислената позиция спрямо зъбците на ротора 

намалява консумацията на мощност и в сравнение с 

останалите системи предлага най-добро 

разтоварване. 

 Оптималното разстояние между ножовете и зъбците 

осигурява плавна работа и предпазва ножовете от 

чужди тела.

EASY MOVE – оригиналът

 Уникалното разгръщане на ножовата секция 

превръща смяната на ножовете в детска игра.

 Ножовете могат да бъдат сменени или почистени 

встрани от ремаркето без навеждане.

НОВОСТ
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Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

PRIMO 351 L 35 м3 22 м3 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 401 L/D 40 м3 25,5/25 м3 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 451 L 45 м3 28,5 м3 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 501 L 50 м3 31,5 м3 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 701 L 71 м3 39 м3 210 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 801 L 80 м3 48 м3 210 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

BOSS JUNIOR 17 T 17 м3 11,5 м3 120 мм 15 – 44 kW/20 – 60 к.с.

BOSS JUNIOR 22 T 22 м3 14,25 м3 120 мм 15 – 44 kW/20 – 60 к.с.

BOSS ALPIN 211 21 м3 13,5 м3 84 мм 29 – 74 kW/40 – 100 к.с.

BOSS ALPIN 251 25 м3 16,1 м3 84 мм 29 – 74 kW/40 – 100 к.с.

BOSS ALPIN 291 29 м3 18,7 м3 84 мм 29 – 74 kW/40 – 100 к.с.

EUROBOSS 250 T/H 25 м3 16,1 м3 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 290 T/H 29 м3 18,7 м3 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 330 T/H 33 м3 21,3 м3 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 330 D-T/D-H 33 м3 20,5 м3 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 370 T/H 37 м3 23,9 м3 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

PRIMO самотоварещо се ремарке с тръскащи транспортьори

Със серията PRIMO беше разработено плавно работещо 

самотоварещо се ремарке с разнообразно приложение и тръскащи 

транспортьори в средния клас. Застъпващите се транспортьори с 

до 8 транспортни ленти и дължина до 31 метра гарантират добре 

структуриран фураж за преживни животни.

BOSS JUNIOR/BOSS ALPIN/EUROBOSS самотоварещо се 

ремарке с тръскащи транспортьори

Производството на качествен сенаж е приоритет и в по-малките 

стопанства. Изключително леките самотоварещи се ремаркета с 

тръскащи транспортьори BOSS JUNIOR и BOSS ALPIN осигуряват 

прибиране на сенажа без загуби и висока производителност на 

товарене при едновременно минимална консумация на мощност. 
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Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

FARO 3510 L/D 35 м3 24/23 м3 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4010 L/D 40 м3 27/26 м3 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4510 L/D 45 м3 30/29 м3 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 5010 L/D 50 м3 33/32 м3 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 8010 L 80 м3 48 м3 135 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 10010 L 100 м3 52 м3 135 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4010 L/D COMBILINE 40 м3 23/22 м3 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO/FARO COMBILINE Самотоварещо се ремарке с ротор

Със серията самотоварещи се ремаркета FARO ние отговаряме на 

Вашето изискване за ефективна роторна техника при средна 

консумация на мощност.

T = долно товарене, H = горно товарене,  

L = самотоварещо се ремарке, D = с дозиращи ротори 

EUROPROFI COMBILINE многофункционално самотоварещо 

се ремарке с ротор

Повече от 20 години нашето EUROPROFI гарантира плавна работа, 

ефективност и комфорт при прибирането на сенажа. Новото 

EUROPROFI COMBILINE е още по-многофункционално, по-

ефективно и с нова, 39 мм дължина на нарязване на сенажа. 

Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

EUROPROFI 4510 L/D COMBILINE 45 м3 26/25 м3 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

EUROPROFI 5010 L/D COMBILINE 50 м3 29/28 м3 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

EUROPROFI 5510 L/D COMBILINE 55 м3 32/31 м3 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

Н
О
В
О
С
Т

TORRO COMBILINE многофункционално самотоварещо се 

ремарке с ротор 

Ефективното сенажно ремарке TORRO изпълнява всички 

изисквания за икономичен добив на сенаж. Мощност, стабилност и 

производителност при големи натоварвания – това са 

отличителните характеристики на този модел.

Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

TORRO 5510 L/D COMBILINE 55 м3 28/27 м3 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 6010 L/D COMBILINE 60 м3 31,5/30,5 м3 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 6510 L/D COMBILINE 65 м3 35/34 м3 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 7010 L/D COMBILINE 70 м3 40/38,5 м3 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 8010 L/D COMBILINE 80 м3 43/42 м3 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

Н
О
В
О
С
Т

Самотоварещи се ремаркета ПЬОТИНГЕР

НОВОСТ

НОВОСТ

НОВОСТ
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JUMBO COMBILINE многофункционално самотоварещо се 

ремарке с ротор 

С комбинираното самотоварещо се ремарке JUMBO COMBILINE Ви 

предлагаме максимална гъвкавост при използване и повишено 

натоварване на машината. Можете да използвате многостранния 

талант JUMBO COMBILIN като ефективно сенажно ремарке или 

транспортно ремарке. 

Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

JUMBO 6610 L 66 м3 39 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 7210 L 72 м3 42,5 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 8010 L 80 м3 46,5 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 10010 L 100 м3 49,5 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

Вместимост Обем DIN Дължина на рязане Необходима мощност

JUMBO 6010 L/D COMBILINE 60 м3 34,3/32,9 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 6610 L/D COMBILINE 66 м3 37,9/36,5 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 7210 L/D COMBILINE 72 м3 41,5/40,1 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO 10010 L/D COMBILINE 100 м3 48,1/46,6 м3 34 мм 118 – 331 kW/160 – 450 к.с.

JUMBO самотоварещо се ремарке с ротор 

Максимална ефективност, стабилност и безопасна употреба Ви 

предлага флагманът на ПЬОТИНГЕР – JUMBO. В „битката на 

системите“ нашето професионално сенажно ремарке се доказва с 

огромния си товарен обем като най-икономичния избор за добив на 

качествен сенаж. 

L = самотоварещо се ремарке, D = дозиращи ротори

„Вече 12 години имаме възможността да се убедим в качество на рязане на 

сенажното ремарке JUMBO. Междувременно работим с JUMBO 7210 с 

AUTOCUT и подбирач SUPER LARGE. Устройството за заточване на ножове 

AUTOCUT на JUMBO се превърна в необходимост за нас! Така целия ден 

извличаме ползите от първокласното качество на косене и значително 

по-дългия експлоатационен живот на ножовете. При JUMBO ценим също така 

по-доброто подаване на сенажа към ротора, както и хидравличното 

прибиране на подбиращите копиращи терена колела.“

Впечатления на клиенти: 

Господин Совгрен вон Сарл Едт Вантом, Фьогре, Франция
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Напълно автоматизирано заточване на ножове

за TORRO COMBILINE и JUMBO

Устройството за заточване на ножове AUTOCUT дава 

възможност за удобно заточване на ножовете директно 

на самотоварещото ремарке. В зависимост от 

натоварването на ножа предварително избирате броя 

цикли на заточване, от терминала за управление. Това 

намалява необходимостта от поддръжка и едновременно 

с това гарантира трайното оптимално качество на рязане 

при нисък разход на енергия, съотв. повишена 

производителност.

Вашите предимства

 Устройството за заточване е монтирано директно на 

самотоварещото се ремарке.

 Напълно автоматично заточване на целия комплект 

ножове.

 Един цикъл на заточване трае около четири минути.

 Винаги остри ножове за най-добро качество на 

нарязване.

 15% по-ниска консумация на мощност – намаляване 

разхода на дизелово гориво.

 Съществено намаляване на нуждата от поддръжка.

Намаляване на разходите/Върхово качество на 

нарязване 

Сенажът винаги се нарязва точно и не се смачква.

15% по-ниска консумация на мощност

 Намаляване на разхода на дизел с около 5 литра на 

час.

 Повишаване на производителността.

 Още по-голяма икономичност.

Нетна печалба при 300 часа работа в година – около 

1 500 евро.

Съществено намалена необходимост от поддръжка 

 Напълно автоматично заточване на целия комплект 

ножове за около 4 мин. на цикъл.

 Намаляване необходимостта от поддръжка с около 45 

минути /ден.

Нетна печалба при 300 часа работа в година – около 

1350 евро.

Обща икономия на разходи за Вас: годишно до 3000 

евро*

* при средна експлоатация на самотоварещото се ремарке от 300 часа/

година

AUTOCUT 

Машина на 2010 

година
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Подбирач за работа с трева

Широкият 190 см подбирач на MEX с пет реда зъбци 

осигурява забележителна производителност дори при 

високи скорости на движение и трудни жътвени условия. 

Само чисто събраната реколта гарантира безупречния 

процес на ферментация и добре смилаем силаж.

Силажокомбайни за царевица

Утвърдена технология с нарязващи дискови колела

Взаимодействието на предварително пресоващите 

валяци, прецизното нарязващи дискови колела и 

зърнените трошачки гарантират образцово качество на 

срязване и максимален добив на фураж.

Зърнената трошачка може много бързо да бъде 

демонтирана за работа с трева. Системата от дискови 

колела разполага с голям капацитет на изхвърляне и 

издухване. Централно разположените ножове могат да 

бъдат регулирани до идеалния просвет на срязване, а 

волфрам-карбидното покритие осигурява дълъг 

експлоатационен живот. Безредовият хедер за царевица 

позволява нарязване независещо от редовете и 

разстоянията между тях.
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Култивиране Хедер за царевица Подбирач Ножове Тегло

Силажокомбайни от 96 kW/130 к.с. до 162 kW/220 к.с.

MEX 5 Задно/челно прикачване 2,2 м безредово 1,90 м (опция) 10 2150 кг 

MEX 6 прикачен тип 2,2 м безредово 1,90 м (опция) 10 2950 кг

MEX 6 Тревен прикачен тип – 1,90 м стандарт 10 2610 кг 

MEX – дискови силажокомбайни

Силажокомбайните MEX 5 и MEX 6 на ПЬОТИНГЕР Ви предлагат 

максимална рентабилност при силажиране на фуражна царевица и 

трева. Неповторима стабилност при тежко натоварване по време 

на работа с трева или царевица.

Силажокомбайни ПЬОТИНГЕР
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Нашата рулонна балопреса IMPRESS повишава качеството на живот – както на 

земеделците, предлагайки безопасно и комфортно обслужване, така и на 

животните, осигурявайки качествен фураж. Без значение дали при сухи или мокри 

климатични условия, дали при работа със слама, сено или силажен фураж – 

IMPRESS е машина подходяща за всякакви условия на работа.

Балопреси за кръгли бали

Различни работни приложения – подходящи за всички 

условия на работа

 Премахване на блокажи.

 Гъвкаво регулиране на мекото ядро.

 Двойно по-голяма дълготрайност на ножовете.

Качество на сенажа – най-добро качество на сенажа във 

всяко едно работно положение

 Напасване към терена и прибиране на сенажа без загуби.

 Равномерно качество на нарязване.

 Къса дължина на нарязване

 Качествени бали (форма и плътност).

Надеждност – може да ни се доверите

 Надеждна функционалност: гарантирано стартиране на 

балирането при всякакви работни условия.

 Намалено генериране на замърсявания.

Комфорт – Улесняване на работния процес в ежедневието

 Лесен достъп до режещия механизъм.

 Изтегляща се ножова секция на работна височина.

 Бърза и лесна смяна на ножовете.
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The perfect flow – перфектното и уникално придвижване на материала

При тангенциалното придвижване на материала завъртането на балите стартира винаги сигурно във всяка конкретна 

ситуация. Без значение дали при сухи или мокри климатични условия, дали при работа със слама, сено или силажен 

фураж – това е машина, подходяща за всякакви условия на работа.  

Балиращата камера се зарежда равномерно и по цялата широчина.  

При тази система движението на ляво/дясно за постигане на добре оформени бали е силно редуцирано. Техниката 

LIFTUP позволява монтирането на режещия механизъм над ротора. 

 Тангенциално придвижване на материала към балиращата камера за сигурно стартиране на балирането.

 Два агресивни стартови барабана, съответно горе и долу.

 Роторът със спираловидно разположените редове зъбци е с диаметър 650 мм.

 Товарният ротор двустранно е опрян на самонагаждащи се ролкови лагери.

120 мм траектория 

на люлеене

Управляеми люлеещи подбирачи

Зъбците се движат леко отзад и се напасват идеално към 

почвения контур. Това гарантира чист сенаж. 

Благодарение на изцяло активната дължина на раменете 

на зъбците до точката на управление е гарантирано 

перфектното предаване на сенажа към ротора. В 

комбинация с ниските обороти сенажа не се „разресва“, а 

се подава активно към ротора. Пет регулируеми реда 

зъбци се грижат за повишената производителност, дори 

при висока скорост на движение и трудни условия за 

прибиране на реколтата.

FLEXCUT 32 – Режещ механизъм за къса дължина на 

нарязване

Модели IMPRESS PRO 36 мм къса дължина на 

нарязванне с 32 ножа

Новият изтеглящ се режещ механизъм за къси дължини 

на нарязване FLEXCUT 32 се състои от 32 обръщаеми 

ножа TWIN BLADE, които теоретично постигат дължина 

на нарязване от 36 мм по цялата дължина. Така 

ПЬОТИНГЕР, световен лидер на пазара при 

самотоварещите се ремаркета, успя да постигне за първи 

път при рулонната балопреса качество на нарязване 

аналогично на това на самотоварещите ремаркета. Къси 

дължини на нарязване не само за работа със силаж, но и 

със слама и сено: Това е уникално.

Рулонни балопреси ПЬОТИНГЕР



74

Твърда камера

Твърдата камера на F моделите с 18 верижно задвижвани 

пресоващи валяци формира равномерни стабилни бали. 

Предните седем валяка се грижат за сигурното завъртане 

на балите във всяка отделна ситуация – и при слама. 

Всички валяци са изпълнени еднакво стабилно, за да се 

постигне максимална плътност на балите и да се издържи 

на максималната сила на пресоване.

Меко ядро състоящо се от 3 зони

Обтегача на пресоващите ремъци позволява 

контролираното, променливо пресоване на зоните за 

балиране в зоната на ядрото, средната зона и външната 

зона. Размерът на зоните и съответно желаният натиск на 

пресоване могат да се настроят на терминала според 

необходимостта. 

Това позволява едно изключително гъвкаво, стабилно по 

форма пресоване на бали с различен размер с меко и 

среднотвърдо ядро, твърда или мека средна зона и 

твърда външна обвивка.

Променлива камера на балиране

Променливите модели имат три безкрайни ремъка с 

хидравлично регулируем, управляван чрез налягане 

обтегач на ремъците. Плътността на балите може да се 

регулира чрез натиска на пресата по желание и да се 

напасне към структурата на пресования материал. 

Предните три безкрайни ремъка осигуряват сигурното 

завъртане на балите във всяка отделна ситуация – и при 

слама.

EASY MOVE – изтегляща се ножова греда

IMPRESS разполага с разгръщащ се режещ механизъм с 

утвърдената изтегляща се ножова греда EASY MOVE. 

Това означава максимален комфорт на работа: 

Техническа поддръжка на нивото на очите извън 

балиращата камера. 

От опит знаем: Колкото по-голям е броят на ножовете, 

толкова по-важна е лесната техническа поддръжка. С 

IMPRESS техническата поддръжка е детска игра. Също 

толкова иновативна е работата на обръщаемите ножове 

TWIN BLADE, които позволяват двойна устойчивост. 

Допълнителното заточване на ножовете по време на 

работа е вече ненужно.
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MASTER PRO

Необходима мощност 59 kW/80 к.с. 74 kW/100 к.с.

Стандартно управление SELECT CONTROL POWER CONTROL

Брой обороти на задвижването 540 об/мин 1000 об/мин

Брой ножове максимален/Дължина на рязане 16/72 мм 32/36 мм

Широчина на подбирача стандартна/опционално 2.050/2.300 мм 2 300 мм

Гуми стандартни 380/55-17 500/50-17

Програма на ПЬОТИНГЕР

IMPRESS MASTER

Моделите IMPRESS MASTER на ПЬОТИНГЕР се предлагат с 

фиксирана или променяща се камера за бали. Стандартната 

широчина на подбирача е 2,05 м. 

Диаметър на балите Тегло Смазване Ремъци или валяци

IMPRESS 125 F MASTER 1,25 м 4750 кг Централно смазочно устройство Валяци

IMPRESS 155 V MASTER 0,8 – 1,55 м 4750 кг Централно смазочно устройство Безкрайни ремъци

IMPRESS 185 V MASTER 0,9 – 1,85 м 4850 кг Централно смазочно устройство Безкрайни ремъци

IMPRESS PRO 

Нашите IMPRESS PRO се предлагат както с променяща се камера 

за бали, така и с фиксирана. При моделите IMPRESS PRO 

широчината на подбирача стандартно е 2,30 м. 

Диаметър на балите Тегло Смазване Ремък

IMPRESS 125 F PRO 1,25 м 4850 кг прогресивно* Валяци

IMPRESS 155 V PRO 0,8 – 1,55 м 4850 кг прогресивно* Безкрайни ремъци

IMPRESS 185 V PRO 0,9 – 1,85 м 4950 кг прогресивно* Безкрайни ремъци

* автоматично гресиране опционално

Преглед на моделите на рулонните преси

Рулонни балопреси ПЬОТИНГЕР 
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За всички машини на ПЬОТИНГЕР произведени след 1997

Съкращението PÖTPRO означава ПЬОТИНГЕР-Продуктова информация за ПЬОТИНГЕР-професионалисти. Беше 

създаден инструмент, който предоставя за всички машини, произведени след 1997 г., следната специфична за машините 

информация:

СканирайтеQR кода от фирмената табелка със смартфон или таблет, или въведете номера на Вашата 

машина в сайта www.poettinger.at/poetpro удобно у дома.

Вашата машина вече е онлайн.

Цялата информация за Вашата машина.

Веднага ще получите подробна информация за Вашата 

машина.

 Инструкция за експлоатация

 Информация за оборудването

 Проспекти

 Снимков и видео материал.

PÖTPRO – лесно. По всяко време. Навсякъде.
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Стабилни и осветени – готови за работа денем и 

нощем

 Устойчив на съпротивление корпус от двукомпонентна 

пластмаса с гумен кант.

 Всички управления са с осветен графичен дисплей.

 Подчертани бутони със задно осветление за 

оптимална видимост през нощта.

Терминали за управление

Първокачествен комфорт на обслужване

С новото поколение терминали на ПЬОТИНГЕР 

стопанинът може да контролира всичко до най-малкия 

детайл дори и през дългите работни дни. При 

разработването на новия терминал акцентът бе поставен 

върху максималният комфорт на обслужване, 

ергономичността и автоматизацията на отделните 

работни фази.

Терминалите за управление са комфортни помощници на 

тракториста и гарантират контролирана и ефективна 

работа. Новото поколение терминали бе изцяло 

преработено. Резултатът е оптимално съчетана гама от 

управления, която предлага подходящото устройство за 

всяко изискване – от устройството за предварителна 

настройка до нашия собствен ISOBUS терминал.

Терминали за управление ПЬОТИНГЕР
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POWER CONTROL Wireless  

POWER CONTROL Wireless позволява комфортно 

обслужване на самотоварещото се ремарке, дори и извън 

кабината на влекача. Така напр. можете оптимално да 

разтоварвате машини с напречна транспортна лента. 

Обслужващият терминал може да бъде окачен чрез 

колан, което освобождава двете ръце на водача. 

Големият диапазон от 100 м гарантира сигурна връзка 

между влекач, машина и обслужващ терминал.

SELECT CONTROL/COMPASS CONTROL

Ние напълно преработихме управлението за 

предварителна настройка SELECT CONTROL. Стабилният 

терминал разполага с осветен графичен дисплей и 

клавиатура със задно осветление. Вследствие на това 

деветте функционални бутона се виждат добре и на 

тъмно. Със SELECT CONTROL можете лесно да избирате 

предварително функциите на работещите устройства. 

След това управляващият пулт на Вашия трактор ги 

изпълнява. Така уморителното теглене на въжета става 

излишно. Чрез интелигентен брояч на работните часове 

имате перфектен контрол на производителността при 

всяко използване. SELECT CONTROL наблюдава 

състоянието на машината и предотвратява повреди и 

аварии.

За сеялките VITASEM беше разработен новият бордови 

компютър COMPASS CONTROL. Следните функции лесно 

и удобно могат да се изпълнят: Електронно превключване 

при лентова сеитба, помощно средство за развиване, 

брояч на хектарите и километраж.

DIRECT CONTROL

Комфортното електронно управление DIRECT CONTROL е 

разработено специално за обширната програма от 

самотоварещи се ремаркета на ПЬОТИНГЕР. Всички 

функции се избират директно. Така не се налага да 

сменяте постоянно отделните менюта за товарене и 

разтоварване.  

Графичният дисплей и осветлението на клавиатурата 

могат свободно да се настройват. 

 Възможност за директно избиране на осветлението на 

товарното помещение и фаровете.

 Пълни сведения за ремаркето с брояч на превозите.

 Заден превключвател на подовият транспортьор 

(опционално).

 Възможност за директно избиране на двустепенен 

мотор.

 Възможност за директно избиране на самонагаждаща 

се ос.

POWER CONTROL

POWER CONTROL е новият стандарт при всички машини 

на ПЬОТИНГЕР, съвместими с ISOBUS. Общо 23 

разпределени бутона гарантират максимален комфорт 

при работата с машините ПЬОТИНГЕР. С цел 

оптимизиране употребата на всички самотоварещи се 

ремаркета, ПЬОТИНГЕР разшири функциите на 

обслужващия терминал POWER CONTROL.
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ПЬОТИНГЕР улеснява работата с SELECT 

CONTROL

DIRECT 

CONTROL

POWER 

CONTROL 

POWER  

CONTROL 

Wireless

ISOBUS 

CCI 100

NOVACAT X8 – –

NOVACAT X8 COLLECTOR – – –

NOVACAT A10 – –

TOP 1252 C S-LINE – – –

BOSS ALPIN/EUROBOSS / – –

PRIMO L/FARO L/EUROPROFI L –

EUROBOSS D/PRIMO D/FARO D/EUROPROFI D – –

TORRO/JUMBO/JUMBO COMBILINE – –

COMPASS ARTIS

ARTIS PLUS

POWER 

CONTROL 

ISOBUS 

CCI 100

SEED  

COMPLETE

VITASEM/AEROSEM –  към ISOBUS

TERRASEM –    към ISOBUS

 = стандартно,  = опция  

SEED COMPLETE Прецизно земеделие

Посредством предварително изготвени на офис-

компютъра апликационни карти, количеството семена 

може да бъде адаптирано към почвените условия за 

отделните земеделски участъци. За по-късното 

проследяване на процеса данните могат да бъдат 

коригирани на компютъра през по-дълъг период от 

време. Променливото количество семена е бъдещият 

технологичен процес за оптимизацията на реколтата.

ISOBUS Терминал CCI 100

ISOBUS стандартизира електронната комуникация между 

трактори и прикачни машини в цял свят, но и трансфера 

на данни между тези мобилни системи и земеделския 

офис софтуер. Новият ISOBUS-Терминал CCI 100 на 

ПЬОТИНГЕР покрива не само всички функции на 

обслужването POWER CONTROL, но и позволява 

професионалното обслужване на всички машини 

работещи с ISOBUS на различните производители.

Терминали за управление ПЬОТИНГЕР
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ПЬОТИНГЕР Оригинални резервни части

ПЬОТИНГЕР Оригинални резервни части – убеждават с максимална 

функционалност, експлоатационна надеждност и 

производителност. Ние от ПЬОТИНГЕР спазваме тази максима. 

Оригиналните части на ПЬОТИНГЕР са изработени от 

висококачествени материали. Всяка отделна резервна и износваща 

се част е оптимално адаптирана към цялостната система на 

Вашата машина. Различните условия на работа и на почвите често 

налагат индивидуалното адаптиране. 

Мащабът в класическа форма – стандартно оборудване

CLASSIC е класическата линия на резервни и износващи се части на ПЬОТИНГЕР. С нея ние поставяме нови мащаби за 

оригиналните резервни части на ПЬОТИНГЕР по отношение на качеството, отличното съотношение цена-

производителност и надеждността.

Ние спазваме обещанията си 

DURASTAR е иновацията на пазара за износващи части – устойчиви, висококачествени, производителни и надеждни. 

Частите DURASTAR са особено подходящи за всякакви ситуации, в които Вашата машина е подложена на големи 

натоварвания. Особено при експлоатация с износване над средното. 

Неограничената максимална експлоатация,  

екстремните условия на работа и натоварването на машините са нещо нормално за Вас? Тогава с нашата линия 

DURASTAR PLUS Вие сте направили правилния избор. Забележителната производителност комбинирана с максимална 

устойчивост е характерна за износващите части DURASTAR PLUS на ПЬОТИНГЕР. 

„Земеделското ми стопанство е разположено на площ около 60 хектара. 

Работя с култиватора SYNKRO 3030 с режещи пръстени на валяка. DURASTAR 

ралниците на моя култиватор SYNKRO убеждават с много-доброто проникване 

в почвата и тяхната дълготрайност. Дори при много тежките почви и през 

сушавите години качеството на работа е убедително. Ето защо използвам за 

моя SYNKRO 3030 само оригинални резервни части на ПЬОТИНГЕР. 

Оригиналните резервни части на ПЬОТИНГЕР са винаги в наличност и са 

адаптирани към моя SYNKRO 3030.“

Впечатления на клиенти:

Йохан Пфафенедер, Амщетен, Австрия
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DURASTAR

Косачки DURASTAR Ножове 

Разбухвачка DURASTAR Пружинен зъб 10 мм 

DURASTAR

Самотоварещи се 

ремаркета

DURASTAR Самотоварещо се ремарке зъб на подбирач 6,3 мм

EUROPROFI, FARO, TORRO и JUMBO

DURASTAR Нож за самотоварещо се ремарке  

EUROPROFI, TORRO и JUMBO 6 мм

DURASTAR PLUS

Култиватори 

SYNKRO
DURASTAR PLUS Ралници за култиватори SYNKRO

DURASTAR

Плуг  

SERVO

DURASTAR Лемежи за плуг SERVO

DURASTAR Шила за лемеж на плуг SERVO

DURASTAR

Култиватор  

SYNKRO

DURASTAR Ралници за култиватор SYNKRO

DURASTAR Лемежи за култиватор SYNKRO 

Роторна брана  

LION

DURASTAR Зъбци за роторна брана LION

DURASTAR Чистач на валяк за роторна брана LION

DURASTAR Чистач на валяк къса комбинация FOX

ПЬОТИНГЕР резервни части

Обработка на почвата

Зелени площи
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Дългият експлоатационен живот, надеждността и сигурната работа са характерни за всички машини ПЬОТИНГЕР. Ако 

въпреки това възникнат технически проблеми, нашите сервизни партньори по места са на Ваше разположение. 

Центърът за обслужване на клиенти на ПЬОТИНГЕР оказва съдействие при специфични технически въпроси. 

Сервизните техници на ПЬОТИНГЕР са на Ваше разположение в цял свят.

Международна сервизна мрежа – Ние сме там, където сте Вие

Нашите търговци са на Ваше разположение при Вас на място като Ваши партньори в сервизното обслужване. Ние може 

да Ви гарантираме отличен сервиз в над 70 държави в цял свят. В лицето на нашите сервизни партньори ще намерите 

винаги компетентна и надеждна подкрепа. Благодарение на постоянните обучения, провеждани при нас на място, 

нашите търговци са експерти в работата с машините ПЬОТИГНГЕР, което е от изключителна важност за успеха.

Най-бързия път към правилната резервна част 

Притежавате машина на ПЬОТИНГЕР и се нуждаете от правилната резервна или износваща част? Няма проблем: 

Свържете се с Вашия търговец и му дайте номера на машината. С каталога на ПЬОТИНГЕР за резервни части 

„PÖTDOC“ и

номера на машината той може с точност да намери онези части, които действително са били монтирани на Вашата 

машина

към момента на доставката. Това е и вид гаранция, че е поръчана правилната резервна част. Чрез това нововъведение 

ние от ПЬОТИНГЕР отново даваме приоритет

на висококачественото сервизно обслужване.

ПЬОТИНГЕР Логистика на резервните части

Нашият нов международен логистичен център за резервни части в Тауфкирхен (Австрия) работи от март 2017 г.

 6.200 м² складова площ.

 Над 50 000 артикула.

 Ежедневно до 800 доставки.

 Автоматизиран склад за дребни части.

Сервиз & Резервни части
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Центърът за технологии и иновации (ЦТИ) е ядрото на ПЬОТИНГЕР по отношение осигуряване на качеството. Тук 

машините се тестват по отношение на тяхното качество в близки до практиката условия на работа. Изследванията, 

разработките и реализацията са взаимно свързани. 

Изпитателният център е един от най-модерните в света за селскостопанска техника и се ползва с отлична репутация. 

Това е и причината редица международни производители да тестват в него годността на своите продукти в реални 

условия, в това число и редица известни производители на автомобили. 

Изпитателните тестове пестят време и разходи: до 75 процента спрямо полевите изпитания. В кратки времеви 

интервали може да се изпита производителността за целия жизнен цикъл на машините. Това гарантира максимална 

надеждност и безопасност на работа в практически условия. При ПЬОТИНГЕР от всеки нов модел се произвеждат 

най-малко два прототипа. Единият се използва за изпитване в Центъра за технологии и иновации, другият за 

практически полеви изпитания. 

Към системите за изпитване в центъра има симулираща програма с 4-опорен стенд за изпитване в условията на пътен 

транспорт, многоосева симулационна платформа (MAST), изпитателен полигон за изпитване на отделни компоненти, 

климатична камера, стендове за проверка на задвижванията, както и възможности за тестване на електрониката. 

Паралелно с всички тези тестове се провеждат и полеви изпитания. Допълнително получената информация от 

изпитателната техника ни позволява постигането на оптимални резултати за нашите клиенти: Благодарение на своя 

опит ПЬОТИНГЕР е пионер на пазара на ориентираните към процеса решения по отношение на редица централни 

въпроси свързани със земеделието и земеделските площи. „Ние улесняваме работата на нашите клиенти и подобряваме 

качеството им на живот.“

Център за технологии 

и иновации (ЦТИ)
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH 

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Österreich 

Telefon +43 7248 600-0

Fax +43 7248 600-2513

info@poettinger.at

www.poettinger.at

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11

5413 Birmenstorf (Kt. Aargau)

Schweiz 

Telefon +41 56 201 41 60

Fax +41 56 201 41 61

info@poettinger.ch

www.poettinger.ch

PÖTTINGER Deutschland GmbH

Servicecenter Landsberg

86899 Landsberg am Lech 

Spöttinger Straße 24 

Telefon +49 8191 9299-0

Fax +49 8191 59656

www.poettinger.at

Verkaufs- und Servicecenter Recke

49509 Recke 

Steinbecker Straße 15 

Telefon +49 5453 9114-0

Fax +49 5453 9114-14

www.poettinger.at


