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Dva kroky napřed
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Řízený sběrač s výkyvným 
uložením

Sedmiřadý výkyvný sběrač zajišťuje při pracovní šířce 2300 
mm podle DIN maximální výkonnost. 

 n Dva šnekové dopravníky.
 n Výkyv +/- 3,5° díky středovému uložení.
 n Příčný výkyv 120 mm.
 n Optimalizovaný sběrač s vedením ve vodicích drahách.
 n Hydraulický pohon s nastavením otáček v závislosti na 

pracovní rychlosti.
 n Volitelné přímé nebo nepřímé vedení opěrných kol.
 n Volitelný opěrný váleček.

Dva kroky napřed

Řemenový pohon s úhlovým / 
planetovým převodem

Nové impozantní hnací ústrojí výrazně zvyšuje výkonnost 
vozu JUMBO. 
Díky řemenovému pohonu s úhlovým / planetovým 
převodem rotoru zajišťuje inovativní hnací systém maximální 
přenos síly až 3 000 Nm. Agregovatelné s traktory od 200 
do 500 koní.

 n Samostatná přetěžovací pojistka pohonu.
 n Rychlá sklizeň na úvratích i velmi nepravidelných řádků.
 n Řemenový pohon s elektronickou ochranou proti 

přetížení.
 n Variabilně nastavitelná pojistka točivého momentu.
 n Monitorování zátěžového momentu.
 n Individuální přizpůsobení výkonu traktoru.
 n Výkonové pásmo pro maximální přenos energie.
 n Bezproblémové spuštění komponent pohonu.
 n Minimalizace nákladů na údržbu a opotřebení. 
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JUMBO

Pohyblivá přední stěna
4,3 m³ většího nákladového prostoru díky pohyblivé přední 
stěně má za následek mnohem kompaktnější vůz se 
stejným objemem DIN.
Inteligentní přední stěna může být přizpůsobena strategiím 
nakládání a vyprazdňování v závislosti na podmínkách 
použití.
Hydraulicky nastavitelná a ovládaná klapka může být 
použita k přímému ovlivnění stupně zhutnění píce a výšky 
plnění.

Vkládací rotor
Robustní rotor o průměru 850 mm 
nabízí o 11% větší objem mezi řadami 
hvězdic a zajišťuje tak nejvyšší 
průchodnost, dokonalý řez a v případě 
potřeby maximální stlačení.

 n Rovné dopravní plochy.
 n Podávací hvězdice široké 12 mm.
 n Aktivní převzetí píce z prostoru 

sběrače.
 n Vhodné i pro sklizeň zavadlé a 

krátké píce.
 n Zhutňovací schopnost až  

400 kg/m3.
 n 75% šířky rotoru je osazeno 

zušlechtěnou ocelí.
 n Stěrače vyrobené z jemnozrnné 

oceli odolné proti opotřebení.

Rozteč nožů 34 mm
Řezací ústrojí POWERCUT s 
teoretickou délkou řezu 34 mm 
zajišťuje nejlepší kvalitu řezanky.

 n 48 nožů v kvalitě DURASTAR.
 n Otočné nože TWINBLADE ve 

volitelné výbavě.
 n Nonstop jištění každého nože.
 n Asymetrické uspořádání nožů.
 n Redukovaný krajový řez.
 n Výkyvný nosník nožů podél vozu 

bez nutnosti použití nářadí.
 n Hydraulické uvolnění nosníku nožů 

stisknutím tlačítka.

Podlahový dopravník
Rychlost podlahového dopravníku až 
35 m/min umožňuje nejvyšší 
výkonnost při vykládce a dělá z 
JUMBO efektivního člena každého 
sklizňového řetězce.

 n Podlahový dopravník je v přední 
části ložného prostoru snížený o 
250 mm.

 n Vyšší sloupec posuvu pro větší 
zhutnění.

 n Zvýšená čistá užitečná hmotnost.
 n Široké ploché články dopravníku s 

mezním zatížením 13 t.
 n Dvojitě šroubované příčníky.
 n Klidný chod.
 n Dvourychlostní hydromotory 

podlahového dopravníku.
 n Kónická nástavba se dozadu 

otevírá o 25 mm na každou stranu.
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Úspěšnější se společností 
PÖTTINGER

 n Jako rodinný podnik jsme spolehlivým partnerem od roku 
1871.

 n Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň pícnin. 
 n Perspektivní inovace zaměřené na vynikající výsledky 

práce.
 n V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

Dva kroky napřed
 n Nový nekompromisní senážní vůz.
 n Efektivní výkonnostní vůz s maximální průchodností. 
 n Nejlepší kvalita krmiva a vynikající provozní spolehlivost.
 n Maximální hospodárnost, obslužnost a komfort při údržbě.

JUMBO 7380 DB 7400 7450 DB 7470 7520 DB 7540

Objem DIN 38 m3 40 m3 45 m3 47 m3 52 m3 54 m3

Objem DIN s plechy nástavby 40 m3 42 m3 47,25 m3 49,25 m3 54,55 m3 56,55 m3

Šířka sběracího ústrojí DIN 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

Počet nožů 48 ks 48 ks 48 ks 48 ks 48 ks 48 ks

Rozteč nožů 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Délka 9,35 m 9,35 m 10,66 m 10,66 m 11,98 m 11,98 m

Šířka 2,99 m 2,99 m 2,99 m 2,99 m 2,99 m 2,99 m

Výška s pneumatikami 26,5" 3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m 3,89 m

Výška s pneumatikami 30,5" 3,99 m 3,99 m 3,99 m 3,99 m 3,99 m 3,99 m

Celková hmotnost 22 t 22 t 24 t 24 t 34 t 34 t

Celková maximální hmotnost 24 t 24 t 31 t 31 t 34 t 34 t


