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Рулонні прес-підбирачі PÖTTINGER – ідеальний потік корму

Подивіться відео!
Завантажуйте 
безкоштовно 
LAYAR 
додаток

Скануйте 
фото
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Рулонний прес-підбирач 
IMPRESS

Програма PÖTTINGER

Моделі IMPRESS MASTER
Ріжучий механізм з 16 ножами
Привод 540 об./хв.
Ширина підбирача 2,05 м, опція - 2,30 м
Пульт керування SELECT CONTROL

Моделі IMPRESS PRO
Ріжучий механізм з 32 ножами
Привод 1000 об./хв.
Ширина підбирача 2,30 м
Пульт керування POWER CONTROL

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може 
змінюватися.
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Максимальні 
варіанти використання

Не зважаючи на застосування в вологих чи 
сухих умовах, для соломи, сіна чи сінажу - 
IMPRESS є машиною для всіх умов 
використання.

Вся інформація також онлайн:  
impress.poettinger.at

Найвища якість корму 
з 32 ножами короткої 
нарізки 

Підбирач для ідеального копіювання 
поверхні та чистого забору корму. Унікальна 
коротка нарізка

Комфорт 

Безпека праці та комфорт виключно 
завдяки технічному обслуговуванню у 
вертикальній, ергономічній позі за межами 
камери. 

Нідійність

Технологія LIFTUP для природнього потоку 
корму та гарантованого старту формування 
рулонів завдяки оптимальному об´єму на 
старті. 



5

Висувна балка ножів 
EASY MOVE

Ротори LIFTUP 

Керований маятниковий  
підбирач
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Сільське господарство потребує надійності. Всеодно чи сонце чи 
дощ, незалежно чи для соломи, сіна чи сінажу - надійне 
використання рулонних прес-підбирачів в різноманітних умовах є 
суттєвим показником продуктивності PÖTTINGER IMPRESS. 

Для будь-яких умов використання
Надійний старт формування рулону також з повним комплектом 
ножів (32 ножі) при всіх умовах використання: 

 n Сильно вологі чи посушливі умови: 
 n Для заготівлі соломи, сіна чи сінажу. 
 n Одна машина для всіх умов - унікальна на ринку. 

Висока продуктивність
Найкраща продуктивність всюди та в будь-який час: 

 n Керований маятниковий підбирач для максимальної 
продуктивності підбору. 

 n Інноваційний ротор LIFTUP забезпечує максимальну 
продуктивність. 

 n  Можливе збільшення перерізу поперечного каналу, щоб швидко 
та легко уникнути переповнення. 

Три зони регулювання серцевини тюка у пресах зі змінною 
камерою 
Налаштування тиску пресування в трьох зонах. 

 n До 6 різних можливостей вибору для індивідуального 
налаштування для різних параметрів при заготівлі сіна, соломи 
та сінажу. 

Різні варіанти 
використання

Корисна 
перевага 1
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Найкращий корм при будь-яких умовах використання. Із PÖTTINGER 
IMPRESS ми надаємо можливість отримати найкращу роботу та 
надійність у всіх умовах використання: при заготівлі сінажу, сіна чи 
соломи. Ми переосмислюємо відомі системи по новому та 
дозволяємо вперше отримати якість нарізки від причепа-підбирача 
тепер і в рулонних прес-підбирачах - для найвищої якості корму. 

Унікальна коротка нарізка 36 мм
Коротка нарізка 36 мм у рулонних прес-підбирачах є новинкою у 
всьому світі та дозволяє отримати вищу щільність пресованого 
матеріалу. 

 n Більша вага рулонних тюків у всіх кормах (сінаж, сіно, солома) в 
діапазоні +15% в порівнянні 16 на 32 ножі. 

 n Зменшення необхідної площі для зберігання. 
 n Зменшення зусиль на завантаження. 
 n Менші витрати на зберігання та транспортування. 
 n Краща рентабельність на основі зменшення матеріалів для 

обмотування та витрат плівки. 
 n Найкраща якість з малими витратами. 

Сінаж - додаткова перевага короткої довжини нарізки
 n Більша щільність, більша вага рулонних тюків - покращений 

процес бродіння. 
 n Гомогенне перемішування - покращенна стабільність бродіння. 
 n Просте розмотування рулонних тюків. 
 n Зниження потреби у продуктивності для кормозмішувача. 
 n Менше використання енергії в усьому виробничому процесі. 

Солома - додаткова перевага короткої довжини нарізки
 n Не потребується додаткового подрібнення - менші витрати. 
 n Оптимальне розплющення стебла - вища поживність. 
 n Немає створення пилу в подальшому використанні. 
 n Економія витрат палива до 20 % в порівнянні з іншими 

системами подрібнення. 
 n Оптимально подрібнена структура корму для годівлі повним 

змішаним раціоном. 

Корисна перевага 2

Найвища якість 
корму
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Копіювання поверхні та підбір корму
Унікальна система підбирача з маятниковим рухом 120 мм. 

 n Максимальна продуктивність при високій швидкості руху. 
 n Надійна висока продуктивність підбору при важких умовах 

збирання врожаю. 
 n  Ідеальне копіювання поверхні та точне ведення контуру. 
 n Чистий корм та найкраща якість сінажу. 

Рівномірна якість нарізки
 n Окремий для кожного ножа запобіжник для стабільної якості 

нарізки. 
 n Оборотний ніж TWIN BLADE 
 n Змінний комплект ножів завжди поряд. 
 n Подвійний термін використання - тривала рівномірна якість 

нарізки. 

Якість рулонних тюків
Інноваційний ротор LIFTUP у PÖTTINGER IMPRESS дозволяє з 
одного боку підвищувати продуктивність прес-підбирача, з іншого 
боку камера заповнюється широко та рівномірно. Аграрії 
отримують перевагу: звичний рух "змійкою" для тюків гарної форми 
більше не потрібний. Як результат комфорт для трактористів та 
рулонні тюки гарної форми. 
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Наші клієнти покладаються на надійність. З рулонними прес-
підбирачами PÖTTINGER IMPRESS це здійснюється двома 
способами. З одного боку полегшуються окремі робочі операції з 
інноваційними технологіями та забезпечується високий комфорт 
роботи. З іншого боку пропонується унікальна перевага точної 
надійності у використанні при будь-яких умовах, де рулонні прес-
підбирачі IMPRESS в повній мірі можуть використовувати свої 
неперевершені технічні рішення. 

Експлуатаційна надійність 
 n Найкраща заготівля кожної сировини (сінаж, сіно, солома) при 

будь-яких умовах 
 n Надійний старт намотування рулону також з повним комплектом 

ножів (32 ножі) при всіх умовах використання: 

Підвищена чистота корму 
Малі втрати від обтрушування при бережному потоці корму. 

 n Повернення обтрушених втрат в загальний потік корму. 
 n Зменшення забруднення у ріжучому механізмі завдяки його 

верхньому розміщенні. 
 n Індивідуальний захист ножів NONSTOP
 n Відсутнє забруднення захисту ножів як у звичайних системах. 

Якісне лакування
В унікальній технології лакування PÖTTINGER застосовується 
катодне електролакування зануренням (для ґрунтування), а також 
метод порошкового напилення. 

 n Методи лакування екологічно безпечні. 
 n Під час виробництва цих лаків і обробки ними поверхонь 

розчинники майже не застосовуються.
 n Висока еластичність та стійкість покриття. 
 n Немає розстріскування навіть при високих ударних навантажень 

та деформації. 
 n Відмінний захист від корозії.
 n Відсутність необроблених ділянок навіть на згинах та в 

заглибинах
 n Надійний захист від ультрафіолетового випромінювання. 

Надійність та комфорт

Корисна перевага 3 та 4 
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Сільське господарство потребує полегшення праці. І навіть якщо ми 
не можемо замість наших аграріїв та підрядників зробити їх роботу, 
ми сприяємо полегшенню їх роботи та переосмисляємо якість 
життя з нашими інноваційними стандартами. Рулонні прес-підбирачі 
IMPRESS показують, як може досконало доповнюватися 
продуктивність комфортом. 

Комфорт роботи 
Унікальна легкість обслуговування: 

 n Обслуговування ріжучого механізму ергономічно у паузах. 
 n Обслуговування ріжучого механізму поза зоною небезпеки 

рулонного прес-підбирача.
 n Максимальна охорона праці. 

Зменшення коливання
 n Зменшення амплітуди руху "змійкою" завдяки рівномірному 

широкому наповненні пресувальної камери. 
 n Розвантаження для тракториста. 
 n Рулони правильної форми. 

Вибір ножів
 n Запатентоване перемикання груп ножів
 n Універсальний вибір бажаної кількості ножів, що мають бути у 

використанні (0-16 / 16 / 32 ножі). 
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Підбирач

Підбирач з максимальною 
продуктивністю 

Керований маятниковий підбирач 
Підбирач PÖTTINGER з 2,05 м (в стандарті MASTER) чи 2,30 м (в 
стандарті PRO) робочої ширини керується за допомогою вигнутої 
сталевої доріжки. Граблини підбирача керуються та оптимально 
адаптуються до поверхні поля. Це гарантує чистий корм. 

Керовані граблини гарантують досконалу передачу корму до 
ротора. 

У поєднанні з нижчою кількістю обертів корм не "кидається", а 
активно подається на ротор. 

5 керованих рядів граблин забезпечують надійну та високу 
пропускну здатність, навіть при високій швидкості та складних 
умовах збору врожаю. 

 n Копіювальні колеса з простим регулюванням висоти. 
 n Функція "плаваючого" підбирача має 8-ступінчасте регулювання 

роботи для соломи.
 n Формувач валка діаметром 200 мм, оптимізовані напрямні пальці 

забезпечують максимальну ефективність збирання врожаю.

Дві ширини підбирача 

IMPRESS MASTER 
2,05 м, з нерухомими копіювальними колесами / опція 2,30 м з 
керованими копіювальними колесами. 

IMPRESS PRO 
2,30 м з керованими копіювальними колесами. 

Особливіть новинки техніки 
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Найкраще копіювання поверхні -  
чистий корм

Центральне крілення підбирача та два шарнірні кронштейни 
забезпечують повну свободу руху та унікальні 120 мм маятникового 
ходу на граблинах. 
Регульовані по висоті колеса (16 х 6,5 до 8) забезпечують 
копіювання поверхні поля граблинами навіть на поворотах. 

Ідеальний потік корму

Формувач валка із пальцями гарантує ідеальний потік маси та 
високу швидкість незалежно від типу біомаси. 

Два подавальні шнеки з обох боків забезпечують оптимальний потік 
корму. Спеціально для сухого корму забезпечується велика 
здатність проштовхування корму завдяки активному подавальному 
ефекту. 

120 мм маятниковий хід

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО
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Ротор LIFTUP

Жити сільськогосподарською технікою

Як експерти, ми, PÖTTINGER, щодня стикаємося із різними 
вимогами на полях. 

Тангенціальний потік корму
Пресування тюка можна почати в будь-який момент та при будь-
яких умовах. Не зважаючи на застосування в вологих чи сухих 
умовах, для соломи, сіна чи сінажу - IMPRESS є машиною для всіх 
умов використання.

Запатентована форма ротора 
Пресувальна камера заповнюється рівномірно та по всій ширині. 
Маса розподіляється по сторонам, щоб сформувати рівномірний 
тюк. 

Висувна балка ножів 
 
EASY MOVE
Сільське господарство потребує полегшення праці. Техніка LIFTUP 
дозволяє приєднувати ріжучий механізм через ротор. 
Чим більша кількість ножів, тим важливішим є зручність 
обслуговування. 

Простий в обслуговуванні
Технічне обслуговування IMPRESS - простіше не буває. Не менш 
інноваційним є використання двосторонніх ножів TWINBLADE, що 
подвоює час їх експлуатації. Заточувати ножі під час роботи більше 
не потрібно.

Особливіть 
новинки техніки 

32 ножі

16 ножів

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО
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The perfect flow – унікальний потік 
корму 

Потік корму у прес-підбирачах має велику кількість переваг: 
З одного боку технологія LIFTUP забезпечує природній потік корму, 
в якому подача корму відбувається тангенціально в камеру 
пресування під оптимальним кутом. 
Довгий канал подавання забезпечує гарне перемішування зібраного 
корму. Таким чином рулонний тюк не розвалюється навіть при 
транспортуванні декілька разів. 

 n Тангенціальний потік маси в камері пресування для впевненого 
початку намотування рулонного тюка.

 n Два агресивних стартових вальця вгорі та внизу.
 n Ротор із 8 спірально розташованими рядами граблин має 

діаметр 650 мм. 
 n Обидві сторони ротора знаходяться в самоустановлювальних 

роликових підшипниках. 

Ротор-очищувач 
Крім того, цінний подрібнений корм, що випадає з маси, збирається 
так званим ротором-очищувачем (скребком) і спрямовується назад 
в основний потік (1). Це унікальне рішення, що ефективно вирішує 
проблематику великих втрат подрібненої маси при великій кількості 
ножів. Результатом є висока продуктивність при одночасному 
зниженні втрат подрібненого матеріалу. 

 n За допомогою зворотнього жолоба втрачений обтрушений корм 
повертається до потоку назад (2).

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО
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Особливіть новинки техніки 

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО

Ріжучий механізм для короткої нарізки 
із верхнім розташуванням

Якість нарізки причепа-підбирача тепер і для рулонних 
прес-підбирачів
Модель IMPRESS PRO 36 мм короткої нарізки з 32 ножами
Нова висувна балка ножів FLEXCUT 32 має 32 оборотних ножа 
TWIN BLADE, що досягає теоретичної довжини нарізки 36 мм по 
всій ширині. 

Компанія PÖTTINGER, що є лідером у виробництві причепів-
підбирачів по всьому світу, вперше досягла якості нарізки причепа-
підбирача у рулонних прес-підбирачах. Коротка нарізка не тільки 
для заготівлі сінажу, а й для сіна та соломи: це унікально. 

Моделі IMPRESS MASTER з 16 ножами, з відстанню між 
ножами 72 мм

Переваги ріжучого механізму IMPRESS
 n Індивідуальний захист ножів NONSTOP. 
 n Змінне вмикання груп ножів для універсального використання. 
 n TWIN BLADE оборотні ножі – подвійний час експлуатації – запасні 

ножі завжди при собі.
Ножі виготовлені з загартованої сталі, а хвиляста заточка 
забезпечує точність нарізки.

Рухома балка ножів 
У випадку ризику забивання рухома балка ножів може 
короткочасно збільшувати поперечний переріз каналу (1). Завдяки 
цьому можна уникнути простоїв через забивання. 

FLEXCUT 32

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО
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Ріжучий механізм для короткої нарізки

Різний варіант нарізки
PRO  0 – 16 / 16 / 32 ножів
MASTER  0 – 16 / 16 ножів
Балку ріжучого механізму (MASTER та PRO) можна постійно 
встановлювати на 16 ножів, для різних варіантів нарізки. Ці ножі 
завжди активні при повороті в початкове положення.
Ножі, встановлені на балці A та B, можуть за вибором вільно 
повертатися або приховуватися. 

Змінне вмикання груп ножів 

1. Ножі на балці ріжучого механізму
PRO  0 – 16 ножів
MASTER  0 – 16 ножів

На чотиригранному профілі блокування груп ножів A та B з важілем 
ріжучого механізму вмикаються в активне чи пасивне положення.

2. Вал перемикання A
PRO  0 – 16 ножів
MASTER  0 – 8 ножів

3. Вал перемикання B
PRO  16 ножів
MASTER  0 – 8 ножів

 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО
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 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО

EASY MOVE і для рулонних прес-
підбирачів - унікально

Рулонні прес-підбирачі IMPRESS мають балку ножів EASY MOVE, 
що висувається на сторону. Це означає безпеку роботи та чистий 
комфорт: Обслуговування на рівні рук поза камерою пресування та 
поза небезпечною зоною рулонних прес-підбирачів. Чим більша 
кількість ножів, тим важливішим є зручність обслуговування. 
PÖTTINGER IMPRESS вирішує це елегантно та комфортно. 

Так просто це робить IMPRESS 
 n Опустіть підбирач та гідравлічно висуніть ріжучий механізм. 
 n Зніміть циліндри, розблокуйте балку ножів та витягніть ї ї. 
 n Поверніть ріжучий механізм. Балка ножів зафіксується та 

одночасно централізовано розблокує ножі. 

Безпечно, зручно, економія часу
 n Ножі можна швидко та просто обернути чи замінити. 
 n Поверніть ножовий вал ще раз, щоб зафіксувати ножі. Ріжучий 

механізм готовий до роботи. 
 n Задвиньте ріжучий механізм, зафіксуйте, поставте циліндр, 

поверніть ріжучий механізм - все готово. 

EASY MOVE та 
обмотування

Особливіть 
новинки техніки 
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 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНО

Обмотування сіткою

Рулонний тюк компактно обмотаний сіткою з певною кількістю 
шарів. Також обмотування сіткою має свої особливості: Завдяки 
спеціальній направляючій пластині забезпечується подача сітки в 
пресувальну камеру. Сітка швидко надходить у камеру. 

Як тільки рухомий елемент подачі сітки подає сітку в камеру, 
деактивуються гальма сітки. Коли сітка потрапляє в пресувальну 
камеру,гальмо сітки спрацьовує так, щоб сітка добре натягнулася з 
самого початку. 

 n Розмір сітки макс. 1,30 м, діаметр до 31 см
 n З обох боків за панеллю є резервний ролик.

Заміна сітки
Потягнувши задню частину копіювального ролика, гальмо 
спрацьовує і ви можете відкрутити затискачі. 

IMPRESS MASTER
Початок обмотування сіткою чи автоматичний режим коли 
досягнуто діаметр бажаного тюка. 

IMPRESS PRO
 n Ручний початок обмотування сіткою чи автоматичний режим з 

підбором до діаметру тюка. 
 n Автоматика ISO: Обмотування сіткою при зупинці машини. 
 n Таймер: Затримка початку обмотування сіткою при досягненні 

необхідного діаметру тюка, вигідна для роботи з POWER 
CONTROL (без сигналу швидкості). 

Автоматика підбирача
При початку обмотування сіткою забезпечується автоматичне 
підняття підбирача. 
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 PÖTTINGER 

 ЗАПАТЕНТОВАНОЕксплуатаційна надійність 

Наші клієнти покладаються на надійність. Пресувальна камера має 
два стартові вальці вгорі та внизу, що забезпечують надійний 
старт намотування тюка при будь-якій ситуації. Всі пресувальні 
вальці призначені для роботи з високим тиском пресування та 
мають високу надійність в експлуатації. 

Універсальне дишло 
Універсальне дишло з двома пальцями. Регулюється безступінчато 
по висоті. Нижня навіска з кульковим зчіпним пристроєм - це опція

 n Всі шланги і кабелі компактно стягнуті кріпленнями. 
 n Опорна стійка полегшує зчеплення та відчеплення. 

Пневматичні чи гідравлічні гальма 
Гальма гарантують надійність трактористу на дорозі і також на 
крутій місцевості.  

Шини за потребою
MASTER стандартне оснащення шинами 380/55-17, 
як опція 500/50-17, 520/50 R 17, 500/60 R 22,5
PRO стандартне оснащення шинами 500/50-17
як опція 520/50 R 17, 500/60 R 22,5

Тандемна вісь 
Як опція для найкращого руху по дорозі та полю. Шини 380/55-17, 
500/50-17, 520/50 R 17

Навіска 
Шасі 
Обслуговування

Особливіть новинки техніки 
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Простий в обслуговуванні

Автоматичне змащування ланцюгів оптимізовано для комфортного 
обслуговування, що забезпечує тривалу експлуатацію прес-
підбирача. 

Моделі MASTER

 n Автоматичне змащування ланцюгів. (1)
 n Змащення підшипників пресувальних вальців чи підшипників 

ременів прес-підбирача відбувається через центральну систему 
змащення. (2)

Моделі PRO

 n Автоматичне змащування ланцюгів. (1)
 n Змащення підшипників пресувальних вальців чи підшипників 

ременів прес-підбирача відбувається через прогресивний 
розподілювач. Ніпель для змащування. 

 n Автоматичне змащування як опція (3) 

Комфорт

Автоматика задньої кришки
Автоматичне відкриття задньої кришки після закінчення 
обмотування сіткою, автоматичне закриття задньої кришки (тільки з 
використанням рампи для тюків). 
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IMPRESS 125 F MASTER / 125 F PRO
Ширина рулонного тюка 1,20 м, діаметр тюка 1,25 м

Фіксована камера моделі F з 18 пресувальними вальцями з 
ланцюговим приводом формує рівномірний, стабільний рулон. 
Зпресований корм ущільнюється до того часу, поки не досягнеться 
обраний на терміналі керування пресувальний тиск, що вимірюється 
на задній кришці. Обмотування сіткою відбувається в залежності від 
налаштування автоматично чи за допомогою натискання кнопки. 

Передні 7 вальців забезпечують надійне обертання рулонів в 
будь-яких ситуаціях використання - також для соломи. 

 n Два стартових вальця вгорі та внизу. (1)
 n П´ять привідних вальців попереду з товщиною стінки 4,5 мм, 

найвища привідна продуктивність при високоущільненому 
рулонному тюку. (2)

 n Вісім формувальних пресувальних вальців з товщиною стінки 3,5 
мм на задній кришці, гідравлічна задня стінка для найвищого 
пресувального тиску. (3)

 n Великі сферичні роликові підшипники діаметром 50 мм. 

Всі вальці розроблені з однаковою стабільністю, щоб досягти 
максимальної щільності тюка та витримувати найвищий тиск 
пресування.

 n Основний привід пресувальних вальців за допомогою надійних 
роликових ланцюгів високої продуктивності 5/4 дюймів. 

 n Автоматичне натягнення ланцюга з дисплеєм. 
 n Автоматичне змащування ланцюгів.

Прес-підбирачі 
з фіксованою 
камерою 
пресування
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Змінна камера

IMPRESS 155 V MASTER / 155 V PRO
Ширина рулонного тюка 1,20 м, діаметр рулонного тюка  
0,80 – 1,55 м

IMPRESS 185 V MASTER / 185 V PRO
Ширина рулонного тюка 1,20 м, діаметр рулонного тюка  
0,90 – 1,85 м

розроблений для забезпечення максимальної 
експлуатаційної надійності та універсальності.
Vario-моделі мають три суцільних ремені з гідравлічно регульованим 
натяжним ремінем з налаштуванням тиску. Щільність рулонних 
тюків може встановлюватися змінно через тиск пресування та бути 
пристосованим до властивостей пресувального матеріалу. Три 
суцільні ремені забезпечують надійне обертання рулонів в будь-яких 
ситуаціях використання - також для сухого матеріалу. 

Три зони щільності серцевини є стандартом 
За допомогою ремінного натягу пресувальних ременів можлива 
регульована зміна стискання центральної зони, середньої зони та 
зовнішньої зони рулонного тюка. Розмір зони та відповідний 
бажаний тиск пресування налаштовується за потребою на терміналі 
керування. 

Таким чином, можна досягти надзвичайно універсального, стійкого 
по формі тиску пресування тюків різних розмірів з м'яким або 
середньо твердим ядром, твердою або м'якою середньою площею 
та твердим зовнішнім шаром.

 n Гідравлічна задня стінка, безступінчатий регульований діаметр 
рулонного тюка. 

 n Шість можливостей попереднього вибору для різних параметрів 
у сіні / соломі / сінажу у PRO моделей. 

 n Вальці для ременів мають очищувальний ролик таким чином, 
щоб матеріал не збирався на валик.
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SELECT CONTROL – електронний предселекційний вибір 
в стандартній комплектації у моделей MASTER

 n Функції можна обрати через термінал
 n Високоякісний 2-х компонентний корпус з великим дисплеєм та 

функцією зображення стану.
 n Для зручності роботи вночі підсвічування кнопок.
 n Блок керування з магнітним кріпленням. 
 n Лічильник загальної кількості рулонів та денного виробітку. 
 n Гнучке налаштування щільності серцевини тюка в середині в 3-х 

зонах. 
 n Акустичний сигнал перед процесом пресування. 
 n Акустичний сигнал при закінченні процесу пресування. 
 n Покази натягення реміня (V), тиск пресування (F), діаметр, 

кількість шарів сітки. 
 n Індикатор напрямку руху. 
 n Автоматика видів режимів: Автоматика обмотування
 n Індикатори актуального стану для підбирача, ножів, ріжучого 

механізму та обмотування сіткою. 
 n Налаштування діаметра рулона, положення сітки та тиску 

пресування. 

Гідравлічні підключення: 
2 x простої дії BG 3, 1 x вільного зворотнього потоку BG 4
Масляний фільтр серійно

Простота у 
використанні
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POWER CONTROL - електронне комфортне керування
В стандартній комплектації у IMPRESS PRO моделей

 n Усіма функціями можна управляти напряму з терміналу
 n Високоякісний 2-х компонентний корпус з великим дисплеєм та 

функцією зображення стану.
 n 4 функціональних кнопки для комфортного керування 

додаткового оснащення
 n Для зручності роботи вночі підсвічування кнопок.
 n Система діагностики: повідомлення про помилку також 

відображаються. 
 n Блок керування з кріпленням-присоскою. 
 n Загальний лічильник рулонів та для кожного поля. 
 n Гнучке налаштування щільності тюка в середині в 3-х зонах. 
 n Акустичний сигнал перед процесом пресування. 
 n Акустичний сигнал при закінченні процесу пресування. 
 n Покази натягення реміня (V), тиск пресування (F), діаметр, 

кількість шарів сітки. 
 n Індикатори актуального стану для підбирача, ножів та ріжучого 

механізму, обмотування сіткою та автоматичної системи 
мащення (як опція). 

 n Індикатор напрямку руху. 
 n Автоматика видів режимів: автоматика обмотування, задньої 

стінки та підбирача. 
 n Напівавтоматична функція з кнопкою відтворення / паузи для 

всіх автоматичних режимів - унікально. 
 n Налаштування діаметра рулона, положення сітки та тиску 

пресування. 

Гідравлічні шланги: 
1 x простої дії BG 4, 1 x вільного зворотнього потоку BG 4
1 x Load Sensing (як опція), розмір 2
Масляний фільтр серійно

CCI 100 ISOBUS – термінал керування для всіх, опція для 
IMPRESS PRO
ISOBUS стандартизує глобальний електронний зв'язок між 
тракторами і навісним обладнанням, а також передачу даних між 
цими мобільними системами і сільськогосподарським офісним 
програмним забезпеченням. Термінал ISOBUS CCI 100 від 
PÖTTINGER охоплює не тільки всі функції ARTIS PLUS, а й дозволяє 
професійно керувати усіма ISOBUS-сумісними машинами від різних 
виробників.

 n Надійний корпус із пластика
 n Високоякісний кольоровий ЖК-дисплей 8,4" з сенсорним 

екраном
 n Зправа та зліва по шість запрограмованих кнопок (F1-F12)
 n Датчик зовнішнього освітлення та освітлення функціональних 

клавіш.
 n Загальний лічильник рулонів та для окремих клієнтів
 n USB-роз´єм для скріншоту та розширення програм у терміналі
 n Відео роз´єм для камери M12x1
 n Має AUX-джойстик
 n Кульковий маніпулятор з функцією підтвердження для прямого 

введення і коригування заданих величин.
 n Розширені функції ISOBUS:
 n ISO автоматика зв´язку (швидкісний сигнал потребує розетки)
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IMPRESS 125 F 
MASTER

IMPRESS 155 V 
MASTER

IMPRESS 185 V 
MASTER

Діаметр рулона 1,25 м 0,80 – 1,55 м 0,90 – 1,85 м

Ширина рулона 1,20 м 1,20 м 1,20 м

Потреба в потужності від 59 кВт / 80 к.с. 59 кВт / 80 к.с. 59 кВт / 80 к.с.

Стандартне керування SELECT CONTROL SELECT CONTROL SELECT CONTROL

Частота обертів приводу 540 об./хв 540 об./хв 540 об./хв

Ширина підбирача 2,05 м / опція 2,30 м 2,05 м / опція 2,30 м 2,05 м / опція 2,30 м

Максимальна кількість ножів 16 16 16

Відстань між ножами 72 мм 72 мм 72 мм

Довжина 4657 мм 4897 мм 5107 мм

Зовнішня ширина підбирача 2,05 / 2,30 м 2620 / 2830 мм 2620 / 2830 мм 2620 / 2830 мм

Висота 2545 мм 2825 мм 3100 мм

Шини стандарт 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Стандартга вага 4750 кг 4750 кг 4850 кг

IMPRESS 125 F 
PRO

IMPRESS 155 V 
PRO

IMPRESS 185 V 
PRO

Діаметр рулона 1,25 м 0,80 – 1,55 м 0,90 – 1,85 м

Ширина рулона 1,20 м 1,20 м 1,20 м

Потреба в потужності від 74 кВт / 100 к.с. 74 кВт / 100 к.с. 74 кВт / 100 к.с.

Стандартне керування POWER CONTROL POWER CONTROL POWER CONTROL

Частота обертів приводу 1000 об./хв 1000 об./хв 1000 об./хв

Ширина підбирача 2,30 м 2,30 м 2,30 м

Максимальна кількість ножів 32 32 32

Відстань між ножами 36 мм 36 мм 36 мм

Довжина 4657 мм 4897 мм 5107 мм

Зовнішня ширина 2830 мм 2830 мм 2830 мм

Висота 2545 мм 2825 мм 3100 мм

Шини стандарт 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Стандартга вага 4850 кг 4850 кг 4950 кг
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Оснащення за бажанням MASTER
Поворотна петля 
Нижня навіска 
Нижня навіска з зчіпною кулею 
Підбирач 2,30 м
Гідравлічні гальма
Тамдемна вісь
Шини 500/50-17
Шини 520/50R17
Шини 500/60R22,5
Рампа рулонного тюка
Проблисковий маячок 

Оснащення за бажанням PRO
Поворотна петля 
Нижня навіска 
Нижня навіска з зчіпною кулею 
Гідравлічні гальма
Дві осі
Шини 520/50R17
Шини 500/60R22,5
Оснащення для системи Load Sensing (рекомендовано)
Термінал CCI ISOBUS
Автоматичне мащення
Рампа рулонного тюка
Проблисковий маячок 
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Австрійський фермер Берер прагне високої якості нарізки 
„Якість нарізки дійсно найкраща. Наша автоматизована система 
годівлі змішує корм вісім разів на день протягом чотирьох хвилин 
кожну. У наших попередніх тюках, що тюки були заготовлені 16-ма 
ножами, система вимагала ще на дві хвилини довше для змішування 
- загалом на 16 хвилин довше. З короткою нарізкою від IMPRESS ми 
економимо як час так і електрику.“

Рентабельність вражає німецьких підрядників 
Бернхард Байер (Bernhard Bayer) має компанію-підрядника з 
надання послуг та є професіоналом у пресуванні рулонних тюків: 
„Поряд з найкращою якістю корму важливим для мене є коротка 
нарізка за рахунок якої я можу отримати вищу щільність рулонних 
тюків та їх більшу вагу. Таким чином я потребую менше площі для 
зберігання та менші витрати на різні маніпуляції. Це зумовлює нижчі 
витрати на транспортування та зберігання, а також використання 
обмотувального матеріалу та плівки, що для мене це означає кращу 
економію. “ 

IMPRESS переконує польського професіонала
Аграрій Януш Єленковскі (Janusz Jelenkowski) цінує разом з високою 
продуктивністю передусім комфорт з доступністю ножів на рівні 
очей: „ З моїм наробітком на рік центральною темою залишається 
комфортне та надійне обслуговування. У поєднанні гарного сервісу 
від компанії PÖTTINGER і також IMPRESS став для мене 
неперевершеним.”

Враження від 
використання 
IMPRESS
Задоволені клієнти 
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Подивіться відео!
Завантажуйте 
безкоштовно 
LAYAR 
додаток

Скануйте 
фото

У Франції цінується продуктивність та коротка нарізка
Штефан Сімон (Stéphane Simon) з GAEC Simon у Франції дуже 
задоволений: „Рулонний прес-підбирач IMPRESS дає мені 
максимальну універсальність у використанні, чи то для трави, чи то 
для соломи. Під час роботи я зміг відчути якість підбору та 
продуктивність маятникового підбирача, високу якість нарізки з 32 
оборотними ножами та ідеальною формою рулонного тюка з 
високою щільністю. Особливо насолоджувався я автоматикою 
задньої кришки, що виграло для мене багато часу.“

Чешське велике підприємство ZD Opařany
Універсальність використання в усіх культурах та 36-ти мм коротка 
нарізка були вирішальними для чеського великого підприємства ZD 
Opařany: „ Якість нарізки та якість корму знаходиться на 
абсолютному високому рівні. Висока щільність тюка, у поєднанні з 
високим тиском пресування, дозволяє отримати дуже компактні, 
стрункі та тверді тюки - вони виглядають так само, як зроблені на 
токарному верстаті, просто ідеально. Висувна балка ножів є 
чудовим нововведенням: тепер трактористи можуть легко 
змінювати ножі, працюючи на рівні очей і більше не треба лізти в 
пресувальну камеру. Це не тільки надійно, це також економить час. “ 

Італійське господарство цінує універсальність роботи 
Сільськогосподарське підприємство Boldini F.lli s.s. має велику 
кількість різноманітних культур, які можуть збиратися рулонним 
прес-підбирачем IMPRESS. „ Ми в захваті від якості та 
продуктивності рулонного прес-підбирача IMPRESS. Незалежно від 
збирання сінажу, сіна чи соломи - IMPRESS забезпечує завжди 
гарний результат.“ 
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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

 n Посібники з використання
 n Інформація про оснащення
 n Проспекти
 n Фото та відео

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

всьому світу.
 n Доступність та постійна наявність запасних та 

швидкознощувальних частин на складі.
 n Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24 

години онлайн.
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