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Валкувачі компанії PÖTTINGER з відмінним копіюванням поверхні 
поля та високою маневреністю відповідають високим практичним 
потребам. Валкування з найменшими втратами маси та без 
забруднення корму гарантує багатий енергією корм та його 
ефективне використання.

Універсальні 
валкувачі

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може 
змінюватися.
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Компанія PÖTTINGER пропонує великий діаметр бігових доріжок до 
420 мм та відстань між опорними точками тримача граблин до 900 
мм. Ці властивості надають тримачам найвищу стабільність та мале 
навантаження на точку опори. Бігова доріжка може плавно 
регулюватися в залежно від кількості корму та умов збирання. 
Привід ротора працює в рідкому мастилі та не вимагає технічного 
обслуговування. 

Пилозахищений блок управління 

Немає необхідності в поповненні мастильних матеріалів. У TOPTECH 
PLUS не має проблем з герметичністю та не потребує перевірки або 
заміни оливи.

Надійність в експлуатації та 
довговічність 

Великий діаметр бігової доріжки та маленький кут ведення 
забезпечують ергономічний вихід граблин з валка.
Сталеві напрямні ролики, які не потребують технічного 
обслуговування, міцні розподільні вали та велика відстань між 
опорними точками тримачів граблин гарантують високу стабільність 
та мінімальне навантаження на втулки. Втулки тримачів граблин не 
потребують технічного обслуговування. 

Міцний профільний тримач граблин відрізняється особливою 
стійкістю до перекручування та згинання. Чисте згрібання 
забезпечують від 10 до 15 тримачів граблин на ротор в залежності 
від робочої ширини. Для меншої транспортної ширини чи висоти при 
постановці на зберігання тримачі граблин можуть зніматися. 

TOPTECH PLUS

Відстань між підшипниками до 700 мм

350 / 420 мм

Переконлива техніка 
роторів
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Тримачі граблин 
на ротор

Кількість роторів
Діаметр

Бігова доріжка 
Діаметр

Відстань між втулками 
тримачів граблин

TOP 342 10 2,80 м 350 мм 300 мм

TOP 382 11 3,00 м 350 мм 300 мм

TOP 422 12 3,30 м 420 мм 600 мм

TOP 462 12 3,70 м 420 мм 700 мм

TOP 421 A TOPTECH PLUS 12 3,28 м 420 мм 600 мм

TOP 461 A TOPTECH PLUS 12 3,60 м 420 мм 700 мм

TOP 612 11 2,82 м 350 мм 450 мм

TOP 612 C 11 2,80 м 350 мм 450 мм

TOP 702 C 11 3,07 м 350 мм 450 мм

TOP 762 C CLASSIC 11 3,30 м 420 мм 600 мм

TOP 762 C 13 3,30 м 420 мм 600 мм

TOP 842 C 13 3,70 м 420 мм 700 мм

TOP 962 C 15 4,30 м 420 мм 900 мм

TOP 611 A TOPTECH PLUS 12 2,98 м 420 мм 600 мм

TOP 691 A TOPTECH PLUS 12 3,28 м 420 мм 600 мм

TOP 652 10 + 12 3,00 + 3,15 м 350 мм 450 мм

TOP 662 12 3,07 м 350 мм 450 мм

TOP 722 13 3,30 м 420 мм 600 мм

TOP 812 13 3,70 м 420 мм 700 мм

TOP 1252 C 13 3,30 м 420 мм 700 мм

Зручна в обслуговуванні роторна 
техніка

При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблин можна замінити 
швидко та просто. Розподільний вал разом з напрямним роликом 
можна демонтувати з втулки ротора, відкрутивши всього два болти.

 n Жодних проблем з витіканням мастила.
 n Швидка готовність до роботи за декілька хвилин. 
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Найкращий 
корм

Якість валків в кінці збору врожаю є вирішальним фактором 
чистоти корму. Граблини не повинні торкатися землі, а 
акуратно збирати корм з дернини. 

Граблини TOP забезпечують виняткову 
точність роботи

Безпосередньо граблини спрямовуються під кріпленням прямо до 
поверхні поля. Точна робота граблин: за рахунок опору корму вони 
злегка відхиляються назад, не піднімаючи при цьому корм. 
Для чистої роботи не потрібно опускати граблини занадто низько. 
Таким чином, забезпечується дбайливе поводження з біговими 
доріжками та напрямними роликами. 
Дернина та корм зберігаються найкращим чином. Довгі граблини 
акуратно виходять з валка, щоб оптимально зберегти його форму. 

Просте регулювання висоти

Робоча висота валкувача TOP налаштовується в вертикальному 
положенні за допомогою привідного важілю. Він легко доступний та 
не вимагає технічного обслуговування. 
Шкала допомагає встановити однакову висоту на обох роторах при 
двороторному валкоутворенні.

TOPTECH PLUS
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Поетапний забір корму

Зовнішні пари граблин злегка вкорочені, таким чином, вони не 
забирають весь обсяг корму, що знижує навантаження. Внутрішні 
три пари граблин беруть на себе всю тонку роботу. 

Закріплені надійно

Кріплення граблин за допомогою формованих захисних дисків 
забезпечує міцне з'єднання. 

Надійність насамперед 

Захист від втрати граблин
Завдяки цій системі відламані граблини не потрапляють у валок. 
Запобіжна система фіксується двома болтами кріплення пружин. 

Неперевершений профіль тримачів граблин
Тримачі граблин особливо стійкі до перекручення та згинання. 
Відкидний шплінт служить тільки в якості страховки. 
Легко встановлюється, неможливо встановити невірно. Внутрішні 
пари граблин також монтуються без зусилля. Всі тримачі граблин 
знімаються для більш компактного зберігання техніки. 
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Триточкова навіска

TOP 342 / TOP 382 / TOP 422 / TOP 462
Наші однороторні валкувачі з робочою шириною від 3,40 до 
4,60 м є ідеальним варіантом для невеликих площ. 

TOP 342 легка модель
ТОР 342 з робочою шириною 3,40 м важить всього 474 кг і, таким 
чином, ідеально підходить для роботи на схилах.
Оптимальне копіювання поверхні та дбайливе поводження з кормом 
є відмінними характеристиками валкувача ТОР на ринку.

Причіпні однороторні валкувачі 

Велика продуктивність з малими тракторами 
TOP 421 A TOPTECH PLUS / 461 A TOPTECH PLUS

Для великої продуктивності з маленькими тракторами два 
однороторні валкувачі є також в якості причіпних моделей. Дишло 
оснащено великою опорною пластиною, яка забезпечує додаткову 
стійкість при пересуванні по похилій місцевості та на поворотах.
Підйом для транспортування виконується гідравлічно. Гідравлічні 
циліндри на шасі і на дишлі забезпечують кліренс в 50 см. 

 n Робоча ширина 4,20 м / 4,60 м. 
 n Тандемні осі серійно оснащуються шинами низького тиску 18,5 x 

8,5-8 

Однороторні валкувачі

Легка та маневрена конструкція
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Стабілізуючі тяги з амортизаторами 

Двосторонні тяги з амортизаторами забезпечують оптимальне 
центрування з двох сторін. Крім того, вони вирівнюють машину при 
русі поперек схилу. В піднятому стані та в транспортному положенні 
валкувачі ТОР стабілізуються за допомогою опор. 

Триточковий поворотний кронштейн 

Для оптимального руху на поворотах
 n Валкувач з поворотним кронштейном працює на поворотах в 

слід за трактором без відхилення в бік. 
 n Поворотний кронштейн з серцеподібним пазом при підйомі 

центрує машину посередині, при цьому висота підйому 
практично не втрачається. 

 n Для роботи з копіювальним колесом і жорсткої верхньої навіски 
передбачений довгий паз. 

 n Два положення важіля нижньої тяги завжди забезпечують 
достатню висоту підйому.

 n Практичне місце для зберігання карданного валу та тримачів 
шлангів полегшують зчеплення та розчеплення машини.

 n Фіксація транспортного положення гарантує надійність на 
дорозі.

Широке шасі 
Широкі осі і великі шини встановлені в безпосередній близькості від 
зачеплення граблин - гарантія чудового копіювання поверхні. На 
нерівностях і на схилах ротори не підстрибують та граблини не 
пошкоджують дернину. 

Найкраще 
копіювання поверхні 
поля
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На колесо попереду і ось вже так на 
протязі 30 років

Якість перевірена часом: валкувач ТОР з додатковим копіювальним 
колесом MULTITAST та тандемними осями в точності повторюють 
контур поля та ретельно підбирають корм. «Третє колесо» завжди 
попереду. Першокласне ведення з копіювальним колесом 
MULTITAST особливо на дуже нерівних площах. 

 n Це гарантує відмінне копіювання поверхні та чисту роботу 
валкувача навіть в складних умовах експлуатації.

 n Навіть на горбистій місцевості граблини не зачіпають поверхню 
поля. 

 n Це значно подовжує термін їх служби, береже дернину і залишає 
корм чистим. 

Універсальне кріплення копіювального колеса MULTITAST
На балці з отворами на кронштейні можна встановити додаткове 
копіювальне колесо в будь-якому положенні. 
Власники валкувачів ТОР дуже задоволені роботою техніки: «Третє 
колесо прекрасно працює на будь-якій місцевості та значно знижує 
потрапляння бруду в корм ». 

Тандемні осі ТОР 

Першокласна робота, більш висока робоча швидкість, 
максимальна продуктивність 

 n Чотири великих колеса з низьким тиском чудово загладжують 
нерівності поля.

 n Маятниковий рух осі посередині. Якщо колесо піднімається на 10 
см, то вісь валкувача - на 5 см. 

 n На тандемних осях також можна встановити кут нахилу ротора. 
Це - техніка для справжніх професіоналів. 

 10 см.
 5 см
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Зручне та швидке налаштування

Правильне налаштування має велике значення. Вирішальним для 
якості корму є кожний міліметр. Різні варіанти налаштування 
допомагають визначити оптимальне робоче положення. 

Точне налаштування робочої висоти 
Для налаштування робочої висоти застосовується привідний 
важіль. Легко доступний та не потребує техобслуговування.
 
Точне налаштування та просте дооснащення тандемних осей
Налаштування поперечного нахилу проводиться за допомогою 
ексцентриків на колесах. Щоб забезпечити ідеальне валкування 
ротор повинен бути злегка нахилений до площини укладання 
валків. Можливе швидке та просте дооснащення. 

Безступінчате регулювання фартуха валкувача 
Фартух валкувача регулюється в залежності від кількості корму та 
бажаної ширини валка.

Механічний підйом фартуха валкувача
Фартух валкувача легко піднімається завдяки пружинній опорі. 

Гідравлічний підйом фартуха валкувача
Як опція може встановлюватись підйом з кабіни трактора.

Комфорт 
керування 
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Надійне транспортування по дорозі з 
допустимою шириною, економія місця 
при зберіганні в зібраному вигляді. 

Перехід в транспортне положення повинен відбуватися дуже 
швидко. 

 n Витягнути шплінт
 n Зняти тримачі граблин
 n Закріпити їх на тримачах 

Таким чином, граблини займають мало місця і фіксуються складним 
затискачем. Після відкидання захисної скоби валкувач готовий до 
транспортування по дорозі. Попереджувальні знаки та освітлення 
включено серійне оснащення. 

На моделях TOP 342 та TOP 382 с механічним підйомом фартуха 
транспортна ширина не перевищує 3 м без зняття тримачів 
граблин.
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Двороторні валкувачі

Огляд моделей

Валкувачі з центральною укладкою 
валка

TOP 612 
Навісні машини з триточковим поворотним кронштейном 
Робоча ширина 5,90 м для площ, на яких доводиться часто 
розвертатися. 

TOP 612 C / 702 C / 762 C / 762 C CLASSIC 
Причіпні валкувачі з окремим транспортним шасі
Робоча ширина 5,90 м до 7,50 м.
Перевагою цих моделей є рівномірне укладання валка. 

TOP 842 C / 962 C 
Великі причіпні валкувачі з центральною укладкою валка 
Робоча ширина від 7,70 м до 9,60 м. 
На моделях ТОР 842 С транспортна висота не перевищує 4,0 м без 
зняття тримачів граблин. 

Валкувачі з боковою укладкою

TOP 652 / 662 / 722 / 812 
Причіпні валкувачі з боковою укладкою валка та керованим 
шасі 
Робоча ширина від 6,40 м до 7,60 м.
Валкувачі TOP з боковою укладкою підійдуть для будь-яких 
польових умов. Валок укладається праворуч для більш 
ергономічного руху. (окрім 652) 

TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS 
Причіпні валкувачі з боковою укладкою валка без 
додаткового транспортного шасі
Робоча ширина від 3,40 м до 6,90 м.
Завдяки доступній ціні та гарній маневреності двороторні валкувачі 
знаходять все більше прихильників на практиці. 
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Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER 
допомагає фермерам, для яких якість стоїть на першому 
місці, досягти головної мети: чистий корм для здорових та 
продуктивних тварин. Також без пошкодження дернини на 
полі. 

Зміщене в бік копіювальне колесо, що йде перед ротором, 
забезпечує ідеальну адаптацію до особливостей ґрунту, і при цьому 
граблини не торкаються поверхні ґрунту. Копіювальне колесо 
MULTITAST компанії PÖTTINGER гарантує високу якість роботи та 
продуктивність. 

Впевнене ведення роторів 

Завдяки копіювальному колесу MULTITAST істотно збільшується 
трикутна опорна поверхня. Таким чином підвищується плавність 
ходу ротора і зменшується вібрація. Копіювальне колесо 
MULTITAST компанії PÖTTINGER забезпечує адаптацію до поверхні 
поля і гарантує чистий корм без втрат листової маси. 

Валкувачі без копіювального колеса MULTITAST
Валкувачі без копіювального колеса MULTITAST знаходяться на 
маленькій опорній площі. Це призводить до неспокійного руху що, 
в свою чергу, погіршує адаптацію до поверхні поля, і таким чином 
бруд потрапляє в корм. 

Копіювальне колесо 
MULTITAST

З копіювальним колесом MULTITAST

Без копіювального колеса MULTITAST

Гарне керування гарантує найкращу 
якість корму
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Німецьке сільськогосподарське 

товариство DLG підтверджує 

бережність до корму та плавний 

хід

Фокус-тест Німецького 
сільськогосподарського товариства (DLG) 
"Копіювання поверхні та забруднення 
корму у трав´яному силосі" від листопада 
2013 року підтверджує: Копіювальне 
колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER 
забезпечує ідеальне копіювання поверхні 
та чистий корм. 

 

Лінія згрібання

ВТРАТИ ПРИ 
ВАЛКУВАННІ

ЗАБРУДНЕННЯ 
КОРМУ

 

Контрольний участок

з MULTITAST

без MULTITAST

Поверхня поля

Висота стерні 
30 мм

Чистий корм 

Таким чином копіювальне колесо MULTITAST забезпечує плавність 
ходу ротора і зменшує вібрацію.

При підйомі копіювальне колесо MULTITAST підіймає ротор. 
Оптимальна відстань між граблинами та ґрунтом залишається. Це 
гарантує чистий корм. 

 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, 
що спричиняє втрати при валкуванні (див. графік) 

Графік DLG

11/13
Копіювання поверхні 

та забруднення корму 

в трав´яному силосі
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Шасі 
Майстер копіювання поверхні

Шасі ротора для будь-якого 
використання

Для чистого та дбайливого формування валків компанія 
PÖTTINGER пропонує чотири варіанти максимальної 
адаптації до конкретних умов експлуатації на двороторних 
моделях. 

Трьохколісне шасі 
Ретельна робота на рівній місцевості при нормальній робочій 
швидкості. Стандарт для TOP 612 C / TOP 702 C / TOP 762 C 
CLASSIC / TOP 662.

Трьохколісне шасі з копіювальним колесом MULTITAST 
Зовнішнє копіювальне колесо MULTITAST гарантує чисту роботу 
також і на горбистій місцевості при нормальній робочій швидкості. 

П'ятиколісне шасі з тандемной віссю
Ретельна робота на рівній місцевості при вищій робочій швидкості. 
Стандарт TOP 762 C / TOP 842 C / TOP 722 / TOP 812.
Шестиколісне шасі з тандемной віссю у TOP 962 C.

Тандемна вісь та копіювальне колесо MULTITAST 
Стандарт для TOP 652

П'яти- та шестиколісне шасі з тандемной віссю та 
копіювальним колесом MULTITAST 
Ідеальне копіювання поверхні на будь-якій місцевості та абсолютно 
спокійний хід навіть при високій робочій швидкості. 
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Валкувачі TOP призначені для робочої якості та 
продуктивності. Ідеальне копіювання поверхні - це гарантія 
для чистої роботи граблин - навіть з коротким чи важким, 
вологим кормом. 

Тандемна вісь TOP

Навіть при роботі на горбистій та нерівній поверхні ми гарантуємо 
не тільки чудове валкування, а й чистий корм. Тандемні осі 
відрізняються великою відстанню між колесами, що значно 
збільшує придатність машини для роботи на схилах. Колеса 
розташовані дуже близько до граблин. 

Тандемна вісь точно налаштовується та просто 
дооснащується
Налаштування поперечного нахилу проводиться за допомогою 
ексцентриків на колесах. Щоб забезпечити ідеальне валкування 
ротор повинен бути злегка нахилений до площини укладання 
валків. Можливе швидке та просте дооснащення. 

Копіювальне колесо MULTITAST

Ідеальне валкування
Завдяки копіювальному колесу MULTITAST для валкувача, яке 
компанія PÖTTINGER пропонує ось вже протягом трьох десятиліть, 
Ви можете досягти своєї найвищої мети: Чистий корм для 
здорових та продуктивних тварин. Також без пошкодження 
дернини на полі. Зміщене в бік копіювальне колесо, що йде перед 
ротором, забезпечує ідеальну адаптацію до особливостей ґрунту, і 
при цьому граблини не торкаються поверхні ґрунту. Таким чином, 
значно подовжується термін служби управляючих роликів та 
граблин. 
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Моделі для новачків

TOP 612 - навісна машина 
Робоча ширина 5,90 м для площ, на яких доводиться часто 
розвертатися. На поворотах валкувач йде точно в слід за 
трактором. При підйомі гідравлічна система фіксує механізми в 
центральному положенні. 
Двосторонні тяги з амортизаторами входять в серійне оснащення, 
тандемні осі - як опція.
У транспортному положенні моделі ТОР 612 особливо компактні для 
зберігання. Транспортна висота може бути зменшена за рахунок 
зняття тримачів граблин. Стоянкові колеса полегшують навіску та 
роблять машину більш маневреною. 

Чисте валкування
Рухливі несучі частини рами забезпечують незалежне копіювання 
поверхні роторів. Чиста та дбайлива робота.

Половина робочої ширини
При необхідності можна працювати тільки одним ротором. 
80 см кліренс 
Завдяки цьому виключається пошкодження валка при переїзді. 

ТОР 612 С - валкувач з центральною укладкою валка з 
транспортним шасі
Робоча ширина зафіксована і становить 5,90 м, ширина валка - 1,0 
м. 
На моделях TOP 612 C шарнірна вісь шасі пропонується як опція. 
Шини 10 / 75-15,3 AS надають валкувачу більше стійкості при роботі 
на крутих схилах.

Центральна укладка 
валка
TOP 612 / 612 C
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Центральна укладка 
валка

Середній клас

TOP 702 C / TOP 762 C CLASSIC / TOP 762 C 

Компактна конструкція
Навішування здійснюється за допомогою зчіпного коромисла, при 
якій можливий кут повороту 73 °. Міцна конструкція рами придатна 
для найскладніших умов експлуатації.

Практичний тримач карданного валу та кріплення для шлангів для 
більш компактного стоянкового положення. Вільний хід вбудований 
в трансмісію другого карданного валу. Періодичність технічного 
обслуговування становить 50 годин. 

Максимальна маневреність
Валкувач TOP з центральною укладкою має дуже гарну 
маневреність завдяки керованому транспортному шасі. Індикатор 
кута повороту добре видно з місця водія. Стабільна бічна рульова 
тяга веде від зчіпного коромисла через головку поперечної рульової 
тяги, що не потребує технічного обслуговування, до шийки осі. 
поворотними кулачками. Таким чином, машина більш маневрена і 
краще йде в слід за трактором, ніж управлінням з поворотним 
турнікетом осі.

Осі за розміром

 n Для особливо маленької транспортної ширини пропонується вісь 
2,55 м - як опція.

 n Широкі шини шасі: серійно 260 / 70-15,3, як опція 340 / 55-16 або 
380 / 55-17. 

 n Завдяки опційним шинам 10 / 75-15,3 з профілем AS валкувач 
чудово працює на схилах. 

 n Освітлення, бризговики входять в серійне оснащення.

 З керованим транспортним шасі
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Робоча ширина за потребою

TOP 762 C CLASSIC
Робоча ширина зафіксована і становить 6,85 м, ширина валка - 
1,20 м. 

TOP 702 C / TOP 762 C
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. При цьому 
зелений корм, наприклад, люцерна, повністю «прочісується» - TOP 
702 C / 762 C.

 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 
значно полегшує Вам правильне налаштування.
Для гідравлічного налаштування робочої ширини (як опція) потрібно 
гідравлічне з´єднання подвійної дії. 

Комфорт 
керування
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Комфортне керування з кабіни 
трактора

Для підняття достатньо звичайного гідрівлічне з´єднання 
односторонньої дії на тракторі. 
Опційно пропонується розподілювач потоку для рівномірного 
підняття ротора. Це дає додаткову перевагу при роботі на горбистій 
місцевості. Фартух валкувача (опція) піднімається автоматично. 
Стабілізуючі пружини на роторах забезпечують плавне підняття та 
опускання при розворотах на краю поля. 

Для роботи на необроблених ділянках та краях поля в якості опції 
доступний механізм індивідуального підйому роторів з електричним 
попередніми вибором. 

Транспортна висота нижче 4 м

Транспортна висота менше 4 м без зняття граблин дозволяє 
переміщатися з однієї ділянки на іншу не виходячи з трактора. 

 n Висота машини при постановці на зберігання зі знятими 
граблинами: 2,92 м / 3,30 м / 3,50 м. 

 n Попереджувальні знаки та освітлення включено в серійне 
оснащення. 
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Продуктивні валкувачі 

Двороторні валкувачі з бічною укладкою валка з гідравлічним 
налаштуванням робочої ширини розроблені спеціально для 
професіоналів. 
TOP 842 C від 7,70 м до 8,40 м – TOP 962 C від 8,90 м до 9,60 м.

Гарне керування гарантує найкращу якість корму
Копіювальне колесо MULTITAST в комбінації з розташованим під 
ротором п'ятиколісним шасі забезпечує спокійний хід роторів та 
гасить коливання (на моделі ТОР 962 С - шестиколісне шасі). 
Розвантажувальні пружини сприяють спокійному руху роторів в 
робочому положенні. 

Регульована висота підйому 
Висота підйому роторів на краю поля налаштовується при 
необхідності за допомогою важіля обмеження висоти підйому. 

Надійність експлуатації та довговічність 
TOPTECH PLUS ротор переконує великою відстанню між 
підшипниками (700 / 900 мм) та пилонепроникним корпусом. 

Висока продуктивність при роботі з соломою 
Завдяки розташованим поза ротором копіювальним колесам 
MULTITAST моделі TOP 842 C / TOP 962 C ідеально підходять для 
перевертання соломи або укладання ї ї в валок. При необхідності 
копіювальні колеса можна легко демонтувати

Великі валкувачі
TOP 842 C / 962 C



27

Комфорт з кабіни трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з´єднання 
односторонньої дії на тракторі. 
Серійно є розподілювач потоку для рівномірного підняття ротора. 
Це дає додаткову перевагу при роботі на горбистій місцевості. 
Фартух валкувача (опція) піднімається автоматично.

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. 

Безпечне транспортування

Гідравлічне налаштування робочої ширини використовується також 
для складання в транспортне положення. Механічне блокування 
відбувається автоматично. 
 
TOP 842 C / 962 C

 n Транспортна висота з вмонтовуваними граблинами 3,99 м / 
4,60 м.

 n Транспортна висота зі знятим граблинами 3,50 м / 3,95 м. 
 n Великі шини транспортного шасі: серійно - 340 / 55-16, як опція 

- 380 / 55-17. 
 n Завдяки опціональним шинам 10 / 75-15,3 з профілем AS 

валкувач бездоганно працює на схилах. 
 n Освітлення, брудозахисні крила входять в серійне оснащення.
 n Пневматичні чи гідравлічні гальма опційно для TOP 842 C / 

962 C.





29

Просте зчеплення

Дишло валкувача TOP 722 / TOP 812 дозволяє робити круті 
повороти. Індикатор кута повороту видно з місця водія. Карданний 
вал зі збільшеним по обидва боки робочим кутом має вільний хід. 
Періодичність технічного обслуговування становить 50 годин. 
Тримач карданного валу та кріплення для шлангів входять в 
стандартну комплектацію. 
TOP 652 C і TOP 662 C оснащені зчіпним коромислом. 

Транспортна висота нижче 4 м

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

 n Транспортна висота менше 4,0 м без зняття тримачів граблин. 
 n Для транспортної висоти менше 4,0 м фартух валкувача 

складається автоматично. 
 n Можна переїжджати з ділянки на ділянку не виходячи з 

трактора. 
 n Висота при постановці на зберігання зі знятими граблинами - 

3,60 м. 
 n Шасі оснащене шинами 340/55-16. 
 n Як опція є доступною вісь 2,55 м для особливо вузької 

транспортної ширини. (2,61 м транспортної ширини у TOP 722). 
 n Попереджувальні знаки з підсвіткою в стандартній комплектації.
 n Пневматичні чи гідравлічні гальма опційно для TOP 722 / 812. 

TOP 652

Недорога альтернатива з керованим шасі. 10 + 12 тримачів на 
ротор, двороторний валкувач з лівою боковою укладкою валка та 
фіксованою робочою шириною 6,40 м. 

Бокова укладка валка
TOP 652 / TOP 662 / TOP 722 / TOP 812
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Досконале копіювання поверхні 

П'ятиколісне шасі входить в серійне оснащення 
Серійне п'ятиколісне шасі у моделей TOP 722 та TOP 812 в комбінації 
з рухомою гіроплатформою забезпечує точне ведення граблин над 
усіма нерівностями поверхні. 

Тандемні осі 
Тандемні осі з шинами 16x6,5-8 - рухливі спереду і жорсткі ззаду. 
Завдяки можливості регулювання тандемних осей можна також 
швидко адаптувати поперечний нахил роторів до всіх умовами 
експлуатації. 

MULTITAST 
Використання копіювальних коліс MULTITAST (опція) має велику 
перевагу при роботі на горбистій місцевості. Розташовані попереду 
колеса MULTITAST піклуються про те, щоб граблини не торкалися 
поверхні ґрунту. 

Стабілізуючі пружини 
Стабілізуючі пружини на роторах на краях поля служать для того, 
щоб можна було встановити або зняти ротор, не зачіпаючи 
поверхню поля. 

Розвантажувальні пружини 
В якості додаткового обладнання для бережного відношення до 
ґрунту на особливо складній місцевості як опція пропонуються 
розвантажувальні пружини. 
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Зручне керування 

Для моделі TOP 722 необхідне лише один гідравлічне з´єднання 
подвійної дії з плаваючим положенням, у моделях TOP 812 необхідно 
два гідравлічних з´єднання подвійної дії. 

43 см кліренс 
На моделях TOP 722 та TOP 812 кліренс на краю поля становить 
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 
подвійного циліндра, що не потребує ручного переведення в 
транспортне положення. Підйом та опускання роторів відбувається 
за допомогою кулісніх клапанів. Це справжнє продумане покрокове 
керування. При необхідності висота підйому регулюється за 
допомогою куліси. 

Функція подвійного валка 
Як опція пропонується функція формування подвійного валка за 
допомогою переднього фартуха валкувача для моделей ТОР 662 та 
722. Ротор може складатися та розкладатися за допомогою 
подвійних гідравлічних ціліндрів, а не поворотного важіля. 
При укладці подвійного валка його ширина становить 7,30 / 7,60 м, 
при укладанні в один валок - 6,55 / 6,80 м. 
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Двороторні валкувачі
TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS без 
транспортного шасі

Завдяки доступній ціні та гарній маневреності двороторні 
валкувачі знаходять все більше прихильників на практиці. Ці 
валкувачі з боковою укладкою валка можуть 
застосовуватися для формування одного великого або двох 
менших валків. 

Оптимальна універсальність 

Гідравлічне налаштування робочої ширини дозволяє формувати 
один простий або два здвоєних валка. 

Укладка бокового валка
Машина влаштована так, що задній ротор підбирає масу переднього 
ротора. Опційний передній фартух валкувача при цьому відкинуто 
вверх. Так формується подвійний валок. 

Формування двох окремих валків і валкування на ніч
Задній ротор розташовано праворуч. Передній фартух валкувача 
опущено, обидва ротора укладають по одному валку. Це дозволяє 
формувати два маленьких валка на ніч або укладати валки 
звичайного розміру при великій кількості корму. 
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Відмінне копіювання поверхні

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

Рама сконструйована таким чином, що обидва роторних елемента 
можуть копіювати поверхню незалежно один від одного. 
Вертикальну адаптацію забезпечує шарнір безпосередньо позаду 
кутовий передачі. 

Поперечний регулювання заднього ротора виконується обертається 
опорою в самій рамі і додатково карданним шарніром між задньою 
балкою рами і ротором. 

Задоволення під час транспортування

 n Тандемні осі також виконують функцію транспортного шасі. 
 n Балонні шини 18,5 x 8,50-8 дозволяють розвивати велику 

швидкість руху. 
 n Широкі транспортні шасі забезпечують стабільність на схилах. 
 n При переїзді через валки або на краю поля ротори гідравлічно 

піднімаються.
 n Кліренс - 50 см. 
 n У транспортному положенні можна зручно зробити наліштування 

робочої висоти під роторами.
 n Попереджувальні знаки та освітлення включено в серійне 

оснащення. 
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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. 

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

Підйом для транспортування виконується гідравлічно. Гідравлічні 
циліндри на шасі і на дишлі забезпечують кліренс в 50 см. 

Гідравлічний підйом фартуха валкувача
Завдяки опційній функції гідравлічного відкидання фартуха 
транспортна ширина моделі TOP 611 A TOPTECH PLUS не 
перевищує 3,0 м без зняття тримачів граблин, і це все не виходячи з 
трактора. 
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Чотирьохроторні 
валкувачі

TOP 1252 C
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TOP 1252 C з центральною укладкою

Короткий проміжок часу для заготівлі кормів вимагає 
потужної високопродуктивної техніки. Короткі періоди, коли 
стає сприятлива для збирання врожаю погода, вимагають 
наявності продуктивної кормозбиральної техніки. 

Унікальний гібридний привід

Компанія PÖTTINGER розробила для чотирироторного валкувача 
новий гібридний привід:

 n Привід ротора попереду гідравлічний, позаду – механічний. 
 n Робоча ширина легко регулюється від 8,0 м до 12,5 м
 n Безпроблемне обвалкування перешкод
 n Можлива зміна робочої ширини без зупинки роботи.

TOPTECH PLUS

Ця тисячократно випробувана та вражаюча роторна техніка 
PÖTTINGER також вбудована в чотирьохроторний валкувач.

 n При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблин можна 
замінити швидко та просто. 

 n Розподільний вал разом з напрямними роликами можна 
демонтувати з втулки ротора, послабивши всього два болти.

 n Жодних проблем з витіканням мастила.
 n Швидка готовність до роботи за декілька хвилин. 
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TOP 1252 C 
Чотирьохроторні валкувачі з центральною 
укладкою валка

Переїзд з поля на дорогу не виходячи з 
кабіни трактора 

 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 (шини 500/50-17) 
створюють незначний тиск на ґрунт та забезпечують комфорт 
при русі по дорогах. Як опція шини 620/40 R 22,5 чи 710/35 R 
22,5.

 n На вибір пневматичні чи гідравлічні гальма.
 n Механічний замок для забезпечення безпечного 

транспортування.

Чисте та бережне валкування

Копіювання поверхні поля технікою PÖTTINGER відповідає 
найвищим вимогам. Не існує нічого кращого. Результат – 
чисте валкування з одночасним збереженням дернини.

 n Тандемні осі оснащено великими колесами (16x6.5-8)
 n У стандартне оснащення входять розташовані всередині 

пентагональні колеса (п'ятиколісне шасі).
 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.



39

TOP якість корму. TOP молочна 
продуктивність.

 n Частка сирої золи з копіювальним колесом MULTITAST: 10,1 %. 
 n Частка сирої золи без копіювального колеса MULTITAST: 12,4 %.
 n 2,3 % більше сирої золи означає 207 кг бруду/га при річній 

урожайності 90 ц СР/га. 
 n Ротор з копіювальним колесом MULTITAST зменшує на 25 % 

вміст сирої золи/бруду в кормі:

Простота у використанні

 n Керування здійснюється за допомогою одного гідравлічного 
блоку керування подвійної дії для підйому роторів і ще двох - для 
регулювання робочої ширини.

 n Особливо зручний (як опція) бортовий комп’ютер POWER 
CONTROL для підняття окремого ротора чи гідравлічного 
регулювання робочої висоти.

 n Термінал ISOBUS CCI 100 від PÖTTINGER охоплює не тільки всі 
функції ARTIS PLUS, а й дозволяє професійно керувати усіма 
ISOBUS сумісними машинами від різних виробників.
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TOP 382 TOP 422 TOP 462
TOP 461 A / 461 
TOPTECH PLUS

TOP 612 CTOP 612 TOP 702 C

TOP 842 C TOP 962 C

TOP 342
TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS

TOP 762 C 

TOP 762 C 
CLASSIC

Ширина валка
0,60 – 1,90 м

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
0,60 м – 1,65 м

Ширина валка
0,45 м – 1,65 м

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

Ширина валка
1,20 м

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м
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TOP 1252 C

TOP 662 / TOP 722 TOP 652 TOP 812TOP 662 / TOP 722
TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS

Ширина валка
2 x 0,60 м – 1,90 м

Ширина валка
1,0 – 1,80 м

Ширина валка
1,0 м

Ширина валка
1,0 – 1,80 м

Ширина валка
2 x 1,0 м

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м
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Однороторні валкувачі 
з боковою укладкою

Робоча ширина 
стандартна 
комплектація

Робоча ширина
гідравлічна

Кількість тримачів 
граблин на роторі

Шини ротора Шини 
транспортне шасі

Транспортна ширина
(з тримачати граблин)

Транспортна довжина Висота при 
транспортуванні

Вага

TOP 342 3,40 м - 10 16 x 6,5-8 - 1,95 м (2,80 м) - - 474 кг

TOP 382 3,80 м - 11 16 x 6,5-8 - 1,95 м (3,00 м) - - 495 кг

TOP 422 4,20 м - 12 16 x 6,5-8 - 2,29 м - - 730 кг

TOP 462 4,60 м - 12 16 x 6,5-8 - 2,29 м - - 765 кг

TOP 421 A TOPTECH PLUS 4,20 м - 12 18,5 x 8,5-8 - 2,36 м - - 795 кг

TOP 461 A TOPTECH PLUS 4,60 м - 12 18,5 x 8,5-8 - 2,36 м - - 830 кг

Двороторні валкувачі з центральною укладкою

TOP 612 5,90 м - 11 16 x 6,5-8 - 2,70 м 3,13 м 3,19 м / 2,70 м 1010 кг

TOP 612 C 5,90 м - 11 16 x 6,5-8 260/70-15,3 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 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,80 м / 3,30 м 1680 кг

TOP 762 C CLASSIC 6,85 м - 11 16 x 6,5-8 260/70-15,3 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 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1940 кг

Великий двороторний валкувач з центральною укладкою

TOP 842 C 7,70 м – 8,40 м 7,70 м – 8,40 м 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,90 м 6,50 м 3,99 м / 3,50 м 2580 кг

TOP 962 C 8,60 м – 9,60 м 8,60 м – 9,60 м 15 16 x 6,5-8 340/55-16 2,95 м 7,00 м 4,60 м / 3,95 м 3130 кг

Двороторні валкувачі з боковою укладкою

TOP 611 A TOPTECH PLUS 3,40 м – 6,20 м 3,40 м – 6,20 м 12 18,5 x 8,5-8 – 2,10 м 7,10 м – 1690 кг

TOP 691 A TOPTECH PLUS 4,20 м – 6,90 м 4,20 м – 6,90 м 12 18,5 x 8,5-8 - 2,40 м 7,70 м - 1730 кг

TOP 652 6,40 м - 10 + 12 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,95 м 7,90 м 4,0 м / 3,60 м 2000 кг

TOP 662 6,55 м 6,55 м / 7,30 м 12 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 8,10 м 3,99 м / 3,99 м 1990 кг

TOP 722 6,80 м 6,80 м / 7,60 м 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,61 м / 2,90 м 8,90 м 3,99 м / 3,60 м 2490 кг

TOP 812 7,60 м - 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,90 м 9,70 м 3,99 м / 3,60 м 2810 кг

Великий чотирьохроторний валкувач з центральною укладкою

TOP 1252 C 8,0 – 12,50 м 8,0 – 12,50 м 13 16 x 6,5-8 500/50-17 3,0 м  10,25 м 3,99 м / 3,40 м 6315 кг

Технічні дані
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Однороторні валкувачі 
з боковою укладкою

Робоча ширина 
стандартна 
комплектація

Робоча ширина
гідравлічна

Кількість тримачів 
граблин на роторі

Шини ротора Шини 
транспортне шасі

Транспортна ширина
(з тримачати граблин)

Транспортна довжина Висота при 
транспортуванні

Вага

TOP 342 3,40 м - 10 16 x 6,5-8 - 1,95 м (2,80 м) - - 474 кг

TOP 382 3,80 м - 11 16 x 6,5-8 - 1,95 м (3,00 м) - - 495 кг

TOP 422 4,20 м - 12 16 x 6,5-8 - 2,29 м - - 730 кг

TOP 462 4,60 м - 12 16 x 6,5-8 - 2,29 м - - 765 кг

TOP 421 A TOPTECH PLUS 4,20 м - 12 18,5 x 8,5-8 - 2,36 м - - 795 кг

TOP 461 A TOPTECH PLUS 4,60 м - 12 18,5 x 8,5-8 - 2,36 м - - 830 кг

Двороторні валкувачі з центральною укладкою

TOP 612 5,90 м - 11 16 x 6,5-8 - 2,70 м 3,13 м 3,19 м / 2,70 м 1010 кг

TOP 612 C 5,90 м - 11 16 x 6,5-8 260/70-15,3 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 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,80 м / 3,30 м 1680 кг

TOP 762 C CLASSIC 6,85 м - 11 16 x 6,5-8 260/70-15,3 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 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 5,83 м 3,99 м / 3,50 м 1940 кг

Великий двороторний валкувач з центральною укладкою

TOP 842 C 7,70 м – 8,40 м 7,70 м – 8,40 м 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,90 м 6,50 м 3,99 м / 3,50 м 2580 кг

TOP 962 C 8,60 м – 9,60 м 8,60 м – 9,60 м 15 16 x 6,5-8 340/55-16 2,95 м 7,00 м 4,60 м / 3,95 м 3130 кг

Двороторні валкувачі з боковою укладкою

TOP 611 A TOPTECH PLUS 3,40 м – 6,20 м 3,40 м – 6,20 м 12 18,5 x 8,5-8 – 2,10 м 7,10 м – 1690 кг

TOP 691 A TOPTECH PLUS 4,20 м – 6,90 м 4,20 м – 6,90 м 12 18,5 x 8,5-8 - 2,40 м 7,70 м - 1730 кг

TOP 652 6,40 м - 10 + 12 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,95 м 7,90 м 4,0 м / 3,60 м 2000 кг

TOP 662 6,55 м 6,55 м / 7,30 м 12 16 x 6,5-8 260/70-15,3 2,55 м / 2,90 м 8,10 м 3,99 м / 3,99 м 1990 кг

TOP 722 6,80 м 6,80 м / 7,60 м 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,61 м / 2,90 м 8,90 м 3,99 м / 3,60 м 2490 кг

TOP 812 7,60 м - 13 16 x 6,5-8 340/55-16 2,90 м 9,70 м 3,99 м / 3,60 м 2810 кг

Великий чотирьохроторний валкувач з центральною укладкою

TOP 1252 C 8,0 – 12,50 м 8,0 – 12,50 м 13 16 x 6,5-8 500/50-17 3,0 м  10,25 м 3,99 м / 3,40 м 6315 кг
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Оснащення

Однороторні валкувачі Амортизуючі тяги Копіювальне колесо 
MULTITAST
16 x 6,50-8

Тандемна вісь Гідравлічне 
відкидання фартуха

TOP 342

TOP 382

TOP 422

TOP 462

TOP 421 A / 461 A -

Двороторні валкувачі Окремий підйом 
ротора

Гідравлічне
налаштування робочої 
ширини 

Тандемна вісь Копіювальні колеса 
MULTITAST 
16 x 6,50-8

Фартух валкувача Шини 340/55-16 Flotation+ Шини 380/55-17 Flotation+ Шини 
15/55-17 AS

TOP 612 - -    - - -

TOP 612 C  -    -

TOP 702 C  

TOP 762 C CLASSIC  -

TOP 762 C

TOP 842 C / 962 C  

TOP 652 - - - -

TOP 662  

TOP 722  

TOP 812  

TOP 611 A / 691 A -  другий ротор - - -

 = стандарт  = опція
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Двороторні валкувачі Окремий підйом 
ротора

Гідравлічне
налаштування робочої 
ширини 

Тандемна вісь Копіювальні колеса 
MULTITAST 
16 x 6,50-8

Фартух валкувача Шини 340/55-16 Flotation+ Шини 380/55-17 Flotation+ Шини 
15/55-17 AS

TOP 612 - -    - - -

TOP 612 C  -    -

TOP 702 C  

TOP 762 C CLASSIC  -

TOP 762 C

TOP 842 C / 962 C  

TOP 652 - - - -

TOP 662  

TOP 722  

TOP 812  

TOP 611 A / 691 A -  другий ротор - - -

 = стандарт  = опція

Подальше оснащення:
Запасне колесо 15 x 6,0-6
Захист для граблин для двороторних валкувачів
Карданний вал зі збільшеним робочим кутом для TOP 421 A / 461 A TOPTECH PLUS, TOP 612 C / TOP 702 C / 762 C 
Керована вузька рама шасі для двороторних валкувачів 
Розподілювач потоку для двороторних валкувачів 
Попереджувальний знак для двороторних валкувачів 
Пневматичні чи гідравлічні гальма для TOP 962 C 

TOP 611 A / 691 A TOPTECH PLUS
Паралелограмне дишло 
Гідравлічне відкидання фартуха валкувача
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Чотирьохроторний
валкувач

POWER CONTROL
сумісний з ISOBUS

Термінал CCI ISOBUS Копіювальні колеса 
MULTITAST 

Гідравлічне регулювання 
висоти

Світлодіодні фари LED

TOP 1252 C  

 = стандарт  = опція
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Чотирьохроторний
валкувач

POWER CONTROL
сумісний з ISOBUS

Термінал CCI ISOBUS Копіювальні колеса 
MULTITAST 

Гідравлічне регулювання 
висоти

Світлодіодні фари LED

TOP 1252 C  

 = стандарт  = опція

Подальше опційне оснащення TOP 1252 C 
оснащення системою Load Sensing 
Шини 620/40 R 22.5
Шини 710/35 R 22,5 
Гідравлічна система гальм замість пневматичної системи
Запасне колесо 16 x 6,5-8



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

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"
08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42 факс +38 
(04595) 7 14 41
e-mail: info@poettinger.ua 
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ  
ПІВНІЧ: 067 326 92 02 
 067 433 42 53
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь) 
 067 230 20 12 
 067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58 
 067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51 
 067 328 11 03

ВІДДІЛ СЕРВІСУ
ЦЕНТР: 067 516 38 48 
 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
e-mail: Anatolij.Nagirnjyak@poettinger.at 
 
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74 
 067 328 11 04

Інформація про Вашу машину онлайн

Вся інформація про Вашу машину
зручно-в будь-який час-в будь-якому місці

Скануйте QR-код на табличціВашим смартфоном чи планшетом 
або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви 
отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину

 n Інструкції з експлуатації
 n Інформація щодо 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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