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Короткобазова дискова борона PÖTTINGER TERRADISC з сівалкою 
та культиватор PÖTTINGER SYNKRO з сівалкою

НОВИНКА
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Концепція MULTILINE

Від обробітку стерні до мульчованого посіву з 
сівалками VITASEM ADD чи AEROSEM ADD.
Лише за декілька хвилин причіпна 
короткобазова дискова борона TERRADISC чи 
причіпний культиватор SYNKRO 
перетворюються на рентабельну, повністю 
функціональну сівалку для мульчованого 
посіву. 

Рентабельно працювати

MULTILINE це комбінація з причіпними 
агрегатами.  Вона створює менше 
навантаження на задню вісь трактора та 
забезпечує більшу продуктивність з меншими 
тракторами.  

Коток-шасі

На смугах розвороту та транспортуванні у 
TERRADISC MULTILINE та SYNKRO MULTILINE 
опора йде на пакер-шасі і таким чином вага 
розподіляється на всю робочу ширину. 
Пакер-шасі забезпечує високу стабільність на 
дорогах. 

Зчеплення MULTILINE

Дишло з зчіпним пристроєм для задньої 
навіски. 
Керування підйомним механізмом «Multiline» 
здійснюється за допомогою керуючого 
пристрою подвійної дії
Проста та швидка комбінація з сівалкою 
VITASEM ADD чи AEROSEM ADD.

Переваги
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TERRADISC 3001 MULTILINE / TERRADISC 4001 MULTILINE 
SYNKRO 3030 MULTILINE
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1 - дишло з зчіпним пристроєм для задньої навіски
2 - короткобазова дискова борона TERRADISC чи  
культиватор SYNKRO
3 - пакер-шасі зі зміщенним розміщенням з тандемним 
ефектом 
 абсолютної плавності руху
4 - зчеплення з сівалкою
5 - система гальм для всіх коліс як опція
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ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"  
08300, м. Бориспіль, а/с 167  

Тел.: +38 (04595) 7 10 42  

Факс.: +38 (04595) 7 14 41 

info@poettinger.ua 

www.poettinger.ua 

Перевірена підготовка ґрунту

Система TWIN ARM у TERRADISC
Система кріплення двох литих стійок з двома  вирізними дисками на 
широких затискних скобах. 
Диски не можуть відхилятися вбік. 
Оптимальний обробіток навіть сухого переущільненого ґрунту 
(напр., колій). 
Великі диски з діаметром 580 мм. 
Відстань між дисками 12,5 см
Диски з агресивним кутом атаки для надійного обробітку ґрунту. 

Універсальні стрільчаті лапи SYNKRO 
Вигнуті стійки для оптимального кута роботи.  
Дві можливості регулювання забезпечують входження в ґрунт за 
будь-яких умов. 
В стандартній комплектації розділені долотоподібні робочі органи з 
стілами.  
Вузька ширина 27 см для повного обробітку загальної площі 
поверхні ґрунту. 
Стрільчаті лапи можуть кріпитися на стійці в двох положеннях за 
допомогою болта.  

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може змінюватися.

Технічні дані

Робоча ширина
Ширина  
транспортування

Кількість 
дисків

Діаметр 
дисків

Відстань
між дисками

Потреба в 
потужності, від

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

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

Робоча ширина
Ширина  
транспортування

Кількість 
робочих лап

Вирівнюючі 
диски

Відстань між 
лапами

Потреба в 
потужності, від

SYNKRO 3030 MULTILINE 3,0 м 3,0 м 11 6 27 м 80 кВт / 110 к.с.

SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE 3,0 м 3,0 м 11 6 27 м 80 кВт / 110 к.с.

  NOVA =Захист від перевантажень

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Österreich 

Telefon +43 7248 600-0

info@poettinger.at

 www.poettinger.at


