
Čistá práce s TOP 662  
Shrnovač TOP 662 doplňuje 
řadu dvourotorových stranových 
shrnovačů TOP 722 a TOP 812.  
S TOP 662 nabízíme ještě více 
pro sklizeň kvalitního a čistého 
krmiva, které je základním poža-
davkem správného hospodáře.

Stranový shrnovač TOP 662 se dvěma 
rotory TOPTECH PLUS dosahuje pracovního 
záběru 6,55 m. I při velkých průměrech rotorů 
se našim konstruktérům podařilo vyvinout 
stroj s dopravní výškou pod 4 m! A to bez 
vystupování obsluhy z kabiny traktoru a nut-
nosti demontáže hrabic. Dalšími přednostmi 
je zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě, 
aktivní řízení zadní nápravy při jízdě vpřed  
i vzad a konstrukce závěsu umožňuje maxi-
mální možnou manévrovatelnost soupravy. 
Ukazatel zatočení je viditelný z kabiny řidiče.  
V základní výbavě je osvětlení, výstražné 
tabulky a blatníky. Výhodou je pravostran-
né odkládání řádku pro zjednodušení ob-
služnosti stroje, kdy shrnovaný řádek je  
v zorném poli ovládacích prvků v traktoru. 
Vysoká je světlost rotorů při otáčení na sou-
vratích pro eliminaci narušení již shrnutých 
řádků. Možnost nastavení časování zvedání  
i spouštění rotorů.

Rotor je srdcem každého shrnovače. Pre-
cizní součástky zaručují ve spojení s kvalitním 
materiálem dlouhou životnost. K dispozici je 
stranová pojistka proti ztrátě prstů. Rotory 
TOPTECH PLUS jsou vybaveny 12 rameny. 
Velký průměr rotorů (3,07 m) a vodící dráhy 
(420 mm) pro šetrnou manipulaci s pící a čistou 

Čelní kopírovací kolečko s možností nastavení má výrazný vliv na snížení nečistot v píci a na prodloužení 
životnosti prstů. Kolečko kopíruje nerovnosti před rotorem a v těsné blízkosti prstů.

Roman Moudrý z Lomnice nad Lužnicí agreguje shrnovač TOP 662 s traktorem Zetor 7745. Předností stroje 
je i zadní řízená náprava, která zajišťuje nadjíždění stroje při otáčení na úvratích a manévrovatelnost při 
přejezdech.

sklizeň. Tato konstrukce s velkou roztečí uložení 
ramen propůjčuje rotorům maximální stabilitu 
při nízkém zatížení vodící dráhy a uložení ramen. 
Krátké profilované hrabice slouží pro minima-
lizaci jejich zatížení na krut a na ohyb. Dráha  
s možností jejího nastavení je pro přesné vedení 
hrabic dle podmínek nasazení. Vodící dráha je 
prachotěsně zakrytovaná. 

U této konstrukce není nutná kontrola ani 
výměna oleje. Z toho plyne velká výhoda – TOP-
TECH PLUS nemá problémy s netěsností rotoru! 
Minimální nároky jsou na technickou údržbu. 
Uvolněním dvou šroubů lze celou hrabici snadno 
demontovat. Opětovná montáž je rovněž jedno-

TOP 662  

Pracovní záběr 6,55 m

Odkládání řádku vpravo

Průměr rotorů 3,07 m

Počet ramen na rotoru 12 ks

Počet prstů na ramenu 4 ks

Transportní délka 8,1 m

Transportní šířka 2,9 m

Transportní výška 3,99 m

Hmotnost 1990 kg

Pneumatiky rotorů 16 x 6,5-8

Pneumatiky podvozku 260/70-15,3

duchá. Konstrukci rotorů, která nemá problémy  
s netěsností i při výměně hrabice, ocení každá 
obsluha shrnovače!

Pöttinger vám nabízí volbu ze čtyř možností 
podvozků rotorů v závislosti na podmínkách 
sklizně a požadavcích uživatele. Tříkolový pod-
vozek je investičně nejméně náročný. S čelním 
kopírovacím kolečkem je řešením pro většinu 
podniků – čelní kopírovací kolečko reaguje na 
nerovnosti již před prsty. Pětikolový podvozek 
je vhodný pro náročnější uživatele. S čelním 
kopírovacím kolečkem nabízí nejlepší kopíro-
vání nerovností a klidný chod rotorů. Nechybí 
ani ukazatel nastavení výšky prstů. 

Kvalitní kopírování rotorů je zásadním 
faktorem pro kvalitní sklizeň a minimalizaci zne-
čištění každého materiálu – dlouhého, krátkého, 
zavadlého nebo suchého.


