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Ротаційні борони PÖTTINGER

Підготовка ґрунту
Ротаційні борони від 2,50 до 6 м робочої
ширини

Ротаційні борони відіграють істотну роль у концепції землеробства
компанії ПЬОТІНГЕР. Найкраще подрібнення та відмінне змішування
- це переваги ротаційних борін ПЬОТІНГЕР. Поєднання ротаційної
борони та сівалки ПЬОТІНГЕР створює ефективну та економічну
комбінацію для посіву. ПЬОТІНГЕР пропонує індивідуальні рішення в
залежності від типу ґрунту та розміру господарства.
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Привід ротора - ключовий
елемент машини
Міцний-надійний-довговічний

Ротаційні борони LION гарантують рівномірну роботу та
найвищу стабільність. Навіть при найжорсткіших умовах
тривалого навантаження та важких ґрунтах працює міцна
машина надійно.
Техніка, що виглядає впевнено та переконливо
nn Товстостінний корпус передачі з дрібнозернистої сталі особливо стійкий до перекручення.
nn Звужена передня частина - ґрунт може без перешкоди
зсипатися і, таким чином, не забиватися.
nn Великі шестерні зі з´єднаними підшипниками. Довгі внутрішні
зубці для відмінної фіксації на валу ротора.
nn Корпус підшипника приварений до середньої перегородки та дна
корпусу. Точна відстань між осями роторів.
nn Міцні конічні роликові підшипники в кованому цілісному корпусі.
nn Нижні підшипники розташовані близько до кріплення робочих
органів.
nn Велика відстань між верхнім і нижнім підшипником, що зменшує
навантаження.
nn Ковані, загартовані кріплення робочих органів вбудовані в
корпус. Немає намотування пожнивних решток, оскільки зубці
відразу під ванною редуктора входять в ґрунт. Немає затискання
каміння між роторами.
Привід, який переконує:
nn 50 мм ротаційний вал у LION серії 103
nn 60 мм ротаційний вал у LION серії 1002
nn Підшипники та шестерні працюють в рідкому мастилі.
nn Касетне ущільнення
nn Зубці мають 18 мм товщини та використовуються з обох сторін.
nn 15 мм товщина зубців у LION 303.12 / LION 353.14
nn Система Quick-fix для швидкої заміни зубців за бажанням.
LION серія 103
LION серія 1002 (2)
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LION
Якість

LION – Точність в деталях
Тривалий термін експлуатації досягається завдяки точному
обробітку та стабільному поєднанню. У компанії PÖTTINGER
ця високоякісна версія є очевидною.
Балка редуктора та кріплення зубців
nn Міцна та висока ванна редуктора забезпечує балці редуктора
високу стабільність.
nn Великі шестерні, ротаційний вал 50 чи 60 мм товщини з міцними
конічними роликовими підшипниками та велика відстань між
підшипниками забезпечують їх довговічність.
nn Суцільний високий корпус редуктора. Зварена перегородка
забезпечує максимальну стабільність.
nn Підшипники розташовано в цілісному звареному корпусі з
надзвичайною точністю станка з програмним керуванням.
Відстань між осями роторів визначена надзвичайно точно, що
гарантує рівномірну роботу та довгий строк експлуатації.
nn Деталі, загартовані в цехах компанії ПЬОТІНГЕР забезпечують
надійність роботи протягом багатьох років.

Довговічні підшипники
Підшипник та шестерні працюють в постійному змащенні
наповненого рідкого мастила. Надійні циліндричні зубчаті шестерні
виготовлені з загартованої сталі. Нижні підшипники розташовані
близько до кріплення робочих органів. Це розвантажує підшипники
та забезпечує довгий термін експлуатації.
Касетне ущільнення ретельно ущільнює. Разом з цим зменшуються
втрати рідкого мастила. Одночасно і потрапляння бруду також
виключено.
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Зубці повністю загартовані
Зубці мають особливе значення. Входження в ґрунт добре
оптимізоване, що забезпечує рівномірне подрібнення.
nn Зубці ротаційної борони LION мають напівгвинтову форму та
нахилені до задньої частини. Завдяки цьому ґрунт у верхньому
горизонті обробітку інтенсивно розпушується та подрібнюється.
Більші частинки ґрунту залишаються в нижній частині.
nn Форма зубців нормальної форми, швидко замінюється та працює
також по мульчі.
nn Зубці товщиною 18х340 мм виготовлені з загартованої борної
сталі та та також загартовані по всьому поперечному розрізі.
nn У LION 303.12 / 353.14 товщина зубців становить 15 x 330 мм.
nn Обидва окремі зубці надійно фіксуються в поглибленнях
кріплення зубців. Двома болтами зубці розташовуються по
центру. Кріплення забезпечується затискною пластиною.
nn На ротор необхідно лише два болти. Вони послаблюються без
фіксуючого елементу.

Зубці ротаційних борін DURASTAR надійні та з покриттям
nn Термін служби збільшується на 60% завдяки спеціальному
покриттю
nn Зубці товщиною 15 мм або 18 мм з двостороннім ріжучим
клином
nn Підвищена стійкість форми
nn Постійна якість роботи
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LION
Техніка на найвищому рівні

Система швидкої заміни зубців Quick-fix
Швидке та надійне рішення за бажанням.
nn Зняти відкидний шплінт та болт
nn Витягти зубець
nn Замінити зубець
nn Зафіксувати і готово!

Універсальні зубці для будь-якого
використання
Зубці можна встановлювати як агресивною, так і іншою стороною.
Це дає модливість забезпечити подрібнення в посівному горизонті.
Зубці не агресивною стороною - для гарного подрібнення в
посівному горизонті
nn Дрібні частинки ґрунту концентруються в зоні посіву. Більші
частинки ґрунту та пожнивні рештки залишаються на поверхні
площі та захищають від ерозії.
Зубці агресивною стороною - ґрунт агресивніше
розкришується
nn З зубцями, що встановлені агресивною стороною (по мульчі)
ґрунт розкришується знизу і перемішують пожнивні рештки
разом з ним.
nn Тільки зубці 18.
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Міцна будова
nn Навіска категорії 2 та 3 з інтегрованим маятниковим механізмом
та три різних можливості налаштування забезпечують якомога
ближче зчеплення ротаційної борони з трактором.
nn У LION 403 та 4002 навіска додатково підтримується збоку.

Варіанти передачі
2

1

Передача зі змінними шестернями LION (1)
LION 303, LION 303.12 до 180 к.с.
LION 353.14, LION 403 до 200 к.с.
LION 3002, LION 4002 до 250 к.с.
Вибір кількості обертів ротора за допомогою заміни пари шестерні.
Низький кут карданного валу завдяки зміщеному назад входу
передачі. Тихий хід під час роботи на на полосах розвороту.
Карданний вал захищений кулачковою запобіжною муфтою
Передача забезпечена охолоджуючими ребрами. Двосторонній
привід ВВП опція.
Передача LION CLASSIC (2)
LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC
Проста передача до 140 к.с. з фіксованою кількістю обертів. Кінець
приводного валу зміщений назад, довгий карданний вал з тихою
роботою. Немає двостороннього приводу ВВП.
Ступінчаста передача LION до 270 к.с.
LION 5000, LION 6000
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LION
Оснащення

Бокові щити
LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC
Складені бокові щитки з підбором до глибини завдяки подовженим
отворам. Для транспортування вони складаються. Транспортна
ширина становить 2,50 м чи 3,0 м.
LION 303, LION 303.12, LION 403
Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим
отворам. Для транспортування вони просто повертаються вгору.
Паралельне управління як опція.
nn Підресорені бокові щитки як опція.
nn Унікально: Пружина не повинна бути послабленою.

Вирівнююча планка
Задня вирівнююча планка в серійній комплектації та
налаштовується на глибину разом з котком - ніякого додаткового
налаштування не потрібно. Завдяки лінійної направляючої на балці
дотримується завжди відстань до зубців по всій робочій глибині.
nn Зі схемою розміщення отворів можна попередньо налаштувати.
nn Налаштування знаходиться збоку, і має вільний доступ до нього.
Передня вирівнююча планка (як опція) має таку ж саму конструкцію,
як і задня.
На ротаційних боронах як опція маркер (за винятком CLASSIC
моделей).
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Практичні котки
nn Налаштовувати можна як балку чиcтиків, так і кожен чистик
окремо.
nn Навісна сівалка фіксується на котку та управляється верхньою
тягою. Коток та навісна сівалка утворюють одну одиницю
техніки. Відстань від посівної балки до котка ротаційної борони
мінімізовано - компактна конструкція.
nn Чистики з покриттям у зубчатого котка 500 та 550 мм,
ущільнюючого котка, ріжучо-ущільнюючого та гумового котка.

Розрихлювач колії
Підресорений розрихлювач колії як опція для всіх ротаційних борін
LION.
Вони у компанії PÖTTINGER захищені пружиною від каміння та
чужорідних тіл. Для налаштування робочої глибини не потребні
робочі інструменти.
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LION
Навісні та напівнавісні моделі

Зменшення витрат це основний пріоритет в сільському
господарстві. Комбінація ротаційної борони та сівалки
дозволяє добре зекономити.

HYDROLIFT
nn Гідравлічна система зчеплення для сівалок з захватним гаком,
що налаштовується як по висоті, так і по довжині.
nn Два гідроциліндра гарантують максимальну силу підйому до 2,4
т для важких сівалок.
nn Обмежувач для підйома як опція.

Зчеплення з механічною верхньою
тягою.
nn Сівалки VITASEM та AEROSEM від компанії PÖTTINGER легко
встановлюються.
nn Цент ваги знаходиться перед котком - дуже близько до
трактора. Додаткова вага сівалки в задній частині сівалки
необхідна для оптимального зворотнього ущільнення рядків.
Відстань від висівної балки до котка ротаційої борони завжди
зменшено до мінімуму. Це забезпечує компактну будову.
nn Причіпна сівалка фіксується на котку і управляється через
верхню тягу - паралелограмне управління - коток і сівалка
утворюють одну одиницю. Дозволяється зміна робочої глибини
(налаштування котка), так що не потрібно корегувати верхню
тягу сівалки.
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Зчеплення з гідравлічною верхньою
тягою
nn За бажанням встановлюється гідравлічний циліндр, який
підіймає сівалку над ґрунтообробним агрегатом.
nn Найкраще розміщення центра тяжіння відносно трактора.
nn При використанні на полосах розвороту великий кліренс між
сошниками та ґрунтом.
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LION 253 / 303 LION
303.12 CLASSIC
Для тракторів до 140 к.с.

Компанія PÖTTINGER з модельним рядом LION CLASSIC
пропонує трохи легші моделі в порівнянні до звичайних
ротаційних борін LION. Варіант CLASSIC є доступний з
робочою шириною 2,50 м з 8 роторами, і також 3 м з 10 чи 12
роторами.

Варіанти передачі
Передача CLASSIC до 140 к.с.
LION 253 CLASSIC, LION 303 CLASSIC, LION 303.12 CLASSIC
nn Кінець приводного ВВП далеко позаду, охолоджуючі ребра.
nn Фіксована кількість обертів ротора.
nn Немає двостороннього приводу ВВП.

Бокові щитки
Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим
отворам. Для транспортування вони просто повертаються вгору.
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LION 303 / 403
LION 303.12 / 353.14
Для тракторів до 180 к.с. / 200 к.с.

З модельним рядом LION 103 компанія PÖTTINGER пропонує
модель для тракторів до 200 к.с. Варіант LION 103 є
доступним з робочою шириною 3 м, 3,50 м та 4,0 м.
Варіанти передачі
LION передача зі змінними шестернями до 180 к.с. / 200 к.с.
LION 303, LION 303.12 до 180 к.с.,
LION 353.14, LION 403 до 200 к.с.
nn Перевірена передача зі змінними шестернями, кількість обертів
ротора змінна.
nn Кінець приводного ВВП далеко позаду, охолоджуючі ребра.
nn Двосторонній привід ВВП опція.
Бокові щитки
Бокові щитки можна виставити точно по висоті завдяки подовженим
отворам. Для транспортування вони просто повертаються вгору.
Паралельне управління як опція.
nn Підресорені бокові щитки як опція. Унікально: Пружина не
повинна бути послабленою.

LION 303.12 / 353.14
nn Ці ротаційні борони гарантують найкращі результати на важких,
глинистих ґрунтах.
nn Ідеальна машина також для вирощування картоплі та овочів.
nn Так як тут використовується більша кількість зубців, аніж у
машин з 10-ма роторами, то і структура ґрунту буде досягнута
ретельно подрібнена.
nn Кількість обертів ротора можуть підбиратися за рахунок
передачі зі змінними шестернями та кількості обертів ВВП
трактора.
nn LION 303.12 / 353.14 з універсальними зубцями з 15 x 330 мм
призначені для робочої глибини до 26 см.
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nn Повністю загартовані зубці забезпечують тривалий строк
експлуатації.

LION 3002
LION 4002
Для тракторів до 250 к.с.

Надійний міцний модельний ряд до 184 кВт. / 250 к.с.
Професіонали з 3-4 м робочої ширини. Продумана техніка для всіх
умов ґрунту. Навіть на самих складних умовах на неї можна
покластися.
Масивна балка передачі та повністю загартоване кріплення
зубців.
nn Міцна та висока ванна редуктора забезпечує балці редуктора
високу стабільність.
nn Великі шестерні, ротаційний вал 50 чи 60 мм товщини з міцними
конічними роликовими підшипниками та велика відстань між
підшипниками забезпечують їх довговічність.
Надійність передусім
Високий корпус редуктора зформований з однієї частини.
Приварене центральне ребро посилює ванну додатково. Корпус
підшипника приварений з центральним ребром та дном корпусу і
після цього оброблений на станках з програмним управлінням. Це
дає дуже точну відстань осі від ротора до ротора: гарантія дуже
тихої роботи та тривалої експлуатації.
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LION 3002
LION 4002
Дуже продуктивні ротаційні борони

Для найважчих умов використання
Ротаційні борони для найбільшого класу потужності
nn Міцна, широка навіска - у LION 4002 з додатковою боковою
підтримкою.
nn Двостороння зчіпна петля категорії 2 та 3 з інтегрованим
маятниковим механізмом та потрійною системою налаштування
довжини, що підійде для будь-якого трактора.
nn Бокові щитки серійно підресорені та можуть повертатися вгору.
nn Паралельне управління як опція.
nn Передача зі змінними шестернями з охолоджуючими ребрами
для постійного відведення тепла. Для безпеки передачі в
карданному валі інтегровано кулачкову запобіжну муфту.
Двосторонній привід ВВП за бажанням.
nn Великі, загартовані точні циліндричні шестерні працюють у
рідкому мастилі. Ротаційний вал товщиною 60 мм з міцними
конічними роликовими підшипниками забезпечують тривалий
термін експлуатації. Касетне ущільнення гарантує абсолютне
ущільнення передачі.
nn Ковані, загартовані кріплення робочих органів вбудовані в
корпус. Немає намотування пожнивних решток, оскільки зубці
відразу під ванною редуктора входять в ґрунт. Немає затискання
каміння між роторами.
nn 18 мм товщини, загартовані зубці для робочої глибини до 28 см.
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Професійне оснащення
Налаштування під різні умови експлуатації повинно
здійснюватися швидко і просто. З продуманими деталями
робота налаштування набагато полегшується.
nn Задня вирівнююча планка в серійній комплектації та
налаштовується на глибину разом з котком - ніякого
додаткового налаштування не потрібно. Завдяки лінійній
направляючій на балці дотримується завжди відстань до зубців
по всій робочій глибині. Зі схемою розміщення отворів можна
попередньо налаштувати. Налаштування знаходиться збоку, що
забезпечує вільний доступ до нього.
nn Передня вирівнююча планка (як опція) має таку ж саму
конструкцію, як і задня.
Підресорені бокові щитки
nn Підресорені бокові щитки в стандартній комплектації у LION
3002 та 4002.
nn Паралельне управління як опція.
nn Для транспортування вони просто повертаються вгору.
Унікально: Пружина не повинна бути послабленою.
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LION 5000
LION 6000
Для тракторів до 270 к.с.

Конструкція, що розкладається до 199 кВт / 270 к.с.
Ці ротаційні борони з робочою шириною 5 та 6 м складаються для
транспортування так, щоб транспортна ширина становила тільки
2,70 м.
Ротаційні борони для великої продуктивності площ
nn Зчеплення з трактором відбувається за допомогою навіски Кат.
3
nn Дві дуже стійкі до скручування окремі машини встановлені на
міцній складній рамі.
nn Бокові карданні вали з кулачковою запобіжною муфтою P 500
Powerline з довгим інтервалом змащування. Головний карданний
вал P 600 Powerline.
nn 3-х ступінчата коробка передач для найкращої передачі зусилля,
двостороння коробка передач серійно.
nn Покращена циліндрична шестерня працює в рідкому мастилі.
Довгострокова якість з низьким рівнем шуму.
nn Великі конічні роликові підшипники в цілісному гнізді підшипника.
nn 18 мм товщини, загартовані зубці для робочої глибини до 28 см.
nn Задня вирівнююча планка регулюється по горизонталі та
вертикалі.
Транспортне положення
nn Завдяки двом великим гідроциліндрам обидві частини ротаційної
борони складаються на 90° з транспортною шириною тільки
2,70 м.
nn Завдяки компактній будові центр ваги знаходиться близько до
трактора.
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LION
Відповідний коток для кожного ґрунту

Тип

Використання при вологості ґрунту

Використання при властивостях ґрунту

сухий

легкий

середній

вологий

середній

-

Трубчастий коток

важкий
-

Зубчастий коток
Ущільнюючий коток

–

Ріжучо-ущільнюючий коток
Призмовий ущільнюючий коток
Гумовий ущільнюючий каток

Коток

2,50 м

3м

3,50 м

4м

5м

6м

Трубчастий коток 420 мм

148 кг

195 кг

-

-

-

-

Трубчастий коток 540 мм

–

325 кг

-

-

-

650 кг

Зубчастий коток 420 мм

332 кг

365 кг

-

-

-

-

Зубчастий коток 500 мм

440 кг

525 кг

580 кг

600 кг

784 кг

920 кг

Зубчастий коток 550 мм

–

547 кг

600 кг

690 кг

–

1056 кг

Ущільнюючий коток 525 мм

-

520 кг

–

750 кг

-

-

Ріжучо-ущільнюючий коток 550 мм

493 кг

550 кг

655 кг

740 кг

–

1100 кг

Призмовий ущільнюючий коток 500 мм / 12,5 см

–

560 кг

640 кг

735 кг

-

-

Призмовий ущільнюючий коток 500 мм / 15 см

–

530 кг

–

695 кг

-

-

Гумовий ущільнюючий коток 585 мм

–

575 кг

-

-

-

-
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LION
Котки

Трубчастий коток
Це ідеальний коток для обробітку сухих і не схильних до залипання
ґрунтів. Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне
ущільнення ґрунту. Діаметр 420 мм, з 8-трубками, Діаметр 540 мм, з
11 трубками.
Зубчастий коток
Універсальний коток підходить для всіх типів ґрунтів. Коток залишає
за собою оптимально ущільнене посівне ложе з розпушеним
дрібним ґрунтом для посіву. Чистики знаходяться на мінімальній
відстані над горизонтом обробітку. Завдяки цьому навіть у вологих
умовах не будуть підніматися пласти ґрунту - оптимальний
капілярний ефект для успішного посіву залишається незмінним.
Чистики знаходяться по середині і окремо налаштовуються. При
очищенні вони легко повертаються вбік. Загартовані пластини
чистиків оборотні - завдяки цьому їх термін експлуатації
збільшується. Діаметр котка: 420, 500 та 550 мм. Зубці загартовані.
Чистики доступні також з покриттям як опція.
Ущільнюючий коток
Зубці розташовані з нахилом вліво і вправо. Даний коток підходить
для важких, глинистих ґрунтів. Результатом роботи є глибоке
ущільнення ґрунту з розпушенням у верхньому шарі. Чистики
запобігають залипанню котка. Діаметр 525 мм.
Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.
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Ріжучо-ущільнюючий коток
Закриті збоку кільця ущільнювача мають діаметр 550 мм. На кожний
метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує
смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи
та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих
вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси. Пожнивні
рештки залишаються на поверхні і захищають ґрунт від висихання.
Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.
Призмовий ущільнюючий коток
Циліндричні кільця з відстанню 12,5 або 15 см. Даний коток
підходить для будь-яких умов застосування, в тому числі для
кам'янистих ґрунтів і великої кількості пожнивних решток. Смугове
ущільнення покращує вбирання вологи і повітрепроникність ґрунту
в менш щільному проміжку між кільцями котка.
Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.
Гумовий ущільнюючий коток
Цей коток підходить ідеально для ділянок з різними ґрунтами.
Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями.
Діаметр 585 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати
рівномірне смугове прикочування.
Чистики з покриттям йдуть в стандартній комплектації.
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LION
Технічні дані

Навіска

Робоча ширина

Транспортна ширина Ротор

Робоча глибина

Serie 103 CLASSIC – ротаційна борона для легших умов
LION 253 CLASSIC

Кат. 2 та 3

2,5 м

2,5 м

8

28 см

LION 303 CLASSIC

Кат. 2 та 3

3,0 м

3,0 м

10

28 см

LION 303.12 CLASSIC

Кат. 2 та 3

3,0 м

3,0 м

12

26 см

Серія 103 – міцна та рентабельна ротаційна борона
LION 303

Кат. 2 та 3

3,0 м

3,0 м

10

28 см

LION 303.12

Кат. 2 та 3

3,0 м

3,0 м

12

26 см

LION 353.14

Кат. 2 та 3

3,5 м

3,5 м

14

26 см

LION 403

Кат. 2 та 3

4,0 м

4,0 м

14

28 см

Серія 1002 – Професійний клас для найважчих умов
LION 3002

Кат. 2 та 3

3,0 м

3,0 м

10

28 см

LION 4002

Кат. 2 та 3

4,0 м

4,0 м

14

28 см

Серія 1000 - машини для високої продуктивності
LION 5000

Кат. 3

5,0 м

2,7 м

16

28 см

LION 6000

Кат. 3

6,0 м

2,7 м

20

28 см

Вага з

Трубчастий коток
420 мм

Трубчастий коток
540 мм

Зубчастий коток
420 мм

Зубчастий коток
500 мм

Зубчастий коток
550 мм

LION 253 CLASSIC

1056 кг

–

1240 кг

1348 кг

-

LION 303 CLASSIC

1215 кг

1345 кг

1385 кг

1545 кг

1567 кг

LION 303.12 CLASSIC

1205 кг

1335 кг

1375 кг

1535 кг

1557 кг

LION 303

1265 кг

1395 кг

1435 кг

1595 кг

1617 кг

LION 303.12

1255 кг

1385 кг

1425 кг

1585 кг

1607 кг

LION 353.14

-

-

-

1770 кг

1790 кг

LION 403

-

-

-

1900 кг

1990 кг

LION 3002

–

1515 кг

–

1715 кг

1737 кг

LION 4002

-

-

-

2050 кг

2140 кг

LION 5000

-

-

-

2874 кг

-

LION 6000

–

2917 кг

–

3187 кг

3323 кг
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Зубці

Рекомендована кількість Кількість обертів ротора
обороту приводу
Стандартний варіант

Для тракторів до

Вага без котка

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 об./хв

103 кВт / 140 к.с.

908 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 об./хв

103 кВт / 140 к.с.

1020 кг

15 x 330 мм

1.000 об./хв

342 об./хв

103 кВт / 140 к.с.

1010 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

132 кВт / 180 к.с.

1070 кг

15 x 330 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

132 кВт / 180 к.с.

1060 кг

15 x 330 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

147 кВт / 200 к.с.

1190 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

147 кВт / 200 к.с.

1300 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

184 кВт. / 250 к.с.

1190 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

342 / 527 об./хв

184 кВт / 250 к.с.

1450 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

215 / 296 / 393 об./хв

199 кВт / 270 к.с.

2090 кг

18 x 340 мм

1.000 об./хв

215 / 296 / 393 об./хв

199 кВт / 270 к.с.

2267 кг

Ущільнюючий коток
525 мм

Ріжучо-ущільнюючий
коток
550 мм

Призмовий ущільнюючий Призмовий ущільнюючий Гумовий ущільнюючий
коток
коток
коток
500 /125 мм
500 /150 мм
585 мм

-

1401 кг

-

-

-

1540 кг

1570 кг

1580 кг

1550 кг

1595 кг

1530 кг

1560 кг

1570 кг

1540 кг

1585 кг

1590 кг

1620 кг

1630 кг

1600 кг

1645 кг

1580 кг

1610 кг

1620 кг

1590 кг

1635 кг

–

1845 кг

1830 кг

-

-

2050 кг

2040 кг

2035 кг

1995 кг

–

1710 кг

1740 кг

1750 кг

1720 кг

1765 кг

2200 кг

2190 кг

2185 кг

2145 кг

–

-

-

-

-

-

–

3367 кг

-

-
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LION
Оснащення

Система швидкої заміни
зубців

Зубці DURASTAR

Фронтальна вирівнюююча
планка

LION 253 / 303 CLASSIC
LION 303.12 CLASSIC
LION 303 / 403
LION 303.12 / 353.14
LION 3002 / 4002
LION 5000 / 6000

-

Маркер

LION 253 /303 / 303.12 CLASSIC

–

LION 303.12 CLASSIC

–

LION 303 / 403
LION 303.12 / 353.14
LION 3002 / 4002
LION 5000 / 6000
= стандартна комплектація,
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–
= як опція

Амортизований
розрихлювач колії

Попереджувальні знаки і
освітлення

Бокові щитки
амортизовані

Бокові щитки
паралельне управління

Система HYDROLIFT для
зчеплення з сівалкою

-

-

-

-

-

-

-

Деталі для зчеплення з
сівалкою

-

Двосторонній ВВП

-

Подальше оснащення
nn Карданний вал на 1 ¾" 6-шліців
nn Карданний вал на 1 ⅜" 21-шліц
nn Обмежувач підйому на системі HYDROLIFT
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Інформація про Вашу машину онлайн
Вся інформація про Вашу машину
зручно-в будь-який час-в будь-якому місці
Скануйте QR-код на табличці Вашим смартфоном чи планшетом
або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви
отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину
nn
nn
nn
nn

Інструкція з експлуатації
Інформація про оснащення
Проспекти
Фото та відео

Original Parts

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

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03

ТОВ ”ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА“
08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
факс +38 (04595) 7 14 41
info_ukraine@poettinger.at
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ СЕРВІСУ
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
Anatolij.Nagirnjyak@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74

LION UK 0617

Відділ запасних частин PÖTTINGER це:
nn Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по
всьому світу.
nn Доступність та постійна наявність запасних та
швидкознощувальних частин на складі.
nn Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24
години онлайн.

