Samosběrací vozy s hrabicovým
vkládacím ústrojím
BOSS JUNIOR / BOSS ALPIN / EUROBOSS

Šetrná manipulace s pící

97+111.CS.1018

Čistá sklizeň a šetrná manipulace

BOSS

Lehký běh, důraz na výkonnost a všestrannost jsou vlastnosti samosběracích vozů kategorie BOSS JUNIOR, BOSS ALPIN
a EUROBOSS. I v menším provozu musí být dosaženo nejlepší kvality krmiva.
Sběr beze ztrát a vysoký výkon nakládání při nízké potřebě příkonu jsou specifické znaky vkládacího ústrojí s vkládacími
hrabicemi. S několika noži jsou vozy vhodné pro sklizeň sena i pro denní krmení. Při využití všech nožů jsou vozy použitelné
také pro sklizeň senáže.
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Moderní s vysokou svahovou dostupností

Moderní alpinista
Pöttinger se vrací ke svým kořenům. Jako výrobce z alpské
oblasti má technika pro sklizeň pícnin v horských
podmínkách pro nás velký význam. Obraceč a shrnovač
sena se stal revolucí sklizně v horských oblastech.
Ačkoli to není u nás příliš známé, firma Pöttinger je tradičním
výrobcem sklizňové techniky pro horské oblasti. Hospodáři
z těchto oblastí dobře vědí, co jim technika Pöttinger přináší
a nedají na své stroje dopustit. Naším společným zájmem je
sklizeň kvalitního krmiva s minimálním znečištěním.

S nízkou hmotností i energetickou
náročností
Provedení T se sníženým těžištěm je vhodné při sklizni ve
svažitých oblastech.
Konstrukce i objem vozu jsou přizpůsobené podmínkám
nasazení. Redukovaná hmotnost, rozšířená náprava i nižší
celková výška poskytují těmto lezcům vynikající svahovou
dostupnost.
Nízká hmotnost je na svahu důležitá, takže lze vozy
agregovat s traktory nižších výkonových tříd. Souprava tak
chrání porost před poškozením a umožňuje sklizeň čistého
krmiva.

Vhodné pro sklizeň na svazích
nn Nízké těžiště, široký rozchod a brzděné nápravy zajišťují
bezpečnost na svahu.
nn Provozní bezpečnost při nasazení na svahu lze zvýšit
využitím vhodných pneumatik.
nn Šípové pneumatiky ve volitelné výbavě.
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BOSS

Vhodný horolezec pro každého hospodáře
Kde jinde najdete tak širokou nabídku?
Provedení se sníženým
těžištěm

Objem DIN

Počet nožů
základní / maximální

Rozchod kol

Výška ložného prostoru

BOSS JUNIOR 17 T

11,5 m3

4 / 12

2,02 m

0,715 m

BOSS JUNIOR 22 T

14,25 m3

4 / 12

2,02 m

0,715 m

BOSS ALPIN 211

13,5 m3

6 / 16

2,02 m

0,735 m

BOSS ALPIN 251

16,1 m3

6 / 16

2,02 m

0,735 m

BOSS ALPIN 291

18,7 m3

6 / 16

2,02 m

0,735 m

EUROBOSS 250 T

16,1 m3

0 / 31 (6 / 16 / 31)

2,09 m

0,735 m

EUROBOSS 290 T

18,7 m3

0 / 31 (6 / 16 / 31)

2,09 m

0,735 m

EUROBOSS 330 T

21,3 m3

0 / 31 (6 / 16 / 31)

2,09 m

0,735 m

EUROBOSS 370 T

23,9 m3

0 / 31 (6 / 16 / 31)

2,09 m

0,735 m

EUROBOSS 330 D T

20,5 m3

16 / 31

2,09 m

0,735 m
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Pro nejlepší kvalitu krmiva

BOSS

Kopírování par excellence

Šetrnost k drnům

Sklizeň čistého krmiva je prvořadým předpokladem
zdravotního stavu skotu. Aktivní sběrač, velký příčný výkyv
a odlehčení sběrače jsou základními předpoklady pro
kvalitní kopírování nerovností a čistou sklizeň.

Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu
sběracího ústrojí.

nn Výškově nastavitelná kopírovací kola po obou stranách
sběrače.
nn Výškově nastavitelný nárazový plech s předsazeným
vkládacím válečkem zaručuje perfektní tok krmiva i při
vysoké nakládací rychlosti a při krátkém, mokrém řádku.
nn Vsazené meziplechy slouží pro oddělení nečistot od
sklízené hmoty. Tím je také zabráněno nadměrnému
opotřebení řezacího zařízení.

nn Maximální příčný výkyv 150 mm u BOSS ALPIN a 200
mm u EUROBOSS.
nn Vynikající podélné i příčné vedení sběrače.

Řízený sběrač
nn Prsty jsou vedené ve vodicí dráze sběrače.
nn Prsty sběracího ústrojí jsou v začáteční fázi sběru ve
směru jízdy. Dobíhavý pohyb prstů způsobuje, že nejsou
poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a
ani ke zbytečnému opotřebení prstů.
nn Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr.

AUTOTAST pro ovládání oje u BOSS ALPIN a
EUROBOSS
Automatické ovládání oje pro konstantní vzdálenost mezi
sběračem a vkládacím agregátem.
Hladký průjezd sběracího ústrojí přes dolíky a vyvýšeniny.
Optimální kopírování sběrače při sklizni v alpském terénu ve
volitelné výbavě.
nn Sběr čistého krmiva beze ztrát.
nn Dokonalé přizpůsobení povrchu, které je šetrné k
drnům.
nn Skvělá přizpůsobivost na nerovném terénu.
nn Vždy optimální průchod v dopravním kanálu.
nn Perfektní práce, kde ostatní dosahují svých limitů.
nn Automatické ovládání pro odlehčení obsluhy při
dlouhodobém nasazení v horském terénu.
nn Nastavitelná rychlost umožňuje nakládání až 8 km/h.

Vkládací agregát a řezací ústrojí
pro šetrnou manipulaci
Požadavkem odpovídajícím vozu BOSS JUNIOR jsou tři
dělené vkládací hrabice s oboustrannou vodicí kulisou pro
požadovaný výkon vkládání. Maximální výkonnost díky velké
průchodnosti dopravního kanálu a rychlému zavádění
podávacích hrabic. Velmi šetrná manipulace se sklízeným
materiálem.

Dělené hrabice
nn Vkládací agregát je vybavený dělenými a střídavě
přesazenými podávacími hrabicemi. Vedení hrabic ve
vodicích dráhách na obou stranách pro rovnoměrné
zatížení ústrojí.
nn Maximální výkonnost díky velké průchodnosti
dopravního kanálu.

Přesný řez
Oboustranné vedení píce hrabicemi přes nože pro velmi
šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem.
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Variabilita použití

BOSS

Multifunkční nástavba

Dlouhá životnost

Rychlé vyprázdnění

BOSS JUNIOR – vyprázdnění

Řešení pro stáje s nízkou výškou průjezdu pomocí
hydraulicky sklopné nástavby. Zadní stěna je vždy
standardně hydraulicky ovládaná a zajistitelná pro nízké
průjezdy ve stájích.

Takto kvalitní práci s moderním designem a vysokou
kvalitou laku přináší pouze PÖTTINGER. Díky výrazným
barvám a modernímu designu nadchnou obraceče i svým
vzhledem. Vysoká hodnota stroje je zaručena i při
následném odprodeji.
PÖTTINGER je znám pro zpracování materiálu vysoké
kvality.

Hydromotor pohonu dopravníků pro spolehlivé vyprázdnění
vozu bez nutnosti zapnutí kloubového hřídele.
Podlahový dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní části
vozu.

nn Zadní stěna může být pohodlně otevřena hydraulicky z
místa řidiče traktoru.
nn Zadní stěna je provedena jako kyvná a v případě nízkých
průjezdů ve stájích je možno ji zajistit tak, aby se
nemohla zdvihnout směrem nahoru.
nn Po vyprázdnění je zadní stěna opětovně zavřena a
mechanicky zajištěna.

nn Promyšleným a komfortním řešením je hydraulicky
ovladatelná zadní stěna samosběracích vozů.
nn Zajištění zadní stěny (volitelné příslušenství) je ideální pro
průjezd nízké stáje. Pomocí teleskopických vzpěr lze
výšku otevírání zadní stěny zajistit na výšku vozu se
sklopenou nástavbou. Zadní stěna se vyklopí pouze
směrem dozadu. Tím je umožněno vykládání i ve stájích
s nízkou výškou.

8

Nejvyšší kvalita laku
Práškové lakování vyniká v praxi svou elasticitou a dlouhou
životností.

nn Ložnou plochu tvoří tlakem impregnované dřevěné dno
s dlouhodobou životností.
nn Spolehlivé vyprázdnění vozu zajišťují dva řetězy
podlahového dopravníku.
nn Řetězy s hustě uspořádanými a přesazenými příčníky
pro rychlé vyprázdnění celého vozu.

BOSS ALPIN / EUROBOSS – vyprázdnění
nn Pohodlně z místa řidiče je zadní stěna otevírána a
zavírána pomocí silných hydraulických válců.
nn Plné otevření zadní stěny umožňuje rychlé a
bezproblémové vyprázdnění.
nn Zajištění pomocí hydraulického uzavíracího ventilu.
nn Není nutné žádné mechanické zajištění.
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S nízkou hmotností

BOSS JUNIOR

Vhodné pro agregaci s traktory
nižších výkonových tříd
BOSS JUNIOR 17 T a BOSS JUNIOR 22 T
Vozy s nízkým těžištěm s objemem 11,5 m3 nebo 14,25 m3
DIN jsou vybavené maximálním počtem 12 nožů.
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Extra lehký vůz

BOSS JUNIOR

Moderní s vysokou svahovou
dostupností
Stabilní rám z profilované oceli je dimenzován pro zvýšené
zatížení. Robustní podvozek se širokými pneumatikami a
brzděnou nápravou znamená bezpečnost ve svahu.
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S větším objemem

Sběrač 1,55 m

Oboustranný řez

nn Stabilní kovové stěny jsou
pozinkované a ošetřeny plastem.
nn Nástavbu s pružinovým
mechanismem lze snadno sklopit.
nn Napnutá střešní lanka slouží k
tomu, že nedochází ke ztrátám
hmoty.
nn Zadní stěna je standardně
vybavena hydraulickým ovládáním
přímo z kabiny.

Prsty sběrače jsou řízeny a jsou
vedeny šetrně po pozemku. To chrání
travní drn a zajišťuje čistý sběr.

Tok hmoty je veden pomocí dvojitých
prstů přes nůž. Vždy čistý řez píce - i
při sklizni zavadlého nebo těžkého
materiálu.
Snadná demontáž nožů také u vozů se
sníženým těžištěm. Vykývnout
ochranný kryt, odjistit a vysunout nůž
a dozadu vyjmout.

nn Při zvednutí sběrače je pohon
automaticky vypnutý.
nn Uložení sběrače s pružinovým
odlehčením pro nejlepší kopírování
nerovností.

nn 4 nože v základní výbavě. Na přání
s maximálním počtem 12 nožů s
roztečí 120 mm.
nn Samostatné jištění každého nože.

13

Ideální pro horské podmínky

BOSS ALPIN

Vysoká výkonnost i na svazích
BOSS ALPIN 211 / 251 / 291
Vozy s nízkým těžištěm s objemem 13,5 m3, 16,1 m3 nebo
18,7 m3 DIN jsou vybavené maximálním počtem 16 nožů.
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Moderní s vysokou svahovou dostupností

BOSS ALPIN

Alpské podmínky kladou na všechny stroje nejvyšší nároky. Efektivní a bezpečné práce v alpských oblastech lze nejlépe
dosáhnout s BOSS ALPIN.
Tyto vozy byly vyvinuté především pro tyto požadavky. BOSS ALPIN jsou na svazích opravdoví specialisté, jejichž
charakteristické vlastnosti Vás okamžitě přesvědčí při nasazení. Tyto alpinisty charakterizuje lehká konstrukce, spolehlivost
a komfort při sklizni.

Vysoká variabilita nasazení
Sklopitelná nástavba je řešením pro stáje s nízkou výškou
průjezdu. Při sklopení nástavby lze projíždět vjezdem do
dvora nebo do stáje s výškou již 2,11 m nebo běžně do 2,95
m. Univerzální zadní stěna (volitelná výbava) je vhodným
řešením pro nízké průjezdy.
S volitelným počtem nožů od 0 do 16 je BOSS ALPIN ideální
pro sklizeň zeleného, zavadlého nebo suchého materiálu.

Závěs
Pomocí šroubů je oj bezestupňově nastavitelná pro každý
traktor. Sklopné opěrné kolo s možností nastavení výšky
otáčením kliky pro zjednodušení agregace. Oj se svislým
zatížením 1000 kg.

Volitelně je k dispozici hydraulicky ovládaná oj s
automatickým řízením: AUTOTAST průběžně snímá na obou
stranách polohu sběrače a na tomto základě řídí optimální
průchozí otvor mezi sběračem a vkládacím agregátem.

Konstrukce a nástavba
Stabilní rám z profilované oceli je dimenzován pro zvýšené
zatížení.
Robustní podvozek se širokými pneumatikami a brzděnou
nápravou zajišťuje dostatečnou bezpečnost na svahu.
Pevná rámová konstrukce zaručuje celkovou vysokou
stabilitu.
nn Stropní lanka a zadní plachta pro maximální využití
ložného prostoru vozu a minimalizaci ztrát při dopravě.

Volitelná výbava:
nn
nn
nn
nn
nn
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Hydraulická oj s párem válců.
Oj do spodního závěsu.
Závěs s otočným okem.
Kulový závěs.
Prodloužení oje (vhodné pro dvojitá kola).
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Nejvyšší kvalita řezanky

BOSS ALPIN

Specifické podmínky sklizně svažitých pozemků předurčují
využití samosběracího vozu od firmy Pöttinger. Vůz je
spolehlivým pomocníkem s minimálními provozními náklady.
Hrabicové vkládací ústrojí je velmi šetrné ke sklízené píci.

Řízený sběrač
nn Výškově nastavitelná kopírovací kola po obou stranách
sběrače.
nn Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr.

Šetrné k drnům
Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu
sběracího ústrojí.
nn Příčný výkyv sběrače 150 mm.
nn Vynikající podélné i příčné vedení sběrače.
nn Přídavný vkládací váleček ve výbavě na přání.

Jemné zatížení
Vkládací agregát je vybavený třemi dělenými přesazenými
podávacími hrabicemi, který je velmi šetrný při manipulaci
se suchou nebo zavadlou pící. Konstrukce pro rovnoměrnou
dopravu píce přes řezací ústrojí.
Maximální výkonnost díky velké průchodnosti dopravního
kanálu a rychlému zavádění podávacích hrabic.

Perfektní řezání
6 nožů v základní výbavě. Na přání s maximálním počtem
16 nožů se samostatným jištěním.
Snadná demontáž nožů také u vozů se sníženým těžištěm.
nn Vykývnout ochranný kryt.
nn Odjistit a vysunout nůž a dozadu vyjmout.
nn Nože jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli.
Jednostranně lisovaný vlnový výbrus pro přesný řez.
nn Zesílený tvar nože garantuje jeho dlouhou životnost.

AUTOTAST - ovládání pístnic oje
150
mm

Automatické ovládání oje pro konstantní vzdálenost mezi
sběračem a vkládacím agregátem.
nn
nn
nn
nn
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Perfektní práce, kde ostatní dosahují svých limitů.
Sběr čistého krmiva beze ztrát.
Dokonalé přizpůsobení povrchu s ochranou porostu.
Menší opotřebení prstů sběrače.

Kvalitní ochrana nožů
Patentovaná ochrana nožů proti cizím tělesům
SUPERMATIC.
nn Hrabice natlačí větší částice na nůž, jehož odpružení je
tímto pohybem na krátkou dobu stlačeno ve směru
posuvu sbíraného materiálu.
nn Vypínací cívka za nožem se zvedne ze své zarážky a nůž
uvolní cestu cizímu tělesu.
nn Nůž se okamžitě vykývne z polohy řezání, čímž je
chráněný proti poškození. Ostrost nože je zachována.
nn Jakmile cizí těleso projde řezacím ústrojím, vrátí se nůž
díky síle pružiny zpět do své výchozí polohy.
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Královská třída pro hory a vysočiny

EUROBOSS

EUROBOSS 250 / 290 / 330 / 370
Vozy se standardním nebo s nízkým těžištěm s objemem
16,1 m3 / 18,7 m3 / 21,3 m3 a 23,9 m3 DIN.
Řezací ústrojí s maximálním počtem 31 nožů.
Ať už na svahu nebo na rovinách najde EUROBOSS vždy
své uplatnění.
Vozy jsou vhodné pro agregaci s traktory o výkonu od 60
do 110 koní.

Automatika vyprazdňování pro
EUROBOSS 330 D
Vyprazdňování se třemi rozdružovacími a dávkovacími válci
odlehčuje práci řidiče a tvoří rovnoměrný koberec.
Objem 20,5 m3 dle DIN.
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Pro nejlepší kvalitu krmiva

EUROBOSS

Čistá a šetrná sklizeň

Originál se dvanácti takty

Ještě větší bezpečnost

Jistý řez

S dělenými a přesazenými vkládacími hrabicemi je hmota
pravidelně vedena přes nože do ložného prostoru i při
vyšších pracovních rychlostech. Vysoká výkonnost při sběru
i v náročných podmínkách nasazení. Prsty řízeného sběrače
jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy - minimální
zatížení prstů i znečištění píce.

Výsledkem tří dělených hrabic s přesazením je šestifázová
doprava píce přes dvě řady nožů.
Tímto řešením je přes nože vedena vždy jen část toku
hmoty - postup řezu ve dvanácti fázích.

Jako výbava na přání je možné zvýšit účinek vkládání se
čtyřmi řadami vkládacích hrabic. Výsledkem je vysoká
výkonnost vkládacího agregátu při nižších otáčkách a
klidném chodu.

Tvar a uspořádání hrabic s optimální vzdáleností nožů
garantuje kvalitní řez a funkčnost řezacího ústrojí.
Stěrače pro bezproblémové čištění hrabic s eliminací
zpětného vtažení píce. Řezací ústrojí ve volitelné výbavě horní nosník se 16 noži a dolní nosník s 15 noži.

nn Automatické ovládání oje AUTOTAST (výbava na přání)
pro konstantní vzdálenost mezi sběračem a vkládacím
agregátem.

Řízený sběrač s výkyvným uložením
Prsty sběrače jsou vedené ve vodicí dráze. Šířka sběrače je
1,80 m. Minimální vzdálenost mezi prsty aktivního sběrače a
vkládacího ústrojí pro plynulý tok píce přes nože do ložného
prostoru vozu.
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nn Přesazené hrabice jsou pro dlouhou životnost vedené ve
vodicích drahách na obou stranách. Plynulý tok píce
snižuje potřebnou energii pro dopravu píce do ložného
prostoru a pro proces řezání.
nn Středově dělené vkládací hrabice znamenají
programovanou snadnost.
nn Rozdělení ovládá tok hmoty, přesazuje řez a plní
dopravní kanál bez rázů - to přispívá k zamezení
skokového zatížení jednotlivých nožů.
nn Pomocí středového rozdělení a přesazeného uložení
vkládacích hrabic je zatížení na obou stranách rozloženo
na více vodicích kladek a dvě vodicí dráhy - dlouhá
životnost.
nn O 50 procent nižší zatížení ve srovnání s jednostranně
řízenými systémy.
nn Vkládací hrabice s tvrzenými čepy jsou uloženy v
mohutných pouzdrech.

Čtvrtá řada hrabic ve výbavě na přání
nn Doporučené provedení je vhodné zejména při využití
všech 31 nožů při sklizni senáže.
nn U čtyř řad dělených vkládacích hrabic je možno mazat
uložení hrabic na centrální mazací liště.

EASY MOVE - snadněji to nejde
Hydraulicky vyklopitelný nosník nožů s bočním výkyvem na trhu jedinečný EASY MOVE. Řešení pro pohodlnou
výměnu nožů je ve výbavě na přání.
nn Každý nůž je proti přetížení samostatně jištěný. Jakmile
cizí těleso projde řezacím ústrojím, vrátí se nůž díky síle
pružiny zpět do své výchozí polohy.
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Spolehlivost po řadu let

EUROBOSS

Rychlé vyprázdnění

Vyprazdňování na dosah ruky

Hydromotor pohonu dopravníků pro spolehlivé vyprázdnění
vozu bez nutnosti zapnutí kloubového hřídele. Podlahový
dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní části vozu.

Rovnoměrný koberec krmiva je základním požadavkem pro
následné dokonalé utužení na žlabu. Vyprazdňování se
třemi rozdružovacími a dávkovacími válci odlehčuje práci
řidiče a tvoří rovnoměrný koberec. ISOBUS kompatibilní
komfortní ovládání panelem POWER CONTROL v základní
výbavě.

nn Spolehlivé vyprázdnění vozu zajišťují dva silné řetězy
podlahového dopravníku. Řetězy s hustě uspořádanými
příčníky pro rychlé vyprázdnění celého vozu.
nn Ložnou plochu tvoří tlakem impregnované dřevěné dno
s dlouhodobou životností. Prkna jsou s drážkou,
vtlačená do rámu a přišroubovaná.
nn Podlahový dopravník lze také vypínat a zapínat v zadní
části vozu.

Dávkování na míru
Vysoký uživatelský komfort je znakem strojů PÖTTINGER. U
vozu EUROBOSS je řidič v každé provozní situaci uvolněný
pohodlnou obsluhou.

Multifunkční zadní stěna
Promyšlené a komfortní řešení je hydraulicky ovladatelná
zadní stěna samosběracích vozů EUROBOSS.
Pohodlně z místa řidiče je zadní stěna otevírána a zavírána
pomocí silných hydraulických válců. Zajištění pomocí
hydraulického uzavíracího ventilu. Není nutné žádné
mechanické zajištění.
nn Zajištění zadní stěny (volitelné příslušenství) je ideální pro
průjezd nízké stáje.
nn Pomocí teleskopických vzpěr může být výška otevírání
zadní stěny zajištěna na výšku vozu se sklopenou
nástavbou.
nn Zadní stěna se vyklopí pouze směrem dozadu.
Bezproblémové vyprázdnění vozu i při průjezdu nízkých
stájí.
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Automatika vyprazdňování pro EUROBOSS
330 D
Tři rozdružovací válce (volitelně) jsou předpokladem výroby
kvalitního krmiva. Optimalizovaný tvar válců i hvězdic
garantuje rychlejší vyprázdnění vozu a agresivnější
rozdružení píce. Automatika vyprazdňování s čidlem na
válci. Při zvýšeném přísunu píce a tlaku na spodní válec
automatika vypne posuv podlahového dopravníku. V
opačném případě opět aktivuje posuv.
nn Automatické napínání řetězu.
nn Mazací body jsou centrální a snadno přístupné.

Příčný zakládací dopravník
Pravý nebo levý směr zakládání. Ovládání se pohodlně
provádí ze sedadla traktoru pomocí panelu POWER
CONTROL.
nn Volitelný příčný pásový dopravník je poháněný
mechanicky.
nn Pro vykládku v průjezdném žlabu lze dopravník zasunout
pod nástavbu ložné plochy vozu.
nn Volitelně bezdrátové ovládání POWER CONTROL
Wireless.
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Inteligentní ovládání

Digitální zemědělská technika

BOSS JUNIOR

EUROBOSS 330 D

Ovládání z kabiny předvolbovým ovládáním.
Nezbytné: Dvojčinný hydraulický okruh, nebo jednočinný
hydraulický okruh s plovoucí polohou.

POWER CONTROL
EUROBOSS 330 D s rozdružovacími válci je standardně
vybaven ovládacím panelem POWER CONTROL (ISOBUS
kompatibilní). Veškeré automatické a kontrolní funkce jsou
ovládány přímo z terminálu. Zde se také zobrazují všechny
chybové zprávy. Zařízení disponuje integrovaným sběrem
dat, které lze přes konektor rozhraní nahrát do osobního
počítače. Pro EUROBOSS ve volitelné výbavě.

nn
nn
nn
nn

Sběrač.
Podlahový dopravník.
Zadní stěna.
Výkyvná oj (na přání).

Přímé ovládání sběrače, podlahového dopravníku a zadní
stěny přes řídicí jednotku traktoru.

POWER CONTROL Wireless
nn Vhodné pro zadní ovládání příčného zakládacího
dopravníku.
nn Popruh pro možnost ovládání oběma rukama.
nn Dosah až 100 m.

Komfortní ovládání ve volitelné výbavě:
SELECT CONTROL
DIRECT CONTROL
Hydraulicky nastavitelná nástavba ve výbavě na přání.

EXPERT 75 ISOBUS
Prvotřídní komfort ve volitelné výbavě. Panel umožňuje
profesionální obsluhu všech strojů ISOBUS od různých
výrobců.

BOSS ALPIN

EUROBOSS
SELECT CONTROL
Elektronické předvolbové ovládání SELECT CONTROL u
vozů EUROBOSS v základní výbavě.
Připojení: Dva jednočinné hydraulické okruhy s volným
zpětným vedením.

nn
nn
nn
nn

Pohodlné ovládání jednou rukou.
Velký barevný displej s podsvícenými tlačítky.
Dotyková obrazovka, 12 programových tlačítek.
USB 2.0 připojení.

DIRECT CONTROL (volitelně)
Elektronické komfortní ovládání pro všechny funkce. S
možností využití systému Load-sensing.
Pomocí stisku tlačítka zapnutí/vypnutí je možno přeřazovat
mezi funkcemi sběru a vyprazdňování.
Funkce mohou být spuštěny přímo.
Nutný jeden jednočinný hydraulický okruh s volným zpětným
vedením.
Přísavné uchycení panelu ve volitelné výbavě.
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Výbava pro šťastnou cestu

BOSS JUNIOR

BOSS

BOSS ALPIN

EUROBOSS

EUROBOSS

EUROBOSS

250 T / H

330 T / H

370 T / H

–

–

Jednoduchá náprava

–

Tandemová náprava, listová pera, 8,3 t, 17"

–
–

Oj do horního závěsu, 0,55 t

–

–

Hydraulická oj, 0,55 t

–

–

BOSS JUNIOR

Oj do horního závěsu, 1 t

–

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulická oj do horního závěsu, 1 t

–

Hydraulické brzdy

Hydraulická oj do spodního závěsu, 1 t

–

Pneumatiky 380/55-17

AUTOTAST - ovládání pístnic oje

–

Pneumatiky 480/45-17

Závěs s otočným okem
Kulový závěs
Prodloužení oka závěsu

EUROBOSS

EUROBOSS

250 / 290 / 330

370 T / H

–

–

–

Pneumatiky 19/45-17 AS
–

Pneumatiky 500/50-17
Pneumatiky 520/50 R 17

–

–

jednoduchá náprava

Pneumatiky 445/45 R 19,5

–

–

jednoduchá náprava

Pneumatiky 600/50 R 22,5

–

–

Pneumatiky 710/45 R 22,5

–

–

Celková přípustná hmotnost

3,55 / 4,0 t

4,0 / 6,0 t

= sériově,
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BOSS ALPIN

6,0 / 7,5 / 9,3 t

6,0 / 7,5 / 9,3 t

= na přání
29

Příslušenství

Hydraulická přípojná
oj
BOSS JUNIOR

Osvědčené provedení

Nárazový plech s
vkládacím válečkem
sběrače

AUTOTAST - ovládání Jištění každého nože Fixace zadní stěny
pístnic oje

–

–

Výkyvná kopírovací
kola sběrače

Stranové zakrytování AUTOTAST - ovládání 4 hrabice
sběrače
pístnic oje

Další výbava na přání pro BOSS JUNIOR:

Další výbava na přání pro BOSS ALPIN:

nn Prodloužení oje.
nn Hydraulické brzdy.
nn Hydraulické ovládání z kabiny s trojcestným ventilem pro
ovládání podlahového dopravníku.
nn Obrysová a poziční světla.
nn Maják.

nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

6 nožů řezacího
ústrojí

Horní plechy nástavby Plachta nástavby

–

Prodloužení oje.
Přísavné uchycení panelu.
Hydraulicky nastavitelná nástavba.
Fixace zadní stěny.
Zadní ovládání podlahového dopravníku.
Hydraulické brzdy.
Vzduchové brzdy.
Blatníky.
Obrysová a poziční světla.
Maják.

BOSS ALPIN

Nárazový plech s
vkládacím válečkem
sběrače

Řezací ústrojí s 31
noži

Stranový výkyv
řezacího ústrojí

Fixace zadní stěny

EASY MOVE

EUROBOSS
EUROBOSS D

–

16 /
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Další výbava na přání pro EUROBOSS /
EUROBOSS D:
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Prodloužení oje o 160 mm.
Dvouokruhové vzduchové brzdy.
Blatníky.
Tandemová náprava.
Hydraulický výkyv řezacího ústrojí.
Systém Load Sensing.
Zadní ovládání podlahového dopravníku.
Obrysová a poziční světla.
Maják.

= sériově,
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Další výbava na přání pro EUROBOSS D:
nn Příčný zakládací dopravník s oboustranným směrem
zakládání.

= na přání
31

Technické údaje

BOSS

Provedení se sníženým
těžištěm

Objem DIN

Šířka sběrače

Počet nožů
standardní /
maximální

Rozteč nožů

Rozchod kol

Výška ložného
prostoru

Délka

Šířka

Výška

Výška se sklopenou
nástavbou

Základní hmotnost

BOSS JUNIOR 17 T

11,5 m3

1,55 m

4 / 12

120 mm

2,02 m

0,715 m

5,67 m

2,40 m

2,73 m

2,02 m

1650 kg

BOSS JUNIOR 22 T

14,25 m3

1,55 m

4 / 12

120 mm

2,02 m

0,715 m

6,35 m

2,40 m

2,73 m

2,02 m

1750 kg

BOSS ALPIN 211

13,5 m3

1,65 m

6 / 16

84 mm

2,02 m

0,735 m

6,13 m

2,40 m

2,95 m

2,11 m

2200 kg

BOSS ALPIN 251

16,1 m3

1,65 m

6 / 16

84 mm

2,02 m

0,735 m

6,75 m

2,40 m

2,95 m

2,11 m

2300 kg

BOSS ALPIN 291

18,7 m3

1,65 m

6 / 16

84 mm

2,02 m

0,735 m

18,7 m

2,40 m

2,95 m

2,11 m

2400 kg

EUROBOSS 250 T

16,1 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

2,09 m

0,85 m

6,83 m

2,58 m

3,07 m

2,20 m

2700 kg

EUROBOSS 290 T

18,7 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

2,09 m

0,85 m

7,45 m

2,58 m

3,07 m

2,20 m

2825 kg

EUROBOSS 330 T

21,3 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

2,09 m

0,85 m

8,07 m

2,58 m

3,07 m

2,20 m

2950 kg

EUROBOSS 370 T

23,9 m

3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

2,09 m

0,85 m

8,69 m

2,69 m

3,07 m

2,20 m

3400 kg

EUROBOSS 250 H

16,1 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

1,85 m

1,04 m

6,83 m

2,36 m

3,26 m

2,39 m

2700 kg

EUROBOSS 290 H

18,7 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

1,85 m

1,04 m

7,45 m

2,36 m

3,26 m

2,39 m

2825 kg

EUROBOSS 330 H

21,3 m3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

1,85 m

1,04 m

8,07 m

2,36 m

3,26 m

2,39 m

2950 kg

EUROBOSS 370 H

23,9 m

3

1,80 m

0 / 6 / 16 / 31

43 mm

1,85 m

1,04 m

8,69 m

2,36 m

3,26 m

2,39 m

3400 kg

20,5 m3

1,80 m

16 / 31

43 mm

2,09 m

0,85 m

8,07 m

2,58 m

3,07 m

2,20 m

3550 kg

20,5 m3

1,80 m

16 / 31

43 mm

1,85 m

1,04 m

8,07 m

2,36 m

3,26 m

2,39 m

3550 kg

Provedení se sníženým
těžištěm

Provedení se sníženým
těžištěm

Provedení se
standardním těžištěm

Provedení se
sníženým těžištěm a
s rozdružovacími a
dávkovacími válci
EUROBOSS 330 D T
Provedení se
standardním těžištěm
a s rozdružovacími a
dávkovacími válci
EUROBOSS 330 D H
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PÖTPRO

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku stroje nebo
zadejte číslo stroje na www.poettinger.at/poetpro.

Okamžitě dostupné informace o
Vašem stroji.

PÖTPRO – Snadno. Kdykoliv.
Kdekoliv.
Pro všechny stroje PÖTTINGER vyrobené od
roku 1997
Zkratka PÖTPRO znamená informace o produktu
PÖTTINGER PROFI. Vytvořili jsme nástroj, který poskytuje
specifické informace o všech strojích vyrobených od roku
1997.
Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód
uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova
vyvolejte pomocí čísla vašeho stroje na www.poettinger.at/
poetpro.
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Váš stroj je online
Veškeré informace o Vašem stroji.
Okamžitě dostanete spoustu informací o Vašem stroji.
nn
nn
nn
nn

Návody k používání.
Výbava a provedení stroje.
Prospekty.
Obrázky a videa.

Vsaďte na originál

Vaše výhody

Originální díly PÖTTINGER přesvědčí
maximální funkčností, provozní
bezpečností a dlouhou životností. K
uskutečňování tohoto požadavku jsme
se ve společnosti PÖTTINGER
zavázali.

nn Rychlá a dlouhodobá dostupnost
dílů.
nn Zajištění maximální životnosti
použitím inovativních postupů
výroby a vysoce kvalitních
materiálů.
nn Přesné zpracování dílů pro jejich
snadnou montáž na stroji.
nn Nejlepší pracovní výsledky díky
dokonalému souladu s celkovým
systémem stroje.
nn Nižší náklady a nároky na čas
prodloužením intervalů výměny
opotřebitelných náhradních dílů.
nn Komplexní testování kvality.
nn Neustálé inovace díky výzkumu a
vývoji.
nn Mezinárodní distribuční síť
náhradních dílů.
nn Atraktivní tržní ceny všech
náhradních dílů.

Originální díly PÖTTINGER se proto
vyrábí z vysoce kvalitních materiálů.
Provozní spolehlivost konstrukčních a
opotřebitelných dílů i strojů garantují
pouze originální díly. Různé podmínky
nasazení vyžadují ovšem také
individuální přizpůsobení.
Nasloucháme našim zákazníkům a
díky třem řadám opotřebitelných dílů,
CLASSIC, DURASTAR a DURASTAR
PLUS, můžeme vždy nabídnout
balíček odpovídající požadavkům. S
originálními díly se nevyplatí kopírovat
Know-how!

Řady opotřebitelných
náhradních dílů
CLASSIC označuje řadu klasických
opotřebitelných náhradních dílů.
Stanovujeme standardy kvality,
spolehlivosti a nejlepšího poměru ceny
a výkonu originálních náhradních dílů.
DURASTAR – odolné, vysoce kvalitní a
spolehlivé náhradní díly s
prodlouženou životností.
Požadujete díly pro náročné uživatele?
Pak jsou díly řady DURASTAR PLUS
tou správnou volbou.

35

Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

Pro kvalitní sklizeň

n Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým
partnerem.
n Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň pícnin.
n Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
n V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

nn Zdravá půda je předpokladem optimalizace výnosu.
Podporujeme Vás s našimi stroji.
nn Čisté a chutné krmivo je základem výroby mléka. Od
sečení až po sklizeň Vám pomůžeme pozitivně ovlivnit
kvalitu sklízeného materiálu i optimalizovat výrobní
náklady.
nn Spolehněte se na PÖTTINGER. Sklízejte úspěch.

Pro více informací:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.
Ing. Juraj Kandera
Partizánska Ľupča 435
032 15 Partizánska Ľupča
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandera@pottinger.sk
www.pottinger.sk

Váš autorizovaný prodejce:

A. PÖTTINGER spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz
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