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Програмата на ПЬОТИНГЕР

Селско стопанство

Зелени площи

Други теми

Така ще се ориентирате:

Цялата информация относно технически данни, размери, тегло, производителност и т.н., 
както и илюстрациите, са приблизителни и необвързващи. Показаните на илюстрациите 
машини не са специфично оборудвани за конкретна държава и може да включват и 
нестандартно оборудване, респ. да не са налични във всеки регион. Търговски партньор на 
ПЬОТИНГЕР ще се радва да Ви консултира.
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PÖTTINGER Grieskirchen (ΑT)

Markus BaldingerJörg Lechner Gregor DietachmayrHerbert Wagner Wolfgang Moser

По-успешни с ПЬОТИНГЕР

Този лозунг обещава полза за нашите клиенти. С отличните работни резултати и производителност на нашите 

машини ние осигуряваме успеха на нашите клиенти. Нашата цел е да улесним Вашата работа и да дадем 

възможност за устойчиво земеползване. 

Като семейна фирма с дългогодишни традиции имаме изключително голям международен опит. Следователно 

предлагаме много широк асортимент, за да отговорим максимално на многообразието от различните условия на 

живот и работа. Продуктовата гама е толкова разнообразна, колкото и потребностите на нашите клиенти:

В отговор на заявката, която направихме за „най-добра почва“ – разработихме интелигентни системи и машини за 

земеделието.

Икономическият успех е в тясна връзка с „най-добрия фураж“. Перфектно съгласуваното оборудване за събиране 

на материала от тревните площи дава тук ценен принос.

С ПРОГРАМАТА на ПЬОТИНГЕР за земеделие и зелени площи отговаряме перфектно на Вашите.

Фирма с традиции и прогрес
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PÖTTINGER Vodňany (CZ) 

PÖTTINGER Bernburg (DE)

Основни моменти от фирмената история

1871 Основаване на фирмата от Франц Пьотингер в Грийскирхен (Австрия) – фуражна техника.

1941 Разширение на производствените капацитети чрез придобиването на леярната в Грийскирхен.

1960 Изграждане на нов завод в Грийскирхен (Австрия) – централния офис днес.

1975 Започване на работа в областта на почвообработката чрез придобиване на Баварската фабрика за 
плугове в Ландсберг на Лех (Германия).

2001 Придобиване на завода за изсяваща техника в Бернбург (Германия).

2007 Изграждане на завода във Воднани (Чехия) като експертен център за почвообработка.

2017 Пускане на логистичен център за резервни части в Тауфкирхен на Тратнах (Австрия).

2018 Откриване на новите монтажни и логистични помещения в Грийскирхен (Австрия).

2021 Откриване на завода в Санкт Георген (Австрия) като експертен център за балиращи преси за кръгли 
бали и високопроизводителни сеносъбирачи.

2021 Разширяване на продуктовата гама с машини за отглеждане на култури.

ПЬОТИНГЕР
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Дискови брани –
витализиране на почвата

Компактната дискова брана 
TERRADISC е разработена за 
обработка на стърнища и за обща 
подготовка на семенното легло. 
Компактната конструкция, както и 
агресивната позиция на дисковете, 
осигуряват безопасно проникване в 
почвата и добро размесване на 
остатъците от реколтата.

Плугове –
перфектно интегриране

Чрез обработката с плуг постигате 
чиста земеделска площ. Чрез 
процеса на завиване се внасят 
едновременно торове, остатъци от 
реколтата и растения. 
Преораването на полето има важен 
принос за регулиране на плевелите 
и борбата с вредителите и 
болестите. 

Най-добрата почва

Почвата е в основата на селското и горското стопанство и спада към един от най-важните ресурси в света, с 
възможност за увеличаване само в ограничена степен. Почвите са основата на нашия живот, тъй като предоставят 
базата за хранителните продукти и фуража. Здравата почва е предпоставка за оптимален добив.

Култиватори –
аериране на почвата

Плиткото смесване на остатъците 
от реколтата повишава почвеното 
плодородие и предпазва от ерозия. 
Чрез култиватора се прекъсва 
действието на капилярите и влагата 
се запазва. Нашият култиватор 
SYNKRO се предлага като 
двугредово или тригредово 
изпълнение. Нашите прикачни 
култиватори TERRIA се 
присъединяват с три и четири реда 
работни органи. С разнообразните 
задни валяци се създават идеални 
условия за покълване на семената 
на полукултурни видове плевели и 
изпаднали зърна. 
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ПЬОТИНГЕР Земеделие

Роторни брани –
подготовка на почвата

Оптималното разрохкване, добро 
размесване и изравняване са 
базата за успешна сеитба. 
Роторната брана и сеялката са 
мощна и икономична комбинация за 
перфектна сеитба. ПЬОТИНГЕР Ви 
предлага индивидуално решение за 
всяка почва и за всяко стопанство.

Къси комбинации – 
фино разрохкано семенно 
легло 

По избор се предлагат късите 
комбинации FOX със зъбци за 
разрохкване и FOX D с дискове. С 
късите комбинации, адаптирани 
към Вашите изисквания, печелите 
от плавната и спестяваща гориво 
подготовка на семенното легло. В 
комбинация със сеялка на 
ПЬОТИНГЕР тандемът се превръща 
в икономична комбинация за 
сеитба.

Механични сеялки – 
равномерно полагане на 
семената

Механичните сеялки убеждават с 
максимална функционалност, 
експлоатационна безопасност и 
производителност. 
Уникални дозиращи системи, 
равномерно полагане на семената и 
комфортно обслужване са част от 
отличителните характеристики на 
нашите механични сеялки.

Пневматични сеялки – 
прецизна работа

Нашите модели на пневматични 
сеялки са разработени за сеитбата 
на зърно и царевица (единично 
полагане). Уникалната концепция на 
сеялките AEROSEM съчетава в себе 
си сеитбата на зърно и царевица. 
Прецизно работещото, универсално 
дозиране и перфектните системи на 
работните органи гарантират 
прецизно полагане на семената.

Мулчиращи сеялки – 
перфектна сеитба

С концепцията за мулчиране 
TERRASEM се обединяват 
операциите почвообработка, 
уплътняване на почвата и изсяване 
в една машина. Ефективната 
компактна дискова брана или 
опционалния Low disturbance WAVE 
DISC, уникалните притъпкващи 
гумени колела, както и перфектният 
изсяващ ботуш се грижат за 
оптимален работен резултат.

Механични 
машини за отглеждане на 
култури – ускоряване на 
растежа на растенията

Механичните машини за отглеждане 
на култури допълват нашата 
разнообразна продуктова програма 
в областта на земеделието. За да 
отглеждате и предпазите Вашите 
ценни култури, можете да разчитате 
на нашето окопно устройство 
FLEXCARE, роторния култиватор 
ROTOCARE и решетъчната брана 
TINECARE.
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1330 mm / 2200 mm

Перфектно сработване

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.

Лесно регулиране

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

n Лесно и обмислено регулиране на плуга
n Гъвкаво и пестящо време прикачане към модерните 

геометрии на тракторите
n За перфектен работен резултат

Дълготрайност 

n Висока якост на плуговата греда в зоната на най-
голямо огъване

n Вътрешният ремък увеличава съпротивлението на 
огъване до 25 %

n Оптимално разпределение на силите и устойчивост 
благодарение на непрекъснатото укрепване на 
основната рама

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb   8 21.10.21   07:06



9

Предпоставка за успех

Перфектен резултат

За да може да гарантира най-добрия работен резултат, 
ПЬОТИНГЕР предлага правилните плужни тела за 
всички видове почви и експлоатационни условия. 
Различно дългите и огънати форми на телата се 
предлагат като изпълнение от цял лист ламарина или 
лентови тела. Може да се реализира плитка или 
дълбока оран, при постоянно качество.

TRACTION CONTROL 

TRACTION CONTROL като опция при SERVO 45 M / 45 S 
и SERVO T 6000 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 спестява 
гориво до 3,5 л/хектар. 

Защита от камъни SERVO NOVA

n Не е необходимо големите камъни да се изваждат 
или освобождават. Така се щади целият плуг.

n При задействане налягането постепенно намалява 
– за сигурно забиване на тялото на плуга в трудни, 
сухи почви.

n Моментът на задействане може да бъде отчетен и 
настроен бързо и лесно на манометъра на рамата.

Регулиране на работната ширина 
SERVO PLUS

С хидравличното регулиране на работната ширина 
SERVO PLUS плугът може винаги да се адаптира точно 
към почвените условия. 

n Винаги оптимално натоварване на трактора и оран
n Автоматично едновременно регулиране на всички 

точки на регулиране
n Оптимално адаптиране към мощността на трактора, 

наклонени терени и контури на полето
n Лесно изораване на наклонени повърхности и по 

края на полето
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Преглед на моделите

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. 

Навесни плугове SERVO със степенно регулиране на 
работната широчина

Гредата в нашите плугове SERVO от сериите 25 до 45 S е усилена отвътре 
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. 

Работни тела Отстояние на корпуса Необходима мощност

SERVO 25 2/3/4 85/95/102 см 37 kW / 50 к.с.

SERVO 35 3/4/5 95/102 см 59 kW/80 к.с.

SERVO 35 S 4/5/6 95/102 см 81 kW/110 к.с.

SERVO 45 M 4/5/6 95/102 см 102 kW/140 к.с.

SERVO 45 S 4/5/6 95/102 см 125 kW/170 к.с.

Работни тела Отстояние на корпуса Необходима мощност

SERVO 25 NOVA 2/3/4 85/95/102 см 37 kW / 50 к.с.

SERVO 35 NOVA 3/4 88/95/102 см 59 kW/80 к.с.

SERVO 35 S NOVA 4/5 88/95/102 см 88 kW/120 к.с.

SERVO 45 M NOVA 4/5 95/102 см 110 kW/150 к.с.

SERVO 45 S NOVA 4/5/6 95/102 см 125 kW/170 к.с.
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Навесни обръщателни плугове

SERVO PLUS NOVA – хидравличните мултиталанти
Плуговете с хидравлично регулиране на работната широчина и хидравлична 
защита от камъни предлагат оптимална безопасност и гъвкавост.

Работни тела Отстояние на корпуса Необходима мощност

SERVO 35 PLUS 3/4 95/102 см 59 kW/80 к.с.

SERVO 35 S PLUS 4/5 95/102 см 81 kW/110 к.с.

SERVO 45 M PLUS 4/5/6 95/102 см 102 kW/140 к.с.

SERVO 45 S PLUS 4/5/6 95/102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO PLUS – навесни плугове с хидравлично 
регулиране на работната широчина
Нашият плуг се адаптира индивидуално към почвените условия и работните 
дълбочини. Широчината на рязане на първото тяло, теглителният център и 
другите работни тела се регулират автоматично.

Работни тела Отстояние на корпуса Необходима мощност

SERVO 35 PLUS NOVA 3/4 88/95/102 см 59 kW/80 к.с.

SERVO 35 S PLUS NOVA 4/5 95/102 см 88 kW/120 к.с.

SERVO 45 M PLUS NOVA 4/5/6 95/102 см 110 kW/150 к.с.

SERVO 45 S PLUS NOVA 4/5/6 95/102 см 125 kW/170 к.с.
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Мощен партньор

Лесно и икономично приложение, надеждното използване в тежки условия, както и
убедителен работен резултат – всичко това са съществени фактори, които бяха взети под внимание при 
разработването на SERVO T 6000. Новата концепция на плуговата греда представлява предпоставка за 
непрестанна експлоатация в продължение на много години.

До 500 к.с.

Подготвихме се за бъдещето. Нарастващите 
изисквания за високопроизводителна работа води до 
по-големи номинални мощности при тракторите. Със 
здравата греда, допълнителната напречна подпора за 
укрепване и двусрезните държачи за долното рамо на 
навесната система могат да се реализират максимални 
теглителни сили. Винтовите съединение са така 
позиционирани, че да не отслабват плуговата греда. 
Стабилните стойки на телата безопасно предават сили 
към плужното тяло.

Предна навесна система на плужната 
греда

За да може да поема още по-добре натоварванията, 
действащи при работа, конструкцията на плужната 
греда беше оптимизирана. Конструкцията е 
разположена по дължината на действащите сили, при 
това отклоненията се намаляват до минимум. 

n Праволинейно предаване на теглителните сили чрез 
стабилизатора по посока на задната ос на трактора

n Изключителна стабилност и безопасност при работа
n Щадене на компонентите и частите на прикачването

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb   12 21.10.21   07:06



13

Полунавесни обръщателни плугове

SERVO T 6000

SERVO T 6000 e резултат от дългогодишния опит с плугове и интензивна работа по разработка във фирма 
ПЬОТИНГЕР. Основната рама и защитата от претоварване NOVA бяха основно преработени и представляват 
необходимата предпоставка за надеждно използване.

Работни тела Отстояние на корпуса Необходима мощност

SERVO T 6000 6/7/8/9 102 см 118 kW / 160 к.с.

SERVO T 6000 NOVA 6/7/8 102 см 140 kW/190 к.с.

SERVO T 6000 PLUS 6/7/8/9 102 см 125 kW/170 к.с.

SERVO T 6000 PLUS NOVA 6/7/8 102 см 147 kW/200 к.с.
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Аериране на почвата
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Регулирате, без да слизате

Хидравличното адаптиране на дълбочината 
(опционално) дава възможност за гъвкава настройка 
при различни експлоатационни и почвени условия. 
Лесно и бързо – удобно от мястото на водача на 
трактора.

Култиватор

Култиваторите SYNKRO на ПЬОТИНГЕР са разработени за съвременна обработка на стърнища и са подходящи 
както за плитко, така и за дълбоко обработване на почвата. При конструкцията особен акцент е поставен на 
плавната работа и ниския разход на гориво.

Изпробвано на всякакви почви

Серията SYNKRO е налична в комбинация с работни 
органи тип „длетовиден“ и тип „пачи крак“. 
Регулирането на височината на крилата, а с това и 
наклон на крилата, позволява оптимално поведение 
при проникване в почвата и превъзходен ефект на 
размесване. Допълнително позицията на носача може 
да се адаптира към експлоатационните условия.
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Типове работни органи за практиката 

За най-трудни условия се предлагат различни типове 
работни органи с множество износоустойчивости. 
Работните органи тип „длетовиден“ и тип „пачи крак“ се 
предлагат с износоустойчивости CLASSIC, DURASTAR и 
DURASTAR PLUS. Работен орган тип „длетовиден“ с 
качество DURASTAR.

Култиватори

с покритие
DURASTAR PLUS

със стандартно твърдо 
покритие 

DURASTAR износващи се части

n Висококачествен основен материал и твърда сплав 
за върха и крилата

n Значително по-голяма дълготрайност за по-
надеждна работа

n DURASTAR за до 4 пъти по-голяма дълготрайност
n DURASTAR PLUS за до 6 пъти по-голяма 

дълготрайност
n Постоянната форма позволява по-добро проникване 

в почвата и ниска използвана теглителна сила за 
целия експлоатационен живот

Защита от камъни NONSTOP 

Пружинните зъбци на SYNKRO NOVA гарантират 
„НОНСТОП култивиране“ върху каменисти почви.

n Силата на активиране от 550 кг се намалява при 
повдигане на тялото на плуга – без издърпване или 
разхлабване на големи камъни

n Допълнителната механична защита предпазва от 
претоварване 

n Защита от претоварване на дисковете за 
изравняване
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Преглед на моделите

SYNKRO – двугредови навесни култиватори
Култиваторите SYNKRO на ПЬОТИНГЕР са разработени за съвременна 
обработка на стърнища. Нашата компактна двугредова 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

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

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 – тригредови навесни култиватори
Култиваторите SYNKRO с три реда работни органи можете да използвате 
както за плитка, така и за дълбока обработка на почвата. С помощта на 
централна система за регулиране адаптирате работната дълбочина бързо и 
лесно.
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Триредови и четириредови прикачни култиватори

Прикачният култиватор TERRIA има широк спектър на приложение в почвообработката. Имате богат избор – от слята 
обработка на стърнища до дълбоко разрохкване на почвата. Пълна гъвкавост на приложение, удовлетворяваща и 
най-високите изисквания.

За да се осигури възможно най-малкият радиус на 
обръщане, колелата са интегрирани в работната зона – 
резултатът е по-компактна обща дължина.
TERRIA е серийно оборудван с ходова част с 2 колела, 
6-метровите машини се предлагат опционално с ходова 
част с 4 колела. Тя осигурява голяма контактна 
повърхност на гумите дори и по този начин – максимална 
защита на почвата.

Работните органи на прикачния култиватор TERRIA са 
разположени симетрично по дължината на централната 
мислена линия. Това гарантира равномерно обработване 
на почвата дори и при обработка на слята повърхност.
Благодарение на оптималното разпределение на 
мощността, машината остава стабилна в земята – това 
предотвратява люлеенето и по този начин гарантира 
постоянно качество на работа.
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аптируем и ин р  
на тег и а

Тегличът е снабден с хидравличен цилиндър, за да 
следва контурите на полето в посока на движението. 
Цилиндърът може да бъде захванат и посредством 
въртящи се клипси, за да може собствената тежест на 
култиватора да се прехвърля към задната ос на трактора. 
Това намалява разхода на гориво и спомага за 
увеличаване на печалбата Ви.

TERRIA

Убедително от всяка  
гледна точка

Перфектното адаптиране към почвата е предпоставка за 
равномерна работа на една и съща дълбочина по цялата 
работна широчина – защото всеки квадратен метър 
почва е ценен. Успоредно с новоразработените копиращи 
колела, изцяло хидравличното регулиране на 
дълбочината осигурява бързо и точно най-добрия 
резултат.

Работна широчина Зъбци Широчина на 
междуредието

Необходима мощност

TERRIA 4030 4,0 m 13 31 см 132 kW/180 к.с.

TERRIA 5030 5,0 м 17 29 см 165 kW/225 к.с.

TERRIA 6030 6,0 м 21 29 см 198 kW/270 к.с.

Работна широчина Зъбци Широчина на 
междуредието

Необходима мощност

TERRIA 4040 4,0 m 13 31 см 147 kW/200 к.с.

TERRIA 5040 5,0 м 17 29 см 183 kW/250 к.с.

TERRIA 6040 6,0 м 21 29 см 200 kW/300 к.с.

TERRIA 1030

TERRIA 1040
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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 икономична комбинация за 
сеитба.

Дискови работни органи FOX D

n При FOX D дисковете спомагат за подготовката на 
почвата. Те лагеруват в гумени елементи с 
възможност за регулиране на височина и са 
подходящи за ползване при леко каменисти почви. 

n Дисковете са с диаметър от 410 мм и с лагеруване, 
което не се нуждае от поддръжка.

Зъбци за разрохкване FOX

n FOX е оборудван със зъбци за разрохкване, 
разположени на два реда, осигурявайки 
финораздробено семенно легло. 

n Зъбците могат да бъдат регулирани на три степени и 
са особено подходящи за леки до средни почви и 
при незначителни остатъци от реколтата.

n Опционално: Челен ребрен валяк за точно водене в 
дълбочина и повишаване на товароносимостта 
върху леки, песъчливи почви.
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Икономичността на фокус

n При разработването на новите къси комбинации на 
ПЬОТИНГЕР особено внимание бе обърнато на 
компактните размери и ниското съпротивление при 
теглене.

n Дискове при FOX D или пружинните зъбци за 
разрохкване с регулиране на агресивната позиция 
при FOX позволяват ефективна подготовка на 
семенното легло с по-ниски разходи на единица 
площ (хектар).

Максимална гъвкавост на приложение

n В комбинация със сеялка на ПЬОТИНГЕР тандемът 
се превръща в икономична комбинация за сеитба и 
с триточково прикачване.

n За смесването на остатъците от реколтата в почвата 
машината може да се придвижва и самостоятелно.

n Сеялката се прикача или при уплътнитняващият 
валяк, или посредством HYDROLIFT.

n Комбиниране с навесна система VITASEM, 
надстройка VITASEM, както и сеялки AEROSEM

Къси комбинации

Плавна работа

n Използването на по-малки трактори води до 
намаляване разхода на гориво и ефективна 
подготовка на семенното легло. 

Комфортно управление

n Късата рама е оборудвана с тристепенно изтегляща 
се, подвижна монтажна планка на долния 
съединителен прът. 

n Двете различни позиции на горната прикачна точка 
допълнително улесняват монтажа и напасването 
към всеки трактор.
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Умела подготовка на семенното легло
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То а с а а и еа ната смес а 
му иране

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 мултиталант. В резултат 
се създава икономична мулчираща сеялка.

Гарантира максимални работни резултати

Марков знак на нашата къса комбинация FOX, която е 
оборудвана със зъбци за разрохкване или с дискове, е 
късата конструкция. С тези комбинации за сеитба 
можете да достигнете и високи скорости на работа. В 
леки, песъчливи почви, зъбците за разрохкване 
подготвят финораздробено семенно легло. Ако е 
необходимо обработване на органична маса, то с 
дисковете на FOX D Вие сте направили правилния 
избор.

Прикачни устройства – изборът е Ваш

Според типа почва ПЬОТИНГЕР предлага широк 
асортимент прикачни устройства за перфектен работен 
резултат с желаната структура на раздробяване. 
Цялата гама на валяците се характеризира с прецизна 
обработка и здрава конструкция. Лесното централно 
регулиране на всички чистачи се предлага серийно.

Къси комбинации

Работна и транспортна 
широчина

Работни 
органи

Разстояние между 
работните органи

Работна 
дълбочина

Необходима 
мощност

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 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.
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Оживяване на почвата

Компактната дискова брана TERRADISC е разработена за обработка на стърнища и за обща подготовка на 
семенното легло. Компактната конструкция, както и агресивната позиция на дисковете, осигуряват безопасно 
проникване в почвата и добро размесване на остатъците от реколтата.

Перфектно вземане на почвата поради 
агресивната позиция на диска

Работа без задръстване поради големите 
свободни пространства

Дълъг експлоатационен живот, дължащ се на 
закалените и ковани части

Култивирана почва – равномерен почвен хоризонт 
за обработка и безопасно нарязване 

Необработена почва

Интензивно смесване

Доказалата се система TWIN Arm на ПЬОТИНГЕР: две масивни, ковани опорни рамена са заварени към широка 
опорна планка. Вследствие на това дисковете винаги запазват позицията и настройките си.
Равномерната хоризонтална обработка се постига както при плитка, така и при дълбока обработка. Гарантира се 
перфектно проникване в почвата. Интензивното смесване се извършва надеждно и при тежки, сухи условия и 
големи остатъци от реколтата.
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Дискови брани

Работна широчина Брой дискове Диаметър на дисковете Необходима мощност 
над

TERRADISC 8001 T 8,0 м 64 580 мм 198 kW/270 к.с.

TERRADISC 10001 T 10,0 m 80 580 мм 265 kW/360 к.с.

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.

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.

K = сгъваеми, T = прикачни, сгъваеми

TERRADISC – несгъваеми компактни дискови брани
Късата конструкция е съществена характеристика на компактните дискови 
брани на ПЬОТИНГЕР. Възможност за работни дълбочини от 3 до 12 см. 
Разместването на агресивно разположените работни органи осигурява 
добро смесване на почва със слама. 

TERRADISC T – прикачни компактни дискови брани
TERRADISC Т – с работна широчина от 8 до 10 м. TERRADISC Т се 
транспортират с транспортно шаси. Благодарение на това се щади 
навесната система на трактора и се намалява уплътняването на почвата в 
зоната на обръщане.

TERRADISC K / T – сгъваеми/прикачни компактни 
дискови брани
TERRADISC K – с работна широчина от 4 до 6 м и с повишена маневреност 
в резултат на триточковото прикачване. TERRADISC T се транспортират с 
транспортно шаси.
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Задни валяци

Режещ уплътняващ валяк

Валякът оставя почва, уплътнена на ивици: Подобрява 
абсорбирането на водата и аерирането на самата 
почва. Идеалният валяк, когато почвата е камениста и 
влажна. 

Тръбен валяк

Тръбният валяк е идеалното прикачно устройство, 
когато обработвате сухи, нелепкави почви. Валякът е 
оборудван с усилени пръти за оптимално уплътняване. 

Двоен тръбен валяк

Чрез люлеещата функция двойният тръбен валяк 
осигурява оптимално адаптиране към терена и 
раздробяване.

Насичащ пръстеновиден валяк

С насичащия пръстеновиден валяк ще постигнете 
ивично уплътняване на почвата. По този начин водата 
се усвоява по-добре. Правилният избор, когато 
обработвате сухи, тежки почви.
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Валяк TANDEM с U-профил 

U-профилите се запълват с пръст по време на работа. 
Директният контакт пръст–пръст осигурява щадящо 
ивично уплътняване и добро индивидуално задвижване. 
Прикачно устройство с висока товароносимост, дори за 
лесни условия.

Култиватори / Дискови брани

Валяк TANDEM CONOROLL 

Благодарение на двата валяка, TANDEM CONOROLL 
убеждава с добра товароносимост. Това го прави 
подходящ и за леки почви. Това гарантира 
безпроблемна експлоатация дори и при примеси от 
камъни.

Двупосочен уплътняващ валяк

Двупосочните уплътняващи валяци размесват особено 
интензивно – идеални за леки до тежки почви. 
Плевелите се изкореняват и изваждат на повърхността. 

Гумен уплътняващ валяк

Перфектният валяк за силно променящи се почви. 
Специално разработени за използване с прикачни 
машини с добра товароносимост. Специалният профил 
дава възможност за ивично уплътняване на почвата.

CONOROLL валяк 

Поради формата на CONOROLL дъждовната вода 
прониква в профила на валяка в земята. Водата се 
оттича контролирано. Идеалният валяк за тежки до 
среднотежки почви. 
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Мултиталантът в земеделието

Икономичност на работния процес

MULTILINE представлява прикачна машина. В резултат 
е постигнато ниско натоварване на задния мост на 
трактора, което дава възможност за висока 
производителност на единица площ и с по-малки 
трактори. 

Стабилност при транспорт

В зоната на обръщане и по време на транспорт 
TERRADISC MULTILINE се носи от притъпкващи гумени 
колела и тежестта се разпределя по цялата работна 
широчина.
Притъпкващите гумени колела осигуряват висока 
стабилност на пътя.

С навесните сеялки VITASEM ADD или AEROSEM ADD сте подготвени за многообразието – от обработка на 
стърнища до мулчирана сеитба.
Само за няколко минути прикачната дискова брана TERRADISC се превръща в икономична, напълно функционална 
мулчираща сеялка.
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Концепция MULTILINE

Работна 
ширина

Транспортна 
широчина

Брой 
дискове

Диаметър
на дисковете

Разстояние
между дисковете

Необходима 
мощност

TERRADISC 3001 MULTILINE 3,0 м 3,0 м 24 580 мм 125 мм 70 kW/95 к.с.

TERRADISC 4001 MULTILINE 4,0 м 4,0 м 32 580 мм 125 мм 100 kW/135 к.с.

Лесно окачване

n Теглич с прикачване на долното рамо на навесната 
система

n Управлението на подемния механизъм на 
оборудването MULTILINE се извършва чрез 
двойнодействащо управляващо устройство.

n Възможност за лесно и бързо комбиниране с 
навесна сеялка VITASEM ADD или AEROSEM ADD

TEGOSEM 200 за MULTILINE

n Равномерно разпределение на семената
n Електрическо дозиране с два серийни, 

различни изсяващи вала (фино, грубо дозиране)
n Удобно обслужване посредством терминал за 

управление
n Сензори на ходовата част позволяват стартиране и 

спиране на дозирането
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В една работна операция

Сеитбеният агрегат за междинни култури TEGOSEM съчетава обработката на почвата и разпръскването на 
междинни култури в една работна операция, като така пести време и разходи. TEGOSEM може да се комбинира 
както с роторни брани LION, къси комбинации FOX, дискови брани TERRADISC, с култиваторите SYNKRO, така и с 
мулчиращи сеялки TERRASEM. Сеитбеният агрегат може да се използва на триточкови и прикачни машини.

Серийно оборудване и управление

n Контрол и наблюдение на изсяващите валове, както 
и електронно регулиране на разпръскваното количество

n Функция за предварително дозиране и управление 
на носа

n Тест за завъртане – завъртане само с едно 
натискане на бутон

n Изпразване на остатъчното количество и функция 
за изпразване

n Сензор за ниво на напълване
n DGPS сензор за подадения сигнал от скоростта
n Сензори на горния съединителен прът, респ. шасито 

за стартиране и спиране на дозирането
n Безопасно повдигане чрез платформа за управление
n Изсяващо колело за фини семена и изсяващо 

колело за груби семена

Обзор на предимствата на  
TEGOSEM за LION

n Обработка на почвата и сеитба с едно минаване
n Бърза и рентабилна сеитба на междинни култури
n Подаване на семена по избор преди или след 

ремаркето
n Изходите са монтирани близо до прикачното 

устройство, което гарантира равномерно поникване 
на семената

n Зареждаща стойка с държач за удобно и безопасно 
пълнене

n Като допълнително оборудване за всички 
съществуващи прикачни устройства

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb   30 21.10.21   07:08



31

Сеитбен агрегат за междинни култури

Прецизно изсяване

С TEGOSEM семената се разпределят равномерно. 
Дозирането се задвижва електрически. Двата различни 
изсяващи вала, които са стандартно изпълнение, 
позволяват прецизно дозиране на семената (фино, 
грубо дозиране) дори при малки количества на 
засяване. Това се постига с помощта на осем
разпределящи семенни изхода. 

Надеждно разпределение на семената 

Семената се разпределят пневматично чрез 
разпределителни ламарини. Това гарантира прецизното 
и независимо от вятъра изсяване на семената. 
Разпределителните ламарини могат да бъдат 
регулирани чрез завъртане на валовете под ъгъл. До 
4,0 м работна широчина задвижването на вентилатора 
е електрическо, над 5,0 м – хидравлично. 

Съвместимост на TEGOSEM:

За машини тип Навесна 
система за 
трактор

Задвижване на 
вентилатор

Разполагане в 
кутията

Обем на кутията 
(литри)

Тегло 

TEGOSEM 200

LION 303 / 353 / 3002 
/ 4002 
FOX 300 / 400 
FOX 300 D / 400 D

несгъваеми
в триточковото 
окачване

електрическо
задвижване на 
вентилатора

Прикачно 
устройство

200 145 кг

TEGOSEM 200
SYNKRO 2520 
SYNKRO 3020 / 3030 
SYNKRO 3530

несгъваеми
в триточковото 
окачване

електрическо
задвижване на 
вентилатора

Прикачно 
устройство

200 125 кг

TEGOSEM 200
TERRADISC 3001
TERRADISC 3501
TERRADISC 4001

несгъваеми
в триточковото 
окачване

електрическо
задвижване на 
вентилатора

Прикачно 
устройство

200 125 кг

TEGOSEM 200 TERRADISC 4001
сгъваеми
в триточковото 
окачване

електрическо
задвижване на 
вентилатора

централен държач 
TD

200 125 кг

TEGOSEM 200
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

сгъваеми
в триточковото 
окачване

хидравлично
задвижване на 
вентилатора

централен държач 
TD

200 135 кг

TEGOSEM 500
TERRADISC 4001
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

сгъваеми
прикачни

хидравлично
задвижване на 
вентилатора

Теглич 500 240 кг

TEGOSEM 500

TERRASEM C CLASSIC 
TERRASEM R / C
TERRASEM R / C 
FERTILIZER

несгъваеми 
/ сгъваеми 
прикачни

хидравлично 
задвижване на 
вентилатора

Теглич 500 240 кг
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Идеални условия за покълване

Предимствата, които отличават роторните брани на ПЬОТИНГЕР, са интензивното раздробяване за най-добро 
разрохкване и висококачествено смесване. В комбинация със сеялка ПЬОТИНГЕР се създава ефективен и 
икономичен тандем за Вашата перфектна сеитба.

Задвижването на роторите –  
сърцето на машината

n Дебелостенен картер на редуктора от 
дребнозърнеста стомана – особено устойчива на 
усукване

n Едрогабаритни зъбни колела директно над лагерния 
възел

n Дълго вътрешно назъбване за неподвижна сглобка 
на роторния вал

n Лагерната черупка е заварена със средното ребро и 
дъното на черупката; точни междуосия от ротор до 
ротор

n Директно предаване на мощността от скоростната 
кутия към цилиндричните зъбни колела

n Конусовидни ролкови лагери със здрава, монолитна 
лагерна черупка

n Долните лагери са разположени близо до носача на 
зъбците

n Голямо разстояние между горния и долен лагер, 
което спомага за намаляване на натоварването
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Ефективност по цялата работна ширина 

Всички изсяващи ботуши винаги се движат върху 
обработена почва – дори в най-външната гранична 
зона. По този начин зададената работна широчина на 
роторните брани LION се спазва и обработва прецизно:

n LION 3,0 м -> Ефективна работна широчина 2,99 м
n LION 4,0 м -> Ефективна работна широчина 3,99 м
n LION 5,0 м -> Ефективна работна широчина 4,99 м
n LION 6,0 м -> Ефективна работна широчина 5,99 м

Свръзката между преградите осигурява 
експлоатационна безопасност и комфорт 
при работа

Преградата се настройва автоматично на съответната 
работна дълбочина.

n Винаги перфектно настроена преграда чрез 
директно управление на прикачното устройство

n Не е необходимо допълнително настройване

Вградени носачи на зъбците

n Благодарение на интегрирани носачи на зъбците в 
корпуса не се заклещват камъни и се избягва 
навиването на остатъци от реколтата

n Закалени работни органи с дебелина 15 или 18 мм, 
монтирани централно само с два болта – лесни за 
поддържане

n Бърза смяна на зъбци (опция)
n Болтовете и шарнирните скоби са предпазени от 

замърсяване и саморазвинтване

Роторни брани

Оптимално разрохкване 

n Перфектно взаимодействие между зъбците и 
преградата за оптимално разрохкване

n Скосена предна част – безпрепятствено 
преминаване на потока пръст, с което се 
предотвратява задръстване

n Оптимално смесване и разрохкване в 
хоризонталната линия на семената – по цялата 
работна ширина
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Идеални предпоставки за кълнене
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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 с несгъваема конструкция
Лесно прикачане към различни трактори с различни диаметри на колелата.
n Планки на долния съединителен прът, които могат да бъдат изтеглени 

без инструменти
n Винаги идеалната настройка на припокриването на карданния вал
n Люлееща опция на лостовете на долния съединителен прът между 

трактора и роторната брана

Роторни брани

Работна широчина Ротор Зъбци Необходима 
мощност до

Роторни брани със сгъваема конструкция

LION 403 C 4,00 м 16 15 x 330 мм 235 kW/320 к.с.

LION 503 5,00 м 20 15 x 330 мм 235 kW/320 к.с.

LION 6002 6,00 м 20 18 x 340 мм 368 kW/500 к.с.

Роторни брани със сгъваема конструкция
Новите сгъваеми модели LION C – за перфектно прикачане към трактор 
посредством подвижен лост на долния съединителен прът
n Компактна конструкция – сгъваема рамка, монтирана директно на 

ротационните работни органи
n Възможност за паркиране на роторната брана във висока позиция – за 

максимално спестяване на място
n За допълнителна експлоатационна безопасност и комфорт при работа: 

Опционално мониторинг на температурата и хидравлично регулиране на 
дълбочината (в комбинация с моделите на ПЬОТИНГЕР AEROSEM F с 
преден бункер)
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Задни валяци

Според типа почва ПЬОТИНГЕР предлага широк асортимент прикачни устройства за перфектен работен резултат 
с желаната структура на раздробяване. Цялата гама на валяците се характеризира с прецизна обработка и здрава 
конструкция.

Тръбен валяк

Идеалният валяк за обработка на сухи, нелепкави 
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 уплътнено 
семенно легло 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 не се повдигат груби буци пръст – 
оптималното капилярно въздействие за успешно 
засяване се запазва. Зъбите са закалени, по желание 
се доставят чистачи с покритие. 
Диаметър: 420, 500 и 550 мм
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Роторни брани

Гумен уплътняващ валяк

Този валяк е идеален за силно променящи се почви. 
Специално разработен за използване с прикачни 
машини, които достигат раниците на товароносимостта 
при други типове валяци. Диаметърът от 585 мм и 
специалният профил дават възможност за ивично 
уплътняване на почвата. 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 широчина са 
поставени осем пръстена. Валякът осигурява ивично 
уплътняване на почвата 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 при по-големи количества 
остатъци от реколта. Ивичното уплътняване на почвата 
подпомага абсорбирането на вода и аерирането на 
самата почва в предварително недостатъчно 
уплътнената зона между пръстените. Чистачите с 
покритие (серийно) не позволяват слепване на почва по 
валяците. 
Диаметър: 500 мм и 600 мм

Разрохкващ уплътняващ 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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Равномерно полагане на семената

Механичните сеялки на ПЬОТИНГЕР убеждават с максимална функционалност, експлоатационна безопасност и 
производителност. Уникална дозираща система, равномерно полагане на семената и комфортно обслужване са 
отличителните характеристики, улесняващи Вашата работа.

Максимална гъвкавост на приложение с 
мултифункционално дозиране

n Многофункционална изсяваща система за 
количества на засяване между 0,5 кг/ха (мак) и 
450 кг/ха

n Триредово многофункционално изсяващо колело с 
шахматно разположение на зъбците

n Едноредово изсяващо колело за фини семена, 
разделено с шибър

n Шибър за бързо преминаване на засяване от 
нормални към фини семена – не е необходим 
преходник

n Лесна промяна на разстоянията между редовете 
чрез затваряне на плъзгачите

Уникален принцип: 
перфектно разпределение на зърната по 
дължина

n „Горна сеитба“ като опция: при рапица и други фини 
зърна се приближава много до единичното изсяване

n Посоката на въртене на изсяващия вал се променя 
– лесно регулиране от страничното задвижване

n Малки улеи от задната страна на изсяващото колело 
със зъби захващат само едно зърно и го пускат във 
фунията за изсяване

Многофункционална изсяваща система 3 в 1

Пшеница

Ечемик

Соя

Нормални семена

Синап

Рапица

Фини семена

Мак

Рапица

Прецизни семена
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Механични сеялки

Подаване до последното зърно за 
максимална икономичност

n Фуниеобразните изходи над колелата за изсяване 
спомагат за пълното изпразване на бункера за 
семена

n Точно отвеждане на фините семена
n Равномерно подаване на семена при всякакви 

наклони

Перфектна бразда за посева –  
прецизно водене в дълбочина

n Въртящите чистачи са регулируеми и почистват 
надеждно

n Голямата странична проходимост и стъпката на 
изсяващия апарат от 300 мм правят машината 
нечувствителна към големи буци и остатъци от 
реколтата

n Опционално с ролка за направляване в дълбочина 
за перфектно задържане на желаната дълбочина на 
посева

Двойни изсяващи дискове DUAL DISC

n Механичните навесни редосеялки VITASEM ADD са 
оборудвани с DUAL DISC двоен изсяващ диск с 
размер 350 мм.

n Всички дискове се управляват от притъпкващи 
колела за равномерното полагане на семената в 
дълбочина – диаметър на притъпкващите колела 330 мм.

n Стъпката на изсяващия апарат от 300 мм гарантира 
голяма проходимост и безпрепятствено 
преминаване на материала, дори при наличието на 
голямо количество органична маса.

n Еднакво дългите посевни лоста осигуряват 
константен и равномерен натиск на изсяващия апарат.

n Централно регулиране на натиска на изсяващия апарат.
n Удобно регулиране на дълбочината.

Оптимално проектирана система с 
единични изсяващи дискове

n Диагонално позиционираният дисков лемеж на 
ПЬОТИНГЕР с диаметър от 320 мм е универсално 
приложим и подходящ както за мулчираща сеитба, 
така и при много органична маса. 

n Изсяващият диск отваря почвата, а 
износоустойчивият чугунен елемент образува 
семенната бразда и разчиства растителните 
остатъци от зоната за полагане на семената.
По този начин се гарантира равномерно поникване 
на посева.
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Равномерно полагане на семената
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Механични сеялки

Максимален комфорт на обслужване 
Навесните сеялки VITASEM можете да използвате самостоятелно или в 
комбинация с почвообработващи машини. Благодарение на ниската 
височина на зареждане машината се зарежда лесно и без особени усилия. 

Максимална гъвкавост на приложение
Навесните сеялки VITASEM A могат бързо и лесно да се монтират и 
демонтират към почвообработващата машина. При работа на полето 
сеялката винаги се опира директно на валяка. 
По този начин роторната брана може да се движи свободно. 
Моделите VITASEM A CLASSIC са по-леки и поради това подходящи за 
по-малки стопанства 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 CLASSIC 2,50 м 360 л 20 12,5 см

VITASEM 252 A 2,50 м 480 л 20 12,5 см

VITASEM 302 A CLASSIC 3,00 м 450 л 24 12,5 см

VITASEM 302 A 3,00 м 600 л/1000 л 24/20 12,5 / 15 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 12,5/15 см
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Най-добро поникване на семената

Уникалната концепция на сеялките AEROSEM на ПЬОТИНГЕР съчетава сеитбата на зърно и царевица. Прецизно 
работещото, универсално дозиране и перфектните системи на работните органи гарантират прецизно полагане на 
семената.

INTELLIGENT DISTRIBUTION 
SYSTEM – Гъвкавост,  
която се отплаща

Новоразработената разпределителна система IDS 
управлява всички семенни изводи през BUS-SYSTEM. 
Това разкрива напълно нови възможности за 
превключване при редова и лентова сеитба. 
В комбинация с POWER CONTROL или ISOBUS, 
свързани към трактора и електрическото задвижване 
на дозирането, за свободата на работа вече няма 
ограничения. 

PRECISION COMBI SEEDING –
Всичко в едно –  
истинска гъвкавост

PCS системата интегрира технологията за единично 
изсяване в една пневматична сеялка и Ви прави 
независими от устройството за единично изсяване. 
Това означава повече гъвкавост и икономичност при 
работата.
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Свободен избор на:

n Разстояние между редовете
n Ширина на междурелсовото разстояние при 

релсова сеитба
n Широчини на дирята
n Специално превключване при лентова сеитба
n Системи за двойно междуредие
n Изключване на половин работна широчина на 

сеялката от ляво и от дясно
n Функция Section Control

Прецизно количество зърно на всеки ред

При превключване при лентова сеитба семената на 
затворените редове се връщат в потока на семената. 
За да се гарантира, че въпреки това в отворените 
редове силата на семената остава еднаква, 
електрическото задвижване на дозирането намалява 
количество семена в съответната пропорция. 

n Константно количество семена на всеки ред
n Равномерно развитие на материала
n Спестяване на семена с до 6%

Пневматични сеялки

Работна широчина Разстояние между 
редовете

Натиск на изсяващия 
апарат/изсяващ апарат

Необходима мощност

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

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

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

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

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

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

AEROSEM А – пневматични навесни редосеялки
За сеитбата на зърно са на разположение анкерни ботуши, единични 
изсяващи дискове или 
двойните изсяващи дискове DUAL DISC. PCS системата интегрира 
технологията за единично изсяване в една пневматична сеялка и Ви прави 
независими от устройството за единично изсяване. Това означава повече 
гъвкавост и рентабилност при работата. 
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12,5 cm 12,5 cm

14,8 cm

75 cm
75 cm

Единични зърна царевица

PRECISION COMBI SEEDING

Една сеялка за:
n Зърнени култури
n Царевица / царевица с торове / царевица с подсев

Вашите предимства:
n Разширяване на спектъра на приложение – голяма 

гъвкавост
n Намаляване на инвестиционните и фиксираните 

разходи чрез комбиниране на сеитба за слята 
повърхност и единично изсяване

n Многократна употреба на машината в различни комбинации

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

Засяване на царевица в двоен ред
n С разстояние от 12,5 см в двойния ред и разстояние 

от 75 см между двойните редове
n Двойното разстояние по дължината осигурява 

по-добро разпределение на пространството на 
царевичните растения

n Повишена производителност при сеитба чрез 
по-висока скорост на движение при запазване на 
прецизността

n Възможност за повишаване на добива при силажна 
царевица и царевица за зърно до 5,5 %.

Перфектно влагане за равномерно 
поникване на семената

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 на почвата и воденето в 
дълбочина се извършва от притискаща ролка. 
Дълбочината на полагане може да бъде централно 
регулирана.

n Без височина на падане на семето
n Прецизно полагане на зърната
n Семената не се изтъркулват
n Оптимално прилягане към почвата
n Равномерно поемане на семената

Прецизно поединично подаване на зърно

Дозиращите елементи за единични зърна са 
разположени под бункера за семена. Хидравлично 
задвижваните елементи осигуряват прецизно, 
механично отделяне на зърната. Въздушният поток 
придвижва семената към изсяващия ботуш, а по пътя 
оптичен сензор следи разпределението по дължината 
на реда.

n Лесно регулиране на броя на семената за всеки 
хектар

n Прецизно регистриране на разпределението на 
зърната по дължина
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Пневматични сеялки с преден бункер

AEROSEM FDD – пневматични навесни редосеялки
Пневматична сеялка с преден бункер с голям обем и електрическо 
задвижване на дозирането. По желание с един или два дозиращи апарата 
за едновременно засяване на два различни компонента. Компонентната 
смес се полага в един ред на засяване – Single Shoot. Компактната 
сгъваема изсяваща шина с къс навес създава център на тежест близо до 
трактора. 

Работна 
широчина

Разстояние между 
редовете

Натиск на изсяващия 
апарат/изсяващ апарат

Обем на бункера за 
семена

AEROSEM 4002 FDD 4 м 12,5 см до 50 кг 1700 л/2300 л

AEROSEM 5002 FDD 5 м 12,5 см до 50 кг 1700 л/2300 л

AEROSEM 6002 FDD 6 м 12,5 см до 50 кг 1700 л/2300 л

Изсяваща секция

Универсално приложими 
n Утвърдена изсяваща система DUAL DISC със стъпка 

на изсяващия ботуш от 30 см
n Компактна конструкция – изсяваща секция близо до 

прикачното устройство и трактора, благодарение на 
интегрирана сгъваема рамка

n Инсталацията на разпределителната глава 
осигурява вертикалното ѝ позициониране – 
перфектно напречно разпределение

Максимален комфорт на приложение
n Вибрациите от роторната брана не се пренасят 

върху разпределителната глава
n Бързо и лесно монтиране на изсяващата шина 

посредством куки за бързо захващане
n Лесен достъп до регулирането на натиска на 

изсяващия апарат и дълбочината на засяване
n Разпределителна глава IDS – избор на междуредие с 

един бутон
n Опционално хидравлично регулиране на натиска на 

изсяващия апарат и повдигането на изсяващия 
апарат за още по-голяма гъвкавост на приложение

Преден бункер

Гъвкавост на приложение
n Бункер под налягане с нова концепция, с цял капак 

на бункера, за големи количества на дозиране и 
прецизно дозиране при дълги отсечки без риск за 
обратен поток

n Двоен бункер с голям обем – 1700 или 2300 литра
n Опция като двукомпонентно дозиране, с разделяне 60:40
n Възможност за разпръскване на различни 

компонентни смеси в един ред на засяване чрез 
системата Single Shoot

n Опционално – задни притъпкващи гумени колела за 
оптимално уплътняване на почвата в областта на 
междуосието

n Опционално – допълнителни тежести, интегрирани в 
предния бункер, за перфектно разпределение на тежестта

Комфортно обслужване
n Добра достъпност до дозиращия апарат за лесно 

завъртане с натискането само на един бутон
n Електрическо задвижване на дозирането като 

стандартно изпълнение
n Платформа за удобно обслужване на предния бункер

НОВО
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Максимална защита на почвата

Прикачната комбинация за сеитба AEROSEM на ПЬОТИНГЕР с нова концепция с активна почвообработка 
обединява подготовката на семенното легло с роторна брана LION, уплътняването на почвата с притъпкващи 
гумени колела с надлъжни канали и сеитбата с изсяващата шина DUAL DISC. Новата концепция е разработена за 
леки до най-тежки видове почви.

Роторна брана LION 103 C

Благодарение на активната обработка на семенното 
легло с помощта на роторната брана LION 103 C се 
създава оптимален хоризонт за най-добри условия за 
покълване. Роторната брана се управлява в дълбочина 
чрез паралелограм от притъпкващите гумени колела. 
При това работната дълбочина се регулира удобно, 
хидравлично от кабината. 

Уплътнител с хидравлично амортисиране

За оптимално уплътнено семенно легло се грижат 
притъпкващите гумени колела с надлъжни канали. 
Благодарение на специален профил на надлъжните 
канали се уплътняват четири семенни бразди за всяко 
притъпкващо колело. Гумите с диаметър 800 мм 
понижават съпротивлението на търкаляне и 
следователно намаляват булдозерния ефект. Освен 
това притъпкващото колело се амортисира 
хидравлично, което благоприятства плавния ход при 
сеитбата и позволява високи скорости на движение по 
различни видове почви.

НОВО
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Постига се перфектно адаптиране към 
терена

За да се постигне гарантирано водене по контур, между 
изсяващата шина DUAL DISC и шасито на 
притъпкващите колела е интегриран паралелограм. 
Благодарение на това дисковете се управляват при 
вдлъбнатини и издигания постоянно на желаната 
височина, за прецизно и равномерно полагане на 
семената.
Машината може да се адаптира оптимално към почвата 
и напречно на посоката на движението. Цялата работна 
ширина се притиска предварително с акумулатори на 
налягане, така че да е възможно изместване нагоре до 
15 см.

Надлъжно разположен бункер за семена

Ефективността на машината се повишава с бункера под 
налягане с вместимост 2800 л. Бункерът е разделен по 
посока на движението, централно, в съотношение 
50:50. При това при метода за сеитба Single Shoot може 
да се използва целият обем за семена или за два 
различни вида семена, или семена с торове. Вашите 
предимства:

n По-големи транспортирани количества семена и 
торове

n Интегриран вдухващ вентилатор в предната стена 
на бункера, в зоната без прах, за най-висока 
експлоатационна безопасност

n Два дозиращи апарата за максимална гъвкавост

Пневматична комбинация за сеитба

Работна 
широчина

Разстояние между 
редовете

Натиск на изсяващия 
апарат/изсяващ апарат

Необходима мощност

AEROSEM VT 5000 DD 5 м 12,5 см до 60 kg 147 kW/200 к.с.

AEROSEM VT – пневматична прикачна комбинация 
за сеитба

За Вашата перфектна сеитба AEROSEM VT е гъвкаво приложима за 
различни видове и типове почви. С роторната брана LION се гарантира 
най-добрата подготовка на семенното легло и почвата се уплътнява 
оптимално чрез притъпкващите гумени колела с надлъжни канали. 
Изсяващата шина DUAL DISC осигурява оптимална, прецизна сеитба. 

НОВО

НОВО
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≤ - 5 °

Сеитба с максимална ефективност

Конструкция от три части за прецизно 
насочване на контура

Трисекционната конструкция от серия TERRASEM С 
осигурява перфектно адаптиране към терена по цялата 
работна широчина. Прибиращите се елементи са 
натоварени чрез азотни акумулатори, като по този 
начин се постига равномерно разпределение на натиска 
по цялата работна широчина във всяка позиция. 
Страничните прибиращи се елементи на дисковата 
брана, уплътнителят и изсяващата секция позволяват 
адаптиране към релефа на почвата до 5 градуса нагоре 
и надолу.

n Гарантира се обработката на почвата по цялата повърхнина
n Дълбочината на полагане може да се настрои 

централно за всяко триточково устройство

Концепцията за мулчиране TERRASEM на ПЬОТИНГЕР обединява обработка на почвата, уплътняване и сеене в 
една машина. Ефективната компактна дискова брана, уникалните притъпкващи гумени колела, перфектната 
изсяваща секция се грижат за оптимален работен резултат.

Постига се перфектно адаптиране  
към терена

n Прецизно адаптиране към терена чрез водене по 
контур на почвоуплътнителя и регулирания натиск 
върху изсяващата секция

n Изсяващата секция може да се адаптира към 
релефа на терена независимо от уплътнителя

n Изсяваща секция с рамена с еднаква дължина – 
държачите в изсяващото звено се изместват върху 
изсяващата секция напред или назад, което 
позволява 100% равномерен натиск на изсяващия 
апарат
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Мулчиращи сеялки

IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM

Уникалната система IDS управлява всички изходи през 
BUS-SYSTEM. Това създава напълно нови възможности 
за превключване при лентова сеитба. 

Свободен избор на:
n Широчини на междуредията
n Широчини на дирята
n Специално превключване при лентова сеитба
n Системи за двойно междуредие
n Изключване на половин работна широчина на 

сеялката от ляво и от дясно

Двойни изсяващи дискове

n За равномерна дълбочина на полагане всички 
ботуши преминават през лагеруваща върху гумени 
елементи паралелограма и се въвеждат в дълбочина 
посредством натискащи ролки.

n Регулирането на дълбочината е централно, 
регулирането на натиска на изсяващите апарати е 
хидравлично от 40 до 120 кг.

n Благодарение на неизискващото поддръжка 
изпълнение на изсяващите апарати чрез гумени 
тампони, те са оптимално подвижни и не се нуждаят 
от техническо обслужване.

Безопасност при транспортиране по 
пътищата

n Транспортът по пътища се извършва на четири 
колела, като така се подобрява страничната 
стабилност и спирачното действие на двете външни 
двойки колела.

n Средните колела се повдигат за преместването на 
машината, благодарение на което транспортът по 
неравни черни пътища е значително по-стабилен.

Щадене на почвата в зоната на обръщане

n Шасито е оборудвано с широки гуми: уплътняването 
на почвата преди сеитба се извършва на гума 
съответно за три или четири реда на засяване.

n В зоната на обръщане машината се носи от всички 
четири колела за предпазване на почвата.

n Всяко притъпкващо колело се съхранява поотделно 
– това предотвратява, особено в зоната на 
обръщане, размазване на почвената повърхност.
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WAVE DISC – минимално преместване на почва

Вълнообразните дискове WAVE DISC, които не се нуждаят от поддръжка, имат диаметър от 510 мм и се предлагат 
с разстояние между редовете от 12,5 см или 16,7 см. Работната дълбочина може да се регулира безстепенно, 
хидравлично. Системата WAVE DISC на ПЬОТИНГЕР е идеално пригодена за трудни почвени условия, които 
изискват редуцирана почвообработка. Вълнообразните дискове WAVE DISC са налични за всички мулчиращи 
сеялки TERRASEM.

Икономичност на работния процес

n Плавност поради намалена работна интензивност.
n Намаляване на теглителната сила – малко движение 

на почвата
n Намаляване на ерозията – обработка, предпазваща 

структурата
n Предварителен момент на сеитба през пролетта.
n Система за пестене на вода

Забавяне на ерозията

Ниската работна дейност оставя по-малко разрохкани 
земни части и по този начин по-малко разрохкана 
повърхност. 

n Нисък риск от образуване на утайки и ерозия при 
силен дъжд

n Намалена вятърна ерозия на фина почва
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Мулчиращи сеялки

Максимално натоварване чрез гъвкавост 
на приложение – минимално преместване 
на почва

n Водоспестяваща обработка на ивици в сухи региони
n Намалено движение на почвата във влажни зони

Повече комфорт за безопасна работа

n Безстепенно регулиране на работната дълбочина
n Вълнообразните дискове WAVE DISC не се нуждаят 

от поддръжка
n Дисков елемент със защита от претоварване 

NONSTOP

Хигиена на полето – новото 
предизвикателство

n Намаленото движение на почвата е предпоставка за 
неблагоприятни условия на покълване на плевели, 
особено за плевели, нуждаещи се от светлина, като 
напр. полска лисича опашка или овесица.

n Намаляване на хербицидната употреба при 
резистентност към активните вещества 

Намалена обработка на площите

Сух регион:
n Водоспестяваща ивична обработка, обработва се 

само площта на реда за засяване
n Изпарителна спирачка без обработка на останалата 

част
Влажна зона:
n Намалено движение на почвата и по-малко 

движение на влажна почва
n Без дълбокопроникващи инструменти в хоризонта 

на засяване, с което се предотвратява лошо 
„корито“
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TERRASEM CLASSIC

Лекоподвижни, но същевременно мощни

n Голям обем на бункера за семена за висока 
производителност

n Универсално приложение поради това, че няма 
необходимост от голяма теглителна сила

n Комбинация с директно торовнасяне в средната 
редица – средни редове

n Водоспестяващ процес на сеитба чрез директно 
засяване в рохкава и заскрежена зеленина през 
пролетта

n Двойни изсяващи дискове DUALDISC за равномерна 
дълбочина на полагане

Допълнителни инструменти за идеално 
изравняване

n Когато се използва при оран, челната дъска 
осигурява перфектно изравняване и добро 
преминаване дори при големи количества остатъци 
от реколтата.

n Използват се пружинни продълбочители за 
разхлабване и разбиване на твърди и уплътнени 
тракторни следи

n Подравняващата секция пред притъпкващите 
гумени колела допълнително улеснява 
разрохкването

n При леки и пясъчна почви изравняващата секция 
изглажда насипите между гумите.

Новите модели TERRASEM CLASSIC без челни инструменти предлагат лека, но мощна технология, предвидена за 
голяма площ. Тук семенното легло се подготвя оптимално – подготовката на семенното легло се извършва още 
преди сеитбата. Благодарение на оптималното адаптиране към терена на изсяващата шина и уникалните 
притъпкващи гумени колела се постига перфектно полагане на семената в уплътнено семенно легло.
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Мулчиращи сеялки

Стандартни машини TERRASEM
При несгъваемите мулчиращи сеялки от ПЬОТИНГЕР подготовката на 
почвата се осъществява от двустранна дискова брана или WAVE DISC.
Конструкцията от три части на сгъваемите модели на TERRASEM осигурява 
перфектно адаптиране към терена. Външните елементи имат голяма 
свобода на движение. 

TERRASEM FERTILIZER с директно торовнасяне
Използването на директно торовнасяне с торовнасящият диск FERTILIZER 
PRO Ви дава възможност за синхронизирани сеитба и торовнасяне. По 
този начин могат да се създадат оптимални условия за растежа на посева в 
началната фаза и така да се увеличи зърнодобивът. При моделите 
TERRASEM FERTILIZER на ПЬОТИНГЕР дълбочината на полагане на 
торовете и семената може да се различава.

Работна 
широчина 

Бункер за семена 
/ вкл. надставка

Редове
Стандарт

Разстояние 
между редовете
Стандарт

Редове
опция

Разстояние 
между редовете
опция

TERRASEM R3 3,00 м 3000 л/3950 л 24 12,5 см 18 16,7 см

TERRASEM R4 4,00 м 3000 л/3950 л 32 12,5 см 24 16,7 см

TERRASEM C4 / C4 CLASSIC 4,00 м 3000 л/3950 л 32 12,5 см 24 16,7 см

TERRASEM C6 / C6 CLASSIC 6,00 м 3000 л/3950 л 48 12,5 см 36 16,7 см

TERRASEM C8 / C8 CLASSIC 8,00 м 4000 л/5100 л 64 12,5 см 48 16,7 см

TERRASEM C9 / C9 CLASSIC 9,00 м 4000 л/5100 л 72 12,5 см 54 16,7 см

Работна 
широчина 

Бункер за 
семена
/ вкл. 
надставка 

Редове 
стандартно
Семена / тор

Разстояние 
между 
редовете
Стандарт

Редове 
опционално
Семена / тор

Разстояние 
между 
редовете 
опция

TERRASEM R3 FERTILIZER 3,00 м 4000 л/5100 л 24 / 12 12,5 см 18 / 9 16,7 см

TERRASEM R4 FERTILIZER 4,00 м 4000 л/5100 л 32 / 16 12,5 см 18 / 9 16,7 см

TERRASEM C4 FERTILIZER / 
TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC

4,00 м 4000 л/5100 л 32 / 16 12,5 см 24 / 12 16,7 см

TERRASEM C6 FERTILIZER / 
TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC

6,00 м 4000 л/5100 л 48 / 24 12,5 см 36 / 18 16,7 см

TERRASEM C8 FERTILIZER / 
TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC

8,00 м 4000 л/5100 л 64 / 32 12,5 см 48 / 24 16,7 см

TERRASEM C9 FERTILIZER / 
TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC

9,00 м 4000 л/5100 л 72 / 36 12,5 см 54 / 27 16,7 см
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Ускоряване на растежа

ROTOCARE – плавно работещ мултиталант

Щадящ културите, независим от редовете, начин на работа, както и 
максимална производителност за единица площ при минимално износване, 
отличават новия роторен култиватор ROTOCARE. Наред с предимствата си 
при механичното регулиране на полукултурни видове плевели, машината е 
оборудвана и за множество други възможности за използване. Например 
за разбиване на образувани кори, за усвояването на торове, аериране на 
зелени площи или за плитка обработка на стърнища. Със скорости на 
движение от 10 – 30 км/ч, при ниска консумация на теглителна мощност, 
желаните работни ходове се изпълняват своевременно и икономично.

TINECARE – Всеки ред е успех

Новата решетъчната брана с постоянен натиск TINECARE обединява 
най-добрия работен резултат с най-високата производителност. Наред с 
патентованата система с притискателни пружини и големи колела за 
водене по дълбочина, машината разполага със стабилна рама с оптимално 
разпределение на тежестта. Тази комбинация осигурява постоянен 
перфектен работен резултат до най-външния зъбец. Бързосменна система 
за зъбците пести време. Работни ширини до 12,2 м позволяват максимални 
производителности за единица площ, за най-висока ефективност при 
работата.

FLEXCARE – гъвкавостта се среща с прецизността

Благодарение на уникалната си концепция новото окопно устройство 
FLEXCARE на ПЬОТИНГЕР предлага пълна гъвкавост за използване в 
различни култури. Разстоянието между редовете, работната ширина на 
работните органи и фините настройки на пръстовите мотики са напълно 
регулируеми без инструменти. Машината се отличава с точно водене в 
дълбочина и щадящ културите начин на работа.
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TINECARE V Работна ширина Транспортна ширина Брой зъбци Необходима мощност

6200 6,2 м 3,0 м 206 60 к.с.

12 200 12,2 м 3,0 м 406 100 к.с.

Механични машини за отглеждане на културиМеханични машини за отглеждане на култури

FLEXCARE V Работна ширина Максимален брой 
работни органи

Минимален брой 
работни органи

Необходима мощност

4700 4,7 м 18 5 80 к.с.

6200 6,2 м 24 7 110 к.с.

9200 9,2 м 36 11 150 к.с.

ROTOCARE V Работна ширина Транспортна ширина Брой на звездите Необходима мощност

6600 6,6 м 3,0 м 74 90 к.с.

8000 8,0 м 3,0 м 92 110 к.с.

12 400 12,4 м 3,0 м 138 160 к.с.

ROTOCARE V
Сгъваем роторен култиватор

FLEXCARE V
Сгъваема техника за окопаване

TINECARE V
Сгъваема техника за брануване

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО
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Най-добрият фураж

Сеноразпръсквачи – щадящо фуража 
сушене

Основната задача на роторните сеноразпръсквачи 
ПЬОТИНГЕР е щадящата обработка на фуража. 
Раменете със зъбци притежават уникална по рода си 
извивка, която им позволява да работят плавно и меко, 
като по този начин щадят фуража. Различната дължина 
на бедрата на зъбците осигуряват равномерно улавяне 
на фуража и значително допринасят за подобряването 
на качеството на разпръскване. ГС гаранция за най-
добро разпръскване – за равномерно сушене. Освен 
това благодарение на уникалния ни механизъм за 
адаптиране към терена Вашият фураж остава чист.

Косачки – плаващо косене

Благодарение на уникалното си адаптиране към терена 
и отличното качество на рязане, нашите косачки Ви 
осигуряват чисто събиране на фуража. 

Още през 1980-те години беше разработено „плаващото 
косене“ на ПЬОТИНГЕР. На първо място поставяме 
оптималното намаляване на натоварването на 
косачките. Максималното адаптиране към терена, 
малкият натиск на опорната повърхност и 
интелигентната кинематика допринасят за качеството 
на фуража, който прибирате. 

Продуктивните животни изискват висококачествен фураж. Преживните животни са „ценители“ на добрата храна. 
Качеството на предоставения основен фураж е от решаващо значение за количеството, което ще изядат Вашите 
животни от него. Ключова роля, редом с калоричността, смилаемостта, мириса и вкуса, играе и ниското 
съдържание на сурова пепел.
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ПЬОТИНГЕР Силажни машини

Балираща преса за кръгли бали – 
максимално качество на фуража чрез 
перфектен поток на фуража

Люлеещият се подбирач следва всеки контур на 
почвата и събира реколтата, гарантирайки нейната 
чистота. Висящият ротор LIFTUP се грижи за естествен 
поток на културите, при който фуражът тече 
тангенциално в пресоващата камера. Благодарение на 
намалените отклонения в потока на фуража загубите от 
натрошаване се понижават. Режещият блок (36 мм) за 
късо рязане позволява подобряване на структурата на 
фуража и на уплътняването на балите.

Сеносъбирачи – чист фураж 
благодарение на MULTITAST 

Откосът в края на веригата на събиране на реколтата 
има решаващо влияние за чистотата на реколтата.
Колелото MULTITAST на ПЬОТИНГЕР осигурява идеално 
приспособяване към терена, както и чист фураж. Това 
потвърдиха и данните от фокус теста DLG „Адаптиране 
към терена и замърсяване на фуража в тревния силаж“ 
през 2013 година. Копиращото колело, движещо се 
странично пред ротора, намалява с до 25%
съдържанието на сурова пепел във фуража.

Самотоварещи се ремаркета – чист 
фураж чрез оптимално адаптиране към 
терена при прибиране на културите

В какъвто и терен да използвате самотоварещото се 
ремарке на ПЬОТИНГЕР, люлеещите се подбирачи се 
адаптират перфектно към повърхността и предпазват 
реколтата от замърсяване. Иновативната кинематика 
позволява пълна свобода при движение на подбирачите 
върху всякакъв терен. Освобождаването на пружините 
осигурява малък натиск на опорната повърхност, което 
щади почвата. Регулируеми на височина задни 
копиращи колела следят точно терена при навлизане на 
зъбците и допринасят за перфектното адаптиране към 
терена и движение в завой.

SENSOSAFE – с мисъл за дивите и 
селскостопанските животни

Здравите и продуктивни животни са основа 
предпоставка за икономическия успех на Вашето 
стопанство. От ключово значение за състоянието на 
животните е тяхното хранене. Ако в силоза с фуража 
незабелязано попаднат части от животински трупове, 
това може да доведе до образуването на ботулинов 
токсин, който да предизвика ботулизъм сред добитъка.
SENSOSAFE Ви помага да откриете диви животни в 
растителната покривка директно по време на процеса 
на косене. По този начин се предотвратяват 
нараняването и убиването на диви животни и във 
Вашия фураж не попадат части от животински трупове. 
Същевременно така опазвате дивите и 
селскостопанските животни.
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MACHINE 
OF THE YEAR 2019

Първокласен срез

В основата на високото качество на фуража е щадящият процес на косене. Най-доброто възможно адаптиране 
към терена, минимални загуби от натрошаване и работна прецизност без времеемко обслужване са изискванията 
на взискателните стопани. Нашите косачки удовлетворяват точно тези изисквания и Ви гарантират първокласно 
качество на косене, плавна работа и стабилност.

По-дълъг експлоатационен живот

Задвижването с цилиндрични зъбни колела става по 
права линия с почти еднакви по размер зъбни колела. 
При двойките зъбни колела винаги се зацепват по три 
зъба – това осигурява оптималното предаване на 
силата. Освен това така има по-малко натоварване на 
зъбните колела, например при удар в камък. Специално 
шлифованите повърхнини на зъбните колела потопени 
в маслена вана, осигурява плавният им ход. Това 
значително намалява нивото на шума. 

Всяко косене е чист фураж

Косачната греда на ПЬОТИНГЕР убеждава със своята 
плоска и тясна конструкция. Тя гарантира отличен 
поток на фуража и адаптиране към терена. 
Изравнената предна страна на гредата позволява 
добро оттичане на пръстта навън и чисто отделяне от 
окосения материал. Чистач предотвратява събирането 
на замърсявания върху диска за косене. Уплътнените 
конусни повърхности увеличават транспортиращият 
ефект на окосената маса върху косачната греда. Добре 
затегнатите ножове на косачките, осигуряват изчистен 
модел на косене. 
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Първокласно адаптиране към терена: 
ALPHA MOTION PRO

Челната косачка NOVACAT ALPHA MOTION PRO 
впечатлява с модерен дизайн, убеждава с характерното 
първокласно адаптиране към терена и улеснява 
работното Ви ежедневие: Централните гресиращи 
точки разположени на рамата улесняват обслужването. 
За оптимална достъпност до косачната греда предният 
предпазител се сгъва и заключва лесно. Може да 
използвате NOVACAT ALPHA MOTION PRO както без 
кондиционер с устройство за оформяне на откоса, така 
и в комбинация с ED палцов кондиционер или RCB 
гумен кондиционер. 

Плавни движения: 
ALPHA MOTION MASTER

Челната косачка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER има 
скъсена рама с триточково прикачане. Разположена е 
34 см по-близо до трактора в сравнение с модела 
NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Така центърът на 
тежестта се измества много близо до трактора, поради 
което може безпроблемно да се използва и с трактори 
с по-малка собствена маса. Има отлично поведение при 
управление и при използване по склонове. Друго 
предимство на тази косачка е също така намаленото 
тегло. При този модел не е възможно използването на 
кондиционер. 

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: -7° / +13°
NOVACAT ALPHA MOTION PRO: -9° / +12°

Лесно и чисто косене: ALPHA MOTION

Челната навесна техника ALPHA MOTION се отличава с 
внимателно проектирана кинематика на активната 
опорна рамка. В сравнение с други навесни системи, не 
само свързващите рамена, но и самата опорна рамка 
реагират на всяка неравност на почвата. При наземни 
издатини косачната греда се управлява нагоре, а при 
вдлъбнатини – надолу. Резултатът: Чист фураж и 
равномерна височина на откоса.

Икономично косене: 
NOVACAT CLASSIC

Косете плавно и икономично с челната косачка 
NOVACAT CLASSIC. Тази серия представлява идеалната 
комбинация от ниска собствена маса и най-висока 
степен на стабилност.  Благодарение на леката 
конструкция и късата рама е възможно използването 
на по-малки трактори. Така спестявате гориво.
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Първокласен срез

NOVACAT 262 / 302 / 352 V с вертикална 
транспортна позиция

Нашите задни косачки NOVACAT с централно окачване 
са оптимално освободени и се плъзгат по всяка 
неравна повърхност. Практично транспортно 
положение се постига чрез накланяне на косачката на 
повече от 115°. По този начин транспортната височина 
остава възможно най-ниска. Чрез двете странични 
огледала е възможна видимост назад.

NOVACAT 352 / 402 / 442 с хоризонтална 
транспортна позиция

Нашите едрогабаритни представители в гамата задни 
косачки са моделите NOVACAT 352, 402 и 442. NOVACAT 
402 ED с работна широчина 3,88 m представлява 
най-голямата задна косачка с кондиционер на пазара. 
Възможно е тясно и ниско транспортно положение, 
чрез хидравлично завъртане на косачките назад. Така 
запазвате видимост към всичко зад Вас по време на 
транспорт.

Задни косачки NOVADISC:
Икономичност и плавни движения

Нашите задни косачки NOVADISC със странично 
окачване са истински представители на „леката 
категория“ и могат да се управляват с трактори дори от 
40 к.с. Те могат да се използват надеждно на склонове 
и при косене на насип. Двете успокояващи пружини 
гарантират ниско контактно налягане върху косачната 
греда. Бързината на реакция на успокоителният процес 
може да се регулира без инструменти в три степени. За 
компактно транспортно положение косачката се сгъва 
на 102°. 

Комбинирани косачки NOVADISC:
Леки и плавни движения

Комбинираните косачки NOVADISC впечатляват с 
висока стабилност при минимална собствена маса. 
Комбинираните косачки NOVADISC са представители на 
леката категория в своя клас. Това Ви позволява да 
работите с малки трактори от 85 к.с. Така спестявате 
гориво и косите лесно и бързо.
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Комбинирани косачки NOVACAT S10/S12:
Максимална мощност и икономичност: 

С комбинираните косачки NOVACAT S ПЬОТИНГЕР 
поставят нови стандарти по отношение на 
производителността и ефективността. 
NOVACAT S12 е най-голямата комбинирана косачка на 
пазара. Тя осигурява пълна работна широчина от 11,20 
м с необходима мощност на трактора само от 160 к.с. и 
нисък разход на дизелово гориво. За NOVACAT S10 
вече са достатъчни трактори от 130 к.с.

Комбинирани косачки NOVACAT X8:
Доказана техника за големи площи

Нашата комбинирана косачка NOVACAT X8 е истински 
универсален гений. Тази косачка може да използвате 
при работа самостоятелно или комбинирано. Така 
косите ефективно и икономично.
Тази комбинирана косачка разполага с работна 
широчина от 8,30 m и трябва да се използва с челна 
косачка с работна широчина 3 m.

Комбинирани косачки NOVACAT A9 / A10

Комбинираната косачка NOVACAT A9 представлява 
челна/задна комбинация с фиксирана работна 
широчина от 8,92 м или 9,18 м с 2 монтажни положения.
Комбинираната косачка NOVACAT A10 представлява 
челна/задна комбинация с хидравлична оптимизация на 
широчината на косене като специална функция. Това 
позволява гъвкаво адаптиране към различни условия 
на употреба. 

Прикачни косачки NOVACAT T –
издърпват чистия фураж след себе си 

Нашите прикачни косачки NOVACAT T с работна ширина 
3,04 m/3,46 m са оптималният избор при работа с 
малки трактори. Благодарение на прикачния вариант с 
ходова част не се нуждаете от товароподемност, 
поради което може да използвате и трактори с по-
малка мощност. Така спестявате гориво.  Напълно 
подвижното окачване на косачната греда в основната 
рама Ви осигурява триизмерно адаптиране към терена. 
Това Ви гарантира най-добрия фураж от всеки терен. 
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Първокласен срез

Палцов Кондиционер ED /
Гумен валцов Кондиционер RCB

За различни модели косачки ПЬОТИНГЕР предлага два 
различни кондиционера: 

n ED: V-образните палци удрят върху стъблата и 
гарантират бързо изсъхване. 

n RCB: Зацепващите се валяци мачкат постоянно 
богатата на листна маса реколта и оставят след 
себе си равномерен фуражен килим.

CROSS FLOW: Събиране на откоса без 
кондиционер

CROSS FLOW е икономична система за събиране на 
откоса с винтов транспортьор, вграден в косачката. 
CROSS FLOW не се нуждае от кондиционер и затова 
има по-ниска собствена тежест. Хидравличното 
отваряне на задната стена предлага още по-голям 
комфорт. Предлага се за NOVACAT A10, NOVACAT 352 и 
за NOVACAT 302.

Барабанни косачки EUROCAT:
Надеждни при всякакви условия на 
приложение 

Барабанните косачки на ПЬОТИНГЕР гарантират 
перфектно косене и при тежки условия. Благодарение 
на косачните барабани с еднакъв размер те работят, 
без да се задръстват, и осигуряват оптимален поток на 
фуража. Други предимства са високата пропускливост 
и тесния откос за товарене върху самотоварещо се 
ремарке.

COLLECTOR: Доказана система за 
събиране на откоса

С COLLECTOR извършвате косене, кондициониране и 
сеносъбиране само в един работен ход. В зависимост 
от индивидуалните потребности окосеният материал 
може да се събере широко, като откос или едностранно 
широко разстлан. Напречните транспортни ленти 
поотделно хидравлично могат да се завъртат и при 
необходимост се демонтират лесно. Скоростта на 
движение на лентата можете да се настрои гъвкаво. 
Равномерното събиране на откоса се извършва и при 
работа на склон.
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Работна 
ширина 

Косачни 
дискове 

Производителност 
за единица площ

Тегло
SF

Тегло
с ED

Тегло
с RCB

Челни дискови косачки за двуосни косачки и прикачване към навесна система за трактор, като триточков модел (В) или модел с 
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 – –

В = трактори с триточкови модели, Т = за модел с присъединителен триъгълник
SF = устройство за оформяне на откоса, ED = EXTRA DRY кондиционер, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (гумен кондиционер)

NOVAALPIN челни дискови косачки
Нашите леки косачки NOVAALPIN са изключително подходящи за 
планински трактори. 

Косачки

Работна 
ширина 

Косачни 
дискове 

Производителност за 
единица площ

Тегло
SF

Тегло
с ED

Тегло
с RCB

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 MASTER 2,62 м 6 2,60 ха/ч 845 кг – –

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

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER 3,04 м 7 3,00 ха/ч 885 кг – –

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

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER 3,46 м 8 3,40 ха/ч 965 кг – –

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

Челни дискови косачки NOVACAT
NOVACAT CLASSIC се налага с късата си конструкция и ниско тегло. 
NOVACAT ALPHA MOTION убеждава с перфектното разтоварване и 
оптималното адаптиране към терена. 
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Първокласен срез

NOVADISC & NOVACAT – комбинирани косачки
Комбинираните косачки на ПЬОТИНГЕР са ефективни и икономични. В 
зависимост от модела можете да ги използвате при работа самостоятелно 
или в комбинация. Благодарение на приспособлението за събиране на 
откоса COLLECTOR и CROSS FLOW нашите комбинирани косачки намират 
още по-разнообразно приложение. 

NOVADISC & NOVACAT – Навесни дискови косачки
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 адаптиране към 
терена и намаляване на натоварването. 

Работна 
ширина 

Косачни 
дискове 

Производителност 
за единица площ

Тегло
SF

Тегло
с ED

Тегло
с RCB

Навесни дискови косачки със странично окачване, без кондиционер

NOVADISC 222 2,20 м 5 2,20 ха/ч 635 кг – –

NOVADISC 262 2,62 м 6 2,60 ха/ч 675 кг – –

NOVADISC 302 3,04 м 7 3,00 ха/ч 715 кг – –

NOVADISC 352 3,46 м 8 3,40 ха/ч 760 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 302 CF 3,04 м 7 3,00 ха/ч 1400 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 1390 кг –

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

Работна 
ширина

Косачни 
дискове

Производителност 
за единица площ

Тегло
SF

Тегло
с ED

Тегло
с RCB

NOVADISC 732 7,24 м 2 x 6 7 ха/ч 1250 кг – –

NOVADISC 812 8,08 м 2 x 7 9 ха/ч 1435 кг – –

NOVADISC 902 8,92 м 2 x 8 11 ха/ч 1560 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 –

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

NOVACAT A10 8,88 –10,02 м 2 x 8 12 ха/ч 2350 кг 3080 кг 3160 кг

NOVACAT A10 CF 8,88 –10,02 м 2 x 8 12 ха/ч 3310 кг – –

NOVACAT A10 COLLECTOR 8,88 –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 – –
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NOVACAT T – Прикачни косачки
Прикачните косачки NOVACAT Т са оптимални за работа при тежък фураж. 
Перфектното, триизмерно адаптиране към терена се постига чрез напълно 
подвижно окачване с оптимизирани позиции на пружините. Моделите 
NOVACAT T са на разположение със системата за събиране на откоса 
COLLECTOR.

EUROCAT – Барабанни косачки
Нашите барабанни косачки EUROCAT са особено подходящи при масивна и 
полегнала зелена маса. Печелите от първокласното качество на косене, 
засиленото придвижване на окосената маса и перфектната форма на 
откоса.

Високо качество на косене при изключителна 
ефективност

„Минималното замърсяване на фуража за мен е важно, колкото и високата 
ефективност, за да мога да окося и складирам своя фураж в правилния 
момент. Когато NOVACAT S12 излезе на пазара, веднага закупихме една от 
първите. Убеди ни работната ширина, качеството на косене, стабилността 
на косачката и преди всичко – минималният разход на гориво. 
Производителността за единица площ е изключителна.“

Хансйорг Батцер
Фермер
Алгой І Германия

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 = прикачни модели

Работна 
ширина 

Косачни 
дискове 

Производителност за 
единица площ 

Тегло
SF

Тегло
с ED

Тегло
с 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 – 2695 кг 2710 кг

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

Работна широчина Производителност 
за единица площ

Тегло 
с SF

Тегло
с ED

EUROCAT 271 CLASSIC 2,70 м 2,70 ха/ч 785 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 MASTER 3,05 м 3,20 ха/ч 1025 кг –

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

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER 3,05 м 3,20 ха/ч 1065 м –

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO 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 –
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С мисъл за дивите и селскостопанските животни

Времето за косене на първият откос на пасищата съвпада с времето за раждане на сърните и други малки диви 
животни. Поради естествения рефлекс за снишаване, младите сърни и елени не бягат при опасност. Това 
инстинктивно поведение създава особени трудности те да бъдат забелязани в тревата. Непрекъснато се случва 
животни да бъдат тежко наранявани или дори убити от косачката.

НОВО

Вдигане на косачката

SENSOSAFE, автоматизираната, сензорно базирана 
асистираща система за разпознаване на животни, Ви 
предлага удобна система за откриване на млади сърни 
и елени и други диви животни в растителната покривка. 
Греда със сензори, монтирана пред косачката, сканира 
растителната покривка директно по време на процеса 
на косене. В зависимост от системата, водачът 
получава сигнал или косачката се вдига автоматично. 
По този начин дивите животни биват спасени. Във 
вашия фураж не попадат части от труповете на 
животните и опасността от животозастрашаващи 
болести, като ботулизъм при добитъка, могат да се 
избегнат. Същевременно така опазвате дивите и 
селскостопанските животни.

Лесно обслужване

Обслужването на SENSOSAFE функционира чрез
терминала за управление SELECT CONTROL. 
Чувствителността на задействане може да се регулира 
много прецизно.

Ако бъде открито диво животно, водачът получава 
както визуален, така и звуков сигнал. При SENSOSAFE 
на ALPHA MOTION автоматичното повдигане на челната 
косачка се управлява от SELECT CONTROL. Сгъването 
в работен или транспортен режим също се управлява 
от терминала за управление.
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SENSOSAFE

Работна широчина Тегло

SENSOSAFE 3,00 м 148 кг

Работна широчина Транспортна височина Транспортна ширина Тегло

SENSOSAFE 300 3,00 м 3,95 м 1,26 м от средата 145 кг

SENSOSAFE
Гредата със сензори е монтирана директно на челната косачка. Сензорите 
сканират и при необходимост хидравликата повдига косачката 
автоматично. Освен това водачът получава сигнал в кабината на трактора, 
за да може да го спре. SENSOSAFE е опционално наличен за моделите 
NOVACAT ALPHA MOTION MASTER и PRO.

SENSOSAFE 300
SENSOSAFE 300 е разработен за косачки с работна ширина до 3 м и е 
монтиран върху междинна рама на хидравликата на трактора. Сензорите 
сканират и при необходимост изпращат сигнал в кабината на трактора. При 
използване със задна косачка системата се монтира на предният навес на 
трактора. При използване с челна косачка може да се претърси следващия 
откос. SENSOSAFE 300 е независим и може да се използва при всяка марка 
косачка.

НОВО

НОВО

НОВО

Работна широчина Транспортна височина Транспортна широчина Тегло

SENSOSAFE 1000 8,00 м – 10,00 м 3,40 м 2,50 м 250 кг

SENSOSAFE 1000
SENSOSAFE 1000 е разработен за комбинирани косачки от 8 до 10 м. 
Гредата със сензори е монтирана върху междинна рама на предният навес 
на трактора. Сензорите сканират и при необходимост изпращат сигнал в 
кабината на трактора. Водачът разполага с достатъчно време, за да спре и 
да вдигне косачката. 
SENSOSAFE 1000 е независим и може да се използва при всяка марка 
косачка.

НОВО
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Най-чистият начин на разпръскване

Нашите утвърдени на пазара роторни сеноразпръсквачи убеждават с перфектно адаптиране към терена. Както 
при навесните, така и при прикачните сеноразпръсквачи, копиращи колела са разположените близо до зоната на 
навлизането на пружините,  като по този начин роторите реагират на всяка неравност. Освен това всички шарнири 
на рамата се адаптират към всеки контур, независимо един от друг. Работните пружини не допират терена. С тях 
постигате щадящо разпръскване на фуража без внасяне на замърсявания. 

Идеално адаптиране към терена

При нашите навесни сеноразпръсквачи утвърдилото се 
вече колело MULTITAST Ви осигурява чист фураж и 
щадене на тревната покривка. Опционалното копиращо 
колело на въртящата се конзола опипва за кратко 
терена преди навлизането на работните пружинни и 
реагира на всяка неравност. Работните пружини не 
допират терена. Освен това значително се намалява 
износването на пружините. 

Четири пъти по-чисто с DYNATECH

n Чистото прибиране на фуража се гарантира чрез 
малките диаметри на нашите ротори DYNATECH. 

n Чрез оптимално адаптиране към терена на 
отделните ротори фуражът остава чист.

n Идеалният ъгъл на разпръскване води до това, че 
фуражът се разпръсква чисто и равномерно. 

n Благодарение на извитите, движещи се в 
хоризонтала  рамене, работните пружини чисти от 
фураж и се избягва навиване на маса в работният 
обхват на ротора. 
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Сеноразпръсквач

Надеждна и с дълъг експлоатационен 
живот

Нашите роторни сеноразпръсквачи НІТ работят 
прецизно и едновременно с това – много плавно. Това е 
възможно благодарение на карданните механизми без 
хлабини. Единичните и двойни кардани, които не се 
нуждаят от особена поддръжка, осигуряват 
равномерно поемане и перфектно разнасяне на 
фуража чрез пръжините, спазвайки точно разстояние 
едни от други. Износването е в малка степен. Карданът 
се върти във всяко положение, поради което не е 
възможно грешно управление. 

Щадене на тревната покривка с 
LIFTMATIC PLUS

При нашите разпръсквачи за големи площи HIT T 
роторите първо заемат хоризонтална позиция чрез 
направляващата връзка и едва след това се издигат 
нагоре, преди физическото повдигане на самият ротор . 
Пружините не допират почвата нито при повдигане, 
нито при спускане. Освен това високата позиция при 
работен завой, предотвратява драскането на работните 
пружини по почвата. Фуражът остава чист, а тревната 
площ се щади.

Оптимален работен резултат при всички 
условия на приложение

Богатото на дъги разпръскване е лесно и удобно 
благодарение на късата въртяща се рама с 
хоризонтално водене. Демпфиращи усилващи ребра 
служат за най-добро центриране в средата на 
машината, което е от полза най-вече при работа на 
склон. Дори и при висока скорост на работа Вашата НІТ 
работи спокойно. 

HYDROLIFT

С опционалния HYDROLIFT външните роторни двойки 
се повдигат активно до ограничител, чрез кратко 
задействане на устройството за управление. С това 
оборудване се постига изключителен просвет.
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Най-чистият начин на разпръскване

Работна ширина по 
DIN 

Транспортна 
ширина

Ротор Рамене на ротора Тегло H Тегло N

ALPINHIT 4.4 H / N 4,00 м 2,51 м 4 5 285 кг 330 кг

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

Работна ширина по DIN Транспортна 
ширина

Ротор Рамене на ротора Тегло

Сеноразпръсквач с четири ротора

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

Сеноразпръсквач с шест ротора

HIT 6.61 5,75 м 2,55 м 6 5 785 кг

HIT 6.69 6,45 м 3,00 м 6 6 855 кг

HIT 6.80 7,45 м 3,00 м 6 6 940 кг

Сеноразпръсквач с осем ротора

HIT 8.81 7,70 м 2,94 м 8 5 1090 кг

HIT 8.91 8,60 м 3,00 м 8 6 1250 кг

ALPINHIT – Навесeн сеноразпръсквач
Главната цел при разработването на нашите сеноразпръсквачи ALPINHIT 
беше постигането на олекотена конструкция и перфектното адаптиране 
към терена. Специално в алпийски региони работата с двата модела 
ALPINHIT Ви гарантира ефективна работа.

HIT – Навесeн сеноразпръсквач
В отговор на повишените изисквания на малките и средни стопанства ние 
разработихме навесните сеноразпръсквачи HIT. Конструирани за всички 
видове фуражи, тези машини Ви осигуряват оптимално качество на 
разпръскване и перфектно прибиране на фуражи.
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Сеноразпръсквач

HIT T – Прикачни сеноразпръсквачи
Прикачните сеноразпръсквачи с четири, шест и осем ротора са подходящи 
за земеделски производители, които искат с малки трактори да обработят 
големи площи.
Благодарение на прикачната конструкция няма необходимост от 
товароподемност.

Впечатления на клиенти: Йозеф Колиба, 
Чехия

„Аз използвам прикачният роторен сеноразпръсквач 
HIT 10.11 T с работна ширина от 11 метра. В този уред 
ценя най-вече роторите DYNATECH, които третират 
фуража щадящо, както и регулируемите на височина 
пружини. Синът ми Павел се труди здраво в семейното 
стопанство, най-много обича да работи с HIT и през 
изминалия сезон успя да обработи с този роторен 
сеноразпръсквач близо 400 хектара.“

Работна ширина по DIN Транспортна ширина Ротор Рамене на ротора Тегло

HIT 8.9 T 8,60 м 2,90 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

HIT 16.18 T 17,00 м 2,90 м 16 6 3850 кг

Работна ширина по DIN Транспортна ширина Ротор Рамене на ротора Тегло

HIT 4.54 T 5,20 м 2,85 м 4 6  640 кг

HIT 6.80 T 7,45 м 3,0 м 6 6 1040 кг

HIT 8.91 T 8,60 м 3,0 м 8 6 1510 кг

HIT T – прикачни разпръсквачи за големи площи
В практиката има все по-голяма необходимост от роторни 
сеноразпръсквачи за големи площи. Същевременно качеството на 
основния фураж трябва да продължи да се покачва. С прикачните си 
роторни сеноразпръсквачи HIT T ПЬОТИНГЕР обединява голяма 
производителност за единица площ с интелигентна техника. Моделите HIT T 
се отличават със стабилност, надеждност и висока функционалност, 
съчетани с перфектно адаптиране към терена и качество на разпръскване.
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PÖTTINGER

ТОП качество на фуража

Плавно работещите сеносъбирачи ПЬОТИНГЕР отговарят на високите изисквания на бранша. Те се характеризират 
с перфектно адаптиране към терена и едновременно с това са много маневрени. Чистите откоси с минимални 
загуби от ронене Ви гарантират максимално качество на основния фураж. 

Щадящо приготвяне на фуража

Работните пружини на ПЬОТИНГЕР са се утвърдили от 
десетилетия. Те се подвеждат директно към земята без 
голяма извивка под носача на самите пружините  и са 
наклонени леко напред. Съпротивлението на фуража ги 
притиска малко назад, те, обаче, не се повдигат, като 
по този начин добре захващат фуража. Във комбинация 
с колелото MULTITAST имате идеалната основа за чисто 
и щадящо събиране на откоса.

TOPTECH PLUS – Надежден и с дълъг 
експлоатационен живот

Регулируемият направляващ улей с голям размер 
позволява събиране на пухкав откос при едновременно 
минимално натоварване на лагерите. Големият 
диаметър на траекторията водене на ротора и 
равнинният ъгъл на управление спомагат за 
ергономичното изваждане на пружините от откоса. 
Същевременно с това плавното издигане на 
направляващия улей гарантира минимално износване.
Благодарение на регулируемия направляващ улей 
формата на откоса може да се адаптира индивидуално 
към Вашите условия на употреба. 
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Роторeн сеносъбирач

DLG потвърждава щаденето на фуража чрез колелото MULTITAST на ПЬОТИНГЕР

Колелото MULTITAST влиза в контакт с почвата точно пред зъбците и реагира на всяка неравност. Освен това 
значително се увеличава контактният триъгълник на роторите. Благодарение на което плавният ход на роторите се 
подобрява, вибрациите намаляват.
Фокус тестът DLG „Адаптиране към терена и замърсяване на фуража в тревния силаж“ потвърждава: Колелото 
MULTITAST на ПЬОТИНГЕР осигурява идеално приспособяване към терена и чист фураж. За сравнение, пружините 
при ротор без колело MULTITAST са влизали пет пъти повече в контакт с почвата на тестов участък от 60 метра. 
Същевременно пружините на ротор без копиращо колело напускат хоризонта на сеносъбиране три пъти по-често 
и предизвикват загуби при сеносъбирането. При теста, при работа с колело MULTITAST,  съдържанието на сурова 
пепел на образуваните на откоси е намалена с 2,3%. При годишен добив на 90 децитона суха маса от хектар това 
означава: 207 кг по-малко сурова пепел във фуража.

FLOWTAST

FLOWTAST е плъзгаща шейна, която вместо шасито 
осигурява максимална експлоатационна безопасност 
при трудни почвени условия. С FLOWTAST 
сеносъбирачът се плъзга дори по най-сериозните 
неравности в земята. Поради голямата контактна 
повърхност дълбоките коловози, дупки или бразди не 
представляват проблем. Освен това се постига по-
добра товароносимост в сравнение с шасито на колела. 
Това има значителни предимства, особено при меки и 
мокри почви. 

FLOWTAST се предлага опционално за TOP 842 C.

Уникално хибридно задвижване

За сеносъбирачите с четири ротора ПЬОТИНГЕР 
разработи уникално хибридно задвижване: Предно 
хидравлично и задно механично задвижване на 
роторите. Така и двете предни рамена, могат да се 
регулират изключително бързо. Това позволява точно 
образуване на откоси около малки или ъгловати 
препятствия.
Освен от бързата възможност за регулиране, печелите 
от по-малката степен на износване и от по-ниските 
разходи за поддръжка. 

Напасване към терена 
и замърсяване на 
фуража в тревния 
силаж

11/13

Измерван участък/Направление на движение (м)

с MULTITAST
без MULTITAST

Графика: DLG | ПЬОТИНГЕР
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ТОП качество на фуража

TOP – еднороторни сеносъбирачи
Нашите маневрени сеносъбирачи с един ротор са оптималният избор за 
по-малки, криволичещи площи. Но и при стръмен терен те винаги 
демонстрират оптимална работна ефективност. 
За голяма производителност за единица площ с по-малки трактори 
сеносъбирачите TOP 422 A и TOP 462 A се предлагат и като прикачни 
машини.

ТОР – сеносъбирачи с два ротора със  
странично събиране
Нашите странични сеносъбирачи са Вашите гъвкави партньори в 
събирането на фуража. Разполагате с избор между единично и двойно 
събиране на откоса. В зависимост от модела имате на разположение и 
функция за "два откоса".
Предлагаме още повече гъвкавост при използването, благодарение на 
нашите два сеносъбирача TOP 632 A и TOP 692 A.

Работна ширина Транспортна 
ширина

Рамена на 
работните 
пружини 

Двойни
пружини 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 632 A 3,40 – 6,30 м 1,90 м 2 x 12 4 вляво 1700 кг

TOP 692 A 3,70 – 6,90 м 2,13 м 2 x 12 4 вляво 1750 кг

Работна 
ширина

Транспортна 
ширина

Рамена на работните 
пружини

Двойни пружини 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 422 A 4,20 м 2,13 м 12 4 820 кг

TOP 462 A 4,60 м 2,48 м 12 4 860 кг
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Роторен сеносъбирач

Впечатления на клиенти: Кристиан 
Литцлахнер, Амщетен, Австрия

„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. В 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.“

TOP C – сеносъбирачи с два ротора със  
събиране в средата
Нашите централни барабанни сеносъбирачи Ви гарантират неплътно и 
равномерно събиране на откоса. Откосът може перфектно да се съгласува 
с Вашата следваща събираща машина. Сеносъбирачите са особено 
маневрени и могат удобно да се манипулират дори на тесни необработени 
участъци.

TOP C – сеносъбирачи с четири ротора
Нашите два сеносъбирача с четири ротора TOP 1252 C и TOP 1403 C Ви 
осигуряват максимална производителност за единица площ благодарение 
на големите работни широчини и множество внимателно проектирани 
решения. Изключителното регулиране на работната широчина позволява 
максимална гъвкавост при употреба. Чистото изпълнение по време на 
работа по цялата ширина е гарантирана вследствие на изключителната 
възможност за съгласуване на роторите в комбинация с ходовата част TOP 
на роторите и MULTITAST.

Работна 
ширина

Транспортна 
ширина

Рамена на 
работните 
пружини

Двойни пружини 
на всяко рамо

Тегло

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

TOP 1403 C 8,50 – 14,00 м 3,00 м 4 x 13 4 6450 кг

Работна 
ширина

Транспортна 
ширина

Рамена на работните 
пружини

Двойни пружини 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 6,75 – 7,50 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 
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Световен лидер при самотоварещите се ремаркета

Плавност, ефективност и многофункционалност характеризират програмата ни за самотоварещите се ремаркета 
ПЬОТИНГЕР. Предлагаме обширна продуктова гама от самотоварещи се ремаркета за сено до силажни ремаркета 
с големи товарни обеми. 58 модела за всички – както за земеделските стопани, така и за предприемачи. 

Плавни движения и подходящи за 
склонове

ПЬОТИНГЕР се придържа към корените си. Като 
компания от алпийския регион, традиционно 
алпийската технология е много важна. Революционните 
разработки в механизацията за склонове бяха важни 
събития в историята на ПЬОТИНГЕР, легендарният 
Heuraupe е класически пример.

Нискотоварачи, подходящи за склонове

n Широката следа, ниският център на тежестта, 
подходящите гуми и спирачните оси осигуряват 
достатъчна безопасност на склона.

n Зъбен профил опционално.
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Самотоварещо се ремарке с тръскащи транспортьори

Разнообразие в приложението и комфорт

Про ем т с нис ите по о и  поме ени  а и отни 
е решен от ПЬОТИНГЕР с и ра и но от ар ата се 

горна аст на онстру и та

n Хидравлично задействаната задна стена е добре 
измислено и удобно решение. 

n Закрепването на задната стена (опция) е идеално за 
ниски подходи в помещения за животни. Отварянето 
на задната стена може да се фиксира с 
телескопични подпори до височината на ремаркето 
в сгънато състояние. Задната стена се завърта само 
назад. Това дава възможност, при необходимост, за 
разтоварване в ниски помещения за животни.

Максимално качество на фуража

исти т фура  е г а ен приоритет а ра и и отни  
Го еми т иапа он на ма а ото и ос о о а ането на 
пру ините пра и по ира а приспосо им и а  
по ата ори при нера ен терен

n Подбирачът се управлява чрез гърбичен механизъм 
от стомана. 

n Зъбците на подбирача се управляват да следват 
терена. Това гарантира оптимално щадене на 
тревната покривка, по-малко замърсяване и 
предотвратява ненужното износване на зъбците.

n В комбинация с ниските обороти фуражът не се 
„разресва“, а се подава активно към тръскащите 
транспортьори. 
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Световен лидер при самотоварещите се ремаркета Самотоварещо се ремарке с тръскащи транспортьори

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

BOSS JUNIOR 17 T 11,5 м3 12 120 мм 15 – 44 kW/20 – 60 к.с.

BOSS JUNIOR 22 T 14,25 м3 12 120 мм 15 – 44 kW/20 – 60 к.с.

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

BOSS ALPIN 211 13,5 м3 16 84 мм 29 – 74 kW/40 – 100 к.с.

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

BOSS ALPIN 291 18,7 м3 16 84 мм 29 – 74 kW/40 – 100 к.с.

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

EUROBOSS 250 T / H 16,1 м3 31 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 290 T/H 18,7 м3 31 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 330 T/H 21,3 м3 31 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 330 D-T/D-H 20,5 м3 31 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

EUROBOSS 370 T/H 23,9 м3 31 43 мм 44 – 81 kW/60 – 110 к.с.

BOSS JUNIOR
Особено леки нискотоварачи за по-малки трактори. Тези нискотоварачи, 
подходящи за склонове, имат DIN обем от 11,5 м3 или 14,25 м3 и предлагат до 
12 ножа.

BOSS ALPIN
Самотоварещото се ремарке за висока производителност при наклон. 
Нискотоварачи с DIN обем от 13,5 м3 /16,1 м3 или 18,7 м3 и режещ блок с 16 
ножа.

EUROBOSS
Независимо дали е по наклон, или в равнина, EUROBOSS винаги е 
подходящ. 
Трактори от 60 до 110 к.с. са достатъчни за впечатляваща 
производителност на зареждане.
Предлага се както за горно, така и за долно товарене, режещ блок с 31 
ножа.
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Самотоварещо се ремарке с тръскащи транспортьори

T = долно товарене, H = горно товарене, L = без дозиращи валяци, D = с дозиращи валяци

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

PRIMO 401 L 25,5 / 25 м3 31 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 451 L 28,5 м3 31 45 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

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

PRIMO 701 L DRY FORAGE 39 м3 6 210 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO 801 L DRY FORAGE 48 м3 6 210 мм 51 – 96 kW/70 – 130 к.с.

PRIMO
Плавно движещите се самотоварещи се ремаркета с тръскащи 
транспортьори, които са щадящи към фуража. PRIMO се предлага и като 
силажно ремарке с изцяло стоманена каросерия. PRIMO 701 / 801 DRY
FORAGE са ремаркета специално за сено и за слама.

Икономичност

Самотоварещите се ремаркета с голям товарен обем на 
ПЬОТИНГЕР са собствен клас и са специално 
разработени за специалисти по сухи материали. Ние в 
ПЬОТИНГЕР отговаряме индивидуално на нуждите на 
нашите клиенти, защото знаем, че различните режими 
на работа имат различни изисквания. Специалистите по 
сухи материали обикновено се борят с големите 
разстояния между полето и стопанството.

Големият капак за компресиране на фуража в 
комбинация с опционалната система за автоматично 
зареждане осигурява оптимално уплътняване на 
реколтата и пълноценно
използване на товарното пространство.
Това води до висок транспортен капацитет до 48 m³ при 
сухи материали
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Световен лидер при самотоварещите се ремаркета

Време е за реколта – трябва да се сдобием с най-качествения фураж. Високото качество на фуража спестява скъп 
концентриран фураж и гарантира по-голям добив. Добре е да го знаете, за да можете да спестите и тук. Тъй като 
самотоварещото се ремарке без съмнение осигурява процес на извличане на фураж с най-ниски разходи.

Ефективност и производителност

Управляваните подбирачи гарантират максимална 
роторна производителност. Площта на прибиране от 
подбиращите зъбци до ротора е оптимизирана и 
адаптирана към експлоатация при големи 
натоварвания. С шест или седем реда зъбци системата 
от люлеещи се подбирачи осигурява сигурно и 
високопроизводително прибиране дори и при висока 
скорост и трудни условия за събиране на реколтата.

Товарните ротори са здрави, мощни и индивидуално 
пригодени към всяка серия самотоварещи се 
ремаркета. Те дават възможност за леко, спестяващо 
енергия проникване в материала на реколтата, 
перфектно предаване от подбирача и гарантират 
висока производителност при рязане и уплътняване.
Благодарение на оптимизираната форма на зъбците, в 
комбинация с голямата площ на чистачите в товарното 
отделение се постигат възможно най-добрите 
уплътнителни характеристики за всички серии.
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Самотоварещо се ремарке с ротор

Максимално качество на фуража

Продуктивните млекодайни крави изискват 
висококачествен фураж с оптимална структура. 
Животните обичат да го приемат в достатъчни 
количества. Само така стомахът е перфектно подготвен 
и фуражът може да се използва по най-добрия 
възможен начин.

Новоразработената допълнителна ролка на копиращото 
колело е позиционирана централно зад подбирача. 
Централното разположение предотвратява потъването 
на следата на трактора и по този начин гарантира 
перфектно адаптиране към терена и чист фураж.

Максимално качество на силажа

За добра ферментационна стабилност в силоза 
фуражът трябва да се отреже прецизно и чисто. 
Чрез късите режещи устройства фуражните пакети се 
нарязват точно и равномерно. Нарязаният фуражен 
материал е оптимално структуриран за преживния 
стомах. Оптималното разстояние между ножовете и 
зъбците осигурява плавна работа и предпазва 
ножовете от чужди тела.

Точният, равномерен разрез е в основата на отличното 
качество на силажа. AUTOCUT осигурява постоянно 
качество на рязане през целия работен ден. 
Устройството за заточване на ножове AUTOCUT дава 
възможност за удобно заточване на ножовете директно 
на самотоварещото ремарке.
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Световен лидер при самотоварещите се ремаркета

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

FARO 3510 L/D 24/23 м3 31 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4010 L/D 27/26 м3 31 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4010 L/D COMBILINE 23 / 22 м3 31 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 4510 L/D 30/29 м3 31 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 5010 L/D 33/32 м3 31 45 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 8010 L DRY FORAGE 48 м3 11 135 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO 10010 L DRY FORAGE 52 м3 11 135 мм 66 – 110 kW/90 – 150 к.с.

FARO / FARO COMBILINE
Със серията самотоварещи се ремаркета FARO ние отговаряме на Вашето 
изискване за ефективна роторна техника при средна консумация на 
мощност. Роторът с двойни зъби е изключително щадящ и при сено. 

L = без дозиращи валяци, D = с дозиращи валяци

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

EUROPROFI 4510 L/D COMBILINE 26 / 25 м3 35 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

EUROPROFI 5010 L/D COMBILINE 29 / 28 м3 35 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

EUROPROFI 5510 L/D COMBILINE 32 / 31 м3 35 39 мм 96 – 162 kW/130 – 220 к.с.

TORRO – Универсални самотоварещи се ремаркета 
Мощното силажно ремарке TORRO отговаря на всички изисквания за 
икономичен добив на силаж. Мощност, стабилност и производителност при 
големи натоварвания – това са отличителните характеристики на този модел.

Обем DIN Ножове Дължина на рязане Необходима мощност

TORRO 5510 L/D COMBILINE 28/27 м3 45 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 6010 L/D COMBILINE 31,5 / 30,5 м3 45 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 6510 L/D COMBILINE 35 / 34 м3 45 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 7010 L/D COMBILINE 40/38,5 м3 45 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

TORRO 8010 L/D COMBILINE 43/42 м3 45 34 мм 118 – 221 kW/160 – 300 к.с.

EUROPROFI – Универсални самотоварещи се ремаркета
Повече от 20 години нашето ремарке EUROPROFI гарантира плавна 
работа, ефективност и комфорт при прибирането на фуража. Тази 
концепция, характеризираща се с още по-голяма производителност, 
многофункционалност и оборудвана с режещ механизъм за къса дължина на 
срязване 39 мм, въодушевява нашите клиенти.
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Самотоварещо се ремарке с ротор

DB = с дозиращи валяци

JUMBO – Универсални самотоварещи се ремаркета 
Безкомпромисно, високопроизводително силажно ремарке, ефективно, 
мощно, с максимална производителност и висок поток на масата. 
Режещият блок за късо рязане осигурява най-добро качество на фуража и 
изключителна експлоатационна безопасност.
Той предлага максимална икономичност, комфорт и поддръжка.

Обем 
DIN

Обем DIN с увеличение на 
товарното  отделение за 
26,5”

Ножове Дължина на 
рязане

Необходима мощност

JUMBO 7380 DB 38 m3 40 м3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

JUMBO 7400 40 м3 42 m3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

JUMBO 7450 DB 45 м3 47,3 m3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

JUMBO 7470 47 m3 49,3 m3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

JUMBO 7520 DB 52 м3 54,6 m3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

JUMBO 7540 54 m3 56,6 m3 48 34 мм 147 – 368 kW/200 – 500 к.с.

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО
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За всякакви условия на работа

Селското стопанство се нуждае от надеждност. Независимо дали времето е слънчево, или дъждовно, независимо 
дали ще обработва слама, сено или силаж – надеждната употреба при всякакви условия е основно качество на 
IMPRESS от ПЬОТИНГЕР

Надеждност

Надеждността започва с прибирането на реколтата. 
Подбирачът на IMPRESS е окачен централно и се 
люлее. Направляващи улеи от стомана управляват 
двустранно носачите на зъбците. Това позволява ниски 
обороти на подбирача. Заедно с настроените за 
внимателно следене зъбци, системата реагира по-
малко агресивно при контакт с почвата и по-малко 
материал се изхвърля напред. Така подбирачът събира 
цялата реколта, гарантирайки винаги нейната чистота. 
Без значение дали фуражът е влажен, къс или тежък и 
независимо дали теренът е под наклон.

The perfect flow

Изцяло новият поток на културите при IMPRESS се 
отличава особено с повишена производителност при 
минимална консумация на мощност и подобрено 
щадене на фуража. Без отклонения фуражът се 
отвежда от подбирача посредством ротора в 
балиращата камера. При този процес роторът се върти 
нагоре, отвежда фуража над себе си, като го издърпва 
с до 32 ножа. Той се въвежда тангенциално в 
пресоващата камера, където лесно може да се постави 
в обвивката на балата. Потокът на фуража, заедно с 
четирите пускови валяка, осигурява безопасна ротация 
на балата при всички условия.
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Балиращи преси за кръгли бали

Максимално разнообразие при използване

Множеството варианти за оборудване повишават 
разнообразието при използване на IMPRESS. Така 
променливите преси са например серийно оборудвани 
с 3 зони на настройка за плътността на сърцевината. 
Допълнително зоните и големината на балата могат да 
се настройват безстепенно от терминала. Налягането 
на пресата при всички модели може да се регулира от 
кабината на трактора.  Благодарение на режещия блок 
за късо рязане и перфектният поток IMPRESS от 
ПЬОТИНГЕР е: Една за всичко!

Късо рязане на нивото на 
самотоварещото се ремарке

Режещият блок може да е оборудван с до 32 ножа. 
Серийното включване на групи ножове дава 
възможност за бърза реакция спрямо различни 
изисквания. Всички ножове са обезопасени поотделно 
срещу претоварване. Обръщаемите ножове 
TWINBLADE разполагат с два режещи ръба. Те могат да 
се завъртят, вместо да се сменят. Благодарение на това 
качеството на рязане се поддържа високо през целия 
ден, а консумацията на мощност остава ниска.

Система с ножова греда EASY MOVE

Изваждащата се ножова греда на Impress на 
ПЬОТИНГЕР е уникална по рода си. Досега тази 
функция беше позната само в сегмента на 
самотоварещите се ремаркета. Благодарение на нея 
при смяната на ножовете потребителят е извън 
опасната зона на задния капак и може да работи 
ергономично, в изправена позиция. При IMPRESS няма 
заклинени или слепи ножове. Тъй като режещият блок 
виси отгоре в ротора, силата на тежестта съвсем 
естествено го поддържа чист.

Комфорт

Висок комфорт на обслужване с намалено натоварване 
за водача. Така той е продуктивен за по-дълго, без да 
губи удоволствието от работата. За това допринася 
разнообразното оборудване на IMPRESS от 
ПЬОТИНГЕР. Вариантите PRO използват предимствата 
на автоматичните функции, така че водачът трябва 
само да управлява и да спре при сигнал. С останалото 
се справя пресата. Когато дните станат дълги, при 
работата и поддръжката помага опционалното LED 
осветление. Влагомерът Ви информира дали сухият 
материал е годен за съхранение. 
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Опаковъчно фолио за всички

Обвиването с опаковъчно фолио осигурява 
увеличаване на качеството на фуража. Опаковъчното 
фолио е предварително по-силно опънато в сравнение 
с мрежите. Това предотвратява разширяването на 
балите след напускането на пресоващата камера. 
Заедно с опъването на опаковъчното средство извън 
ръбовете на балата се предотвратява образуването на 
издатини и проникването на допълнителен въздух. 
ПЬОТИНГЕР е една от първите фирми, които предлагат 
обвиването с опаковъчно фолио за всички модели 
преси. Без значение дали става въпрос за фиксирана, 
или променлива камера (F/V), единична или в 
комбинация с увиване (FC/VC)

За всякакви условия на работа

Максимално качество на фуража

Управляваният люлеещ се подбирач гарантира, че нищо 
няма да остане неприбрано, а почвата няма да бъде 
докосната.
Късите дължини на рязане позволяват на реколтата да 
се уплътни по-добре. По-късо от 36 мм на IMPRESS не 
може никой, а освен това и по цялата широчина на 
балата. Резултатът е оптимално, равномерно 
уплътняване. Това е основно условие за бързо спадане 
на стойността на PH при подготовката на силажа. 
Късото рязане от своя страна осигурява и по-добра 
структура на фуража и разопаковане на балите.
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Преси с променлива балираща камера

Променливите модели имат три безкрайни ремъка с 
хидравлично регулируем обтегач на ремъка с 
контролиран натиск. Трите безкрайни ремъка заедно с 
четирите пускови валяка осигуряват безопасно въртене 
на балата при всяка ситуация. Диаметърът на балата и 
плътността на пресоване се регулират от мястото на 
водача. Късо рязане с 32 ножа за всички условия на 
работа.
Една променлива преса за цялата година.

Комбинации преса–увиване

Комбинациите преса–увиване IMPRESS са оборудвани с 
мощен увивач. Само чрез незабавно увиване на 
силажните бали може да се постигне най-доброто 
качество на фуража. Както пресите, увивачът също е 
много гъвкав при употреба. Той може да обработва 
бали от 1,1 m до 1,5 m. Могат да се товарят сено или 
бали от слама до 1,85 m или да се свалят по две. 
Предаването на балите се извършва надеждно и по 
наклонени терени. Тандемното шаси следва коловозите 
изключително добре и щади почвата.  

Преси с твърда камера

Твърдата камера на моделите F с 18-верижно 
задвижвани пресоващи валяци формира равномерни 
стабилни бали. Предните седем валяка се грижат за 
сигурното завъртане на балите във всяка отделна 
ситуация – също и при слама.
Пресованият материал се уплътнява до достигане на 
настроеното на терминала и измервано на задния капак 
налягане на пресата. Свързването се извършва 
съобразно настройката или с натискане на бутон.

Балиращи преси за кръгли бали
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Комбинации преса–увиване IMPRESS PROДиректно увиване, 
предаване за товарене или събиране на двойни бали. Нов, мощен, адаптиран 
към високата производителност при големи натоварвания на пресата. 
Център за регулиране на носача на фолиото на навиващото устройство за 
диаметър на балите 1,10 до 1,50 м.

IMPRESS V
Променливите преси имат три безкрайни ремъка с хидравлично регулируем, 
управляван чрез налягане обтегач на ремъците. Трите безкрайни ремъка 
осигуряват сигурно завъртане на балите във всяка отделна ситуация – дори 
при късо отрязани култури.

IMPRESS F
Пресите с твърда камера с 18-верижно задвижвани пресоващи валяци 
формират равномерни стабилни бали.

Система Двойно увиващо рамо Хидравлична мощност Необходима мощност

IMPRESS 3130 FC PRO Твърда камера 36 об/мин 60 л/мин, 180 bar 96 kW/130 к.с.

IMPRESS 3160 VC PRO 3 безкрайни ремъка 36 об/мин 60 л/мин, 180 bar 96 kW/130 к.с.

IMPRESS 3190 VC PRO 3 безкрайни ремъка 36 об/мин 60 л/мин, 180 bar 96 kW/150 к.с.

Система Диаметър на балите Ножове / Разстояние Необходима мощност

IMPRESS 3160 V 3 безкрайни ремъка 0,8 – 1,55 м – 59 kW/80 к.с.

IMPRESS 3160 V MASTER 3 безкрайни ремъка 0,8 – 1,55 м 16/72 мм 59 kW/80 к.с.

IMPRESS 3160 V PRO 3 безкрайни ремъка 0,8 – 1,55 м 32/36 мм 74 kW/100 к.с.

IMPRESS 3190 V 3 безкрайни ремъка 0,9 – 1,85 м – 59 kW/80 к.с.

IMPRESS 3190 V MASTER 3 безкрайни ремъка 0,9 – 1,85 м 16/72 мм 59 kW/80 к.с.

IMPRESS 3190 V PRO 3 безкрайни ремъка 0,9 – 1,85 м 32/36 мм 74 kW/100 к.с.

Система Диаметър на балите Ножове / Разстояние Необходима мощност

IMPRESS 3130 F MASTER Твърда камера 1,30 – 1,35 м 16/72 мм 59 kW/80 к.с.

IMPRESS 3130 F PRO Твърда камера 1,30 – 1,35 м 32/36 мм 74 kW/100 к.с.

За всякакви условия на работа
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Балиращи преси за кръгли бали

IMPRESS MASTER

Моделите IMPRESS MASTER на ПЬОТИНГЕР се 
предлагат с неподвижна или променяща се камера за 
бали. 

n Режещ ротор
n Режещ блок с 16 ножа
n Брой обороти на задвижването: 540 об/мин, 

опционално 1000 об/мин
n Широчина на подбиране: 2,05 м, опционално 2,30 м
n Терминал: SELECT CONTROL
n Стандартни гуми: 380/55-17

IMPRESS PRO

При моделите IMPRESS PRO широчината на подбиране 
стандартно е 2,30 м. 

n Ротор за късо рязане
n Режещ блок с 32 ножа
n Брой обороти на задвижването: 1000 об/мин
n Широчина на подбиране: 2,30 м
n Терминал опционално: POWER CONTROL, 

EXPERT 75, CCI 1200
n Стандартни гуми: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

IMPRESS 

Моделите IMPRESS от ПЬОТИНГЕР без режещ блок се 
предлагат с променяща се балираща камера. 

n Транспортен ротор
n Режещ блок
n Брой обороти на задвижването: 540 об/мин
n Широчина на подбиране: 2,05 м, опционално 2,30 м
n Терминал: SELECT CONTROL
n Стандартни гуми: 380/55-17

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb   89 21.10.21   07:15



90

Всичко е под контрол

Комфортно управление без ISOBUS

Терминалите CONTROL от ПЬОТИНГЕР улесняват 
ежедневието на полето. Надписаните бутони и 
ергономичният дизайн осигуряват интуитивно 
управление на машината. Това позволява удобна работа 
дори в дълги работни дни. Бутоните с подсветка и 
регулируемата яркост на дисплея гарантират безопасно 
управление включително през нощта. 

С новото поколение терминали на ПЬОТИНГЕР стопанинът може да контролира всичко дори и през дългите 
работни дни. При разработката на нашия терминал фокусът е насочен към максимален комфорт при обслужване, 
ергономичност и автоматизация на отделните работни операции. Резултатът е оптимално съчетана гама от 
управления, която предлага подходящото устройство за всяко изискване. 

SELECT CONTROL

Всички функции на устройствата, които трябва да се 
управляват, могат да се избират предварително с 
предварителния електронен селектор SELECT 
CONTROL и след това да се изпълняват чрез 
управляващия пулт на трактора. SELECT CONTROL 
намира приложение в области като косачки, 
самотоварещи се ремаркета и балиращи преси. 
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Терминали CONTROL 

COMPASS CONTROL

Бордовият компютър COMPASS CONTROL е специално 
разработен за сеялки VITASEM и AEROSEM на 
ПЬОТИНГЕР. Терминалът управлява и контролира 
функции като превключване при лентова сеитба, тест 
за завъртане, ниво на запълване, брояч на хектари и 
скорост. 

DIRECT CONTROL

Комфортното електронно управление DIRECT 
CONTROL се използва специално за обширната 
програма от самотоварещи се ремаркета без дозиращи 
валяци на ПЬОТИНГЕР. Функциите се изпълняват 
директно чрез натискане на бутон, без предварителен 
избор и допълнителен управляващ пулт. Дисплеят 
информира за функциите и работните състояния на 
самотоварещото се ремарке. 

POWER CONTROL

В новия входен терминал POWER CONTROL могат да се 
управляват много машини на ПЬОТИНГЕР, съвместими 
с ISOBUS. Важна особеност са бутоните, директно 
отбелязани с функциите на машината, които 
гарантират интуитивно обслужване за водачи със и без 
предварителни познания.
Чрез 5” цветен сензорен дисплей могат да се 
управляват и други функции, и да се извършва 
въвеждане на данни от потребителя. Освен това 
дисплеят, оптимизиран за ден и нощ, информира 
прегледно за работните състояния на машината.

НОВО
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Всичко е под контрол

EXPERT 75

Компактният 5,6-инчов терминал EXPERT 75 ISOBUS 
може да се управлява директно чрез сензорния екран, 
както и чрез бутоните или скролера. Безопасната 
работа с една ръка се поддържа от захващащата лента. 
Сензорът за околна светлина и осветлението на 
функционалните бутони осигуряват удобна работа дори 
и през нощта. 

Терминали ISOBUS

ISOBUS се отнася за независимата от производителя 
стандартна комуникация между трактора и навесното 
устройство чрез стандартизиран хардуер и софтуер: 
Истинско облекчение за ежедневната Ви работа. 
Терминалите ISOBUS EXPERT 75 и CCI 1200 позволяват 
професионално управление на всички съвместими с 
ISOBUS машини на ПЬОТИНГЕР и други производители. 

CCI 1200

12-инчовият терминал CCI 1200 ISOBUS предлага на професионалния земеделски стопанин богат пакет от 
функции. Терминалът се управлява като таблет директно чрез докосване. Навигационното меню е лесно – можете 
да се справите с няколко докосвания. Вграденият сензор за околна светлина автоматично настройва яркостта на 
дисплея. 

n Дисплеят може да се ориентира хоризонтално или вертикално в зависимост от предпочитанията или 
пространството в кабината на трактора. Освен това екранът може да се раздели гъвкаво: няколко приложения 
могат да се показват едновременно и в различни размери. 

n Едновременно с машината може да се показва изображение на камерата, без да е необходимо превключване. 
n Иновативната система за помощ позволява на водача да се информира във всяка ситуация за текущо 

отвореното приложение и неговите функции и настройки. 
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Externe Dienstleister

Berater

Händler

Landwirt

Lohnunternehmer

Externe Datenaustausch-Plattformen

Maschinenhersteller

App Anbieter

Lebensmittelindustrie

Betriebsmittelhersteller

Mit agrirouter

Цифрова селскостопанска техника

SEED COMPLETE – прецизно земеделие

За оптимизацията на управлението на земеделската Ви земя ПЬОТИНГЕР предлага SEED COMPLETE – инструмент 
за Вашия успех. Посредством предварително изготвени на компютъра апликационни карти количеството семена 
може да бъде адаптирано към почвените условия за отделните земеделски участъци. За последваща 
проследимост данните могат да бъдат сравнени на компютъра за по-продължителни периоди. 

n Повишаване на добива и икономичността.
n Комфорт – облекчаване на водача.
n Пестене на ресурси до 5% или 45 евро на хектар W-пшеница.
n Пестене на време – по-висока производителност за единица площ.

Независим от производителя обмен на 
данни: agrirouter

Уеб базираната платформа за обмен на данни 
„agrirouter“, в разработването на която участва и 
ПЬОТИНГЕР, позволява независим от производителя 
обмен на данни между машини и селскостопански 
софтуер. Чрез безплатен акаунт могат да се изпращат 
данни, като напр. заявки от Вашия полеви файл, 
директно до терминала в трактора. И обратно, можете 
да изпращате данни, свързани с машината, директно на 
Вашия компютър. agrirouter не съхранява данни – имате 
пълен контрол. 

Интелигентна работа в мрежа:  
NEXT Machine Management

NEXT Machine Management е част от системата за 
управление на стопанството NEXT Farming и свързва по 
интелигентен начин смесени автопаркове. Имате 
възможност да използвате и обработвате за целите на 
документацията независими от производителя данни за 
машината. Интелигентното планиране Ви позволява да 
постигнете по-ефективна употреба и оптимално 
натоварване на Вашите машини. Във връзка с 
agrorouter данните Ви могат да се прехвърлят безжично 
от машината към NEXT Machine Management.
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Всичко е под контрол

Терминали CONTROL без ISOBUS
SELECT
CONTROL

COMPASS
CONTROL

DIRECT
CONTROL

POWER
CONTROL

Косачки

NOVACAT X8 – –

NOVACAT X8 COLLECTOR – – –

NOVACAT A9 – – –

NOVACAT A10 – –

Роторни сеносъбирачи

TOP 1252 C – – –

TOP 1403 C – – –

Самотоварещи се ремаркета

BOSS ALPIN – –

EUROBOSS –

PRIMO L – –

FARO L / EUROPROFI L – –

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

TORRO L / D / JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D – – –

Балиращи преси

IMPRESS MASTER – – –

IMPRESS PRO – – –

Изсяваща техника

VITASEM CLASSIC / VITASEM – – –

VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD – –

TERRASEM R / TERRASEM C – – –

Терминали ISOBUS

EXPERT 75 CCI 1200

Косачки

NOVACAT X8 

NOVACAT X8 COLLECTOR

NOVACAT A10

Роторни сеносъбирачи

TOP 1252 C

TOP 1403 C

Самотоварещи се ремаркета

FARO L / EUROPROFI L

FARO D / EUROPROFI D

TORRO L / D

JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D

Балиращи преси

IMPRESS PRO

Дискови брани

TERRADISC 8001 / 10001 T –

Изсяваща техника

VITASEM A / VITASEM ADD

AEROSEM A / AEROSEM ADD / AEROSEM FDD / AEROSEM VT

TERRASEM R / TERRASEM C

= стандарт, = опция, – не се предлага
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MyPÖTTINGER

Информация относно продуктовата гама 

MyPÖTTINGER Ви предоставя специфична информация 
относно всяка машина, произведена след 1997 г.

Сканирайте QR кода от фабричната табелка със 
смартфона или таблета си или получете достъп от 
комфорта на дома си на www.mypoettinger.com
посредством номера на машината. Веднага ще 
получите разнообразен тип информация относно 
Вашата машина, като: ръководства за употреба, 
информация за оборудването, брошури, снимков и 
видео материал.

MyPÖTTINGER – Лесно. По всяко време. Навсякъде.

Възползвайте се от множеството 
предимства

MyPÖTTINGER е порталът ни за клиенти, където може 
да намерите полезна информация за Вашите машини 
PÖTTINGER. 

Открийте персонална информация и полезни съвети за 
Вашите машини PÖTTINGER в раздел „Моят машинен 
парк“. Или се информирайте относно гамата продукти, 
които PÖTTINGER предлага.

Моят машинен парк 

Добавете своите машини PÖTTINGER към машинния 
парк и задайте отделно име за всяка. Ще получавате 
полезна информация, като: практични съвети за 
Вашата машина, ръководства за употреба, списъци с 
резервни части, информация относно техническата 
поддръжка, както и всички технически данни и 
документи. 

НОВО ОТ 17.11.2021 Г.
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Резервни и бързоизносващи се части

ашите пре имст а
n Незабавна и дългосрочна наличност.
n Максимален експлоатационен живот чрез 

иновативни производствени методи и използване на 
висококачествени материали.

n Избягване на неизправности чрез перфектна 
настройка.

n Най-добри работни резултати чрез оптимално 
съгласуване с цялостната система на машината.

n Намаляване на разходите и спестяване на време 
чрез по-дълги интервали на смяна на износващите 
се части.

n Всеобхватно изпитване на качеството.
n Постоянно усъвършенстване чрез научни 

изследвания и разработки.
n Снабдяване с резервни части в цял свят.
n Атрактивни, пазарно съобразени цени за всички 

резервни части.

а о ете на оригина а
Оригинални резервни части на ПЬОТИНГЕР– 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 бързоизносваща се част е оптимално адаптирана към 
цялостната система на Вашата машина. Различните 
условия на работа и на почвите често налагат 
индивидуално приспособяване. 

Ние отговаряме за нашите клиенти и предлагаме 
подходящ пакет за всички изисквания с трите линии 
износващи се части CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR 
PLUS. Оригиналните части си заслужават, защото 
нашето ноу-хау не може да бъде копирано.
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Оригинални резервни части PÖTTINGER

Класика

CLASSIC обозначава класическата 
линия износващи се части. С нея 
задаваме стандарта за оригинални 
части по отношение на качество, 
най-добро съотношение цена-
качество и надеждност.

n За нормални почвени условия.
n За средно натоварване в 

рамките на производствената 
дейност.

Ние спазваме обещанията 
си

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

Частите DURASTAR са особено 
подходящи за всякакви ситуации, 
при които Вашата машина е 
подложена на големи натоварвания. 
Защото частите DURASTAR спазват 
обещанията си.

n За почвени условия със степен 
на износване над средната.

n За високо натоварване на 
работните инструменти при 
междустопанско използване на 
машините или в машинни 
общности. 

Най-тежки условия на 
работа 

Екстремните условия на работа и 
натоварването на машините нещо 
обичайно ли е за Вас? Тогава 
линията DURASTAR PLUS е 
правилният избор. 

Изключителната производителност, 
съчетана с възможно най-голяма 
устойчивост, отличава частите 
DURASTAR PLUS на ПЬОТИНГЕР. 
Независимо дали става въпрос за 
голямо стопанство, предприемач 
или експлоатация при екстремни 
условия на износване – линията 
DURASTAR PLUS може да издържи 
на всички предизвикателства.

n За почвени условия с екстремно 
износване.

n За най-високо натоварване при 
използване в големи стопанства 
или от предприемачи.
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Сервизна мрежа в целия свят

Бързият път към правилната резервна 
част 

Притежавате машина на ПЬОТИНГЕР и се нуждаете от 
подходящата резервна или износваща се част? Няма 
проблем: Свържете се с Вашия търговец и му дайте 
номера на машината. С помощта на каталога за 
резервни части PÖTDOC на ПЬОТИНГЕР и номера на 
машината той веднага може да намери точно онези 
части, които са били монтирани на Вашата машина по 
време 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.

Логистика на резервните части на 
ПЬОТИНГЕР

Нашият нов международен логистичен център за 
резервни части в Тауфкирхен (Австрия) работи от март 
2017 г.
n 6200 м² складова площ.
n Над 50 000 артикула.
n До 800 доставки всеки ден.
n Автоматизиран склад за дребни части.

ер и  и ре ер ни асти
Дългият експлоатационен живот, надеждността и 
експлоатационната безопасност са характерни за 
всички машини на ПЬОТИНГЕР. Ако въпреки това 
възникнат технически проблеми, нашите локални 
сервизни партньори 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 разположение за Вас като 
локален сервизен партньор. 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 Вашия успех.
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Център за технологии и 
иновации (ЦТИ)

Центърът за технологии и иновации (ЦТИ) е ядрото на 
ПЬОТИНГЕР по отношение на гаранцията за качество. 
Тук машините се тестват за тяхното качество и 
пригодност в практически условия на работа. 
Изследванията, разработките и реализацията са 
взаимно свързани. 

Изпитвателният 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 пригодността на 
своите продукти в реални условия, в това число и 
редица известни производители на автомобили. 

Тестовете за изпитване пестят време и разходи: до 75 
процента спрямо полевите изпитвания. В кратки 
времеви интервали може да се изпита 
производителността на целия жизнен цикъл на 
машините. Това гарантира оптимална експлоатационна 
безопасност в практически условия на работа. От всеки 
нов модел на ПЬОТИНГЕР се произвеждат най-малко 
два прототипа. Единият се използва за изпитване в 
Центъра за технологии и иновации, а другият – за 
практически полеви изпитвания.

Към системите за изпитване в центъра разполагаме 
със симулираща програма с 4-опорен стенд за 
изпитване в условията на пътен транспорт, многоосева 
симулационна платформа (MAST), изпитвателен полигон 
за изпитване на отделни компоненти, климатична 
камера, стендове за проверка на задвижванията, както 
и с възможности за тестване на електрониката. 

Паралелно с всички тези тестове се провеждат и 
полеви изпитания. Допълнително получената 
информация от изпитвателната 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 зелените площи. „Ние 
улесняваме работата на нашите клиенти и подобряваме 
качеството им на живот.“

Гарантиране на качеството
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Пожънете качество
n Здравата почва е предпоставка за оптимален добив. 

Ние Ви подпомагаме с нашите машини.
n Чистият, вкусен фураж е фундаментът в 

млекопроизводството. От косенето до прибирането на 
реколтата ние Ви помагаме да подобрите качеството 
на Вашия фураж.

n Доверете се на ПЬОТИНГЕР. Пожънете успех.

Информирайте се сега:

По-успешни с ПЬОТИНГЕР
n Семейно предприятие от 1871 г. - Вашият надежден 

партньор.
n Специалистът по обработка на почвата и пасищата
n Напредничави иновации за изключителни резултати в 

работата
n Създадени в Австрия - у дома в целия свят

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 
4710 Grieskirchen
Австрия 
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

Булагро Машини АД
6014 Стара Загора
кв. Железник, адм. сграда Булагро 
Център
телефон +359 42 600 171
факс +359 42 600 175
office@bulagro.com
www.bulagro.bg

Програма на ПЬОТИНГЕР BG 1021
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