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PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE  
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TOP 1252 C S-LINE
Čtyřrotorový shrnovač

Krátká doba sklizně vyžaduje výkonnou zemědělskou techniku. 
Zvýšení výkonnosti senážních vozů – až o 20 % větší výkonnost 
senážního vozu díky optimální formě řádku a jeho 
rovnoměrnosti. 

Hybridní pohon rotorů

Společnost Pöttinger vyvinula novým čtyřrotorovým shrnovačem 
jedinečnou hybridní techniku. 

 n Hydraulický pohon předních rotorů, mechanický pohon zadních 
rotorů

 n Snadno nastavitelný pracovní záběr od 8,0 do 12,5 m
 n Shrnování kolem překážek je přestavením polohy rotoru rovněž bez 

problémů
 n Pracovní záběr je měnitelný i v průběhu shrnování
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Hydraulicky nastavitelný pracovní záběr od 8,0 m do 12,5 m. 
Hydraulický pohon předních rotorů umožňuje jejich přestavení 
pro dopravní výšku 3,99 m bez nutnosti demontáže ramen 
s prsty nebo sklopení ochranných prvků. Namáhavé přestavení 
stroje do transportní polohy se tak stalo minulostí.

Z pole na silnici bez vystupování z kabiny

 n Výkyvné uložení předních rotorů a hydraulický pohon umožňují 
dosažení dopravní výšky pod 4 m bez nutnosti vystupování obsluhy z 
kabiny řidiče a demontáže ramen

 n Pneumatiky podvozku pro klidný chod při dopravě a minimalizaci 
tlaku na loukách

 n Vzduchové brzdy
 n Mechanické zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě



4

Rotor – srdce shrnovače pro přesné vedení hrabic. Velký průměr rotoru i 
vodící dráhy jsou koncipovány pro dlouhou životnost. Vysoce 
dimenzované rotory DuraTec splňují i ty nejvyšší nároky uživatelů.

 n Převodovka rotoru je utěsněna a dlouhodobě mazána tekutým 
mazivem

 n U prachotěsné konstrukce rotoru DuraTec není nutná kontrola ani 
výměna oleje (odpadají problémy s těsností)

 n Litinová vodící dráha s možností nastavení pro přesné vedení hrabic
 n Vodící dráha s velkým průměrem pro klidný chod hrabic a šetrnou 

manipulaci s pící
 n Samomazná ložiska vodících kladek
 n Hrabice s velkým průměrem a roztečí uložení ramen 510 mm pro 

stabilitu rotoru a dlouhou životnost

Servisně nenáročné

Řídicí hřídel a kladku lze v případě potřeby snadno a rychle vyměnit po 
uvolnění pouze dvou šroubů.

DURATEC

Průměr vodící dráhy 420 mm

Přesvědčivá filozofie
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Snadné nastavení výšky

Správné nastavení je velmi důležité. Každý milimetr může být pro kvalitu 
krmiva rozhodující. Výška je jednoduše nastavitelná klikou s dobrou 
přístupností.
Přehledná stupnice pro nastavení výšky prstů.

Jistota je jistota 

Pevné uchycení prstů
Šroubové uchycení prstů k hrabici s využitím speciální podložky. 

Pojistka proti ztrátě prstů
Ztráty prstů jsou při shrnování nepříjemné, protože mohou být 
nebezpečné pro následné stroje. Stranová pojistka proti ztrátě prstů je v 
základní výbavě stroje.

Prsty s milimetrovou přesností

Rovné prsty bez silného zalomení jsou vedeny přímo pod hrabicí. Při 
zatížení prstu shrnovaným materiálem (velké množství zavadlé senáže) 
nedochází ke zvednutí prstu.
Výšku prstů není nutné nastavovat tak nízko. Tím nedochází k 
nadměrnému zatížení prstů, ramen, rotoru, ... 
Eliminace zbytečného znečištění píce. Prsty jsou z řádku plynule 
vytahovány a nedochází následnému rozmetání řádku. 
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Při konstrukci shrnovače vychází Pöttinger z oprávněných 
nároků uživatelů na kopírování nerovností, nepoškozování drnu a 
čistotu shrnovaného materiálu.

Čisté shrnování s pravidelným  řádkem

 n Tandemové nápravy s velkými pneumatikami 18.5x8.5-8
 n Čelní kopírovací kolečka v základní výbavě
 n Nastavitelná čelní kopírovací kolečka pro jejich vedení mimo řádek 

(sláma)

Komfort ovládání

 n Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu pro zdvih rotorů a 
2 dvoučinných pro nastavení pracovního záběru

 n Obzvláště praktické je ovládání POWER CONTROL (na přání) pro 
samostatné ovládání jednotlivých rotorů

TOP 1252 C S-LINE
Čtyřrotorový shrnovač



7

Pracovní záběr Počet rotorů a ramen Dvojité prsty na 
jednom rameni

Průměr rotorů Pneumatiky podvozku 
rotorů

TOP 1252 C S-LINE 8,0 – 12,50 m 4 x 13 4 3,30 m 16 x 6,5-8

Pneumatiky podvozku Přepravní šířka Přepravní výška / 
s demontovanými hrabicemi

Minimální příkon Hmotnost

TOP 1252 C S-LINE 500/50-17 3,0 m 3,99 m / 3,40 m 66 kW / 90 k 6315 kg

POWER CONTROL CCI ISOBUS Čelní kopírovací kolečka 
MULTITAST 

Hydraulicky nastavitelná 
výška prstů

TOP 1252 C S-LINE  /  

 = sériově  = na přání

Další volitelná výbava 
Load Sensing  
Pneumatiky 620/40 R 22,5 
Hydraulické brzdy
Vnitřní kopírovací kolečka 16 x 6,5-8
Reflektory LED

Technické údaje se mohou měnit. Při objednávce stroje si ověřte 
specifikaci u svého obchodního zástupce.

Technické údaje, výbava na přání
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Váš stroj je online

Veškeré informace o Vašem stroji
Snadno – kdykoliv – kdekoliv
Pro více informací je potřeba skenovat QR kód na typovém štítku  
(smartphone, tablet), nebo zadat výrobní číslo stroje přímo na stránkách 
pod www.poettinger.at/poetpro. 
Okamžitě dostanete mnoho informací o Vašem stroji.

 n Návody k používání
 n Výbava a provedení stroje
 n Prospekty
 n Obrázky a videa

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich 
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o. 
Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o. 
Ing. Juraj Kandera 
Mostová 16 
034 01 Ružomberok
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandera@pottinger.sk
www.pottinger.sk

Silní v servisu
 n Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní 

prodejní i poprodejní servis.
 n Blízkost výrobce garantuje rovněž i rychlé zásobování náhradními díly 

a servis s vyškolenými servisními techniky.
 n Originální náhradní díly PÖTTINGER jsou dostupné online.

Váš autorizovaný prodejce:




