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Найкращий посів – 
найкращий урожай

Посівна техніка компанії PÖTTINGER переконує високим рівнем 
функціональності, надійності та продуктивності. Унікальна система 
дозування, рівномірне закладання посівного матеріалу та 
комфортне управління – характерні якості сівалок компанії 
PÖTTINGER.  

VITASEM / VITASEM CLASSIC 
Механічні навісні сівалки

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC
Механічні навісні сівалки

VITASEM ADD 
Механічні навісні сівалки з подвійним дисковим сошником DUAL 
DISC

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може 
змінюватися. 
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Навісні сівалки VITASEM можуть працювати як окремо, так і в 
комбінації. 

Навісні сівалки VITASEM 

Колеса великих розмірів переймають на себе вагу сівалки і 
зменшують тиск на ґрунт. Чистики коліс в серійній комплектації. 

 n Триточкова навіска з навісною віссю з двома положеннями 
центрального гвинта забезпечують швидке зчеплення. 

 n Для більшої стабільності навісний кронштейн з'єднаний з 
насіннєвим бункером. 

Додаткове оснащення (як опція)

 n Надійні пружинні лапи для розрихлення колій трактора. 
 n Вирівнювання маятникового ходу для задньої навіски при 

експлуатації сівалки без додаткових ґрунтообробних агрегатів.
 n Зрихлювач сліду опорних коліс сівалки: долото налаштовується. 

(1) 
 n Для транспортування долото для зрихлення колії сівалки може 

складатися. 

VITASEM CLASSIC 

 n На сівалці VITASEM CLASSIC бункер для насіння на 6 см нижчий.
 n З меншими бункерами для насіння і напівавтоматичними 

копіювальними колесами – варіанти з нижчою вагою для легших 
тракторів.

Навісні сівалки 

VITASEM 
VITASEM CLASSIC 
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На полі під час роботи сівалка опирається безпосередньо на 
коток. Ротаційна борона при цьому залишається вільно 
рухомою та може відхилятися при перешкодах. 

Вагу ротаційної борони або короткобазової комбінації перенесено 
ближче до трактора. Додаткова вага сівалки на котку забезпечує 
оптимальне зворотнє ущільнення посівного ложе. 
Для компактної будови відстань між сошниками та котком 
ротаційної борони завжди зменшена до мінімуму. 

VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

 n Анкерні сошники або однодискові сошники. 
 n Як опція, ролики для контролю глибини посіву. 
 n Тиск на сошник до 25 кг

Моделі VITASEM A CLASSIC мають менший насіннєвий бункер. Тому 
вони мають меншу вагу і призначені для менших 4-х циліндрових 
тракторів. Завдяки низькому розмішенню насіннєвого бункеру 
можливим є дуже гарний огляд позаду. 

VITASEM ADD 

Великі дводискові сошники DUAL DISC дозволяють досягати високої 
робочої швидкості під час мульчувальної сівби на твердих та важких 
ґрунтах. 

 n Діаметр дискового сошнику 350 мм. 
 n Тиск на сошник до 50 кг

Механічні навісні сівалки

VITASEM A 
VITASEM A CLASSIC 
VITASEM ADD 
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Швидка та проста навіска. 

Механічні навісні сівалки VITASEM A легко агрегатуються з 
ґрунтообробним агрегатом.

Ось так просто відбувається монтаж: 

 n Достатньо під´ їхати під сівалку та підняти ротаційну борону. 
 n Вставити фіксуючий важіль і закріпити сівалку. (1) 
 n Вийняти фіксуючі болти прикочуючих котків для 

паралелограмного ведення котка
 n Монтаж центрального гвинту (верхньої навіски) для сівалки. 

Паралелограмна навіска 

Навісна сівалка фіксується на котку та управляється верхньою 
тягою – принцип паралелограма. (2) 

 n Коток та сівалка утворюють одну одиницю техніки. 
 n Дозволяється зміна робочої глибини через налаштування котка, 

так що не потрібно корегувати верхню тягу сівалки.
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Компактний елемент з центром тяжіння 
ближче до трактора 

Як опція встановлюється гідравлічний циліндр підйому на 
сівалці над ротаційною бороною. (3) 

 n Найкраще зміщення центра тяжіння до трактора. 
 n Велика поперечна прохідність сошників робить можливим 

використання ротаційної борони в одиночній комплектації – 
вирівнювання борозни плуга. (4) 

Боковий обробіток
Глибина обробітку 

Обробіток Зворотне  
ущільнення 

Закладання посівного 
матеріалу та його 
прикочування

Пружинна борона
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Практичний насіннєвий бункер

Навісний кронштейн в насіннєвому бункері з інтегрованою – 
середньою стінкою та перегородкою для максимальної стабільності. 
Перегородки усередині запобігають перехресному переміщенню 
зерна в при їзді на схилах. 
Індикатор рівня наповнення насіння йде в серійній комплектації. 

Стабільна конструкція кришки бункера з легкого металу з 
гумовим ущільненням та пневматичними пружинами 
Два кута відкидання з кінцевим упором (85° чи 103° для наповнення 
мішками Big Bag).
Виробництво кришки насіннєвого бункера є унікальним в галузі 
сільськогосподарського машинобудування та виходить з 
виробництва автомобілів. Кришка з листової сталі не зварюється, а 
тримачі та кріплення клеяться, так щоб ніяких швів не було видно. 

Ворушилка насіння 
У VITASEM стінки бункеру настільки похилі, що кожне зерно може 
зтікати до сошника без ворушилки.

 n Ротаційна ворушилка, як опція, саме для посівного матеріалу, що 
має тенденцію до зклеювання. 

 n Особливо ефективною є маятникова ворушилка для такого 
посівного матеріалу, як насіння трави, що має небезпеку 
деформації чи погану плинність. 

 n Підключення або відключення з допомогою ручки. 

Насіннєвий бункер
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Подача насіння

Подача насіння забезпечується прямо з нижньої частини воронки 
бункеру. Гарантується рівномірний потік насіння навіть при роботі на 
схилах.

Повне спорожнення бункеру без витрат
Широкі, воронкоподібні виходи над кожною дозуючою котушкою 
забезпечують точне подавання до останньої зернини, що гарантує 
мінімальну залишкову кількость та малу кількість мінімального 
заповнення.
Достатній кут поля зору відкидного клапану забезпечує повне 
спорожнення області дозування.

Широка платформа 

Бокова платформа з відкидними сходинками ліворуч та перила на 
насіннєвому бункері. Для VITASEM A як опція сходинки праворуч. 
Надійний поручень монтується безпосередньо на насіннєвому 
бункері, а не на кришці бункера. Вища безпека.
Широкі піддони для мішків з насінням, а також поручень на бункері і 
великий отвір для наповнення спрощує наповнення.
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Мультисистема посіву

Досконалість – зернина до зернини

Унікальне дозування насіння є особливою властивістю 
сівалок VITASEM. 

Два повністю незалежних дозатори комбінуються в корпусі сівалки. 
Дозуючі висівні котушки встановлені на дозувальному валу. 
Перевага в тому, що більше не потрібно фіксатора між котушками 
для нормального і дрібного насіння. 

Центральне налаштування відкидного клапана. Підпружинені, 
індивідуально налаштовані нижні клапани можуть легко 
зміщуватися при сторонніх предметах. 
Інтегрована роздільна стінка в нижній частині відкидного клапана 
запобігає переповненню. Піднята стінка запобігає переміщення від 
сошників дрібного насіння до сошників нормального насіння, що 
гарантує високу точність посіву. 

 n Сошники підходять для всіх поширених типів насіння. 
 n Система мульти-посіву працює з будь-яким насінням точно – 

ідеальне дозування від 0,7 кг до 400 кг / га. 
 n Два незалежних дозувальних шестерен в середині сівалки 

дозволяють якісне 
 
дозування нормального насіння та дрібного насіння. 

 n Використання цього інноваційного рішення криється у значному 
покращенні точності при посіві дрібного насіння, а також у 
полегшені переналаштування. 

Основними завданнями сівалки є сприяння зниженню норми висіву 
та оптимального розподілу площі для рослин. 
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1 зранку зернові

2 в обід ріпак 

3 ввечері мак...

Підсів

Нормальне насіння, дрібне насіння 
У відсіку для нормального та дрібного насіння знаходиться по одній 
вхідній заслонці. Висування або закриття однієї з них забезпечує 
перехід від висіву дрібного насіння до висіву нормального. Просте 
та швидке переналаштування дозування гарантовано. 
Оптимізована форма дозувальних отворів забезпечує 
максимальний захист насіння. 
Посів ріпаку з малою кількістю насінин на квадратний метр при 
оптимальному розподілі простору досягається за рахунок 
унікальної котушки для дрібного насіння з пилкоподібним профілем.

Верхній висів 

Принцип точного висіву, як напр., для маку, видів 
конюшини,...
Унікальність у механічних сівалок.
При дрібному посівному матеріалі напрямок обертання котушки 
змінюється (легке налаштування на боковому приводі). Кожен 
зубець з ямкою бере тільки одне зерно та рівномірно відправляє 
його в насіннєпровід. 
Дуже мала норма висіву менше 1 кг/га. 

1 звичайний посів

Мультисистема посіву 3 в 1

2 дрібнонасіннєвий посів

3 верхній посів
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Гарантія найкращого закладання 
посівного матеріалу 

Врожай залежить від точності висіву. Чи це легкий, важкий, сухий 
або вологий ґрунт – найкраще розміщення насіння є ключовим 
фактором для успішного врожаю.

Центральне налаштування тиску на сошники з орієнтовною 
шкалою (1)

Система одинакового тиску на сошник (2) 
для одинакового тиску на передні та задні сошники 

Ідеальне посівне ложе – точне налаштування глибини (3)

Рівномірна відстань між рядами
Кріплення опори негабаритними затискачами на панелі сошників. 
Ширина опори зберігання зі змінними втулками. Захист від 
сторонніх предметів до 18 см вгору. 
Відстань між рядами сошників 30 см дає більшу прохідність для 
захисту від забивання посівної системи. Без притискних роликів 
глибина посіву налаштовується тиском на сошник.

Система дискових сошників від компанії PÖTTINGER для 
кращих сходів
Сферичний дисковий сошник призначено для мульчованого посіву 
чи при великій кількості органічної маси. Диск сошника від компанії 
PÖTTINGER прорізає борозну. Литий анкер очищує борозну від 
ламкої соломи або рослинних решток. При цьому гарантуються 
рівномірні сходи. 

VITASEM / VITASEM A 

до 25 кг

Анкерні сошники / Однодискові сошники
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Оптимізована форма сошників

Відстань між рядами сошників 30 см забезпечує також достатній 
кліренс при пожнивних рештках проти забивання посіву.

Дискові сошники 
Сферичний однодисковий сошник діаметром 320 мм, з дворядним 
радіальним кульковим підшипником і спеціальним ущільненням. 
Поворотні чистики налаштовуються, знаходяться позаду, таким 
чином, бокова прохідність не обмежена. Нечутливість до великих 
грудок землі.

 n Висіваючий робочий орган із зносостійким литим наконечником 
сошника. 

Анкерні сошники 
Анкерний сошник підходить для більшості умов ґрунту, де мало 
органічної маси.
Захисна кришка закриває автоматично кожен сошник при 
зворотному русі.
Сошник може скластися під тиском пружини – надійний захист.

 n Зносостійкі литі наконечники сошника. 

Ролики для контролю глибини 
При бажанні є ролики контролю глибини (250 х 40 мм) для 
обмеження глибини і зворотного ущільнення. Просте налаштування 
глибини за допомогою шплінта. Швидко, без інструментів установка 
або зняття з гака кріплення. 

 n Рівномірна глибина закладання посівного матеріалу при змінних 
ґрунтах. 

 n Притискання для досконалого контакту з ґрунтом. Надійні сходи 
також при посушливих умовах. 

VITASEM / VITASEM A
Продумана система сошників
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Великий розмір впускної лійки

 n Великий розмір впускної лійки для гарного проходження в 
насіннєпроводи (особливо для спельти).

 n Форма впускної лійки забезпечує максимальну рухливість у 
насіннєпроводах та також безперебійну передачу з висівної 
котушки в насіннєпроводи.

Телескопічні насінєпроводи – краща 
якість матеріалу

Телескопічні насіннєпроводи виготовлені з високоякісної 
нержавіючої сталі зверху, знизу з пластика – з низьким опором 
тертя. 
При цій комбінації значно зведений до мінімуму статичний заряд в 
зернах насіння. 
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Великий дводисковий сошник DUAL DISC розрізає пожнивні рештки 
та формує чисте посівне ложе. Пожнивні решти не притискаються 
до ґрунту. В комбінації з розумним висівним елементом досягається 
рівномірна, чиста борозна. Відмінна технологія для орієнтованого 
на майбутнє землеробства. 

DUAL DISC 

 n Дисковий сошник з діаметром 350 мм, до 50 кг тиску сошника
 n Міжряддя 12,5 см, для найкращого розподілу площі. 
 n Міжряддя 15 см, для важких ґрунтових умов. 
 n Система сошників не потребує обслуговування
 n Важелі сошників з легкого металу для оптимізації ваги. 
 n Точно одинакові по довжені важелі сошників – система 

постійного тиску на сошник. 
 n Всі сошники обладнано індивідуальним прикочуючим колесом 

діаметром 330 мм, що гарантує дотримання глибини посіву.
 n Відстань між рядами сошників 300 мм, завдяки великій 

прохідності відбувається безперебійна подача матеріалу, навіть з 
великою кількістю органічних решток. 

Правильно сформоване посівне ложе є необхідною умовою якісного 
посіву. Це гарантує оптимальне закладення та рівномірне 
проростання. Насіння рівномірно закладається, покриваються 
шаром ґрунту та притискаються прикочуючими колесами. 

Просте налаштування глибини
Швидке налаштування глибини спеціальним важелем, що знаходить 
з обох сторін попереду машини.
Шкала для орієнтування гарантує рівномірну глибину закладання. 

Дводисковий сошник DUAL DISC 

VITASEM ADD 
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Форма пружинної борони

10 мм зубці борони призначені для досконалого копіювання 
поверхні поля зі спіральною зігнутою пружиною. Амортизація 
забезпечується гумовими блоками, які не потребують 
обслуговування. Захист від руху назад запобігає пошкодженню. 

 n Центральне налаштування кута нахилу зубців борони
 n Просте налаштування функцій глибини та тиску. 
 n Висувні зовнішні зубці пружинної борони для 3,0 чи 4,0 м 

транспортної ширини. 
 n Для використання прикочуючих коліс ніяких додаткових 

адаптерів не потрібно.

Однорядна пружинна борона

 n Пальці борони розташовані між рядами посіву. 
 n На краю обох вигнутих пар пальців утворення гребню. 
 n Вигнуті пальці працюють навіть з великою кількістю органічної 

маси без забивання. 

Y-формова пружинна борона 

 n Для особливо інтенсивного ефекту вирівнювання. 
 n Пальці різної довжини вирівнюють повністю поверхню.
 n Надійне покриття посівного матеріалу навіть при особливо малій 

глибині закладання насіння. При цьому досягається рівномірна 
схожість кожної насінини.

Досконалий 
посів 
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Безступінчатий редуктор в масляній 
ванні

Електромагнітний привід

 n У Vitasem А, привідне колесо працює в межах робочої ширини 
– без втрати ширини для транспортування на дорогах. 

 n Великий діаметр коліс забезпечує рівномірний привід. 
Гідравлічний підйомник як опція. 

 n Безступінчатий редуктор в масляній ванні працює плавно навіть 
при низькій швидкості при рівномірному розподілі насіння. 

 n Швидке, точне налаштування кількості обертів через важіль 
перемикання передач на дрібно-бальній шкалі. 

 n Скорочення кривошипних обертань під час калібрування (-50%). 

Електричний привід дозування 

Для VITASEM A / VITASEM ADD

 n Як опція може бути доступним електричний привід дозування у 
поєднанні з терміналом керування POWER CONTROL чи CCI 
ISOBUS.

 n Сигнал швидкості подається від сенсора DGPS або від сенсора 
радіолокації трактора. 

 n Без привідного колеса.
 n Норма висіву може бути легко налаштована з кабіни трактора. 
 n Калібрувальний тест при натиску кнопки. 
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Керування "зліва" 

Будь-яке налаштування може бути виконане зліва або позаду 
машини. Короткі відстані заощаджують час. Налаштування є 
легко доступними та ергономічними.

Центральне налаштування тиску на 
сошник 

Налаштування тиску сошника здійснюється центрально на лівій 
стороні сівалки (шкала для орієнтування) Точне натягнення пружини 
гарантує рівномірний тиск на передні та задні сошники 

 n До 25 кг тиску на сошник можливо у VITASEM (1) та VITASEM A 
(2)

 n Як опція, гідравлічне налаштування тиску сошника.

 n Центральне налаштування тиску на сошник у VITASEM ADD до 
50 кг. (3) 

Просте 
налаштування 
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Маркер 

Вирізні дискові маркери

 n діаметром 400 мм для добре видимого маркування. 
 n Гідравлічне керування з реверсивним клапаном, механічного 

транспортного замикання. 
 n Зрізний болт для захисту від перевантаження. 

Проба норми висіву 

Вдосконалена концепція – від калібрування норми висіву під 
час роботи машини і до спорожнення насіння.

 n Калібрування з муфтою вільного ходу в приводі – на холостому 
ході. (2) 

 n Обладнання сівалки на налаштування на норму висіву. 
 n Сходи та привідне колесо знаходиться ліворуч на машині. 

Електронне налаштування норми висіву 

З електричним налаштуванням норми висіву з кабіни трактора 
можливо змінювати норму висіву не зупиняючись.
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Комфорт керування 

COMPASS 

Пульт керування COMPASS

Пульт керування COMPASS – зручний, електронний блок, що 
полегшує умови керування та гарантує постійне спостереження. 
Сучасний, мультифункціональний графічний дисплей зі збільшеними 
і підсвічуваними клавішами. 

 n Автоматичне вмикання технологічної колії, з зупинкою 
технологічної колії. 

 n Показник швидкості. 
 n Частковий та повний лічильник оброблених гектарів 
 n Як опція, додатковий контроль дозування та заповнення, 

електричне налаштування норми висіву.
 n Як опція пульт керування POWER CONTROL для VITASEM A та 

VITASEM ADD з електричним приводом дозування.
 n Як опція термінали CCI ISOBUS – ці пульти керування 

дозволяють професійно керувати всіма ISOBUS сумісними 
машинами різних виробників. Крім того, можлива робота з 
точним землеробством SEED COMPLETE. 

Проба норми висіву з COMPASS:

 n Встановити норму висіву та поточне положення передачі. 
 n Налаштування для 1/10, 1/20, 1/40 або 1/100 га 
 n Кількість обертів рахується, сигнал надходить з останніх п´яти. 
 n Ввести відкалібровану норму – нове положення передачі при 

цьому розрахується. 
 n 10 мов, 100 м порівняння, сенсорний тест. 
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Керування технологічними коліями:

Налаштування технологічної колії досягається за допомогою 
пульта COMPASS. 

 n Електродвигун фіксує через вал обрану котушку. 
 n На одну технологічну колію можуть вимикатися до п´яти посівних 

котушок. 
 n Все що потрібно – це ввести ширину обприскувача, при цьому 

технологічна колія розраховується.
 n Асиметричні та спеціальні технологічні колії також можливі.
 n Можлива різна відстань колій на машині. Ідеально підходить для 

машин, що знаходяться у власності колективних господарств та 
для використання між господарствами.

VITASEM 
Керування за допомогою сигналу передачі чи перемикаючого 
клапана маркера.

VITASEM A / ADD з механічним приводом дозування 
Керування за допомогою сенсору привідного колеса, сигналу 
передачі чи перемикаючого клапана маркера.

VITASEM A / ADD з електричним приводом дозування 
Сигнал підйомного механізму чи сенсорного колеса. 

Досходовий маркер 

Досходовий маркер (опція)
Керування відбувається через вмикання технологічної колії. 
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Технічні дані 

VITASEM 252 
CLASSIC 

252 302 
CLASSIC 

302 402 

Робоча ширина 2,50 м 2,50 м 3,0 м 3,0 м 4,0 м 

Транспортна ширина 2,50 м 2,50 м 3,0 м 3,0 м 4,0 м 

Кількість сошників 21 21 25 21 / 25 27 / 33

Міжряддя 12 см 12 см 12 см 14,3 / 12 см 14,8 / 12 см

Насіннєвий бункер 360 л 480 л 450 л 600 л 850 л

Насіннєвий бункер (опція) - - - 1000 л 1400 л

Висота заповнення 1,30 м 1,36 м 1,30 м 1,36 / 1,55 м 1,36 / 1,55 м

Діаметр дискового сошника 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 

 Відстань між рядами сошників 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 

Тиск на сошник до 25 кг до 25 кг до 25 кг до 25 кг до 25 кг 

Шини 6,00-16 6,00-16 6,00-16 6.00-16 / 10/75-15,3 10/75-15,3 

Вага з анкерними сошниками 525 кг 545 кг 587 кг 580 / 609 кг 785 / 828 кг

Вага з дисковими сошниками 590 кг 610 кг 663 кг 645 / 685 кг 867 / 927 кг
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VITASEM 252 A 
CLASSIC 

252 A 302 A 
CLASSIC 

302 A 402 A 

Робоча ширина 2,50 м 2,50 м 3,0 м 3,0 м 4,0 м 

Транспортна ширина 2,50 м 2,50 м 3,0 м 3,0 м 4,0 м 

Кількість сошників 20 20 24 20 / 24 26 / 32 

Міжряддя 12,5 см 12,5 см 12,5 см 15 / 12,5 см 15 / 12,5 см 

Насіннєвий бункер 360 л 480 л 450 л 600 л 850 л

Насіннєвий бункер (опція) - - - 1000 л 1400 л 

Висота заповнення 1,30 м 1,61 м 1,30 м 1,61 / 1,80 м 1,61 / 1,80 м

Діаметр дискових сошників 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 

 Відстань між рядами сошників 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 

Тиск на сошник до 25 кг до 25 кг до 25 кг до 25 кг до 25 кг 

Вага з анкерними сошниками 500 кг 520 кг 558 кг 546 / 575 кг 701 / 743 кг

Вага з дисковими сошниками 559 кг 579 кг 627 кг 605 / 644 кг 777 / 836 кг

VITASEM 302 ADD 402 ADD 

Робоча ширина 3,0 м 4,0 м 

Транспортна ширина 3,0 м 4,0 м 

Кількість сошників 20 / 24 26 / 32 

Міжряддя 15 / 12,5 см 15 / 12,5 см 

Насіннєвий бункер 600 л 850 л

Насіннєвий бункер (опція) 1000 л 1400 л

Висота заповнення 1,61 / 1,80 м 1,61 / 1,80 м

Діаметр дводискового сошника DUAL DISC 350 мм 350 мм 

Відстань між рядами сошників 300 мм 300 мм 

Тиск на сошник до 50 кг до 50 кг 

Вага з DUAL DISC 902 / 981 кг 1051 / 1157 кг
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VITASEM COMPASS 
Термінал керування 

Термінал керування 
POWER CONTROL

CCI ISOBUS 
Термінал керування 

SEED COMPLETE Електричний 
дозувальний пристрій

Керування технологічними 
коліями 

Електронний контроль 
рівня заповнення та 
котушок

Електричне налаштування 
норми висіву

Ворушилка / Маятникова 
ворушилка

252 / 302 CLASSIC - - - - -

252 A / 302 A CLASSIC - - - - -

252 / 302 / 402 - - - -

252 A / 302 A / 402 A – /  / – /  / – /  / – /  / 

302 ADD / 402 ADD

VITASEM Платформа 
зі сходами

Розрихлювач колій 
трактора 

Розрихлювач колії Гідравлічний маркер Прикочуюче колесо Борона для насіння 
Y-подібна

Маркер технологічних 
колій

Гідравлічне піднімання 
колеса з сошниками 

Попереджувальна 
табличка освітлення

252 / 302 CLASSIC  AT, DE / – – /  – /  –  /  CH

252 A / 302 A CLASSIC  AT, DE / - - – /   /  CH

252 / 302 / 402  AT, DE / – – /  / – /  / –  /  CH

252 A / 302 A / 402 A  AT, DE / - - – /  /  /  CH

302 ADD / 402 ADD  AT, DE / - -  /  CH

 = стандартна комплектація,  =опція, Стандартне оснащення може відрізнятися в різних країнах  

Оснащення 
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VITASEM COMPASS 
Термінал керування 

Термінал керування 
POWER CONTROL

CCI ISOBUS 
Термінал керування 

SEED COMPLETE Електричний 
дозувальний пристрій

Керування технологічними 
коліями 

Електронний контроль 
рівня заповнення та 
котушок

Електричне налаштування 
норми висіву

Ворушилка / Маятникова 
ворушилка

252 / 302 CLASSIC - - - - -

252 A / 302 A CLASSIC - - - - -

252 / 302 / 402 - - - -

252 A / 302 A / 402 A – /  / – /  / – /  / – /  / 

302 ADD / 402 ADD

VITASEM Платформа 
зі сходами

Розрихлювач колій 
трактора 

Розрихлювач колії Гідравлічний маркер Прикочуюче колесо Борона для насіння 
Y-подібна

Маркер технологічних 
колій

Гідравлічне піднімання 
колеса з сошниками 

Попереджувальна 
табличка освітлення

252 / 302 CLASSIC  AT, DE / – – /  – /  –  /  CH

252 A / 302 A CLASSIC  AT, DE / - - – /   /  CH

252 / 302 / 402  AT, DE / – – /  / – /  / –  /  CH

252 A / 302 A / 402 A  AT, DE / - - – /  /  /  CH

302 ADD / 402 ADD  AT, DE / - -  /  CH

 = стандартна комплектація,  =опція, Стандартне оснащення може відрізнятися в різних країнах  

Опції 
Механічна центральна тяга для VITASEM A / 
ADD
Гідравлічна центральна тяга для VITASEM A / 
ADD 
Котушка для великого насіння (боби)
Перехідники для звичайних висівних котушок
Заглушка для висівного корпусу
Привідний механізм для верхнього висіву 
Стабілізатор для навіски на нижні тяги
Шини 10/75-15,3 для VITASEM 302

Гідравлічне налаштування тиску сошників 
Механічний лічильник гектарів
Розширення технологічної колії
Захист від втрати на пружинній бороні 
Ваги
Чистики прикочуючого колеса для VITASEM 
ADD
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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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