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Наші легкі в роботі валкувачі PÖTTINGER відповідають всім вимогам фахівців-практиків.  Вони вирізняються 
ідеальним копіюванням поверхні та при цьому неймовірно високою маневреністю. Охайні валки з низькими 
втратами листової маси гарантують найкращу якість корму.

ТОР валкувачі

Зміст  

Найкращий корм  4-7

Надійні та довговічні  8-9

Однороторні валкувачі  10-13

TOP 342, 382, 422, 462 12-13
TOP 422 A, 462 A 12-13

Двороторні валкувачі з центральною укладкою 14-23

TOP 612, 612 C 16-17
TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC 18-19
TOP 842 C, 962 C 20-23

Двороторні валкувачі з боковою укладкою  24-35

TOP 652, 662 26-27
TOP 722, 812 28-31
TOP 632 A, 692 A 32-35

Чотирироторні валкувачі з центральною укладкою  36-39

TOP 1252 C, 1403 C 38-41

Цифрова сільськогосподарська техніка  42-43

Оснащення / Технічні дані  44-47

Оснащення  44-45
ТОР Варіанти укладки та ширини валкувачів  46-47
Технічні дані  48-49 
MyPÖTTINGER / ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ  50-51

Вся інформація про технічні данні, виміри, вагу, потужність може змінюватися.  Зображені машини не оснащені до умов відповідної країни та 
можуть не мати відповідне оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів.  Зверніться за інформацією до вашого 
менеджера з продажу компанії PÖTTINGER 
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Найкращий корм

Найкраща якість корму - основа 
Вашого успіху

Високопродуктивні корови повинні отримувати 
високоякісний корм з оптимальною структурою.  
Тварини залюбки їдять такий корм у достатнній 
кількості. Лише так рубець буде оптимально сприймати і 
перетравлювати корм. Краща якість основного корму 
дозволяє знизити використання комбікорму та 
підтримує здоров'я тварин. Обидва фактори знижують 
Ваші витрати.  Здорові корови віддячать Вам кращими 
результатами, будуть довше жити - а найголовніше - 
показуватимуть високі надої.  В кінцевому випадку, від 
чистого та якісного корму Ви будете отримувати 
переваги у вигляді збільшення рентабельності. 

Точне валкування без контакту з 
ґрунтом

Валкування в значній мірі впливає на чистоту корму в 
ланцюзі кормозаготівлі.  Наші граблини не торкаються 
землі, а охайно підбирають корм з дернини. Тим самим 
забезпечується значно менший вміст сирої золи в 
грубому кормі. 



5

PÖTTINGER

ТОР валкувачі

Дбайлива заготівля корму 
Граблини PÖTTINGER можна налаштувати на 
поверхневу роботу, що дозволяє охайно ставитися до 
дернин і корму.  Ще одна перевага такого налаштування 
- це зменшення тиску на бігову доріжку та напрямні 
ролики і, як наслідок, подовжує тривалість життя 
машини. 

Форма та довжина окремих граблин мають вирішальне 
значення для чистоти та охайності переміщення Вашого 
корму під час валкування.  Граблини PÖTTINGER 
демонструють свою надійність протягом десятиліть. 
Вони спрямовуються під кріпленням прямо до поверхні 
поля та мають невеликий нахил вперед. Таким чином 
корм піднімається з дернини без бруду.  Якщо маса 
корму буде великою, граблини злегка відхиляються 
назад, але не піднімаються і таким чином акуратно 

знімають корм. 
В комбінації з копіювальним колесом MULTITAST вони 
створюють ідеальну основу для охайного та дбайливого 
укладання валків.
Завдяки довжині граблин і розміру бігової доріжки вони 
м'яко виходять із валка.  Це призводить до того, що 
валок укладається рівномірно та не дуже щільно. Від 
цього перевагу отримують агрегати, що працюватимуть 
далі.  Разом з цим зменшуються втрати листової маси.

Завдяки цій системі відламані граблини не потрапляють 
у валок.  Запобіжник на кінці тримача надійно 
зафіксовано двома болтами кріплення граблин. 
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Завжди на крок попереду 
з копіювальним колесом 
MULTITAST від PÖTTINGER
Вже протягом трьох десятиліть компанія PÖTTINGER 
пропонує копіювальне колесо MULTITAST для лінійки 
валкувачів.  Найвищою метою при цьому є чистий корм 
для здорових та продуктивних тварин.  Окрім цього Ви 
дбаєте про дернину.  Рухоме колесо, що зміщене в 
сторону перед ротором забезпечує ідеальне копіювання 
ґрунту, а граблини не торкаються поверхні. При цьому 
навантаження на напрямні ролики та граблини 
зменшується, а тривалість життя Вашого агрегату 
збільшується.  

DLG підтверджує дбайливість до 
корму

При підйомі копіювальне колесо MULTITAST підіймає 
ротор. Оптимальна відстань між граблинами та ґрунтом 
залишається.  Вона забезпечує Вам чистоту корму. 

 n На контрольній ділянці в 60 м граблини ротора без 
копіювального колеса MULTITAST торкалися 
поверхні в п'ять разів частіше (див. графік).

На вершині пагорба копіювальне колесо MULTITAST 
опускає ротор вниз, щоб запобігти втратам при 
валкуванні.

 n На тій же ділянці граблини ротора без копіювального 
колеса MULTITAST в три рази частіше проходять над 
лінією згрібання, спричиняючі при цьому втрати під 
час валкування (див. графік) 

Найкращий корм
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Копіювальне колесо MULTITAST

Оптимальне 
копіювання поверхні

Валкувачі PÖTTINGER гарантують 
Вам чистоту корму навіть у 
складних умовах.  Навіть на 
невеликих кормових площах або 
при важкому та вологому кормі, 
наші машини працюють точно.  
Важливу роль при цьому відіграє 
копіювання поверхні валкувачем. 
Тандемні вісі ТОР забезпечують 
дуже широку відстань між 
колесами. До того ж колеса 
розміщуються досить близько до 
граблин.  Таким чином наші 
валкувачі ідеально адаптуються до 
кожної нерівності та, окрім цього, 
чудово працюють на схилах. 

Менша плавність 
ходу без 
копіювального 
колеса MULTITAST

Без колеса MULTITAST валкувач 
знаходиться на меншій опорній 
поверхні.  Це призводить до 
зменшення плавності ходу і, таким 
чином, до зменшення копіювання 
ґрунту. Корм забруднюється більше. 

Перевірена якість 
корму разом з 
копіювальним 
колесом MULTITAST

Завдяки колесу MULTITAST суттєво 
збільшується площа опорного 
трикутника валкувача.  Це сприяє 
плавності ходу роторів та гасить 
коливання.  Копіювальне колесо 
MULTITAST від PÖTTINGER 
забезпечує кращу адаптацію до 
поверхні та гарантує Вам чистий 
корм без втрат листової маси. 

Копіювання поверхні 
та забруднення 
корму в трав´яному 
силосі

11/13

Контрольна ділянка/ напрямок руху (м)
з MULTITAST

без MULTITAST

Графік: DLG | PÖTTINGER
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Надійність в експлуатації та довговічність

Висока стабільність
Наші роторні елементи сконструйовано так, щоб 
максимально знизити навантаження на опорну точку. 
Це дозволяє мінімізувати зношування.  Великий діаметр 
бігової доріжки та маленький кут ведення забезпечують 
ергономічний вихід граблин з валка.  Сталеві напрямні 
ролики, які не потребують технічного обслуговування, 
стабільні розподільні вали та велика відстань між 
втулками тримачів граблин гарантують мінімальне 
навантаження на підшипники. 

Великі направляючі доріжки мають діаметр до 420 мм, а 
відстань між опорними точками тримача граблин до 900 
мм.  Такі характеристики надають тримачам граблин 
найвищу стабільність.  Міцний профіль тримачів граблин 
до того ж є стійким до зкручування та вигинання, так як 
сила передається через бокові сторони.  

Універсальність налаштувань
Направляючі доріжки з безступінчастим регулюванням  
Таким чином Ваш валкувач може адаптуватися до 
різноманітних кормових площ або умов збирання.

Для зменшення транспортної ширини або висоти під час 
зберігання тримачі граблин знімаються. Вони легко 
встановлюються, їх неможливо встановити невірно. 

Чисте згрібання забезпечують від 10 до 15 тримачів 
граблин на ротор в залежності від робочої ширини.  

Відстань між опорними точками тримача граблин до 900 мм 

Діаметр направляючої доріжки до 420 мм 
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Роторна техніка TOPTECH PLUS 

Просте обслуговування
При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблин 
можна замінити швидко та просто.  Розподільний вал 
разом з напрямними роликами можна демонтувати з 
втулки ротора, відкрутивши два болта.

Комфорт
Втулкам тримачів граблин непотрібне сервісне 
обслуговування. 
Привід ротора працює у спеціальному рідкотекучому 
мастилі і так само не потребує обслуговування.
Направляючу доріжку непотрібно заповнювати 
мастильним матеріалом.  Таким чином у Вас не буде 
проблем з підтіканням мастила. TOPTECH PLUS не має 
проблем з герметичністю та не потребує перевірки або 
заміни оливи.

Валкувачі Діаметр роторів Діаметр направляючих 
доріжок

Відстань між втулками 
тримачів граблин

TOP 342 / 382 2,80 м / 3,00 м 350 мм 300 мм

TOP 612, 612 C / 702 C, 662 2,80 м / 3,07 м 350 мм 450 мм

TOP 652 3,00 м & 3,15 м 350 мм 450 мм

TOP 632 A / 422, 422 A, 762 C, 762 C CLASSIC, 
692 A, 722, 1252 C, 1403 C

3,00 м / 3,30 м 420 мм 600 мм

TOP 462, 462 A, 842 C, 812, 1403 C 3,70 м 420 мм 700 мм

TOP 962 C 4,30 м 420 мм 900 мм

Різні варіанти роторів для Ваших потреб

Відстань між опорними точками тримача граблин до 900 мм 
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Однороторні валкувачі
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Надзвичайна надійність
Крутий підйом або звивисті поля - немає різниці! Ваш 
ТОР завжди показуватиме оптимальний результат.  ТОР 
342 має лекгу вагу 474 кг і таким чином найкраще 
підходить для застосування на схилах.

Більше комфорту та часу для Вас

Під час валкування навіть міліметр є вирішальним для 
якості корму.  Важливим фактором при цьому є робоче 
положення:

 n Робоча висота при вертикальному положенні 
робочих органів налаштовується колінчатою 
рукояткою.

 n Поперечний нахил тандемної осі легко регулюється 
ексцентриком на колесах.

 n Фартух валкувача регулюється в залежності від 
кількості корму та бажаної ширини валка. Завдяки 
підтримці амортизаторів є можливість підняти 
фартух валкувача на невелику відстань.  В якості 
опції можна встановити зручний підйом з кабіни 
трактора.

Чистий корм на невеликих та 
полях з крутими підйомами

Наші однороторні валкувачі з робочою шириною від 
3,40 до 4,60 м є ідеальним варіантом для невеликих 
площ.  Ми подбаємо про Ваш корм на нерівних та дуже 
крутих ділянках поля.  На більших площах однороторні 
валкувачі від PÖTTINGER також показують топову 
продуктивність. 

Відмінне копіювання поверхні

За рахунок широких осей та великих коліс ротори 
валкувача стабільно розміщуються на землі.  Колеса 
при цьому знаходяться дуже близько до граблин.  
Тандемні вісі (опційно в моделях ТОР 342 та 382, серійно 
у ТОР 422 та 462 ), які мають чотири колеса з низьким 
тиском, ідеально копіюють нерівності.  Таким чином 
наші однороторні валкувачі мають дуже плавний хід і 
працюють охайно.  Копіювальне колесо MULTITAST, яке 
зміщене попереду ротора, гарантує ідеальне копіювання 
поверхні.

Легка та маневрена конструкція



13

TOP 342, 382, 422, 462 | 422 & 462 A

Надійне 
транспортування по 
дорозі з допустимою 
шириною, економія 
місця при зберіганні 
в зібраному вигляді
Для транспортування по дорозі Ви 
можете легко зняти тримачі граблин 
і встановити їх у спеціальні тримачі, 
що дозволить зекономити місце.  
Граблини надійно фіксуються 
спеціальним тримачем. Після 
встановлення запобіжної скоби Ваш 
ТОР готовий до транспортування. 
Попереджувальні знаки та 
освітлення включено серійне 
оснащення. 

На моделях TOP 342 та TOP 382 з 
механічним підйомом фартуха 
досягається транспортна ширина до 
3 м без зняття тримачів граблин.

Валкувачі з 
триточковою 
навіскою

Триточковий поворотний 
кронштейн зі 
стабілізуючими тягами та 
демпферами

Завдяки триточковому поворотному 
кронштейну Ваш ТОР ідеально 
слідує за трактором на поворотах 
без відхилення в сторону.  
Двохсторонні тяги з амортизаторами 
відцентровують та стабілізують 
машину під час руху на схилах.  У 
піднятому та транспортному 
положенні валкувач так само 
стабілізується за рахунок тяг.  

Поворотний кронштейн з 
серцеподібним пазом при підйомі 
центрує машину посередині, при 
цьому висота підйому практично не 
втрачається. Вертикальний 
триточковий механізм надійно 
запобігає зануренню машини в 
землю під час спуску та гарантує 
високий підйом на розворотах. 
Фіксація транспортного положення 
гарантує Вам надійність на дорозі. 
Ви можете завжди налаштувати 
гальмівну систему на демпферних 
тягах.Для моделей ТОР 342 та ТОР 
382 демпферні тяги доступні в якості 
опції. 

Причепні моделі

Велика продуктивність з 
малими тракторами

Для великої робочої ширини з 
маленькими тракторами компанія 
PÖTTINGER пропонує дві моделі 
причіпних однороторних валкувачів.

Причіпна конструкція не потребує 
підйомної сили трактора. Ми 
гарантуємо простий спосіб 
приєднання.

Завдяки паралелограмному дишлу 
обидві причіпні моделі можна 
приєднати до маятникового зчіпного 
пристрою та причіпної шини. 

Підйом валкувача у транспортне 
положення виконується гідравлічно 
з кабіни трактора. Гідравлічні 
циліндри на шасі і на дишлі 
забезпечують кліренс в 50 см. 

 n Обидві моделі пропонують 
робочу ширину від  4,20 м до 
4,60 м. 

 n Тандемні осі серійно 
оснащуються шинами низького 
тиску 18,5 x 8,5-8  Таким чином 
валкувач рухається однаково 
плавно як під час роботи так і 
при транспортуванні. 
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Двороторні валкувачі з центральною укладкою
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Компактні базові моделі

Простий та компактний 
двороторний валкувач на 
триточковій навісці
ТОР 612 надзвичайно маневрений та простий в 
експлуатації.  Завдяки невеликому діаметру ротора цей 
валкувач особливо добре адаптується до нерівностей 
ґрунту. 

Дбайливе ставлення до корму

ТОР 612 з робочою шириною 5,90 м гарантує чистий 
підбір корму на полях, де необхідно часто розвертатися.  
Таким чином Ви дбайливо готуєте корм до подальшого 
збирання. 

Завдяки триточковому поворотному кронштейну 
валкувач чітко рухається в колії трактора. Двосторонні 
тяги з амортизаторами відцентровують та стабілізують 
машину під час руху на схилах.  Під час підіймання 
ротори гідравлічно фіксуються в центральне положення. 

Кліренс у 80 см полегшує повороти та мінімізує 
пошкодження поперечного валка.  Рухомі консолі дають 
роторам можливість незалежного копіювання поверхні 
роторами, що в свою чергу позитивно впливає на якість 
корму.

Універсальність налаштувань

В гарячу пору Вам потрібна надійна техніка, яка може 
адаптуватися під Ваші потреби. Валкувач ТОР 612 
дозволяє ділити робочу ширину навпіл і працювати 
лише з одним ротором. 

Компактний розмір

У транспортному положенні моделі ТОР 612 особливо 
компактні для зберігання.  Якщо Ви хочете зменшити 
транспортну висоту - просто зніміть тримачі граблин. 
Попереджувальні знаки та освітлення включено в 
серійне оснащення. 

Додаткові стояночні колеса допоможуть при 
агрегатуванні на трактор та під чам маневрування.  
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Причіпний універсал
ТОР 612 С з робочою шириною 5,90 м демонструє 
первокласні результати не лише на великих площах.  
Кероване шасі у якості опції забезпечує максимальну 
продуктивність на невеликих ділянках або на крутих 
схилах.  Цей валкувач формує валок шириною 1 м. 

Надзвичайна маневреність і плавність 
ходу

Характерна риса даного валкувача - це дивовижна 
маневреність та компактність.  Завдяки опційному 
рульовому управлінню з поворотними кулаками та 
кутом повороту 73° ТОР 612 С ідеально тримається в 
колії трактора. 
Надійне транспортне шасі та шини великого розміру 
забезпечують надійне пересуванн по дорогах навіть на 
великій швидкості.  
Попереджувальні знаки та освітлення включено серійне 
оснащення. 

Іделаьні шасі на всі випадки

Для охайної роботи на рівних площах з нормальною 
робочою швидкістю ТОР 612 С в серійній комплектації 
має триколісне шасі.  В якості опції Ви можете 
додатково обладнати валкувач п'ятиколісним шасі 
включно з тендемними вісями.  За бажанням в якості 
опції можна обрати копіювальне колесо MULTITAST. Це 
забезпечить Вам ідеальне копіювання поверхні та 
максимальну плавність ходу.  

Завдяки ґумі 10/75–15,3 AS валкувач продовжує 
працювати надійно на крутих схилах. 

TOP 612 | 612 C
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Комфортне керування з кабіни 
трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного 
з´єднання односторонньої дії на тракторі.
Опційно пропонується розподілювач потоку для 
рівномірного підняття роторів. Він дозволяє покращити 
результати під час роботи на пагорбах.
Для залишкової площі чи роботи по краях валкування в 
якості опції пропонується система підняття одного з 
роторів з електричним попереднім вибором.

Для більшого кліренсу фартух валкувача (опція) 
автоматично відкидається догори. 

Стабілізуючі пружини на роторах забезпечують плавне 
підняття та опускання при розворотах.

Ідеальні шасі на всі випадки
Для охайної роботи на рівних площах з нормальною 
робочою швидкістю ТОР 702 С та 762С CLASSIC в 
серійній комплектації мають триколісне шасі.  В якості 
опції (серійно у TOP 762 C) Ви можете додатково 
обладнати валкувач п'ятиколісним шасі включно з 
тендемними вісями.  За бажанням в якості опції можна 
обрати копіювальне колесо MULTITAST. Це забезпечить 
Вам ідеальне копіювання поверхні та максимальну 
плавність ходу.  

Стабільна робота на схилах

Завдяки низькій конструкції центр маси валкувача 
зміщено донизу.  В тандемі з шинами, що мають AS-
профіль, Ви можете впевнено працювати на схилах.

Маневрений валкувач з центральною укладкою
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TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC

Зберігайте гнучкість
Причіпнні валкувачі з центральним 
укладанням валка легко 
адаптуються до різної кількості 
корму та техніки, що працюватиме 
слідом.  Простота роботи на полях з 
клином та різними перешкодами. 
Щоб валок точно відповідав Вашим 
вимогам, ми пропонуємо два 
варіанти регулювання робочої 
ширини.  Фартух валкувача (опція) 
гарантує ідеальну форму валка, 
особливо при роботі на схилах.

Механічне налаштування

Налаштування відбувається за 
допомогою шпинделя і ідеально 
підходить для підприємств, де 
регулювання робочої ширини 
потрібно лише час від часу. 
Ширина валка змінюється від 1,20 
до 2,0 м. 

Гідравлічне налаштування

За допомогою опційного, 
гідравлічного налаштування є 
можливим утворювати вузький 
валок без фартуха валкувача.  В 
цьому випадку весь урожай, як 
наприклад люцерна, повністю 
звалкується.

 n Безступінчате налаштування з 
кабіни трактора

 n Оптимальний підбір до кожної 
ширини підбирача

Гідравлічне регулювання робочої 
ширини є зручним рішенням для 
формування валка під наступну 
машину. Ширина валка на дисплеї 
полегшує Вам правильне 
налаштування. 
Для гідравлічного налаштування 
робочої ширини (як опція) потрібно 
гідравлічне з´єднання подвійної дії. 

Безпечне 
транспортування по 
дорогах
Ми пропонуємо Вам зручне рішення 
як для транспортування так і для 
зберігання. 
Практичний тримач карданного 
валу та кріплення для шлангів для 
більш компактного стоянкового 
положення. 
Для досягнення мінімальної 
транспортної ширини опційно 
можна обрати вісь 2,55 м.  

Транспортна висота менше 4 м без 
зняття граблин дозволяє робити 
переїзди з однієї ділянки на іншу, не 
виходячи з трактора.  
Попереджувальні знаки та 
освітлення включено серійне 
оснащення. 

Максимальна маневреність
Причіпні валкувачі з центральною укладкою від 
PÖTTINGER надзвичайно маневрені завдяки 
керованому транспортному шасі. Навіска проводиться 
завдяки зчіпній дузі, яка реалізує кут повороту 73°. 
Індикатор кута повороту добре видно з місця водія.  
Стабільна бічна рульова тяга веде від зчіпної дуги через 
головку поперечної рульової тяги, що не потребує 
технічного обслуговування, до шийки осі. Більш 
компактна конструкція завдяки рульовому управлінню з 
поворотними кулаками.  Валкувач дуже маневрений і 
рухається точно в колії трактора. 
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Висока продуктивність при 
роботі з соломою 

Великі валкувачі ТОР з центральним укладанням валка 
можна застосовувати не тільки для трав'яного силосу 
або сіна, а і для валкування соломи.  Тож Ви отримаєте 
перевагу за рахунок бездоганного результату роботи. 

Копіююче колесо MULTITAST, що 
знімається

Копіювальне колесо MULTITAST, яке зміщене в сторону 
від ротора, валкувачі ТОР 842 С та ТОР 962 С ідельно 
підійдуть для перевертання соломи або укладання у 
валок.  При необхідності копіювальні колеса можна 
легко демонтувати

Найкраща якість корму для 
професіоналів своєї справи

Наші високопродуктивні валкувачі ТОР з центральним 
укладанням валка гарантують Вам дбайливу заготівлю 
корму завдяки точному копіюванню поля.  Валок 
укладається рівномірно та не дуже щільно.

Продуктивні валкувачі 
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TOP 842 C, 962 C

Регульована висота 
підйому 

Ви можете налаштовувати висоту 
підйому валкувача відповідно до 
Ваших потреб.  Необхідна робоча 
щирина налаштовується 
гідравлічно. 

Висота підйому, що 
регулюється та гідравлічне 
налаштування робочої 
ширини

Висота підйому роторів на краю 
поля налаштовується в залежності 
від умов за допомогою важіля 
обмеження висоти підйому. 

Більша висота підйому дозволить 
проїхати над більш високими 
валками, при цьому не зруйнувавши 
їх.  Це дозволяє дбайливо 
працювати з Вашим кормом. 

Чим меншою буде висота підйому, 
тим швидше досягається 
оптимальна висота на розворотах 
- Ви економите більше часу.  

Гідравлічне налаштування робочої 
ширини валкувача TOP 842 C від 
7,70 м до 8,40 м, а TOP 962 C від 
8,90 м до 9,60 м.

Комфортне 
керування з кабіни  
трактора
Для підняття достатньо звичайного 
гідрівлічного з´єднання 
односторонньої дії на тракторі.

Бажаєте рівномірно підняти ротори 
на валкувачі? Для цього він серійно 
обладнаний спеціальним дозатором. 
Він дозволяє покращити результати 
під час роботи на пагорбах.

Як опція для залишкової площі чи 
валкування на краях поля 
пропонується окреме підняття з 
електричним преселективним 
вибором.
Електричний попередній вибір 
також оснащений кнопкою переходу 
в транспортне положення.  Немає 
необхідності в тросі. 

Фартух валкувача (опція) 
піднімається автоматично.

Безпечне 
транспортування по 
дорогах
Комфорте і безпечне 
транспортування Вашого валкувача 
ТОР по дорогах.

Транспортна висота нижче 
4 м

Гідравлічне налаштування робочої 
ширини використовується також 
для складання в транспортне 
положення.  Механічне блокування 
одного ротора відбувається 
автоматично. 

 n Транспортна висота з 
граблинами - 3,99 м і 4,60м. 

 n З демонтованими граблинами 
досягається висота 3,50 м і 3,95 
м. 

 n Освітлення та брудозахисні 
крила входять в серійне 
оснащення.

В якості опції доступні пневматична 
або гідравлічна гальмівна система. 
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Продуктивні валкувачі 

Ідеальне копіювання поверхні 
поля та плавний хід

Пружинна амортизація та великі шини

 n Пружинна амортизація сприяє плавності ходу 
роторів у робочому положенні.  Крім того, значно 
підвищується стабільність валкувача на схилах та під 
час підйому одного ротора.  
Про оптимлаьну стабільність дбають великі шини на 
шасі. 

П'ятиколісне шасі

 n Копіююче колесо MULTITAST у поєднанні з 
п'ятиколісним шасі під ротором дозволяє роторам 
адаптуватися під будь-який контур поля та значно 
зменшує забруднення корму.  Таким чином 
підвищується плавність ходу ротора і зменшується 
вібрація.  Валкувач рухається спокійно навіть на 
великій швидкості.  Валкувач ТОР 962 С має 
керовані копіюючі колеса, що розміщені під ротором. 
Для моделі ТОР 842 С вони доступні у якості опції. 

Шестиколісне шасі 

 n Валкувач ТОР 962 С оснащений шестиколісним шасі.  
За бажанням в якості опції можна обрати 
копіювальне колесо MULTITAST. Це забезпечить Вам 
ідеальне копіювання поверхні. Ви гарантовано 
отримаєте максимльну плавність ходу при найвищій 
робочій швидкості.  

1

2

3
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FLOWTAST 
FLOWTAST - це спеціальна лижа, яка застосовується 
замість шасі для досягнення найкращої безпеки під час 
роботи при експлуатації машини.  За допомогою 
FLOWTAST валкувач буде ковзати навіть по найбільш 
нерівних ділянках поля.  Завдяки великій опорній 
поверхні глибокі колії, ями або борозни не 
створюватимуть проблем під час роботи.   Крім того, у 
порівнянні з колісним шасі, забезпечується значно 
краща здатність переносити навантаження.  Ви 
отримаєте значні переваги при роботі на м'яких та 
вологих ґрунтах.  

Гідравлічне розвантаження

Гілдравлічний циліндр сприяє суттєвому розвантаженні 
роторів. Досягається зменшення тиску на опору на бл. 
200 кг.  Це означає: 

 n зменшення зношення шини
 n зменшення тягового навантаження  на раму 

роторного валкувача
 n максимальний рівень збередення структури ґрунту

Налаштування гідравлічного розватнаження 
реалізується завдяки встановленому блоку керування 
простої дії. Манометр для зчитування тиску на опору 
вбудований безпосередньо у раму.

Найкраще копіювання поверхні поля 

Велика опорна площа шини гарантує найкраще 
копіювання поверхні.  Відстань між шиною та 
граблинами є мінімальною.  Як результат: найкраще 
ведення граблин на будь-яких полях. 

Кут нахилу ротора попередньо налаштовується завдяки 
дистанційним пластинам. 

Довга тривалість експлуатації

За довгий період експлуатації відповідає спеціальний 
пластик (PE 1000). Кожна шина складається з 5 
пластинн товщиною 15 мм, кожну з яких можна 
замінити окремо.

Система FLOWTAST доступна в якості опції для 
валкувача ТОР 842 С. 

TOP 842 C, 962 C



24

Двороторні валкувачі з боковою укладкою
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ТОР 662 з три- або п'ятиколісним шасі

Універсальний валкувач з керованим шасі укладає 
валок направо, при укладанні одного валка має робочу 
ширину 6,55 м.  В якості опції Ви можете встановити 
функцію укладання двох валків з робочою шириною 
7,30 м.

В серійне обладнання валкувача з боковою укладкою 
входить триколісне шасі.  В якості опції можна 
встановити тандемну вісь та копіююче колесо 
MULTITAST. Триколісне шасі, що входить у серійну 
комплектацію ТОР 662, підрулюється зпереду.  
Комбінація з підвіскою ротора на шарнірах гарантує 
точне ведення граблин навіть по суттєвих нерівностях 
поля.  Якщо Ви віддаєте перевагу п'ятиколісному шасі з 
тандемними вісями та копіюючим колесом MULTITAST, 
Ви зможете просто дозамовити їх як опцію.  Так Ви 
отримаєте ідеальне копіювання поверхні на будь-якій 
місцевості та абсолютно спокійний хід навіть при 
високій робочій швидкості. 

Досконале копіювання поверхні
Двороторні валкувачі ТОР з боковою укладкою 
працюють чисто в різних умовах застосування.  
Доступні шасі у поєднанні з копіюючим колесом 
MULTITAST гарантують оптимальне копіювання поверхні 
поля. 

TOP 652 з тандемною віссю та копіюючим 
колесом MULTITAST

Економічний валкувач з керованим шасі має фіксовану 
робочу ширину 6,40 м. Валок укладається наліво.  

З заводу ТОР 652 оснащений тандемною віссю та 
копіюючим колесом MULTITAST.  Кожна вісь має шини 
розміром 16x6,5–8.  Завдяки можливості регулювання 
тандемних осей можна також швидко адаптувати 
поперечний нахил роторів до всіх умовами експлуатації.  

Валкувач з боковою укладкою валка для різних умов
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Надзвичайна 
маневреність

Завдяки способу навіски обидві 
моделях ТОР дуже маневрені.  На 
поворотах вони бездоганно точно 
рухаються в колії трактора. Це 
заощаджує Ваші сили та час на 
розворотах та при транспортуванні. 

Просте зчеплення

Обидва валкувачі з боковою 
укладкою навішуються за 
допомогою зчіпної дуги. Таким 
чином вони точно слідують за 
трактором на поворотах. Великі 
шини розміром 260/70–15,3 
піклуються про плавність ходу.  
Привід працює за рахунок 
зносостійких карданних вали, які 
рухаються плавно.  Односторонній 
карданний вал зі збільшеним 
робочим кутом входить до серійної 
комплектації.  Тримач карданного 
валу та кріплення для шлангів також 
доступні у стандартній комплектації.

Обидва ротори закріплені окремо. 
Технічне обслуговування 
відбувається через кожні 50 годин.

Комфортні умови 
керування та 
транспортування
Без демонтажу тримачів граблин 
висота у транспортному положенні 
не перевищує 4 м. Переїзд з одного 
поля на інше відбувається не 
виходячі з трактора. 

Керування валкувачем відбувається 
через циліндр простої дії.  Для 
повороту та транспортування 
ротори підіймаються/опускаються 
один за одним за рахунок системи 
покрокового керуванння.  Для 
функції подвійного валка ТОР 662 
потрібно підключення подвійної дії. 

 n Висота підйому ротора на 
розворотах - 30 і 35 см. 

 n Висота при зберігання ТОР 652 з 
демонтованими граблинами - 
3,43 м. 

 n Висота при зберігання ТОР 662 з 
демонтованими граблинами - 
3,60 м. 

 n Як опція є доступною вісь 2,55 м 
для особливо вузької 
транспортної ширини ТОР 662. 

 n Попереджувальні знаки та 
освітлення включено серійне 
оснащення. 

Функція подвійного 
валка 

Якщо Ви бажаєте валкувати в ніч 
або працювати з сіном і соломою, 
Ви можете дообладнати ТОР 662 
функцією подвійного валка.

Передній фартух 
валкувача в якості опції

Функція подвійного валка 
реалізується за допомогою 
передного фартуха валкувача 
Ротори розсуваються і 
повертаються у вихідне положення 
завдяки гідравлічним циліндрам 
подвійної дії. 

При укладанні двох валків робоча 
ширина збільшується з 6,55 м до 
7,30 м.  

TOP 652, 662
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Висока продуктивність
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П'ятиколісне шасі 
з підрулюючим 
копіюючим колесом
Серійне п'ятиколісне шасі у моделей 
TOP 722 та TOP 812 в комбінації з 
шарнірною гіроплатформою 
забезпечує точне ведення граблин 
над усіма нерівностями поверхні.  
Підрулююче копіююче колесо під 
ротором у стандартній комплектації. 

Тандемні осі 
Тандемні осі з шинами 16x6,5-8 - 
рухливі спереду і жорсткі ззаду.  
Вони допомагають Вашому 
валкувачу тримати колію на схилах.  
Завдяки можливості регулювання 
тандемних осей можна також 
швидко адаптувати поперечний 
нахил роторів до всіх умов 
експлуатації. 

В якості опції доступні колеса 
MULTITAST, які розміщені зпереду. 
Вони забезпечують чистий підбір 
корму. 

Розвантаження за 
допомогою пружин

Заводська комплектація має 
стабілізуючі пружини на роторах, які 
на краях поля служать для того, 
щоб можна було підняти або 
опустити ротор, не зачіпаючи 
поверхню поля. 

Додаткові пружини для 
розвантаження допомагають 
зберегти структуру ґрунту та 
стабільність машини, особливо на 
дуже складних ділянках поля.  

Найкращий корм завдяки 
ідеальному копіюванні поверхні

Наші великі моделі двороторних валкувачів з боковою 
укладкою розроблені таким чином, щоб ідеально 
копіювати поверхню Вашого поля.  Шасі з тандемною 
віссю, копіювальне колесо MULTITAST та спеціальні 
пружини забезпечують ідеальну чистоту корму.  

TOP 722, 812
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Висока продуктивність

Турбота про корм та комфорт 
використання

Обидва валкувача з боковою укладкою валка ТОР 772 
та ТОР 812 характеризуються не лише чистим 
згрібанням, а і турботою про Ваш корм.  Обидві моделі 
вміють переїзжати через укладені валки і при цьому не 
руйнувати їх.

Керування валкувачем залишається простим і 
комфортним навіть на розворотах. Для моделі TOP 722 
необхідно лише одне гідравлічне з´єднання подвійної дії 
з плаваючим положенням, у моделях TOP 812 необхідно 
два гідравлічних з´єднання подвійної дії. 

Висота підйому 43 см

Завдяки вдосконаленій геометрії складання 
досягається кліренс на розворотах 43 см.  Це 
забезпечує досконалу геометрію складання та 
виключає пошкодження валка при переїзді.

Технологія подвійного циліндру

У моделей TOP 722 та TOP 812 підняття здійснюється за 
допомогою циліндра подвійної дії, що не потребує 
ручного переобладнання в транспортне положення.  
Підйом та опускання роторів відбувається за допомогою 
кулісніх клапанів.  Це справжнє продумане покрокове 
керування.  У разі необхідності висоту підйому можна 
налаштувати за допомогою куліси. 

Функція подвійного валка 
Якщо Ви бажаєте валкувати в ніч або працювати з сіном 
і соломою, Ви можете дообладнати ТОР 722 функцією 
подвійного валка.

Передній фартух валкувача в якості опції

Функція подвійного валка реалізується за допомогою 
переднього фартуха валкувача.  Ротори розсуваються і 
повертаються у вихідне положення завдяки 
гідравлічним циліндрам подвійної дії. 

При укладанні двох валків робоча ширина збільшується 
з 6,80 м до 7,60 м. 
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Найкраща їзда на поворотах
Завдяки способу навіски обидві моделях ТОР дуже 
маневрені.  На поворотах вони бездоганно точно 
рухаються в колії трактора. Це заощаджує Ваші сили та 
час на розворотах та при транспортуванні. 

Просте зчеплення

Дишло валкувача TOP 722 / TOP 812 дозволяє робити 
круті повороти.   Індикатор кута повороту добре видно з 
місця водія.  Карданний вал зі збільшеним по обидва 
боки робочим кутом має вільний хід.  Тримач 
карданного валу та кріплення для шлангів компанія 
PÖTTINGER додала в стандартну комплектацію.  

Надійне та компактне 
транспортування

Для комфортного та безпечного транспортування 
фартух валкувача складається автоматично - з 
трактора виходити не потрібно.  Незважаючи на 
габарити валкувачі зручно транспортувати. Транспортна 
висота до 4 м і без демонтажу тримачів граблин.

Ротори моделі TOP 722 переводяться в транспортне 
положення з допомогою поворотного важеля.   На 
моделі TOP 812 перехід здійснюється за допомогою 
гідравлічних циліндрів. 

 n Висота при постановці на зберігання зі знятими 
граблинами - 3,60 м. 

 n Шасі оснащене шинами 340/55-16. 
 n Мінімальна транспортна ширина можлива завдяки 

осі 2,55 м, в якості опції (транспортна ширина 2,61 м 
для ТОР 722)

 n Попереджувальні знаки та освітлення включено 
серійне оснащення. 

TOP 722, 812
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Економічні та універсальні
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TOP 632 & 692 A 

Максимальна Універсальність
Популярність таких двороторних валкувачі стрімко 
зростає завдяки рентабельності застосування з 
невеликими тракторами  Вони вміють оптимально 
адаптуватися до Ваших індивідуальних потреб.

Гідравлічне налаштування робочої 
ширини

Робочу ширину можна завжди змінити виходячи від 
кількості корму. Розміри валка можна оптимально 
налаштувати під будь-яку наступну машину. 

Завдяки гідравлічній системі налаштування робочої 
ширини Ви можете обирати між укладанням подвійного 
валка або двох менших. 

Під час укладання подвійного валка машина 
налаштована таким чином, що задній ротор отримує 
корм від переднього.  Передній фартух валкувача, що 
доступний в якості опції, при цьому відкинуто до гори. 
Якщо задній ротор зміщується в сторону а передній 
фартух валкувача опущений донизу, то ротори 
укладають окремі валки.  Це дозволяє формувати два 
маленьких валка на ніч або укладати валки звичайного 
розміру при великій кількості корму.  

Завдяки гідравлічному налаштуванню робочої ширини 
перешкоди або поля з клинами більше не виглядають як 
проблема. 

Відмінне копіювання поверхні
І для цих моделей якість Вашого корму стоїть для нас на 
першому місці.  Незважаючи на габарити ці валкувачі 
ідеально копіюють контури поля. 
Обидва валкувачі оснащені тандемними осями в 
серійній комплектації.  Завдяки подвійному копіюючому 
колесу, що розміщене посередині, досягається ще більш 
точне копіювання поверхні.  Це гарантує ідеальну якість 
корму. 

Рами для будь-яких ситуацій

Рама сконструйована таким чином, що обидва ротори 
можуть копіювати поверхню незалежно один від одного.  
Карданна підвіска заднього ротора та велика свобода 
руху у шарнірах рами створюють дивовижну тривимірну 
адаптацію ротора до будь-яких нерівностей.  

Вертикальну адаптацію забезпечує шарнір 
безпосередньо позаду кутовій передачі. 
Поперечне регулювання заднього ротора виконується 
оборотною опорою в самій рамі і додатково карданним 
шарніром між задньою балкою рами і ротором. 
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Справжнє задоволення від руху

Безпечне транспортування по дорогах

Обидва валкувача з боковою укладкою демонструють 
не тільки гарну продуктивність, вони відрізняються 
легким та комфортним транспортуванням.

Тандемні вісі використовуються в якості транспортного 
шасі. При цьому шини 18,5 x 8,50–8 відповідають за 
безпечне та спокійне транспортування по дорогах 
навіть на великій швидкості.  Обидві вісі залишаються у 
контакті з поверхнею і завдяки тандемному ефекту 
забезпечують першокласну стабільність ходу.   Подвійне 
копіююче колесо, що розміщене посередині, 
автоматично піднімається на розворотах та при 
транспортуванні.

Попереджувальні знаки та LED -освітлення включено в 
стандлартну комплектацію з заводу. 

Надійна робота
Широкі транспортні шасі забезпечують першокласне 
копіювання поверхні та найкращу стабільність на 
схилах. Шини AS на задній осі, що доступні в якості 
опції, забезпечують ще більшу підтримку на схилах.

При переїзді через валки або на краю поля ротори 
гідравлічно піднімаються. За рахунок кліренсу 50 см 
можна без проблем пересуватися над великими 
валками, не руйнуючи їх. 

Економічні та універсальні
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Зручне керування
Для підняття достатньо звичайного гідравлічного 
з´єднання односторонньої дії на тракторі. Для 
гідравлічного налаштування робочої ширини при 
формуванні простого або здвоєного валка потрібно 
одне підключення подвійної дії.

Клапан з послідовностю дій полегшує керування при 
підйомі та опусканні роторів.  Передній ротор завжди 
підіймається і опускається першим. Це забезпечує чисту 
роботу на розворотах без пошкодження поперечного 
валка.

Гідравлічне налаштування робочої ширини також 
служить як керування на розворотах та забезпечує 
ідеальну маневреність.

Гідравлічний підйом фартуха валкувача

Гідравлічний підйом фартуха валкувача (опція) дозволяє 
зробити транспортну ширину ТОР 632 менше 3,0 м не 
залишаючи  кабіну трактора. Тримачі граблин 
демонтувати непотрібно.  

Надійність 
Міцна конструкція рами придатна для найскладніших 
умов експлуатації. Окрім цього, велика свобода руху на 
шарнірах рами забезпечує чудову адаптацію до будь-
яких умов. Таким чином гарантується безпека 
використання та довговічність.

Рама для другого ротора встановлена на 650 мм від 
центру першого ротора.  Це означає, що валкувач з 
одного боку слідкує за колією і з іншого боку пропонує 
достатньо перекриття на поворотах. 

Дишло оснащено великою опорною пластиною, яка 
забезпечує додаткову стійкість при пересуванні по 
похилій місцевості та на поворотах. 

Правильний вибір для кожного

Для валкувачів ТОР 632 та 692 є два різних варінти 
навіски. 

 n Нижня навіска з інтегрованою спецшиною
 n Паралелограмне дишло для маятникової навіски
 n Верхнє дишло із петлею 40 мм (TOP 632 A)

TOP 632 & 692 A 
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Чотирироторні валкувачі з центральною укладкою 
валка
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Ідеал для кожного та зразкова якість
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TOP 1252 C, 1403 C

Надійність в експлуатації та 
безпека

Короткий проміжок часу для заготівлі кормів вимагає 
потужної високопродуктивної техніки.  Обидва 
чотирироторні валкувачі ТОР 1252 С та ТОР 1403 С 
забезпечують максимальну продуктивність в гектарах 
завдяки великій робочий ширині та продуманим до 
дрібниць технічним рішенням.  Для компанії PÖTTINGER 
продуктивність роботи та якість корму споріднені 
поняття. Надзвичайні можливості копіювання у тандемі 
з роторним шасі та копіювальним колесом MULTITAST 
гарантують чистоту роботи по всій ширині. 

Унікальний гібридний привід

Компанія PÖTTINGER розробила для чотирироторного 
валкувача новий гібридний привід: Привід ротора 
попереду гідравлічний, позаду – механічний. Ви 
отримуєте перевагу за рахунок меншого зносу деталей 
та зменшення технічного обслуговування.

Виглядає просто чудово
Хто з нас не хотів би протягом роботи справляти гарне 
враження на оточуючих? Зробіть ставку на сучасний 
дизайн  від PÖTTINGER та сяйте кожен день.  

З поля на дорогу не виходячи з 
кабіни трактора

Для зміни робочого положення на транспортне 
достатньо лише натиснути на одну кнопку. Машина 
встановлює робочу ширину, складає ротор і блокує 
його автоматично. 
Обидва чотирироторні валкувачі роблять реальною 
транспортну висоту менше 4 м, при цьому тримачі 
граблин демонтувати не потрібно. 

Зручне транспортування по дорогах

 n Гідравлічний привід передніх роторів дозволяє 
складати валкувач в транспортне положення з 
висотою 3,99 м не знімаючи тримачі граблин. 
Обтяжливе налаштування залишилось у минулому.

 n Транспортні колеса великих розмірів створюють 
незначний тиск на ґрунт та забезпечують комфорт 
при пересуванні по дорогах. ТОР 1252 С серійно 
оснащений шинами 500/50-17, а ТОР 1403 С - 620/40 
R 22,5.  В якості опції для цих моделей валкувачів 
доступні шини розміром  710/35 R 22,5.  Навіть з 
такими шинами транспортна висота залишається 
3,99 м, а висота - 3, 00 м. 

 n Також Ви можете дозамовити пневматичну або 
гідравлічну гальмівну систему.

 n Механічний замок та опори для безпечного 
транспортування.
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Точне та дбайливе валкування
Копіювання поверхні поля технікою PÖTTINGER 
відповідає найвищим вимогам.  Не існує нічого кращого. 
Результат – чисте валкування з одночасним 
збереженням дернини, навіть у чотирироторного 
валкувача.

Шасі з ідеальним копіюванням поверхні

 n Тандемні осі оснащено великими колесами (16x6.5-8)
 n Розташовані всередині пентагональні колеса 

(п'ятиколісне шасі) доступні в серійній комплектації.
 n Передні копіюючі колеса Multitast з захистом від 

намотування – комплектуються серійно та 
гарантують точне ведення граблин по поверхні поля.

 n Завдяки можливості регулювання тандемної вісі 
можливе також швидке поперечне встановлення 
ротора точно у відповідності умовам застосування.

Зменшення навантаження на 
роторні блоки 

Найкращий корм вимагає охайнного відношення до 
дернини.  Компанія PÖTTINGER завжди пам'ятає про це, 
навіть під час створення найбільших машин. 

У валкувача ТОР 1252 С усі чотири ротори 
розвантажуються механічно завдяки пружинам. 

На моделі ТОР 1403 С два передніх ротори 
розвинтажуються гідравлічно, а задні ротори - 
механічно.  Інтенсивність розвантаження автоматично 
адаптуєтсья під робочу ширину.  Разом з дбайливим 
ставленням до дернини це сприяє зменшенню 
навантаження на ротор у поєднанні з максимальним 
комфортом керування.

Ідеал для кожного та зразкова якість
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Насолодження від максимальної 
універсальності

З нашими  чотирироторними валкувачами Ви 
належатиме до ліги професіоналів.  Максимальна 
робоча ширина 12,50 м / 14,00 м дозволить обробити 
великі площа за короткий час.  В той же час Ви не 
втратите універсальність під час роботи: навіть маленькі 
ділянки оброблятимуться точно. 

Гідравлічне налаштування робочої 
ширини

В залежності від потреб робочу ширину можна 
налаштувати від 8,00 м до 12,50 м / 8,50 до 14,00 м. Такі 
налаштування можливі одночасно для обох передніх 
роторів, а також окремо.  Така варіативність робочої 
ширини чотирироторних валкувачів є унікальною на 
ринку.  Ви можете валкувати і на маленьких ділянках та 
полях з клинами чисто та точно.  

Перешкоди більше не проблема для Вас.  Завдяки 
колесам, що обертаються, можна налаштувати робочу 
ширину як протягом руху, так і під час стоянки. 

В залежності від системи збирання модель ТОР 1252 С 
може укладати валок на ширину 1,20 м - 2,00 м, а 
модель ТОР 1403 С на 1,40 м - 2,30 м.  Результат: 
висока продуктивність та оптимальне збирання корму 
як у ланцюжку з прес-підбирачем, так і з 
силосозбиральним комбайном. 

Керування перекриттями у ТОР 
1403 С

На моделях TOP 1403 C автоматичне керування 
перекриттями в серійній комплектації.  На поворотах 
передній внутрішній ротор автоматично зміщується в 
залежності від кута повороту на навісному кронштейні 
та налаштованої ширини валка.  Таким чином 
забезпечується достатнє перекриття заднього ротора 
- весь корм потрапляє у валок. 

При виїзді на пряму передній ротор автоматичго 
зміщується назовні.  Таким чином Ви завжди 
використовуєте максимально можливу робочу ширину. 

Під час зміни робочої ширини на терміналі буде 
показуватися перекриття.  

Зникає необхідність у сенсорі кута повороту рульового 
колеса. 

TOP 1252 C, 1403 C
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Електронне керування

Електрогідравлічне керування почерговим 
підніманням

 n Індивідуальний підйом роторів перемикачем
 n Комбінація з магнітним дозатором (TOP C)

Електрогідравлічне керування почерговим 
підніманням включно з фіксацією 
трансопртного положення

Для TOP 842 & 962 C та TOP 722 & 812
 n Індивідуальний підйом роторів перемикачем
 n Комбінація з магнітним дозатором (TOP C)
 n Кнопка для переходу у транспортне положення

Гідравлічне регулювання кліренсу на 
розворотах

Для TOP 842 & 962 C
 n Індивідуальний підйом роторів перемикачем в 

комбінації з магнітним дозатором
 n Гідравлічне налаштування ширини та висоти
 n Перехід у транспортне положення натисканням 

кнопки - блокування/розблокування за рахунок 
регулювання робочої ширини

Для TOP 722 & 812
 n Індивідуальний підйом роторів перемикачем
 n Гідравлічне налаштування висоти
 n Перехід у транспортне положення / блокування/

розплокування натисканням клавіші
 n Функція формування двох валків (ТОР 722) та 

зміщення роторів у транспортне положення (ТОР 
812) з власним блоком управління

POWER CONTROL 
Усі функції валкувача можна регулювати через термінал 
POWER CONTROL. Подвійний корпус високої якості має 
великий кольоровий дисплей з індикатором.  Чотири 
функціональні кнопки для комфортного управління.  Усі 
клавіші мають маркування та підсвітку.  Все це для 
оптимального управління навіть вночі.

 n Окремий підйом роторів
 n Регульоване, залежне від руху підняття ротора на 

полосі розвороту
 n Регулювання робочої ширини
 n Гідравлічне регулювання висоти (за бажанням)
 n Різні автоматичні функції
 n Лічильник годин та гектарів
 n Відображення поточної робочої ширини на дісплеї
 n Функція зберігання для робочої ширини
 n Функція зберігання висоти ротора для кожного 

окремого ротора (як опція)
 n Світлодіодні робочі фари (як опція)
 n Необхідний один блок управління простої дії з 

вільним зливом чи системою Load-Sensing

Інтелектуальне керування 
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EXPERT 75 
Має усі функції POWER CONTROL. Додатково 
забезпечує прорфесійне керування роботою усіх машин 
будь-яких виробників, що підтримують ISOBUS.

Компактним 5,6-дюймовим ISOBUS терміналом EXPERT 
75 можна керувати не тільки напряму через сенсорний 
екран, а і через натискання клавіш або спеціальним 
колесом для прокручування.  Спеціальний тримач для 
безпечного керування "однією рукою". Сенсор 
освітлення та підсвітка основних функціональнних 
клавіш забезпечують комфортне керування навіть вночі. 

CCI 1200 
Має усі функції POWER CONTROL. Додатково 
забезпечує прорфесійне керування роботою усіх машин 
будь-яких виробників, що підтримують ISOBUS.

12-дюймовий ISOBUS термінал CCI 1200 пропонує 
широкий пакет функцій для професіонального 
фермера.  Терміналом можна керувати лише дотиками 
пальців, немов планшетом.  Переходи по меню 
залишилися дуже простими, вони потребують 
мінімальної кількості дотиків.  Інтегрований сенсор 
навколишнього освітлення автоматично підлаштовує 
яскравість дисплею. 

 n Можна використовувати вертикально і 
горизонтально

 n Дисплей можна розділити на частини, показники 
налаштовуються індивідуально

 n Одночасне відображення картинки з камери та 
функцій машини

 n Іноваційна система допомоги механізатору

ЦИФРОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 

Комфортне 
керування з 
підтримкою 
ISOBUS

POWER CONTROL EXPERT 75 CCI 1200 

Валкувачі 
TOP 1252 C 

TOP 1403 C

 = стандарт  = опція 
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TOP 1252 C - - - - - 

TOP 1403 C - - - - - 

  = стандартна комплектація,  = як опція

Фартух-валкувача Гідравлічне 
відкидання фартуха

Амортизаційна 
розпорка

Тандемні осі Внутрішнє копіююче 
колесо

Копіювальне колесо 
MULTITAST

Гідравлічне 
регулювання 
робочої ширини

Гідравлічне 
регулювання 
окремих роторів

Гідравлічне 
керування 
почерговим 
підніманням 

Гідравлічне 
регулювання 
висоти

TOP 342 - - - - - 

TOP 382 - - - - - 

TOP 422 - - - - - 

TOP 462 - - - - - 

TOP 422 A / 462 A - - - - - - 

 
 

TOP 612 - - - - - - - 

TOP 612 C - - -  - - 

TOP 702 C - -  - - 

TOP 762 C - -  - - 

TOP 762 C CLASSIC - -  - - 

TOP 842 C - - 

TOP 962 C - - 

TOP 652 - - - - - - - 

TOP 662  -  - -

TOP 722  - - 

TOP 812 - - 

TOP 632 A / 692 A  - - - - 

Подальше оснащення

 n Керована вузька рама шасі для двороторних валкувачів
 n Розподілювач потоку для двороторних валкувачів 
 n Пневматична або гідравлічна гальмівна система для 

моделей TOP 842C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812

Подальше оснащення 

 n Шини 15 x 6,0-6 для моделі TOP 342
 n Шини 340/55-16 Flotation+
 n Шини 380/55-17 Flotation+
 n Шини 15/55-17 AS

Часто замовляється разом.
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TOP 1252 C - - - - - 

TOP 1403 C - - - - - 

 

Фартух-валкувача Гідравлічне 
відкидання фартуха

Амортизаційна 
розпорка

Тандемні осі Внутрішнє копіююче 
колесо

Копіювальне колесо 
MULTITAST

Гідравлічне 
регулювання 
робочої ширини

Гідравлічне 
регулювання 
окремих роторів

Гідравлічне 
керування 
почерговим 
підніманням 

Гідравлічне 
регулювання 
висоти

TOP 342 - - - - - 

TOP 382 - - - - - 

TOP 422 - - - - - 

TOP 462 - - - - - 

TOP 422 A / 462 A - - - - - - 

 
 

TOP 612 - - - - - - - 

TOP 612 C - - -  - - 

TOP 702 C - -  - - 

TOP 762 C - -  - - 

TOP 762 C CLASSIC - -  - - 

TOP 842 C - - 

TOP 962 C - - 

TOP 652 - - - - - - - 

TOP 662  -  - -

TOP 722  - - 

TOP 812 - - 

TOP 632 A / 692 A  - - - - 

Створіть конфігурацію Вашої машини самостійно.

Оснащення
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TOP 382 TOP 422 TOP 462 TOP 342 

Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

Ширина валка
0,45 м – 1,65 м

TOP 612 C TOP 612 TOP 702 C TOP 762 C 
CLASSIC

TOP 662 / TOP 722TOP 652 TOP 632 A 
TOP 692 A 

TOP 632 A
TOP 692 A

Ширина валка
1,0 м

Ширина валка
1,0 м

Ширина валка 
1,0 м – 1,80 м

Ширина валка
1,10 м – 2,0 м

TOP 1252 C

Ширина валка
0,60 – 1,90 м

Ширина валка
2 x 0,60 м – 1,90 м

Ширина валка
1,0 – 1,80 м

Ширина валка
1,0 м

Ширина валка 
1,20 – 2,00 m

Зверніть увагу

TOP 1403 C 

Ширина валка 
1,30 – 2,20 м
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TOP 462 A

Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 842 C TOP 962 CTOP 762 C  

TOP 812TOP 662 / TOP 722

Ширина валка
1,10 м – 2,0 м

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

Ширина валка
1,0 – 1,80 м

Ширина валка
2 x 1,0 м

Укладання та ширина валка

TOP 422 A

Ширина валка
0,60 м – 1,65 м
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Технічні дані 

Чотирьохроторні валкувачі з центральною укладкою валка

TOP 1252 C 8,00 – 12,50 м 8,00 – 12,50 м 13 3,30 м 500/50-17 3,00 м  10,25 м 3,99 м / 3,40 м 6315 кг

TOP 1403 C 8,50 – 14,00 м 8,50 – 14,00 м 13 3,70 м / 3,45 м 620/40–22,5 3,00 м  10,60 м 3,99 м / 3,99 м 6450 кг

 

Однороторні валкувачі Робоча ширина 
 
стандартна 
комплектація

Робоча ширина
гідравлічно / функція 
укладання двох валків

Тримачів граблини на 
роторі 

Діаметр ротора Шини 
транспортне шасі

Транспортна ширина
(з тримачати граблин)

Транспортна довжина Транспортна висота / 
висота зберігання

Вага

TOP 342 3,40 м - 10 2,80 м - 1,95 м (2,80 м) - - 474 кг 

TOP 382 3,80 м - 11 3,00 м - 1,95 м (3,00 м) - - 495 кг 

TOP 422 4,20 м - 12 3,30 м - 2,29 м - - 730 кг 

TOP 462 4,60 м - 12 3,70 м - 2,29 м - - 765 кг 

TOP 422 A 4,20 м - 12 3,30 м - 2,13 м - - 820 кг

TOP 462 A 4,60 м - 12 3,70 м - 2,48 м - - 860 кг

Двороторні валкувачі з центральною укладкою

TOP 612 5,90 м - 11 2,82 м - 2,70 м 3,13 м 3,40 м / 2,70 м 1010 кг 

TOP 612 C 5,90 м - 11 2,80 м 260/70-15,3 2,55 м 5,15 м 3,52 м / 2,92 м 1470 кг 

TOP 702 C 6,45 м – 6,85 м 6,25 м – 6,90 м 11 3,07 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,80 м / 3,30 м 1680 кг 

TOP 762 C CLASSIC 6,90 м – 7,40 м 6,75 м – 7,50 м 11 3,30 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1800 кг 

TOP 762 C  6,90 м – 7,40 м 6,75 м – 7,50 м 13 3,30 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1940 кг 

TOP 842 C 7,70 м – 8,40 м 7,70 м – 8,40 м 13 3,70 м 340/55-16 2,90 м 6,50 м 3,99 м / 3,50 м 2580 кг 

TOP 962 C 8,90 м – 9,60 м 8,90 м – 9,60 м 15 4,30 м 340/55-16 2,95 м 7,00 м 3,95 м / 3,85 м 3130 кг

Двороторні валкувачі з боковою укладкою

TOP 652 6,40 м - 10 + 12 3,00 м / 3,15 м 260/70-15,3 2,95 м 7,90 м 3,95 м / 3,43 м 2000 кг 

TOP 662 6,55 м 7,30 м 12 3,07 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 8,10 м 3,99 м / 3,99 м 1990 кг 

TOP 722 6,80 м 7,60 м 13 3,30 м 340/55-16 2,61 м / 2,90 м 8,90 м 3,99 м / 3,60 м 2490 кг 

TOP 812 7,60 м - 13 3,70 м 340/55-16 2,90 м 9,70 м 3,99 м / 3,60 м 2810 кг

TOP 632 A 3,40 м – 6,30 м 6,80 м 12 3,00 м  - 1,90 м 7,30 м - 1700 кг

TOP 692 A 3,70 м – 6,90 м 7,40 м 12 3,30 м - 2,13 м 7,80 - 1750 кг 
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ТОР валкувачі

Чотирьохроторні валкувачі з центральною укладкою валка

TOP 1252 C 8,00 – 12,50 м 8,00 – 12,50 м 13 3,30 м 500/50-17 3,00 м  10,25 м 3,99 м / 3,40 м 6315 кг

TOP 1403 C 8,50 – 14,00 м 8,50 – 14,00 м 13 3,70 м / 3,45 м 620/40–22,5 3,00 м  10,60 м 3,99 м / 3,99 м 6450 кг

 

Однороторні валкувачі Робоча ширина 
 
стандартна 
комплектація

Робоча ширина
гідравлічно / функція 
укладання двох валків

Тримачів граблини на 
роторі 

Діаметр ротора Шини 
транспортне шасі

Транспортна ширина
(з тримачати граблин)

Транспортна довжина Транспортна висота / 
висота зберігання

Вага

TOP 342 3,40 м - 10 2,80 м - 1,95 м (2,80 м) - - 474 кг 

TOP 382 3,80 м - 11 3,00 м - 1,95 м (3,00 м) - - 495 кг 

TOP 422 4,20 м - 12 3,30 м - 2,29 м - - 730 кг 

TOP 462 4,60 м - 12 3,70 м - 2,29 м - - 765 кг 

TOP 422 A 4,20 м - 12 3,30 м - 2,13 м - - 820 кг

TOP 462 A 4,60 м - 12 3,70 м - 2,48 м - - 860 кг

Двороторні валкувачі з центральною укладкою

TOP 612 5,90 м - 11 2,82 м - 2,70 м 3,13 м 3,40 м / 2,70 м 1010 кг 

TOP 612 C 5,90 м - 11 2,80 м 260/70-15,3 2,55 м 5,15 м 3,52 м / 2,92 м 1470 кг 

TOP 702 C 6,45 м – 6,85 м 6,25 м – 6,90 м 11 3,07 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,80 м / 3,30 м 1680 кг 

TOP 762 C CLASSIC 6,90 м – 7,40 м 6,75 м – 7,50 м 11 3,30 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1800 кг 

TOP 762 C  6,90 м – 7,40 м 6,75 м – 7,50 м 13 3,30 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1940 кг 

TOP 842 C 7,70 м – 8,40 м 7,70 м – 8,40 м 13 3,70 м 340/55-16 2,90 м 6,50 м 3,99 м / 3,50 м 2580 кг 

TOP 962 C 8,90 м – 9,60 м 8,90 м – 9,60 м 15 4,30 м 340/55-16 2,95 м 7,00 м 3,95 м / 3,85 м 3130 кг

Двороторні валкувачі з боковою укладкою

TOP 652 6,40 м - 10 + 12 3,00 м / 3,15 м 260/70-15,3 2,95 м 7,90 м 3,95 м / 3,43 м 2000 кг 

TOP 662 6,55 м 7,30 м 12 3,07 м 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 8,10 м 3,99 м / 3,99 м 1990 кг 

TOP 722 6,80 м 7,60 м 13 3,30 м 340/55-16 2,61 м / 2,90 м 8,90 м 3,99 м / 3,60 м 2490 кг 

TOP 812 7,60 м - 13 3,70 м 340/55-16 2,90 м 9,70 м 3,99 м / 3,60 м 2810 кг

TOP 632 A 3,40 м – 6,30 м 6,80 м 12 3,00 м  - 1,90 м 7,30 м - 1700 кг

TOP 692 A 3,70 м – 6,90 м 7,40 м 12 3,30 м - 2,13 м 7,80 - 1750 кг 
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Ваші переваги 
n Постійна наявність на складі.
n Максимальний строк

експлуатації деталей за рахунок
інноваційних технологій
виробництва та використання
високоякісних матеріалів.

n Виключення факту поломок
машин завдяки точному підбору
запчастин.

n Найкращий робочий результат
шляхом оптимального
підлаштування під загальну
систему машини.

n Зниження витрат та економія
часу за рахунок довших
інтервалів заміни запасних
частин.

n Комплексний контроль якості.
n Постійне вдосконалення через

дослідження та розвиток.
n Глобальна поставка запасних

частин.
n Привабливі ціни на всі запасні

частини, які відповідають
вимогам ринку.

Робіть ставку 
на оригінальні 
запчастини 
Оригінальні запчастини PÖTTINGER 
вирізняються відмінною 
функціональністю, надійністю в 
експлуатації та високою 
продуктивністю.  Ми досягли цієї 
мети в PÖTTINGER.  

Наші оригінальні запасні частини 
PÖTTINGER виготовлені з 
використанням високоякісних 
матеріалів.  Кожна окремо взята 
запасна або швидкозношувана 
деталь ідеально вписується в 
загальну концепцію вашої машини.  
Однак різна структура ґрунту та 
умови експлуатації часто вимагають 
індивідуального рішення проблеми.    

Ми пропонуємо своїм клієнтам 
індивідуальне рішення для їх умов 
роботи: три лінійки 
швидкозношуваних і запасних 
частин — CLASSIC, DURASTAR і 
DURASTAR PLUS.  Використання 
оригінальних запасних частин 
економічно доцільно, адже 
скопіювати ноу-хау неможливо. 

Асортимент 
швидкозношуваних 
деталей 
CLASSIC - це позначення класичної 
лінійки швидкозношуваних запасних 
частин.  Таким чином ми 
встановлюємо планку для 
оригінальних запчастин в категоріях 
якості, оптимального 
співвідношення ціни-продуктивності 
та надійності. 

DURASTAR — інноваційна розробка 
на ринку швидкозношуваних 
деталей, що вирізняється міцністю, 
відмінною якістю, високою 
продуктивністю та надійністю.  

Екстремальні умови використання 
та високі вимоги до машин є для 
вас звичним явищем?  Отже, серія 
DURASTAR PLUS буде правильним 
вибором.  

ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ MyPÖTTINGER

Інфо щодо асортименту машин 

MyPÖTTINGER надає інформацію про всі машини, 
вироблені  після 1997 року. 

Відскануйте QR-код на табличці за допомогою 
смартфона або планшета або перейти за посиланням 
www.mypoettinger.com та отримайте всю інформацію не 
виходячи з дому.  Ви відразу ж отримаєте вичерпну 
інформацію про свою машину, а також:  інструкції з 
експлуатації, інформацію про оснащення, проспекти, 
фото та відео.

MyPÖTTINGER – це просто.  У будь-який час.  Будь-де. 

Скористайтеся численними перевагами

MyPÖTTINGER - це наш портал клієнтів, що пропонує 
вам цінну інформацію про ваші машини PÖTTINGER.   

Отримайте індивідуальну інформацію та корисні поради 
щодо своїх машин PÖTTINGER у розділі "Мій машинний 
парк". Або дізнайтеся більше про асортимент машин 
PÖTTINGER.

Мій машинний парк 

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку 
та дайте їм індивідуальну назву.  Ви отримаєте цінну 
інформацію, таку як: корисні поради щодо вашої 
машини, інструкції з експлуатації, списки запасних 
частин, інформацію про технічне обслуговування, а 
також усі технічні деталі та документи.  

НОВИНКА З 17.11.2021
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Зробіть ставку на наші валкувачі 
ТОР

 n Найкращий корм завдяки ідеальному копіюванні 
поверхні.

 n Довговічні валкувачі завдяки високоякісній та 
розумінй конструкції.

 n Універсальні машини для індивідуальних потреб.
 n Просте та зручне керування.

TOP UK 06210

Отримайте більше інформації у нашому представництві: 

Успішніше з PÖTTINGER 
 n Сімейна компанія, заснована в 1871 році — ваш 

надійний партнер. 
 n Спеціаліст по рослинництву та заготівлі кормів 
 n Перспективні інновації для досягнення високих 

результатів у роботі. 
 n Заснована в Австрії — здійснює свою діяльність у 

всьому світі. 

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

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"
08301, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
e-mail: info@poettinger.ua 
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ  
ПІВНІЧ: 067 326 92 02 
 067 616 45 50
СХІД:  097 268 90 26 (Схід, Південь) 
  067 230 20 12 
  067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58 
  067 249 76 97
 067 433 42 53
 067 128 39 17
ЗАХІД:  067 656 27 51 
              067 328 11 03 
        067 616 57 68
ПІВДЕНЬ:  097 805 52 17

ВІДДІЛ СЕРВІСУ
ЦЕНТР: 067 223 11 38 
  067 353 61 27 
  067 433 87 32 
  067 455 78 55 (Центр, Північ) 
 
ПІВНІЧ:  067 537 86 72
СХІД:  097 455 72 23 (Схід, Південь) 
 
ЗАХІД:  067 409 53 34 
  067 405 23 25
 067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnjyak@poettinger.at 
 
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74 
  067 328 11 04


