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PÖTTINGER-programmet

IMPRESS MASTER-modeller
Knivbrygga med 16 knivar
Drivvarvtal 540 varv/min
Pickup-bredd, 2,05 m, tillval 2,30 m
Användning av SELECT CONTROL

IMPRESS PRO-modeller
Knivbrygga med 32 knivar
Drivvarvtal 1 000 varv/min
Pickup-bredd 2,30 m
Användning av POWER CONTROL

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda med mera är ungefärliga 
och inte bindande.
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Maximal 
användningsvariabilitet

Oavsett om det rör sig om våta eller torra 
förhållanden, eller om det gäller halm, hö eller 
ensilage, är det här en maskin för alla 
användningsförhållanden.

All information finns även online:  
impress.poettinger.at

Högsta foderkvalitet 
32 knivar för finsnitt 

Pickup för perfekt markanpassning och rent 
foderintag. Unikt finsnitt

Komfort 

Arbetssäkerhet och komfort tack vare en 
utdragbar knivbrygga där man ergonomiskt 
kan arbeta i upprät position utanför.

Tillförlitlighet

LIFTUP-teknologi för ett naturligt materialflöde 
och garanterad balstart tack vare optimerad 
balstartvolym.
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Utdragbar knivbrygga 
EASY MOVE

LIFTUP-rotor 

Styrd pendel-pickup
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Lantbrukare /Entreprenörer behöver pålitlighet. Oavsett om det är sol 
eller regn, eller om det gäller halm, hö eller ensilage: En tillförlitlig 
användning av rundbalspressar är under alla förhållanden en viktig 
egenskap för PÖTTINGER IMPRESS. 

För alla användningsförhållanden
Säker balstart även med fullt antal knivar (32 stycken) under alla 
användningsförhållanden: 

 n Våta eller torra förhållanden. 
 n För halm, hö eller ensilage. 
 n En maskin för alla förhållanden, unik på marknaden.

Genomströmning
Bästa kapacitet, överallt och alltid: 

 n Styrd pendel-pickup för maximal upptagning. 
 n Innovativ LIFTUP-överhuvudrotor möjliggör högsta genomströmning. 

3-zonsinställning av mjuk kärna tack vare variabel press
Flexibel inställning av presstrycket i tre zoner.

 n Upp till 6 förvalsmöjligheter för individuell anpassning för olika 
parametrar för hö, halm och ensilage.

Användningsvariabilitet

Användningsfördel 1
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Det bästa fodret i varje arbetssituation. Genom PÖTTINGER IMPRESS 
säkerställer vi den bästa möjliga bearbetningen under alla 
användningsförhållanden: För ensilage, hö eller halm. Vi omdefinierar 
kända system och möjliggör för första gången snittkvaliteten i 
självlastarvagnar även för rundbalspressar, vilket ger högsta 
foderkvalitet. 

Unikt 36 mm snittlängd
En kort snittlängd på 36 mm är en världsnyhet för rundbalspressar. Den 
leder till en kraftigare komprimering av pressmaterialet.

 n Högre balvikt för samtliga grödor (ensilage, hö, halm) i området +15 
% med avseende på från 16 till 32 knivar.

 n Reduktion av nödvändig lageryta.
 n Mindre tidsåtgång i ex mixervagn 
 n Lägre transport- och lagringskostnader. 
 n Bättre ekonomi tack vare lägre förbrukning av nät och folie
 n Bästa foderkvalitet till låga kostnader.

Ensilage – extra fördelar med kort snittlängd
 n Bättre komprimering, högre balvikt, bättre jäsningsprocess.
 n Homogen genomblandning, bättre jäsningsstabilitet.
 n Enklare öppning av balar.
 n Mindre arbete på foderblandningsvagnen.
 n Lägre energianvändning.

Halm – extra fördelar med kort snittlängd
 n Ingen finfördelning krävs efteråt, lägre kostnader.
 n Optimal uppbrytning av halmstråna, högre sugförmåga. 
 n Ingen dammutveckling under efterbearbetningen. 
 n Lägre bränsleförbrukning på upp till 20 % i förhållande till 

förmonterade exakthackar. 
 n Optimalt skuren foderstruktur för fullfoder.

Användningsfördel 2

Högsta 
foderkvalitet
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Markanpassning och foderintag
Unikt pendel-pickup-system med 120 mm pendelväg till pinnarna.

 n Maximal matning vid höga körhastigheter.
 n Tillförlitligt hög upptagning vid svåra skördevillkor.
 n  Perfekt markanpassning och exakt konturstyrning. 
 n Rent foder och bästa ensilagekvalitet.

Jämn snittkvalitet
 n Enkelknivssäkring för konstant snittkvalitet.
 n Vändbar TWIN BLADE-kniv. 
 n Det finns alltid reservknivar med.
 n Dubbel livslängd, kontinuerligt jämn snittkvalitet.

Balkvalitet
Den innovativa LIFTUP-rotorn på PÖTTINGER IMPRESS möjliggör dels 
en hög genomströmning genom pressen och dels fylls balkammaren 
jämnt och brett. Lantbrukaren drar nytta av följande: Det krävs knappt 
någon höger-vänsterkörning längre för att få vackert formade balar. 
Resultatet är utvidgad komfort för föraren och vackert formade balar.
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Våra kunder bygger på tillförlitlighet. Tack vare PÖTTINGER IMPRESS 
finns den i dubbel bemärkelse. Dels underlättar vi de enskilda 
arbetsstegen genom innovativa teknologier, vilket ger hög arbetskomfort. 
Dels erbjuder vi den unika fördelen med tillförlitlighet vid användning 
under alla förutsättningar och säkerställer därmed att IMPRESS kan visa 
sina oslagbara, tekniska detaljer fullt ut i varje situation.

Funktionstillförlitlighet
 n Bästa möjliga bearbetning av varje råvara (ensilage, hö, halm) i alla 

situationer 
 n Säker balstart tack vare tangiellt foderflöde även med fullt antal 

knivar (32 stycken) under alla användningsförhållanden

Minskad känslighet mot smuts 
Små förluster av bitar tack vare skonsamt foderflöde.

 n Återföring av förluster av bitar till materialflödet.
 n Knivbryggan har minskad känslighet mot smuts tack vare dess 

överliggande position.
 n Nonstop-enkelknivssäkring.
 n Knivsäkringen blir inte smutsig som på vanliga system.

Lackkvalitet
I PÖTTINGERS lackeringsteknik används KTL (katodisk dopplackering/
grundning) och täcklackering med pulver. 

 n Den miljövänligaste lackeringsmetoden. 
 n Beredningen och bearbetningen sker utan lösningsmedel.
 n Hög elasticitet och lång livslängd.
 n Inga sprickbildningar vid stötar eller deformeringar. 
 n Bra korrosionsskydd.
 n Alla hålrum täcks utan undantag.
 n Utmärkt UV-beständighet.

Tillförlitlighet och komfort

Användningsfördel 3 och 4 
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Jordbrukarna behöver arbetslättnad. När vi inte kan göra hela arbetet för 
våra lantbrukare och entreprenörer, underlättar vi det åtminstone och 
omdefinierar livskvaliteten med våra innovativa standarder. 
Rundbalspressen IMPRESS visat hur effekt och komfort kan komplettera 
varandra perfekt.

Arbetskomfort
Unik underhållsvänlighet: 

 n Underhåll knivbryggan ergonomiskt stående.
 n Underhåll knivbryggan utanför rundbalspressens riskområde.
 n Maximal säkerhet.

Reducerad pendling
 n Kraftig minskning av höger-vänsterpendling tack vare en jämn, bred 

fyllning av balkammaren.
 n Avlastning för föraren.
 n Vackert formade balar.

Knivförval
 n Patenterat knivgruppsbyte.
 n Flexibelt val av det önskade antalet knivar som ska användas (0-16, 

16, 32 stycken).
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Pickup

Pickup med maximal genomströmning

Styrd pendel-pickup 
PÖTTINGERS pickup med 2,05 m (standard-MASTER) eller 2,30 m 
(standard-PRO) upptagningsbredd styrs på båda sidor via två kurvbanor 
i stål. Fjäderpinnarna, som styrs svagt dragande, anpassar sig optimalt 
efter marken. Det garanterar ett rent foder. 

Tack vare den fullt aktiva pinnbenslängden ända till utstyrningspunkten 
garanteras en perfekt överlämning av fodret till rotorn. 

I kombination med det låga varvtalet ”kammas” inte fodret, utan det 
tillförs rotorn aktivt. 

Fem styrda pinnrader ger en tillförlitlig och hög genomströmning även vid 
höga körhastigheter och svåra skördeförhållanden.

 n Pivåhjul med enkel justering av höjdstyrningen. 
 n Pickup-svävningsfunktion med 8 lägen för användning i halm.
 n Rullnedhållare med 200 mm diameter och optimerade inloppsribbor 

för högsta upptagning.

Två pickup-bredder

IMPRESS MASTER 
2,05 m, med stela pivåhjul/som tillval 2,30 m med stödpivåhjul. 

IMPRESS PRO 
2,30 m med stödpivåhjul.

Teknisk höjdpunkt 
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Bästa möjliga markanpassning, 
vilket ger rent foder

Den centralt upphängda pickupen och två ledat placerade bärarmar 
ger pickupen full rörelsefrihet och en unik pendelväg på 120 mm vid 
pinnarna. 
I höjdled ställbara pivåhjul i storlek 16 x 6,5-8 följer marken exakt vid 
fjäderpinnarnas ingrepp och svarar för en perfekt markanpassning och 
kurvkörning.

Perfekt foderflöde

En strängvals med nedhållarräfsa garanterar ett perfekt foderflöde även 
vid höga hastigheter och oavsett foder. 

På båda sidorna ger två matarskruvar en optimal sammanföring av 
materialet. Särskilt vid torrt material skapar de ett enormt flöde tack vare 
den stora, aktiva matningen. 

120 mm pendelväg

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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LIFTUP-
överhuvudrotor

Leva lantbruksteknik

Som experter konfronteras vi på PÖTTINGER dagligen med 
utmaningarna på fältet. 

Tangentiellt materialflöde
En vridning av balen startar alltid säkert i varje situation. Oavsett om det 
rör sig om våta eller torra förhållanden, eller om det gäller halm, hö eller 
ensilage, är det här en maskin för alla användningsförhållanden.

Patenterad spiralform
Matningen till balkammaren sker jämnt och brett. Det krävs knappt 
någon höger-vänsterkörning för att få vackert formade balar med det här 
systemet.

Utdragbar knivbalk EASY MOVE
Lantbrukaren behöver arbetslättnad. LIFTUP-tekniken tillåter att 
knivbryggan monteras över rotorn. 
Ju fler knivar det finns, desto viktigare är underhållsvänligheten. 

Underhållsvänlig
På IMPRESS blir underhållet en barnlek. Det är också innovativt att 
använda den vändbara TWIN BLADE-kniven som möjliggör en dubbelt 
så lång livslängd. Det är inte längre nödvändigt att slipa under arbetets 
gång.

Teknisk 
höjdpunkt 

32 knivar

16 knivar

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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Det perfekta flödet, unikt materialflöde

Det har många positiva fördelar att i ordets rätta bemärkelse omdefiniera 
pressens materialflöde: 
LIFTUP-teknologin möjliggör ett naturligt materialflöde, under vilket 
fodret strömmar in tangentiellt till presskammaren i en optimal vinkel. 
Den långa transportkanalen ger en god genomblandning av fodret. 
Därmed bibehåller balen sin form även under flera transporter.

 n Tangentiellt foderflöde till balkammaren för säker balstart.
 n Vardera två startvalsar uppe och nere.
 n Rotorn med spiralformigt placerade pinnrader har en diameter på 

650 mm.
 n Inmatningsrotorn är lagrad med pendelrullager på båda sidor. 

Rengöringsrotor
Vidare återförs förluster av foder genom den så kallade rengöringsrotorn 
(rensaren) i foderströmmen (1). Ett unikt koncept som är en effektiv 
lösning på problematiken med stora förluster av foder vid ett stort antal 
knivar. Resultatet är en hög genomströmningskapacitet, samtidigt som 
förlusten av foder är väldigt låg. 

 n Fodret hamnar hos rensaren och förs därmed tillbaka till 
materialflödet via återföringskanalen (2).

 P Ö T T I N G E R

PATENT



1

A

B

16

Överliggande knivbrygga för finsnitt

Samma snittkvalitet från rundbalspressar som i 
självlastarvagnar
IMPRESS PRO-modeller 36 mm finsnitt med 32 knivar
Det nya, utdragbara knivbryggan för finsnitt FLEXCUT 32, som består av 
32 vändbara TWIN BLADE-knivar, klarar en teoretisk snittlängd på 36 
mm över hela bredden. 

Hos PÖTTINGER, den globala marknadsledaren för självlastarvagnar, 
lyckas vi därmed att för första gången garantera samma snittkvalitet från 
rundbalspressar som i självlastarvagnar. Finsnitt inte bara för ensilage 
utan även för hö och halm. Det är unikt.

IMPRESS MASTER-modeller 16 knivar, knivavstånd 72 mm

IMPRESS-skärbordens fördelar
 n NONSTOP-enkelknivssäkring.
 n Variabelt knivgruppsbyte för flexibel användning.
 n Vändbara TWIN BLADE-knivar – dubbel livslängd – alltid reservknivar 

med.
Knivarna är tillverkade i härdat verktygsstål och den pressade 
vågslipningen säkerställer ett exakt snitt.

Rörlig knivbryggbotten
Vid en överfyllning kan den linjärt rörliga knivbryggbotten öka 
kanaltvärsnittet en kort tid (1). Därmed går det lätt och snabbt att 
åtgärda en överfyllning.

FLEXCUT 32

Teknisk 
höjdpunkt 

 P Ö T T I N G E R

PATENT

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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Överliggande knivbrygga för finsnitt

Olika snittvarianter
PRO  0-16, 16, 32 knivar
MASTER 0-16, 16 knivar
Upp till 16 knivar kan fästas på skärbordsbalken (MASTER och PRO) för 
olika snittvarianter. De är alltid aktiva, när skärbordet svängs in.
De knivar som har placerats på kopplingsaxlarna A och B kan svängas 
fram eller bort. 

Variabelt knivgruppsbyte 

1. Knivar på knivbrygga för finsnitt
PRO 0-16 knivar
MASTER 0-16 knivar

På kopplingsaxellåsets fyrkantsprofil aktiveras eller inaktiveras 
knivgrupperna A och B med hjälp av en skärbordsspak.

2. Kopplingsaxel A
PRO 0-16 knivar
MASTER 0-8 knivar

3. Kopplingsaxel B
PRO 16 knivar
MASTER 0-8 knivar

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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EASY MOVE även på 
rundbalspressar – unikt

IMPRESS är utrustad med det i sidled utdragbara 
knivbryggssystemet EASY MOVE. Det betyder arbetssäkerhet och ren 
komfort: Underhåll i arbetshöjd utanför balkammaren och därmed 
utanför rundbalspressens riskområde. Ju fler knivar det finns, desto 
viktigare är underhållsvänligheten. PÖTTINGER IMPRESS löser det 
elegant och bekvämt.

Så enkelt är det med IMPRESS
 n Sänk pickupen och sväng ut knivbryggan hydrauliskt.
 n Ta bort cylindern, lossa knivbryggan och dra ut det.
 n Vrid knivaxeln. Knivbalken fixeras, samtidigt som knivarna lossas 

centralt.

Säkerhet, bekvämt och tidsbesparande
 n Knivarna kan vändas eller bytas snabbt och enkelt.
 n Vrid tillbaka knivaxeln, så att knivarna låses. Skärbordet är klart för 

inskjutning.
 n Skjut in skärbordet, fäst det, häng i cylindern och sväng in 

knivbryggan – klart.

EASY MOVE och 
bindning

Teknisk 
höjdpunkt 

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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Nätbindning

Balen binds kompakt med de inställda nätbindningsvarven. Även 
nätbindningen uppvisar vissa speciella egenskaper: En säker nätstyrning 
i balkammaren garanteras med hjälp av en matarplåt. Nätet kan skjutas 
in i balkammaren i förtid.

När den rörliga nätmatarenheten körs in, är nätbromsen inaktiverad. 
Så snart nätet har kommit in i balkammaren, aktiveras nätbromsen, så 
att nätet förblir sträckt från början.

 n Nätstorlek maximal bredd 1,30 m, diameter upp till 31 cm.
 n Det finns en hållare för reservrullar på båda sidorna bakom kåporna

Nätbyte
Bromsen aktiveras och spännbacken kan skruvas bort, när 
pivåhjulsrullen dras tillbaka. 

IMPRESS MASTER
Manuell bindstart eller i läget Automatik när den önskade baldiametern 
nås.

IMPRESS PRO
 n Manuell bindstart eller i läget Automatik med anpassning till 

baldiametern.
 n ISO Automatik: Bindstart när maskinen står stilla.
 n Tidsautomatik: Fördröjd bindstart när baldiametern nås, vilket är 

fördelaktigt för POWER CONTROL-användning (ingen 
hastighetssignal).

Pickup Automatik
Vid bindstart lyfts pickupen automatiskt. 

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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Funktionstillförlitlighet

Våra kunder bygger på tillförlitlighet. Balkammaren har två startvalsar 
uppe och nere som möjliggör en säker balstart i varje situation. Alla 
pressvalsar är konstruerade för att klara de högsta presstrycken och 
erbjuder därmed maximal användningssäkerhet.

Universaldragstång
Universaldragstången är steglöst ställbar i höjdled via två spindlar. Det 
går att beställa låg dragkrok med dragkulekoppling som tillval.

 n Alla slangar och kablar dras kompakt via slanghållaren.
 n En stödfot underlättar monteringen och demonteringen.

Tryckluftsbromsar eller hydrauliska bromsar
Bromsaxlarna garanterar en säker körning på såväl vägar som i brant 
terräng. 

Däck efter behov
MASTER standarddäck 380/55-17, 
tillval 500/50-17, 520/50 R 17, 500/60 R 22,5
PRO standarddäck 500/50-17
tillval 520/50 R 17, 500/60 R 22,5

Tandemaxlar 
Tillval för maximalt lugn gång på vägar och fält (halm). Däck 380/55-17, 
500/50-17, 520/50 R 17

Koppling 
Chassi 
Underhåll

Teknisk höjdpunkt 

 P Ö T T I N G E R

PATENT
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Underhållsvänlig

Den automatiska kedjesmörjningen optimerar underhållsvänligheten och 
säkerställer, att pressen håller länge. 

MASTER-modeller

 n Automatisk kedjesmörjning. (1)
 n Smörjning av pressvalslager eller pressremslager via centralsmörjlist. 

(2)

PRO-modeller

 n Automatisk kedjesmörjning. (1)
 n Smörjning av pressvalslager eller pressremslager via 

progressivfördelare. En smörjnippel. 
 n Automatisk fettsmörjning som tillval. (3) 

Komfort

Baklucka Automatik
Automatisk öppning av bakluckan efter avslutad bindning, automatisk 
stängning av bakluckan (bara vid användning med balramp).
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IMPRESS 125 F MASTER/125 F PRO
Balbredd 1,20 m, baldiameter 1,25 m

F-modellernas fastkamrar med 18 kedjedrivna pressvalsar formar jämna, 
stabila balar. Pressmaterialet komprimeras ända tills att det presstryck 
som ställts in på kontrollpanelen och mätts vid bakluckan har nåtts. 
Bindningen sker automatiskt eller via knapptryck, beroende på 
inställningen.

De sju främre valsarna ger en säker balvridning i varje 
användningssituation. Gäller även halm.

 n Två startvalsar uppe och nere. (1)
 n Fem drivvalsar fram med 4,5 mm väggtjocklek, högsta driveffekt vid 

högkomprimerade balar. (2)
 n Åtta pressformsvalsar med 3,5 mm väggtjocklek i bakluckan, 

hydraulisk bakvägg konstruerad för högsta presstryck. (3)
 n Stora pendelrullager med 50 mm diameter.

Alla valsar har konstruerats med jämn stabilitet för att uppnå maximal 
baldensitet och för att klara de högsta presstrycken.

 n Huvuddrivenheten för pressvalsarna har robusta 5/4 tum 
högprestandarullkedjor. 

 n Automatisk kedjesträckare med indikator. 
 n Automatisk kedjesmörjning.

Fixkammarpressar
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Variabel balkammare

IMPRESS 155 V MASTER/155 V PRO
Balbredd 1,20 m, baldiameter 0,80-1,55 m

IMPRESS 185 V MASTER/185 V PRO
Balbredd 1,20 m, baldiameter 0,90-1,85 m

Konstruerad för högsta användningssäkerhet och flexibilitet.
De variabla modellerna har tre remmar med en hydrauliskt ställbar, 
tryckstyrd remsträckare. Baldensiteten kan variabelt ställas in med 
presstrycket och anpassas till pressgodsets beskaffenhet. De tre 
remmarna ger en säker balvridning i varje användningssituation. Gäller 
även halm.

3-zonsindelning av mjuk kärna är standard
En kontrollerad, variabel komprimering av balområdena kärnzon, mittzon 
och ytterzon är möjlig med hjälp av remsträckaren för pressremmar. 
Zonstorlekarna och de önskade presstrycken kan ställas in på 
kontrollpanelen efter behov. 

Därmed kan en flexibel, formstabil pressning av olika stora balar med 
mjuk eller medelfast kärnzon, fast eller mjuk mittzon och fast ytterzon 
uppnås.

 n Hydraulisk bakvägg, steglöst ställbar valdiameter.
 n Sex förvalsmöjligheter för olika parametrar för hö, halm eller ensilage 

på PRO-modeller.
 n Omlänkningsvalsarna för remmarna har en rengöringsvals, så att 

materialet inte fastnar på valsen.
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SELECT CONTROL – elektronisk förvalskoppling
Standard för MASTER-modeller

 n Funktioner kan förväljas på terminalen
 n Högkvalitativt 2-komponentshölje med display och statusindikering
 n Utstående knappar med bakgrundsbelysning för optimalt nattseende
 n Manöverdon med magnethållare
 n Totalbals- och dagräknare
 n Flexibel inställning av den mjuka kärnan i 3 zoner
 n Akustisk försignal under pressningsprocessen
 n Akustisk färdigsignal
 n Visning av remspänntryck (V), presstryck (F), diameter, antal lager nät
 n Körriktningsvisare
 n Automatiska driftlägen: Automatisk bindning
 n Statussymboler för pickup, kniv, skärbordsbotten och nätbindning
 n Inställning av baldiameter, antal lager nät och presstryck

Hydraulanslutningar: 
2 dubbelverkande BG 3, 1 fri returledning BG 4
Oljefilter som standard

Manövreringskomfort
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POWER CONTROL – elektronisk komfortstyrning
Standard på IMPRESS PRO-modeller

 n Funktioner kan styras direkt från terminalen
 n Högkvalitativt 2-komponentshölje med stor färgdisplay och 

statusindikering
 n 4 funktionsknappar för bekväm styrning av ytterligare extrautrustning
 n Utstående knappar med bakgrundsbelysning för optimalt nattseende
 n Diagnossystem: Felmeddelanden visas
 n Manöverdon med sugknappshållare
 n Totalbalsräknare och 3 enskilda kundräknare
 n Flexibel inställning av den mjuka kärnan i 3 zoner
 n Akustisk försignal under pressningsprocessen
 n Akustisk färdigsignal
 n Visning av remspänntryck (V), presstryck (F), diameter, antal lager nät
 n Statussymboler för pickup, kniv, skärbordsbotten, nätbindning och 

automatisk fettsmörjning (tillval)
 n Körriktningsvisare
 n Automatiska driftlägen: Automatisk bindning, Automatisk baklucka 

(balramp krävs) och Automatisk pickup 
 n Halvautomatikfunktion med Starta/Paus-knapp för alla automatiska 

driftlägen – unikt
 n Inställning av baldiameter, antal lager nät och presstryck

Hydraulanslutningar: 
1 enkelverkande BG 4, 1 fri returledning BG 4
1 Load Sensing (tillval), BG 2
Oljefilter som standard

CCI 100 ISOBUS – en kontrollpanel för alla tillbehör till IMPRESS 
PRO
ISOBUS är en global standard för elektronisk kommunikation mellan 
traktorer och den anslutna utrustningen, men även för dataöverföringen 
mellan de mobila systemen och kontorsprogrammen för lantbruk. 
ISOBUS-kontrollpanelen CCI 100 från PÖTTINGER innehåller inte bara 
POWER CONTROL-styrningens alla funktioner, utan den kan även 
användas för professionell styrning av alla ISOBUS-kompatibla maskiner 
från olika tillverkare.

 n Robust plasthölje
 n Högkvalitativ 8,4” TFT-färgbildskärm med pekfunktion
 n Sex funktionsknappar på både vänster och höger sida (F1-F12)
 n Sensor för omgivningsljus och belysning av funktionsknapparna
 n Totalbalsräknare och 20 enskilda kundräknare
 n USB-gränssnitt för skärmbilder och programtillägg för kontrollpanel
 n Videoingång för kamera M12x1
 n AUX-joystick-kapabel
 n Skrollhjul med bekräftelsefunktion för direkt inmatning och justering 

av nominella värden
 n Utökade ISOBUS-funktioner:
 n ISO-bindningsautomatik (kräver hastighetssignal via signaluttag)
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IMPRESS 125 F 
MASTER

IMPRESS 155 V 
MASTER

IMPRESS 185 V 
MASTER

Baldiameter 1,25 m 0,80-1,55 m 0,90-1,85 m

Balbredd 1,20 m 1,20 m 1,20 m

Effektbehov från 59 kW/80 hk 59 kW/80 hk 59 kW/80 hk

Standardstyrning SELECT CONTROL SELECT CONTROL SELECT CONTROL

Drivvarvtal 540 v/min 540 v/min 540 v/min

Pickup-bredd 2,05 m/tillval 2,30 m 2,05 m/tillval 2,30 m 2,05 m/tillval 2,30 m

Maximalt antal knivar 16 16 16

Knivavstånd 72 mm 72 mm 72 mm

Längd 4 657 mm 4 897 mm 5 107 mm

Ytterbredd pickup 2,05/2,30 m 2 620/2 830 mm 2 620/2 830 mm 2 620/2 830 mm

Höjd 2 545 mm 2 825 mm 3 100 mm

Standarddäck 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Vikt standard 4 750 kg 4 750 kg 4 850 kg

IMPRESS 125 F 
PRO

IMPRESS 155 V 
PRO

IMPRESS 185 V 
PRO

Baldiameter 1,25 m 0,80-1,55 m 0,90-1,85 m

Balbredd 1,20 m 1,20 m 1,20 m

Effektbehov från 74 kW/100 hk 74 kW/100 hk 74 kW/100 hk

Standardstyrning POWER CONTROL POWER CONTROL POWER CONTROL

Drivvarvtal 1 000 v/min 1 000 v/min 1 000 v/min

Pickup-bredd 2,30 m 2,30 m 2,30 m

Maximalt antal knivar 32 32 32

Knivavstånd 36 mm 36 mm 36 mm

Längd 4 657 mm 4 897 mm 5 107 mm

Ytterbredd 2 830 mm 2 830 mm 2 830 mm

Höjd 2 545 mm 2 825 mm 3 100 mm

Standarddäck 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Vikt standard 4 850 kg 4 850 kg 4 950 kg
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Tillvalsutrustning MASTER
Vridbar dragögla
Låg dragkrok
Låg dragkrok med dragkulekoppling
Pickup 2,30 m
Hydraulisk broms
Tandemaxel
Däck 500/50-17
Däck 520/50R17
Däck 500/60R22,5
Balramp
Roterande ljus

Tillvalsutrustning PRO
Vridbar dragögla
Låg dragkrok
Låg dragkrok med dragkulekoppling
Hydraulisk broms
Tandemaxel
Däck 520/50R17
Däck 500/60R22,5
Load Sensing-utrustning (rekommenderbar)
CCI ISOBUS-kontrollpanel
Automatisk fettsmörjning
Balramp
Roterande ljus
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IMPRESSioner
Entusiastiska kunder

Den österrikiske lantbrukaren Berer satsar på snittkvalitet
– Snittkvaliteten är verkligen toppen. Vår automatiserade 
utfodringsanläggning blandar åtta gånger om dagen under vardera fyra 
minuter. För våra nuvarande balar, som skurits med 16 knivar, behöver 
anläggningen två minuter längre tid per blandningstillfälle, det vill säga 
totalt 16 minuter extra. Tack vare IMPRESS finsnitt sparar vi både tid och 
ström.

Ekonomin gör intryck på tyska entreprenörer 
Bernhard Bayer är entreprenör och expert på användning av balpressar: 
– Förutom den bästa foderkvaliteten är den tack vare finsnitt högre 
baldensiteten och därmed den högre balvikten viktig för mig. Därmed 
behöver jag mindre lageryta och det krävs mindre förarbete. Det sänker 
transport- och lagerkostnaderna och det minskar förbrukningen av folie 
och nät, vilket leder till en bättre ekonomi för mig.

IMPRESS övertygar ett polskt proffs
Janusz Jelenkowski uppskattar inte bara den höga prestandan utan 
främst komforten i form av knivarnas tillgänglighet i ögonhöjd: – Vid mitt 
antal hektar per år är ett bekvämt och säkert underhåll ett centralt tema. 
I kombination med PÖTTINGERS utmärkta servicetjänster är IMPRESS 
oslagbar för mig.
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I Frankrike är prestanda och finsnitt viktiga
Stéphane Simon på GAEC Simon Frankrike är entusiastisk: – IMPRESS 
ger mig maximal mångsidighet under arbetet, oavsett om det gäller gräs 
eller halm. Under arbetet kunde jag uppleva pendel-pickupens 
upptagningskvalitet och prestanda, den höga snittkvaliteten tack vare de 
32 vändbara knivarna och den perfekta balformen med hög densitet. 
Jag njöt särskilt av bakluckeautomatiken som gav mig en rejäl tidsvinst.

Det stora tjeckiska lantbruksföretaget ZD Opařany
Användningsflexibiliteten för alla grödor och den 36 mm korta finsnittet 
var utslagsgivande för personalen på det stora tjeckiska 
lantbruksföretaget ZD Opařany: – Snitt- och foderkvaliteten är absolut 
toppen. Den högre densiteten i kombination med det högre presstrycket 
ger mycket kompakta, vackra och hårda balar. De ser ut som om de har 
formats i en svarv, helt enkelt perfekta. Den utdragbara knivbalken är en 
fantastisk innovation. Nu kan föraren byta knivarna bekvämt, stående 
och i ögonhöjd och behöver därför inte längre klättra in i 
presskammaren. Det är inte bara säkert, utan det sparar tid också.

Användningsflexibiliteten uppskattas på ett italienskt 
lantbruksföretag
Lantbruksföretaget Boldini F.lli s.s. har en stor bredd av kulturer som alla 
kan täckas med IMPRESS. – Vi är entusiastiska över IMPRESS kvalitet 
och prestanda. Oavsett om det gällde skörd av ensilage, hö eller halm, 
så levererade IMPRESS alltid ett mycket bra resultat.

Upptäck fler bilder!
Ladda ned 
Layar-appen 
kostnadsfritt

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

Din maskin finns nu online.

All information om din maskin
Enkelt – alltid – överallt

Skanna in den QR-kod som finns på typskylten med din smarttelefon 
eller surfplatta, alternativt ange ditt maskinnummer på www.poettinger.
at/poetpro. Då får du direkt en mängd information om din maskin.

 n Bruksanvisningar
 n Information om utrustning
 n Broschyrer
 n Foton och videofilmer

PÖTTINGERS reservdelsservice
 n Ett väl utbyggt nätverk med distributions- och servicepartner över 

hela världen.
 n Reserv- och slitdelar kan beställas under årtionden.
 n PÖTTINGERS originaldelar kan beställas online dygnet runt.

PÖTTINGER Scandinavia ApS
Frederiksholms Kanal 20, st 
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk
www.poettinger.se


