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Nároky se zvyšují

Modernost, kvalita a produktivita – to jsou atributy soudobého
zemûdûlství. Nestaãí uÏ zemûdûlskou techniku pouze vyrábût, je nutné
zároveÀ pfiihlíÏet k potfiebám zemûdûlství. A to je velká v˘zva, která
pfiedpokládá nápadité a experimentální my‰lení. My‰lení ve prospûch
zemûdûlcÛ!

Kvalita krmiva je základem vysoké v˘tûÏnosti mléka i masa. ZpÛsob
práce techniky je proto rozhodujícím faktorem pro úspû‰né získávání
kvalitního krmiva. Pfii v˘voji nové generace obraceãÛ jsme si za cíl
kladli hospodárnost a kvalitu práce zafiízení. NeboÈ vysoká kvalita
krmiva musí b˘t získána v co nejkrat‰í dobû a s co nejniÏ‰ími náklady.

Realizace tûchto poÏadavkÛ: Nové upevnûní prstÛ, kopírovací kola a
úãinné tlumicí v˘ztuhy pfiedstavují jen nûkolik pfiíkladÛ. V˘sledek
porovnejte sami, rozdíl je zfiejm˘. 

A proto – buìte úspû‰ní se spoleãností Pöttinger!

“Kvalita je hodnota, která se vyplácí” (Lothar Schmidt, spisovatel)
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Chytré detaily

Vysoká kvalita zpracování je zárukou dlouhé životnosti. Na všechny obraceče byla vynaložena kvalitní středoevropská práce

na míru. Slitiny, masivní ocelové součástky, robustní klouby a nejvyšší kvalita laku mluví samy za sebe. Díky výrazným

barvám a modernímu designu nadchnou obraceče i svým vzhledem. Vysoká hodnota je zaručena i při odprodeji. Dbejte

proto na detaily. My Vám chceme Vaše rozhodnutí ulehčit.

Stabilní rámové trubky
Svarové spoje vÏdy
pfiedstavují slabinu.
Rámové trubky (rozmûr
70 x 7 mm) jsou u
obraceãÛ EUROHIT
dráÏkované a pevnû
slisované s litinovou
skfiíní. 

Prstová ramena z ploché
oceli
Masivní plochá ocel
zaji‰Èuje jisté a pevné
usazení v‰ech ‰roubení. Velké balonové

pneumatiky
I na nerovn˘ch pÛdách
zaji‰Èují balonové
pneumatiky 6-PR klidn˘
bûh a ‰etrnost k drnÛm.
V‰echna kola jsou
sériovû vybavena
krytem proti navíjení.

Robustní klouby rámu s
vymûniteln˘mi kluzn˘mi
pouzdry.
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Podpûrná deska
KaÏd˘ rotorov˘ zvon má
vlastní pfiídavn˘
rotorov˘ disk, coÏ
zvy‰uje stabilitu
pfiipevnûní prstov˘ch
ramen. Ani u tûÏkého
krmiva tak nedochází ke
zkroucení.

Vysoká kvalita laku
Prá‰kové lakování vyniká v
praxi svou elasticitou a
dlouhou Ïivotností.
Povrchy lze dodateãnû
opracovat, aniÏ by se lak
odloupával – kvalita
automobilov˘ch lakÛ!
Spoleãnost Pöttinger sází
na design pohledn˘ch
tvarÛ a v˘razn˘ch barev.

Komfortní ovládání
Select-Control od
spoleãnosti Pöttinger
(EUROHIT 91 AZ).
Pouh˘m stisknutím
tlaãítka lze pohodlnû a
pfiímo ze sedaãky
traktoru ovládat a
automaticky pfiedvolit
mnoho funkcí. Zvednutí
rotorÛ, okrajové
obracení a ovládání
podvozku bez nejmen‰í
námahy.
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Připojení – pohon – životnost

Stabilizující tlumicí v˘ztuha

Oboustranná, dvojãinná tlumicí v˘ztuha zaji‰Èuje
ideální vyrovnání do stfiední polohy (i pfii prÛjezdu
svahem). Pokud je stroj zvednut nebo pfiepravován
po silnici, je v˘ztuhami stabilizován. I pfii vysok˘ch
jízdních rychlostech zabraÀují v˘ztuhy rozk˘vání
stroje.
Sériovû u EUROHIT 69 N/NZ, 81 N/NZ a 91 NZ. 
Jako v˘bava na pfiání u EUROHIT 47 N, 54 N, 61 N,
61 NZ (mÛÏe se li‰it v závislosti na zemi dodávky).

V˘kyvn˘ modul se srdcovitou vodicí dráhou
Dokonal˘ prÛjezd zatáãkou, protoÏe obraceã jede ve
stopû traktoru. PrÛjezd podporuje i tlumicí v˘ztuha,
která aktivuje pfiedpjatou pruÏinu proti pohybu fiízení.
Pfii zvednutí se stroj vyrovná do stfiední polohy. Ani
pfii jízdû svahem nemÛÏe sklouzávat a kopíruje stopu
traktoru.
Aretace ãepu – aby se zabránilo v˘kyvu, musí b˘t
pro pfiepravu po silnici pfiepojen pouze jeden ãep. 

Obraceče od společnosti

Pöttinger jsou známé svým

krátkým závěsným

modulem. Díky němu se

těžiště přesune blíž k

traktoru, což snižuje

potřebnou výkonovou třídu

traktoru a zvyšuje

bezpečnost jízdy. 

Varianty připojení

V˘kyvn˘ modul Pevné hydraulické pfiipojení TaÏné pfiipojení

EUROHIT HEUROHIT N

EUROHIT A (na přání: 47, 54) 

Promyšlený stabilizátor

EUROHIT 69 AZ, 95 A, 105 A,
130  A
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EUROHIT 69 N

Pohon na všechna kola rotorů Prsty Heavy duty

Poddajná spojení a stabi lní  konstrukce představuj í
požadavky praktických uživatelů. V hnacím ústroj í  jsou
zabudovány raf inované detai ly, které ozvlášťňuj í  obraceče
od společnost i  Pött inger. 
Při přenosu síly nesmí docházet ke ztrátě výkonu. Spolehlivý přenos síly
zajišťují robustní dvojité převody HIT-Tech. Rotor je v každé pracovní
poloze zcela pohyblivý a poddajný. Obzvlášť při jizdě svahem a po
nerovných půdách je tím zaručeno přizpůsobení povrchu par excellance.

Ztráty prstů nejsou při
obracení jen nepří jemné,
nýbrž mohou být i
nebezpečné pro zvířata a
následné stro je.
Prsty Heavy duty s
dlouhou Ïivotností
Nově vyvinuté prsty
“Heavy duty” � dávají jistotu.
Vydutý tvar ukotvení � prstů
“Heavy-duty” podporuje jejich
funkci a zvyšuje jejich odolnost. A
přínos: Životnost prstů se tím
výrazně prodlužuje. Pojistka proti
ztrátě prstů � je taktéž
integrována.  

�

�

�
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� Ruãní nastavení
‰ikmého smûru kol
EUROHIT 44, 47, 54, 
61 N, 69 N a 81 N.  

� Snadné nastavení
náklonu rotorÛ
Pomocí jemného ozubení
lze nastavit náklon rotorÛ
do sedmi poloh li‰ících
se o jeden stupeÀ, coÏ
umoÏÀuje pfiizpÛsobení
rÛzn˘m druhÛm a
mnoÏstvím krmiva. 
(Není souãástí EUROHIT
44 H a 47 H)

Pomocí ‰ikmého nastavení kol mÛÏe jet obraceã
‰ikmo a neházet krmivo na sousední plochy ãi
materiál. I na velk˘ch svazích je toto zafiízení
uÏiteãné, protoÏe je jím zmen‰ován skluz stroje. Kola
lze nastavit na levou nebo pravou stranu. 

Správné nastavení pro čisté krmivo

Čisté krmivo je

nejdůležitějším cílem celé

sklizně. Méně zárodků a

nižší podíl nečistot v senáži

znamená zdravější zvířata a

větší výtěžnost mléka i

masa. Optimální pracovní

poloha proto musí být

snadno a účelně

nastavitelná.

Vedení rotorů
Kopírovací kolo pro ideální
pfiizpÛsobení povrchu a
‰etrné zacházení s pÛdou

Ideální pro vedení
rotorov˘ch prstÛ je pfiídavné
kopírovací kolo, které je
pfiipevnûno k závûsnému
modulu. Místo pevného horního ramene se pouÏívá fietûz. Pfiídavné ãelní kopírovací
koleãko pak vÏdy správnû nastaví pracovní hloubku. S touto profesionální variantou
lze navíc dosáhnout vy‰‰ích pracovních rychlostí a tím vût‰ího plo‰ného v˘konu. 

V˘‰ku ãelního kopírovacího koleãka lze nastavit bez pouÏití jakéhokoli náfiadí. Navíjení
materiálu na kolo se zabraÀuje promy‰len˘m ochrann˘m krytem. Je zaji‰tûno
spolehlivé obracení i pfii velkém mnoÏství hmoty.

Okrajové obracení

Hydraulické nastavení
‰ikmého smûru kol
(sériovû u typÛ AZ) –
pomocí jednoduchého
hydraulického válce s
tlakovou nádobou.

Mechanické nastavení
‰ikmého smûru kol (typy
EUROHIT NZ) – snadno
ovladatelné lanovodem
pfiímo ze sedadla
traktoru. 

�

�

Kloubové převody umožňují volnou
pohyblivost všech rotorů, které se
tak výtečně přizpůsobují nerovných
povrchům.



EUROHIT 95 A

Zvednutí rotorů
Do typu EUROHIT 54 N lze rotory stočit – kvůli úspoře místa a
snazší přepravě.

Od typu EUROHIT 47 zajišťuje zvedací zařízení “Hydrokomfort”
hydraulické zvednutí bočních rotorů. U typu ALPINHIT 44 lze toto
zařízení dodat na přání.

EUROHIT 47 H – Transport EUROHIT 69 NZ – Hydrokomfort

EUROHIT 130 A – Transport

Při přepravě se rotory hydraulicky sklopí směrem dozadu.

9
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47 H / N – Pracovní ‰ífika 4,40 m (DIN)
âtyfirotorov˘ obraceã se 6 rameny a hydraulick˘m zvedáním rotorÛ 

54 N – Pracovní ‰ífika 5,20 m (DIN)

Obraceã pro stfiednû velké provozy. S komfortním ovládáním ze sedadla traktoru. 

Vysoké nároky malých a

středních provozů splňuje

čtyřrotorový obraceč. Tyto

obraceče, které byly

koncipovány také pro

extrémní práci na svazích,

se vyznačují krátkým

závěsem a malým

průměrem rotorů.

Kompaktnost sama –

pracovní šířky od 4,0 do

5,20 m (DIN).

Obraceč se 4 rotory – obraceč pro
všechny polohy...

EUROHIT 47 N

44 H/N speciál – Horsk˘ obraceã, pracovní ‰ífika 4,0 m (DIN).
Obraceã s nastaviteln˘m závûsn˘m modulem a
tûÏi‰tûm pfiesunut˘m k závûsu nosiãe. Lehká
konstrukce, speciálnû pro dvounápravové Ïací
stroje, horské a lehké traktory.  Vysoká
pevnost materiálu, skfiíÀ pfievodovky z
lehk˘ch kovÛ a ramena z pruÏné
oceli zaruãují robustnost
zafiízení.
VolnobûÏku pro
kloubovou hfiídel
lze dodat na
pfiání.

Obracení v horách pomocí nastavitelného
závěsného modulu

EUROHIT 44 N-speciál
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EUROHIT 54 N

EUROHIT 47 H
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Obraceč se 6 rotory – Stéblo od
stébla nejlepší krmivo…

Typová řada obracečů pro

zemědělce, kteří kladou

důraz na vysoký výkon,

nejlepší vybavení a větší

komfort při ovládání. 

Se závěsným strojem

EUROHIT 69 AZ

nepředstavují velké plochy

ani s menšími traktory

žádný problém.

61 N / NZ – Pracovní ‰ífika 5,75 m (DIN)
Nov˘ EUROHIT 61 se vyznaãuje zejména krátk˘m závûsn˘m modulem. Tím se
tûÏi‰tû pfiesouvá blíÏ k traktoru, coÏ sniÏuje potfiebn˘ v˘kon traktoru. 
Mal˘ prÛmûr rotorÛ (130 cm) zaruãuje vynikající pfiizpÛsobení povrchu, lep‰í sbûr
krmiva a jeho rovnomûrnûj‰í rozprostfiení. 
69 N – Pracovní ‰ífika 6,45 m (DIN)
Cenovû obzvlá‰È v˘hodn˘ obraceã s 6 rotory, s ruãním zafiízením pro okrajové
obracení a s pneumatikami 16 x 6,5–8.
69 AZ / NZ – Pracovní ‰ífika 6,45 m (DIN)
Typ A je vybaven pfiídavn˘m podvozkem, kter˘ bûÏí i pfii provozu zafiízení. 

Stroje EUROHIT 69 NZ jsou vybaveny centrálním zafiízením pro okrajové
obracení.

Zafiízení Hydrolift je u stroje EUROHIT 69 AZ dodáváno sériovû. Pfii otáãení jsou
pfiitom vnûj‰í páry rotorÛ zcela zvednuty a pfiepravní podvozek souãasnû zvedá
cel˘ stroj od povrchu. 
Staãí jednoduché pfiipojení!

EUROHIT 69 / 80 AZ  Transport EUROHIT 69 N Transport
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EUROHIT 61NZ

EUROHIT 69NZ



81 N / NZ – Pracovní ‰ífika 7,70 m (DIN).
91 A / AZ / NZ – Pracovní ‰ífika 8,60 m (DIN).
Ukázka nûkolika technick˘ch detailÛ naznaãuje, jak˘mi zvlá‰tnostmi se tyto stroje
vyznaãují. Patentované tlumení s oboustrannû úãinn˘mi pruÏinov˘mi tlumicími
v˘ztuÏemi zaji‰Èuje stabilní chod zafiízení.
Obraceã EUROHIT 91 A / AZ je sériovû vybaven hydraulicky zvedan˘m
pfiepravním podvozkem. Bûhem provozu zafiízení se pfiepravní podvozek vyklopí
nad rotory a zlep‰uje tak rozloÏení tûÏi‰tû. Pfii zvednut˘ch rotorech dochází k
automatickému pfiepravnímu zablokování.
Hydraulicky se nastavuje i okrajové obracení.
Osvûtlení a v˘straÏné tabule patfií k sériové v˘bavû.
EUROHIT 91 A – s pevn˘mi nápravami a bez komfortního ovládání, zafiízení pro
okrajové obracení s dvojãinn˘m ovládacím mechanismem se dodává na pfiání.

Obraceč s 8 rotory – když je potřeba
vysoká výkonnost ...
Profesionální stroj pro

vysoké nároky. Díky

komfortnímu ovládání se

práce stane radostí.

Spojka Power – pro vnější
rotory – sklopná o 180°. Extra
silné zuby vydrží jakoukoliv zátěž.

Oba vnitfiní rotory jsou
sériovû vybaveny
balonov˘mi
pneumatikami s obzvlá‰È
velkou nosností o
velikosti 220/50-6 (81 NZ)
a 18,5 x 8,5-8 (91 NZ).
Proto nedochází ani na
mokr˘ch loukách k
zabofiování stroje.

·irok˘ pfii pracovním
nasazení, úzk˘ a nízk˘
pfii pfiepravû.
Pfii pfiepravû se rotory
vyklápí nahoru, ãímÏ se
zmen‰uje potfiebn˘
prostor. V˘‰ka potfiebná
pro odstavení stroje je
3,26 m u modelu 91 NZ
a 3,36 m u modelu 
91 A / AZ. 

EUROHIT 91 AZ:
“Select-Control”,
komfortní ovládání par
excellence, patfií u typu
EUROHIT 91 AZ k
sériové v˘bavû.
ProdluÏovací kabel pro
traktor se dodává na
pfiání.

Chytré detaily ...

EUROHIT 91 NZ

14



EUROHIT 91 NZ
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EUROHIT 81 N
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Na základě poznatků z

praxe byl vyvinut obraceč

pro velké plochy. Při jeho

vývoji se společnost

Pöttinger řídila jedinou

nejvyšší premisou:

Dokonalé přizpůsobení

povrchu i přes pracovní

šířku o velikosti 13 m.  A

podařilo se vyvinout řešení,

které je na trhu jedinečné. 

Novinka: tažené obraceče s 8 a s 10
rotory – jedinečné přizpůsobení povrchu 

Pfii pfiepravû se rotory hydraulicky sklopí smûrem dozadu. 
130 A – V˘sledkem je pfiepravní ‰ífika o velikosti 2,90 m a pfiepravní délka o
velikosti 8,20 m. âtyfii kola se automaticky zajistí ve smûru jízdy a pfievezmou i
pfiepravní funkci. Proto není potfiebn˘ Ïádn˘ pfiepravní rám a hmotnost pouh˘ch
1 540 kg mluví sama za sebe.

95 A – závûsn˘ stroj s 8 rotory a pracovní ‰ífikou 9,00 m (DIN)
105 A – závûsn˘ stroj s 8 rotory a pracovní ‰ífikou 10,20 m (DIN)
130 A – velk˘ závûsn˘ stroj s 10 rotory a s pracovní ‰ífikou 12,71 m (DIN)
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EUROHIT 105 A

EUROHIT 130 A

Nezávisle ...
Obě na sobě nezávislé poloviny
stroje jsou zavěšeny kardanově � a
každá se přizpůsobuje povrchovým
nerovnostem samostatně. 

Na každé straně jsou multifunkční
kopírovací kola �, která vedou
prsty po povrchu. 
U modelu 130 A jsou na obou
stranách dvě kola, u modelů 95 A a
105 A je na každé straně jedno
nebo dvě kola.

�

�
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Nároky zemědělců rostou – stejně jako naše nabídka. Protože vedle techniky pro malé a střední provozy musejí být

splněny také náročné požadavky pronajímatelů a velkých provozů. 

Obraceč se 4 rotory a se 6 rotory

·ífika Ïacího stroje: 1,65 m 1,85 m  2,20 m / 2,25 m  

EUROHIT 44

EUROHIT 47

EUROHIT 54

EUROHIT 61

EUROHIT 69

Pro každý žací stroj odpovídající EUROHIT

H = Pevné hydraulické připojení 
N = Výkyvný modul, speciál = Nastavitelný závěsný modul
A = Závěsné stroje, Z = Centrální zařízení pro okrajové obracení

EUROHIT Šířka Pracovní šířka  Rotory Ramena/ Přepravní Výška pro odstavení

DIN Rotory šířka

44 H speciál 4,45 m 4,00 m 4 5 2,45 m 2,12 m

44 N speciál 4,45 m 4,00 m 4 5 2,45 m 2,12 m

47 H 4,70 m 4,40 m 4 6 2,50 m 2,25 m

47 N 4,70 m 4,40 m 4 6 2,50 m 2,25 m

54 N 5,40 m 5,20 m 4 6 2,85 m 2,50 m

61 N 6,00 m 5,75 m 6 5 2,85 m 2,97 m

61 NZ 6,00 m 5,75 m 6 5 2,85 m 2,97 m

69 AZ 6,85 m 6,45 m 6 6 3,00 m 3,35 m

69 N 6,85 m 6,45 m 6 6 3,00 m 3,35 m

69 NZ 6,85 m 6,45 m 6 6 3,00 m 3,35 m

Technické údaje se mohou mûnit.

Vývodová hřídel – 540 ot./min
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47 H, 47 N

44 N-speciál, 44 H-speciál

54 N

61 N, 61 NZ, 69 AZ, 69 N, 69 NZ

2,60 m / 2,62 m 2,70 m  3,04 m / 3,05m 3,46 m / 3,50 m

Potřebný výkon kW / k Hmotnost

11/15 245 kg

11/15 270 kg

15/20 361 kg

15/20 384 kg

26/35 420 kg

30/40 670 kg

30/40 695 kg

30/40 760 kg

33/45 700 kg

33/45 725 kg
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130 A

Obraceč s 8 rotory a s 10 rotory

N = Výkyvný modul
A = Závěsné stroje
Z = Centrální zařízení pro okrajové obracení 

EUROHIT Šířka Pracovní šířka  Rotory Ramena/ Přepravní Výška pro odstavení

DIN Rotory šířka

81 N 7,81 m 7,70 m 8 5 3,00 m 3,70 m

81 NZ 7,81 m 7,70 m 8 5 3,00 m 3,70 m

91 A 8,86 m 8,60 m 8 6 3,00 m 3,36 m

91 AZ 8,86 m 8,60 m 8 6 3,00 m 3,36 m

91 NZ 8,86 m 8,60 m 8 6 3,00 m 3,36 m

95 A 9,30 m 9,0 m 8 6 2,40 m

105 A 10,50 m 10,20 m 8 6 2,90 m

130 A 13,0 m 12,71 m 10 6 2,90 m

Technické údaje se mohou mûnit.

·ífika Ïacího stroje: 1,65 m 1,85 m  2,20 m / 2,25 m  

EUROHIT 81

EUROHIT 95 / 91

EUROHIT 105

EUROHIT 130

Îací kombinace 5,30 m 5,70 m  6,20 m  7,44 m

EUROHIT 81

EUROHIT 95 / 91

EUROHIT 105

EUROHIT 130

Pro každý žací stroj odpovídající EUROHIT

Čelní žací stroj 3 m
Závěsný žací stroj 2,60 m

Čelní žací stroj 3 m
Závěsný žací stroj 3 m

Čelní žací stroj 3 m
Závěsný žací stroj 3,50 m

105 A

Vývodová hřídel – 540 ot./min
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91 NZ / 91 AZ

Požadavky na plošnou výkonnost neustále stoupají, a tak musejí být uspokojovány i potřeby pronajímatelů a velkých

provozů. 

Přepravní Potřebný výkon kW / k Hmotnost Připojení hydrauliky

Délka

40/55 940 kg 1 jednočinné

40/55 960 kg 2 jednočinné

33/45 1 395 kg 1 dvojčinné

33/45 1 415 kg 1 dvojčinné nebo 1 jednočinné + zpětný chod

45/60 1 150 kg 1 dvojčinné

6,60 m 37/50 1 290 kg 1 dvojčinné

7,00 m 40/55 1 400 kg 1 dvojčinné

8,20 m 48/65 1 540 kg 1 dvojčinné

2,60 m / 2,62 m 2,70 m  3,04 m / 3,05m 3,46 m / 3,50 m

8,30 m

Čelní žací stroj 3 m
2 x závěsný žací stroj 2,60 m

Čelní žací stroj 3 m
2 x závěsný žací stroj 3 m
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Varianty výbavy
EUROHIT Pneumatiky Pneumatiky Přídavné Zařízení pro okrajové obracení

podvozku kopírovací kolo
44 H speciál 13 x 5,0-6

44 N speciál 13 x 5,0-6 ruční

47 H 15 x 6,00-6 na přání kyvadlo pro šikmý chod

47 N 15 x 6,00-6 na přání ruční

54 N 16 x 6,5-8 na přání ruční

61 N 15 x 6,00-6 na přání ruční

61 NZ 15 x 6,00-6 na přání centrální

69 AZ 16 x 6,5-8 18,5 x 8,5-8 na přání centrální

69 N 16 x 6,5-8 na přání ruční

69 NZ 16 x 6,5-8 na přání centrální

81 N 15 x 6,00-6* na přání ruční

81 NZ 15 x 6,00-6* na přání centrální

91 A / AZ 16 x 6,5-8 10,0/80-12*** na přání centrální / centrální

91 NZ 16 x 6,5-8** na přání centrální

95 A 16 x 6,5-8 na přání na přání (zástěra)

105 A 16 x 6,5-8 na přání na přání (zástěra)

130 A 16 x 6,5-8 na přání na přání (zástěra)

* střední rotory 220/50-6 *** Podvozek - pneumatiky na přání 10/75-15

** střední rotory 18,5 x 8,5-8

16 x 6,5-8

18,5 x 8,5-8

18,5 x 8,5-8

10/75-15

10/70-1215 x 6,00-6

Kopírovací kolo 15 x 6,00-6

Kyvadlo pro šikmý chod

Ruční nastavení kol

Centrální nastavení kol

13 x 5,0-6

Multifunkční kopírovací 
kolo 130 A
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Zařízení pro okrajové obracení Hydrokomfort Tlumicí Řádkovací Osvětlení
hydraulické výztuhy převodovka

na přání na přání

na přání na přání

sériově na přání na přání

sériově na přání na přání na přání

sériově na přání na přání na přání

sériově na přání* na přání na přání

na přání sériově na přání* na přání na přání

sériově sériově – na přání na přání

sériově sériově na přání na přání

na přání sériově sériově na přání na přání

sériově sériově sériově na přání na přání

na přání sériově sériově na přání na přání

na přání / sériově sériově – na přání sériově

na přání sériově sériově na přání sériově

na přání (zástěra) sériově – na přání sériově

na přání (zástěra) sériově – na přání sériově

na přání (zástěra) sériově – na přání sériově

* Tlumicí brzda sériově

Technické údaje se mohou měnit. Výbava se liší v závislosti na zemi dodávky.

Hydraulické jednočinné 
(61, 69, 91 NZ)

Hydrolift 44, 47, 54
jednočinné

Tlumicí výztuha Řádkovací převodovka Výstražné tabule dle předpisů
pro silniční dopravu

OsvětleníTlumicí brzda sériově 
u 61 N

Hydraulické dvojčinné 
91 A / AZ

Řádkovací zástěra hydraulická
95 A, 105 A, 130 A

Hydrolift 61, 69 jednočinné 

Hydrolift 91 dvojčinné



Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH  
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-445

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdenûk Bíl˘
Dominikánské námûstí 4/5
602 00 Brno
Tel/Fax: 00420 / 5 - 42 21 67 90
Mobil: 00420 / 602 711 900
pottinger@pottinger.cz

Kvalita pro budoucnost
Stroje s logem čtyřlístku jsou mezinárodně úspěšné, se spolehlivostí při kvalitě a servisu.

Základní nátěr KTL a práškové lakování – kvalita automobilových laků.

Laserové řezací stroje pro nejvyšší přesnost při zpracování plechů.

Nové centrum pro tvrzení namáhaných součástek.

Nejnovější 3D konstrukce.

Spolehlivé testování součástek – v novém Technologickém a inovačním centru v Grieskirchenu se
simulují nejdrsnější podmínky pro použití výrobků a zjišťují se hranice jejich možného zatěžování.

Originální náhradní díly od společnosti Pöttinger poskytují výhody, které se vyplatí: delší životnost,
přesné zpracování, stálá dostupnost.

Předávání výrobků – U společnosti Pöttinger má každý zákazník právo na řádné předání výrobku od svého
distribučního partnera společnosti Pöttinger, aby bylo zajištěno poskytnutí záruky. 
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www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at
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