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Посівні комбінації PÖTTINGER 



FOX 300 D

2

FOX / FOX D

Ідеальний 
передпосівний  
обробіток

Нові посівні комбінації FOX і FOX D забезпечують відмінну роботу та 
максимальний економічний ефект.  
Недорога посівна комбінація PÖTTINGER проводить передпосівний 
обробіток та посів за один прохід.

Її очевидні переваги:
 Легка та економна щодо витрат палива для передпосівного 

обробітку 
 Висока робоча швидкість
 Коротка та компактна конструкція для оптимального розподілу 

ваги 
 Посівна комбінація з культиватором (FOX) чи дисковою бороною 

(FOX D)
 Може комбінуватися з сівалками PÖTTINGER

Легкість ходу та економічність

При розробці нових посівних комбінацій PÖTTINGER основну увагу 
звертали на компактність конструкції та невибагливість до 
необхідної потужності. Завдяки цьому можливо використовувати 
невеликі трактори, а також забезпечувати ефективний 
передпосівний обробіток з невеликою витратою палива.

Зручні у користуванні

Посівна комбінація має універсальну триточкову навіску і може 
агрегатуватись з будь-яким трактором. Це дозволяє агрегатувати 
FOX з фронтальними агрегатами. Два отвори для верхньої тяги 
полегшують процес навішування.
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FOX Робоча та  
транспортна ширина

Робочі  
органи

Відстань між робочими 
органами

Робоча  
глибина

Потреба в  
потужності, від

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

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

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

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

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

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

Дані можуть бути змінені 

Дискова борона для FOX D

В посівній комбінації FOX D передпосівний обробіток проводиться 
дисковою бороною. Стійки дисків кріпляться до рами через гумові 
елементи захисту від каміння. Диски діаметром 410 мм кріпляться 
на ступиці з підшипниками, що не потребують обслуговування.

Культиватори для FOX

Комбінація FOX оснащена двобалковим культиватором, що 
проводить відмінний передпосівний обробіток. Лапи культиватора 
можуть бути встановлені в 3 різні кути атаки. Відмінно підходить для 
легких піщаних та середніх ґрунтів з невеликою кількістю 
пожнивних решток.

Швидкий посів

Посівна комбінація PÖTTINGER приєднується до трактора за 
допомогою триточкової навіски. Сівалка може бути навішена на 
раму ущільнюючого котка чи зчеплена на трьохточковій навісці.
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Робоча та  
транспортна ширина

Робочі  
органи

Відстань між робочими 
органами

Робоча  
глибина

Потреба в 
потужності, від

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

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

FOX 350 / FOX 400 
Легка навісна машина, що ідеальна для використання на легких і середніх ґрунтах з малою кількістю пожнивних рештків. 
Можливість поєднання з сівалкою робить короткобазову комбінацію FOX справжнім універсалом. Так можна створити 
економічну комбінацію для посіву по мульчі.

Широкий спектр застосування

Високопродуктивні короткобазові комбінації
 Ще більше продуктивності за рахунок нової робочої ширини 
 FOX 350 з робочою шириною 3,5 м 
 FOX 400 з робочою шириною 4 м

Універсальне застосування
 Окреме використання ґрунтообробного знаряддя для 

перемішування пожнивних решток в ґрунті.
 У комбінації з сівалкою PÖTTINGER машина стає вигідною 

посівною комбінацією.
 Можливість комбінації з сівалками VITASEM та AEROSEM
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FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D
Завдяки можливості комбінації з комплектом оснащення для внесення рідкого гною FOX D стає справжнім 
багатофункціональним агрегатом. Він дозволяє вносити і заробляти рідкий гній однією робочою операцією. Ефективна і 
оперативна робота гарантована. 

Внесення рідкого гною та його заробка в ґрунт

Швидке і ефективне внесення рідкого гною
 Сумісність короткобазових комбінацій FOX D з комплектом 

оснащення для внесення рідкого гною (виробництва компанії 
Vogelsang)

 Внесення рідкого гною і заробка його в ґрунт об'єднані в одній 
робочій операції

 Моделі FOX 300 D, 350 D FOX, FOX 400 D встановлюються на 
задній триточковій навісці ємності для перевезення рідкого гною

 Мала власна вага
 Легкий хід та робота без забивання гарантовані

Заробка рідкого гною за допомогою FOX D для уникнення 
втрати азоту

 Одночасне внесення і заробка рідкого гною забезпечує 
економію часу та витрат

 Заробка згідно з технічними умовами протягом чотирьох годин 
 Дбайливе ставлення до ґрунту завдяки меншій кількості проходів 
 Значне зменшення втрат поживних речовин 
 Зниження рівня викидів аміаку 
 Зменшення розповсюдження запаху

Робоча, транспортна  
ширина

Робочі  
органи

Відстань між 
робочими органами

Робоча  
глибина

Потреба в 
потужності, від

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

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

FOX 400 D 4,0 м 30 13 см. 3 – 8 см 74 кВт / 100 к.с.
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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. 
Зубці загартовані. В якості опції доступні чистики з покриттям. 
Діаметр: 420, 500 та 550 мм

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 з 
покриттям (серійно) запобігають залипанню котка. 
Діаметр: 525 мм

Котки - вибір за Вами! 

В залежності від типу ґрунту PÖTTINGER пропонує широкий асортимент котків для ідеального робочого результату з 
бажаною структурою. Загальний асортимент котків відзначається точним обробітком та міцною конструкцією. 
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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 (серійно) запобігають залипанню котка. 

Призмовий ущільнюючий коток
Циліндричні кільця котка доступні 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 (серійно) запобігають залипанню котка. 

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 (серійно) 
запобігають залипанню котка. 
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Австрія 

Telefon +43 7248 600-0

Fax +43 7248 600-2513

info@poettinger.at

www.poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА" 
08300, м. Бориспіль, а/с 167

тел. +38 (04595) 7 10 42

факс +38 (04595) 7 14 41

e-mail: info_ukraine@poettinger.at

www.poettinger.ua

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

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 

e-mail: Anatolij.Nagirnjyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74

Інформація про Вашу машину онлайн.

Вся інформація про Вашу машину
зручно - в будь-який час - в будь-яком у 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.

 Інструкція з експлуатації
 Інформація про оснащення
 Проспекти
 Фото та відео

Відділ запасних частин PÖTTINGER це
 Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по 

всьому світу.
 Доступність та постійна наявність запасних та 

швидкознощувальних частин на складі.
 Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24 

години онлайн.


