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Perfekcyjna jakość paszy ze zgrabiarkami POETTINGER

 PÖTTINGER 

KOŁO MULTITAST

mniej zanie-

czyszczeń 

w paszy25%

opiowanie terenu i 
zanieczyszczenie  
paszyszonce



Dobre prowadzenie gwarantuje  

najlepszą jakość paszy

Oryginał 

Koło MULTITAST wspiera świadomych jakości rolników w osiąganiu 

najważniejszego celu zielonych żniw: czystej paszy dla zdrowych i 

wydajnych zwierząt. Dodatkową zaletą jest ochrona cennej darni. 

Przesunięte w bok, biegnące przed karuzelą koło troszczy się o 

perfekcyjne kopiowanie terenu, bez dotykania ziemi przez palce.

Koło MULTITAST POETTINGER zapewnia wysoką jakość pracy i 

produktywność. Perfekcyjne kopiowanie terenu zapewnia czyste 

zgrabianie - nawet przy krótkiej lub ciężkiej, mokrej paszy. 

Zgrabiarka bez koła MULTITAST

Bez koła MULTITAST zgrabiarka zajmuje małą powierzchnię ustawienia. 

Powoduje to, że praca nie jest już taka płynna a kopiowanie terenu jest 

mniej dokładne. W efekcie pasza może być zanieczyszczona. 

Zgrabiarka z kołem MULTITAST 

Przez koło MULTITAST trójkąt podparcia został znacząco zwiększony. 

Rozwiązanie to zwiększa komfort pracy i ogranicza drgania. Koło 

MULTITAST POETTINGER troszczy się o kopiowanie terenu i gwarantuje 

czystą paszę bez strat.

Koło MULTITAST 
w teście DLG

z kołem MULTITAST

bez koła MULTITAST
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DLG potwierdza  

ochronę paszy

Test DLG "Kopiowanie terenu i zanieczyszczenie 

paszy w kiszonce" z listopada 2013 potwierdza: 

PÖTTINGER MULTITAST zapewnia idealne 

kopiowanie nierówności terenu i czystą paszę. 

Test został przeprowadzony ze zgrabiarką 

dwukaruzelową o centralnym odłożeniu pokosu 

TOP 762C. Prawa karuzela został wyposażona w 

koło MULTITAST, lewa w standardowe podwozie 

bez koła MULTITAST.

Gwarancja spokojnej pracy

Kopiowanie terenu 
i zanieczyszczenie 
paszy w kiszonce

 Koło MULTITAST zwiększa komfort pracy i ogranicza drgania.

 Przy wzniesieniu koło MULTITAST podnosi karuzele. Optymalny 

odstęp między palcami i ziemią pozostaje nienaruszony. Gwarantuje 

to czystą paszę.

 Na odcinku 60 m palce karuzeli bez koła MULTITAST mają pięć razy 

intensywniejszy kontakt z ziemią (zob. rys poniżej).

 Koło MULTITAST prowadzi precyzyjnie karuzele nie pozostawiając 

zielonki na polu.

 Na 60 m odcinku pomiarowym palce karuzeli bez koła MULTITAST 

trzykrotnie schodzą z toru zgrabiania i pozostawiają niezebraną 

paszę powodujac straty (zob. rys. na dole).

 

Horyzont zgrabiania w mm

STRATY PRZY 

ZGRABIANIU

ZANIECZYSZCZENIE 

 

PASZY

 

Profil gleby: Wysokość bez skaliKierunek jazdy

Odcinek pomiaru (m)

Kierunek jazdy

MULTITAST z 

prawej strony

Standard z 

lewej strony

Ziemia

Wysokość ścierniska
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TOP jakość paszy. TOP wydajność mleka

 Karuzela z kołem MULTITAST zmniejsza o 25%udział popiołu/

zanieczyszczeń w paszy.

 2,3 % więcej popiołu oznacza 207 kg zanieczyszczeń/ha przy 

rocznym plonie 90 dt SM/ha.

 Udział części popielistych bez koła MULTITAST: 12,4 %.

 Udział części popielistych z kołem MULTITAST: 10,1 %.

 

207 kg mniej popiołu / ha na rok

Podstawowy skład: 

Pole 1 = 6,7 % przy 

36,1 % SM; 

Pole 2 = 9,0 % przy 

41,6 % SM

MULTITAST z prawej strony

Standard z lewej strony

Profil gleby: Wysokość bez skaliKierunek jazdy
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Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Austria 

Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513

info@poettinger.at, www.poettinger.at


