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Úspěch spočívá v detailech ...
Perfekcionismus s velk˘m dÛrazem na praktické pouÏití – takto lze
nejlépe popsat typovou fiadu shrnovaãÛ EUROTOP. KvÛli lep‰í
uÏitkovosti zvífiat a vy‰‰í v˘nosnosti byl spoleãností Pöttinger kladen
zvlá‰tní dÛraz na téma ãistého krmiva. ·etrné zacházení s krmivem 
je nejdÛleÏitûj‰ím poÏadavkem. Shrnování s nejmen‰ími moÏn˘mi
ztrátami odrolem a minimalizovan˘m zneãi‰tûním zaruãuje vydatné
krmivo bohaté na Ïiviny i jeho hospodárné pouÏití. 
Optimalizované pfiizpÛsobení povrchu a ‰etrné zacházení s krmivem –
to jsou v˘znaãné prvky typové fiady rotorov˘ch shrnovaãÛ EUROTOP.
Jako pfiíklad této koncepce mohou poslouÏit zcela pohyblivé
tandemové nápravy, multifunkãní kopírovací kola a kardanové
zavû‰ení. Udûlejte si srovnání sami, úspûch spoãívá v detailech.

“Kvalita je hodnota, která se vyplácí”

Lothar Schmidt, spisovatel
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Připojení – jisté spojení

Dlouhou životnost lze

zaručit jen precizním

zpracováním a stabilními

spoji. 

Vysoce kvalitní zpracování

patří u společnosti

Pöttinger k naprostému

standardu. Rozdíly jsou

zjevné. 

Vstupte do světa kvality

i vybraných technických

řešení a přesvědčte 

se sami.

Trojbodov˘ v˘kyvn˘ modul se srdcovitou vodicí
dráhou
Pfii projíÏdûní zatáãkou sleduje shrnovaã stopu traktoru.
Pfii zvednutí se stroj vyrovná do stfiední polohy. 

Zavû‰ení
Shrnovaã se ke spodní závûsné li‰tû
traktoru pfiipojuje pomocí oje s opûrnou
deskou. V˘klopná odstavovací podpûra
plní zároveÀ funkci úloÏi‰tû pro kloubovou
hfiídel. Pro hydraulické zvedání musí b˘t
na traktoru k dispozici jednoãinn˘ fiídicí
ventil. 

Pevné trojbodové
pfiipojení

Trojbodové pfiipojení 
s v˘kyvn˘mi koly – 

díky krátkému závûsu je
tûÏi‰tû posunuto 

k traktoru.
Závûsn˘ modul pro ãelní

i zadní pfiipojení 
(pro jízdu vpfied i zpûtn˘

chod)

Trubkov˘ tfimen
U fiízen˘ch modelÛ probíhá
agregace snadno a rychle
pfiipojením trubkového tfimenu
na spodní táhla závûsu.
Pfii odstavení se vyklopí
podpûra.
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Prsty – milimetrová práce 

Odkládání dvou řádků u modelu EUROTOP 851 A

Rovné prsty bez pevného prolomení jsou vedeny
přímo pod nosičem prstů. Pokud je prst tlakem krmiva
stlačen dozadu, nezvedne se od půdy, což je dáno
exaktním vedením rotorů.

Jelikož prsty nemusí být prsty tolik přitlačovány 
na povrch, dochází k menšímu zatížení řídicích drah 
a řídicích válečků. Celý proces je tedy šetrný k drnům,
míra znečištění krmiva se snižuje a řádky se odkládají
rovnoměrně bez tvorby hromádek.
Prsty jsou z řádku vytahovány jemně a nedochází tedy
k jeho následnému rozmetání.



Rotory TopTech –
jejich název říká vše!

Rotor představuje samotné

srdce shrnovače a odpovídá

za exaktní vedení prstů.

Precizní součástky zaručují

ve spojení s robustním

materiálem dlouhou

životnost. Známka kvality

shrnovačů společnosti

Pöttinger. 
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Vně uložená ložisková pouzdra prstových ramen
·irok˘ rozestup loÏiskov˘ch pouzder propÛjãuje zafiízení stabilitu a sniÏuje zátûÏ
loÏiskov˘ch pouzder. 
Pfiíklad: EUROTOP 421 N – rozestup loÏiskov˘ch pouzder 60 cm.

Technika pro dlouhodobé využití

� �

�

�
�

�
�

	

60 cm

� Robustní vodicí dráhy z vysoce jakostní litiny
s plynul˘m nastavením pro exaktní fiízení pfii
rÛzn˘ch druzích krmiva. Poãítaãem optimalizované
fiídicí dráhy pro plynulé vedení fiídicích váleãkÛ. Bez
silného stoupání vedení váleãkÛ, takÏe fiídící páky
mûní svou pozici lehce a jemnû.

� Vodicí váleãky z tvrzené oceli s uzavfien˘mi kuliãkov˘mi loÏisky – bez nutnosti
údrÏby a s dlouhou Ïivotností.

	 Trvale namazané uloÏení ramen prstÛ v ‰irok˘ch loÏiskov˘ch pouzdrech.

� Prachotûsnû zapouzdfiená fiídicí jednotka s trval˘m mazáním. Îádná kontrola
stavu oleje ani jeho v˘mûna není nutná. Z toho vypl˘vá velká v˘hoda: nedochází
k Ïádn˘m problémÛm s tûsností!

� Pevnû navafiené profilové trubky jsou robustnû konstruovány a zaji‰Èují spolehlivé
uchycení.

� Odolné profily ramen prstÛ – jsou extrémnû stabilní a odolné proti pfietoãení
i ohnutí a jsou snadno zasunutelné. RovnûÏ vnitfiní páry prstÛ lze pfiimontovat
jednodu‰e.

� Vstupní pfievodovka – u modelÛ TopTech 421 a 461 bûÏí v tekutém mazivu
a nevyÏaduje údrÏbu – velk˘ prÛmûr ozuben˘ch kol pfiitom zaruãuje dlouhou
Ïivotnost a absolutnû klidn˘ chod.

�  V˘vodová hfiídel na vstupu do pfievodovky – je snadno a rychle odmontovatelná
a vykazuje nejlep‰í pfienos síly.
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EUROTOP 771 A
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Ohledně přizpůsobení povrchu nelze dělat kompromisy, neboť výskyt nečistot v krmivu snižuje užitkovost zvířat a

snižuje hospodářský úspěch.  

Pomocí na trhu zcela ojedinělé kombinace plně pohyblivého tandemového podvozku a multifunkčních kopírovacích

kol dosahujeme hlavního cíle sklizně krmiva, a sice čistého krmiva pro zdravá zvířata s vysokou užitkovostí.

EUROTOP 651 A – 
multifunkční kopírovací kola

Čistota díky multifunkčním kopírovacím kolům
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Přizpůsobení povrchu par excellence

Multifunkční kopírovací kola
U dvou- a ãtyfirotorov˘ch shrnovaãÛ zaji‰Èují ideální
pfiizpÛsobení povrchu multifunkãní kopírovací kola
umístûná pfied kaÏd˘m rotorem. Kopírovací kolo 
se nachází v blízkosti místa zábûru pracujících prstÛ.
Vedení prstÛ se tím pádem pfiizpÛsobuje povrchu 
a prsty se nezasekávají do pÛdy. Tím se prodluÏuje 
i Ïivotnost fiídicí jednotky a prstÛ. V˘‰ku i vzdálenost
multifunkãního kopírovacího kola lze nastavit pomocí
zásuvného ãepu. 
Pfii zachování kvality shrabování se díky této
technologii zv˘‰í jízdní rychlost aÏ nad 15 km/h.

EUROTOP 380 N – multifunkční kopírovací kola

Tandemové nápravy – radost z jízdy
Spoleãnost Pöttinger sází na plnohodnotné
tandemové nápravy. Ty pfii práci umoÏÀují absolutnû
klidn˘ chod. Tandemová náprava vykazuje velmi
‰irok˘ rozvor kol, coÏ podstatnû zlep‰uje jízdní
vlastnosti shrnovaãe ve svahu. 
Kola jsou umístûna blízko prstÛ. Vzdálenost mezi
kolem a místem zábûru prstÛ ãiní pouze 15 cm, coÏ
umoÏÀuje vy‰‰í jízdní rychlosti. 
Zvlá‰tnost: U zcela pohybliv˘ch tandemov˘ch
náprav lze snadno nastavit pfiíãn˘ náklon.

Kryt proti navíjení
Kryt proti navíjení 
na pfiedních multifunkãních
kopírovacích kolech
zabraÀuje navíjení krmiva
na kolo nebo 
na jeho rameno. 

To nabízí jen spoleãnost Pöttinger!
Tandemové nápravy u modelÛ EUROTOP lze dodateãnû
sefiídit. 
Tato exkluzivní moÏnost snadného nastavení pfiíãného
náklonu zaruãuje ãisté provedení práce za jak˘chkoli
podmínek a pro v‰echny druhy krmiva, a to na celé pracovní
plo‰e stroje. 
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Hydraulické vyklopení
fiádkovacích zástûr
U modelÛ 601 A, 611 A 
a 691 A pro zadní
fiádkovací zástûru 
v pfiepravní pozici – na
pfiání.

Hydraulické nastavení
pracovní ‰ífiky 
U modelÛ EUROTOP 
601 A, 611 A a 691 A –
jednoduch˘ fiádek 
(pro noãní fiádkování)
nebo dvojit˘ fiádek.

Záleží na správném

nastavení. Každý milimetr

může být pro kvalitu krmiva

rozhodující. 

Nejrůznější varianty

nastavení Vám pomohou

najít optimální pracovní

pozici. 

Komfortní ovládání

Plynulé nastavení
fiádkovacích zástûr
¤ádkovací zástûry lze
plynule nastavit v
závislosti na mnoÏství
krmiva a poÏadované
‰ífice fiádku.

Pracovní ‰ífika – exaktní
pfiizpÛsobení
Pracovní v˘‰ka se
nastavuje ruãní klikou.
Klika nevyÏaduje údrÏbu
a je lehce ovladatelná ve
vzpfiímeném postoji.

Hydraulické nastavení
pracovní ‰ífiky a ‰ífiky
fiádku
U modelÛ EUROTOP 
771 A a 881 A – pomocí
nastavení polohy
hlavního rámu lze upravit
formu fiádku a pracovní
‰ífiku.

S rozmyslem
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Přejíždění z parcely na

parcelu klade u tažených

shrnovačů vysoké nároky na

podvozek. Odpověď od

společnosti Pöttinger

představují kombinované

podvozky pro nasazení na

poli i na silnici. Promyšlená

je i přeměna mezi pracovní

a přepravní polohou stroje,

kterou lze provést snadno a

rychle.

Přeprava – bezpečně na silnici

Tandemové nápravy – rovnûÏ jako pfiepravní
podvozek u modelÛ EUROTOP 421 A, 461 A, 601 A,
611 A a 691 A
U tûchto shrnovaãÛ sází spoleãnost Pöttinger na
tandemové nápravy, které lze pouÏít i jako pfiepravní
podvozek. Tím je zaji‰tûn absolutnû klidn˘ chod jak
pfii práci, tak bûhem pfiepravy po silnici. Tandemové
nápravy jsou vybaveny balonov˘mi pneumatikami o
velikosti 18 x 8,50-8. Proto jsou moÏné i vysoké jízdní
rychlosti.

Bezpeãná pfieprava po silnici
âas jsou peníze. Proto musí zmûna polohy
probûhnout rychle – jednoduchá pfiemûna do
pfiepravní polohy probíhá následovnû:
vytáhnutí závlaãky – odejmutí prstov˘ch ramen –
zasazení do pouzder – zaji‰tûní.  
Prsty se vyklápí nahoru a zaji‰Èují, coÏ dále zmen‰uje
potfiebn˘ prostor.

Svûtlost
Pfii pfiejíÏdûní fiádku nebo pfii souvrati se rotory
hydraulicky zvednou, coÏ zv˘‰í svûtlost stroje na 500
mm. 
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Jednorotorový shrnovač

EUROTOP 280 – 8 ramen, pracovní ‰ífika 2,80 m.

EUROTOP 340 N / 380 N 
10 ramen, pracovní ‰ífika 3,40m/3,80 m.

Cenovû v˘hodná alternativa pro men‰í provozy. Shrnovaã s v˘kyvn˘m závûsem
sleduje v zatáãkách stopu traktoru. Pfii zdvihání se stroj automaticky zaklopí 
do stfiední polohy. Tlumicí v˘ztuhy (na pfiání) stabilizují shrnovaã a pfii jízdû
svahem zabraÀují najíÏdûní stroje na traktor. Tlumicí v˘ztuhy centrují stroj i pfii
pfiíãn˘ch prÛjezdech svahem.

EUROTOP 340 U – 10 ramen, pracovní ‰ífika 3,40 m.
univerzální a ãisté fie‰ení
âelní pfiipojení nebo zpûtn˘ chod poskytují znaãné v˘hody zejména pfii
zpracování zelené píce. Krmivo není traktorem pfiejíÏdûno a zÛstává ãisté 
i na baÏinat˘ch a vlhk˘ch loukách.
Zakfiivené dráhy a podvozek se z pohledu od traktoru otoãí o 180°.

ALPINTOP 300 U – horsk˘ shrnovaã, 8 ramen, pracovní ‰ífika 3,0 m – lehk˘ stroj
pro pouÏití ve svazích. Díky lehké konstrukci a otevfienému fiízení váÏí tento stroj
pouze 250 kg. 

Je univerzálnû pouÏiteln˘:
a) ãelní pfiipojení s odkládáním fiádku na pravé stranû a multifunkãním
kopírovacím kolem bûÏícím vnû rotoru,

b) zadní pfiipojení s odkládáním fiádku na pravé stranû. Vratné ústrojí je nezbytné, 
multifunkãní kopírovací kolo se dodává na pfiání.

Univerzální pfievodovka pro ãelní/zadní pfiipojení s 540/1000 ot./min 
a s volnobûhem se rovnûÏ dodává na pfiání.

Jednorotorové shrnovače

jsou v nabídce s pracovní

šířkou od 2,80 m do 4,60 m. 

Ideální shrnovače pro malé

plochy. Masivní závěsné

moduly a velké balonové

pneumatiky zajišť ují

bezvadné a výkonné

nasazení těchto shrnovačů.

Pevné připojení Univerzální připojení
EUROTOP 280 EUROTOP 340 U

Tlumicí výztuha
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EUROTOP 340 N

Alpin
ALPINTOP 300 U
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Jednorotorový shrnovač – 
se zvýšenou výkonností

Pro horské i malé traktory

Jednorotorové shrnovaãe EUROTOP 421 A, 421 N, 461 A a 461 N jsou vybaveny 
12 rameny a vÏdy 4 dvojit˘mi prsty.   

Podvozek se zcela pohyblivou tandemovou nápravou patfií k sériové v˘bavû. Tento
podvozek zaji‰tuje absolutnû klidn˘ chod jak pfii práci, tak bûhem pfiepravy po silnici. 

Velmi klidn˘ chod modelu EUROTOP 421 A a 461 A podporují i pneumatiky o
velikosti 18 x 8,5-8 6 PR. Pro pouÏití ve svahu má svÛj v˘znam i nízko poloÏené
tûÏi‰tû, které zaji‰Èuje stabilitu a ochranu proti pfievrácení.

EUROTOP 421 A – tažený

EUROTOP 461 N – připojený

Zdvižení do přepravní polohy probíhá hydraulicky. Hydraulický válec na
podvozku a na oji zajišťují nezbytnou světlost stroje.

461 N – gumou tlumené čepy
spodních táhel závěsu

EUROTOP 421 A / 461 A  – taÏená verze, 12 ramen, pracovní ‰ífika 4,20 / 4,60 m.
Oj je vybavena velkou podpûrnou deskou, která stroji propÛjãuje je‰tû vût‰í
stabilitu ve svahu a pfii prÛjezdu zatáãkou.

EUROTOP 421 N  – trojbodov˘ v˘kyvn˘ modul, 12 ramen, pracovní ‰ífika 4,20 m.

EUROTOP 461 N – trojbodov˘ v˘kyvn˘ modul s gumou tlumen˘mi ãepy
spodních táhel závûsu, 12 ramen, pracovní ‰ífika 4,60 m.
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EUROTOP 421 N



16

EUROTOP 601 A – 10 ramen na kaÏdém rotoru, pracovní ‰ífika 3,40 aÏ 6,20 m.
EUROTOP 611 A – 12 ramen na kaÏdém rotoru, pracovní ‰ífika 3,40 aÏ 6,20 m.

EUROTOP 691 A – 12 ramen na kaÏdém rotoru, pracovní ‰ífika 4,20 aÏ 6,90 m.

Shrnovaãe s boãním odkládáním fiádku jsou flexibilnû pouÏitelné buì na jeden
velk˘ jednoduch˘ fiádek, nebo dva men‰í fiádky pfii noãním nasazení. Pracovní
‰ífiku lze nastavovat hydraulicky.

Dvourotorový shrnovač

nachází díky své výhodné

ceně a dobré

manévrovatelnosti stále

více příznivců mezi

praktickými uživateli. 

Hydraulicky nastavitelné boční shrnování – 
když je nutná flexibilita

Odkládání dvou řádků u modelu EUROTOP 601 A

EUROTOP 691 A

Dvourotorový shrnovač –
s bočním odkládáním řádku 



Absolutně přizpůsobivé

�

	

�

Radost z jízdy 

Radost z jízdy pfii pfiepravû po silnici. Tyto
shrnovaãe jsou sériovû vybaveny balonov˘mi
pneumatikami o velikosti 18,5 x 8,5-8 6 PR. Pfii
pfiepravû propÛjãuje aktivní tandemová náprava
shrnovaãi extrémnû klidn˘ chod. Pfii pfiepravû 
se rotory zvednou pomocí jednoãinného
hydraulického válce, coÏ zv˘‰í svûtlost stroje 
na 50 cm!

Rám je konstruován takov˘m zpÛsobem, Ïe se obû
rotorové jednotky nezávisle na sobû pfiizpÛsobují
nerovnostem povrchu. Vertikální pfiizpÛsobení
zaji‰Èuje kloub umístûn˘ pfiímo za úhlov˘m
pfievodem �. Pfiíãné pfiizpÛsobení zadního rotoru je
umoÏnûno otoãn˘m loÏiskem � v samotném rámu
a nadto kfiíÏov˘m kloubem 	 umístûn˘m mezi
zadním nosiãem rámu a rotorovou jednotkou. 

Odkládání jednoho řádku u modelu EUROTOP 601 A
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EUROTOP 801 A / 851 A – boãní odkládání fiádku

Pracovní ‰ífika 6,70 m / 7,80 m.
Rotory jsou blízko sebe a pfiední fiádkovací zástûra je odejmuta. Boãnû se odkládá
velk˘ fiádek. Dvojitého velkého fiádku lze docílit shrnutím dvou fiádkÛ. 
·ífika zábûru 13,20 m / 15,40 m.

Odkládání dvou jednotliv˘ch fiádkÛ nebo noãní fiádkování

Pracovní ‰ífika 7,60 m / 8,50 m.
Rotory jsou rozestoupené a odkládají jednotlivé fiádky. Pfii jednom prÛjezdu lze
takto rovnûÏ vytvofiit dva velké fiádky slámy.
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Dvourotorový shrnovač s bočním
odkládáním řádku – s podvozkem

Tento shrnovač s bočním odkládáním řádku a s
řízeným podvozkem patří do vyšší výkonnostní třídy
EUROTOP 651 A – 10 + 12 ramen na jednom rotoru, dvourotorov˘ shrnovaã 
s boãním odkládáním fiádku a pevnou pracovní ‰ífikou o velikosti 6,40 m.
Pfiedstavuje cenovû v˘hodnou alternativu s fiízen˘m podvozkem.

EUROTOP 801 A – 12 ramen na jednom rotoru, s hydraulick˘m nastavením 
na jeden nebo dva boãní fiádky. 
Pracovní ‰ífika pro jeden fiádek ãiní 6,70 m a 7,60 m pro dva boãní fiádky.

EUROTOP 851 A – vy‰‰í tfiída, 12 ramen na jednom rotoru, s hydraulick˘m
nastavením na jeden nebo dva boãní fiádky. 
Pracovní ‰ífika ãiní 7,80 m pro jeden fiádek a 8,50 m pro dva boãní fiádky.

Shrnovač s bočním

odkládáním řádku se velmi

dobře přizpůsobuje různým

podmínkám výnosnosti 

i svahovým podmínkám.

Důležité je optimální

základní nastavení a pokud

možno nezávislý pohyb

rotorů, pak dochází 

ke správnému 

přizpůsobení povrchu půdy.

Středový řádek u modelu EUROTOP 851 A
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EUROTOP 651 A s bočním odkládáním řádku

Univerzální – obratné – pohodlné

Stroje jsou extrémně manévrovatelné. Podvozek 
je vybaven velkými pneumatikami o velikosti 

10,0/75–15,3. Přesvědčivě jednoduchá technika
hnacího ústrojí přes kloubové hřídele, přímočará, 

s klidným chodem a dlouhou životností. Oba rotory
jsou zabezpečeny nezávisle na sobě.

Robustní rám, řízený podvozek

Jelikož jsou řízeny pomocí tyčového ústrojí, následují tyto shrnovače
EUROTOP při průjezdu zatáčkou ve stopě taktoru. 

Pohodlné ovládání

Shrnovače se pomocí jednočinných válců ovládají přímo z kabiny
traktoru. Oba rotory se při obrátce a při přepravě pomocí sekvenčního
řízení (u modelu 651 A na přání) zdvihají a sklápějí jeden za druhým.

EUROTOP 801 A
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Dvojitý středový shrnovač

Středové shrnovače jsou

známy svou rovnoměrnou 

a vzdušnou tvorbou řádku.

Rozhodující je, že shrnovač

pokládá ideální řádek pro

sběrací stroj: co do šířky,

formy a rozdělení

sklízeného materiálu.

Precizní práce zvyšuje

výkonnost sbírání.

Středový shrnovač s mechanickým nastavením
pracovní šířky
EUROTOP 701 A – 10 ramen na jednom rotoru, pracovní ‰ífiku lze nastavit 

v rozmezí mezi 6,30 a 7,10 m. Nastavení se 
provádí mechanicky � na ramenech rotoru. 

Pfii obracení se rotory hydraulicky zvednou 
aÏ na doraz, úplné zvednutí zafiízení se pouÏívá 
pfii pfiepravû. 

Díky dvojit˘m pfievodÛm pohonu jsou rotory 
zcela pohyblivé i ve zvednuté poloze. 

EUROTOP 701 A – řízený podvozek

�
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EUROTOP 620 A

Klasický středový shrnovač s pevnou pracovní šířkou

EUROTOP 620 A 
10 ramen na kaÏdém rotoru, pracovní ‰ífika 5,90 m.
Tento manévrovateln˘ stroj je vybaven robustním
hlavním rámem a podélnû nastavitelnou ojí. 
Oba rotory jsou vertikálnû pohyblivé, coÏ zaruãuje
nezávislé pfiizpÛsobení povrchu u obou rotorÛ. 
Rotory lze zvednout i bez pfiedchozího vypnutí stroje.
Pfii zvedání rotorÛ se souãasnû zdvihá i rám, aby 
byla zaji‰tûna dostateãná svûtlost stroje na souvrati 
i na silnici.

Hydraulické zvednutí rámu u modelu EUROTOP 620 A
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EUROTOP 771 A – 12 ramen na kaÏdém rotoru, plynule nastavitelná pracovní
‰ífika v rozmezí 7,0 aÏ 7,80 m.

EUROTOP 881 A – 12 ramen na kaÏdém rotoru,
plynule nastavitelná pracovní ‰ífika v rozmezí 7,80 aÏ 8,60 m. 

Stfiedové shrnovaãe s hydraulicky nastaviteln˘mi pracovními ‰ífikami a fiízen˘m
podvozkem. Aby kombinace pracovní ‰ífiky a vysoké jízdní rychlosti vedla 
ke k˘Ïenému pracovnímu úspûchu, jsou tyto shrnovaãe sériovû vybaveny
v˘kyvn˘m tandemov˘m podvozkem.
Model EUROTOP 881 A odkládá fiádek na rozmezí cca 1,20 m.

Hydrokomfort
Pfii obracení se rotory
hydraulicky zvednou 
aÏ nadoraz, coÏ zaruãuje
dostateãnou svûtlost
stroje bûhem obrátky.
Pfii pfiepravû se zafiízení
zcela vyklápí nahoru,
odnímatelná ramena
sniÏují potfiebnou v˘‰ku.
Díky dvojit˘m pfievodÛm
pohonu jsou rotory zcela
pohyblivé i ve zvednuté
poloze. 
Pfii chybném ovládání nehrozí Ïádné nebezpeãí po‰kození!

Dvojitý středový shrnovač –
se zařízením Hydrokomfort

Hydraulicky nastavitelné středové shrnovače s
variabilní pracovní šířkou

EUROTOP 881 A
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EUROTOP 771 A
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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.

Ideální nastavení a vysoká

hospodárnost při každé

další sklizni.

Hybridní čtyřrotorový
shrnovač

Shrnovaã TOP 1252 se vyznaãuje velkou v˘konností, dokonal˘m kopírováním
terénu a vysokou Ïivotností – ãtyfirotorová technika budoucnosti. Pevná rámová
konstrukce a vysoce dimenzovan˘ rotor Toptech jsou navrÏeny pro nejtûÏ‰í
nasazení. Pracovní ‰ífiku lze snadno nastavit v rozmezí 9,5 aÏ 12,5 m. 

Spoleãnost Pöttinger vyvinula nov˘m  ãtyfirotorov˘m shrnovaãem jedineãnou
 hybridní techniku – vpfiedu hydraulika, vzadu mechanika. Hydraulick˘ pohon
 pfiedního rotoru umoÏÀuje sklopení ramen pro pfiepravní v˘‰ku pouze 4 m bez
 nutnosti sejmutí ramen s prsty nebo  sklopení ochrann˘ch prvkÛ. Namáhavé
pfiestavení stroje do transportní polohy se tak stalo minulostí. 

Dokonalé přizpůsobení povrchu
Technika splňuje veškerá přání ohledně přizpůsobení povrchu – zavěšení rotorů
uložené na kloubech, tandemové nápravy se sklopnými koly a multifunkční
 kopírovací kolečko zaručují precizní vedení prstů. Výsledkem je nejvyšší kvalita
krmiva a zároveň šetrnost vůči drnům. 

Na přání lze zařízení vybavit šestým kolečkem  uvnitř rotoru. Díky tomu lze rotor
přemístěním multifunkčního čelního kopírovacího kolečka snadno a rychle
přestavit (sklizeň slámy). Tato technika pro kopírování povrchu je jedinečná a
splňuje i nejvyšší požadavky. 

Ovládání probíhá pomocí  hydraulick˘ch pfiípojek traktoru nebo na pfiání
pomocí pohodlného  ovládání Power Control. 

TOP 1252 – Z pole na silnici, aniž musí řidič
vystoupit
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TOP-Technik im Detail 

Promyšlené technické detaily umožňují spolehlivé a současně
pohodlné použití – u prachotěsné konstrukce rotoru není nutná
kontrola ani výměna oleje – odpadají problémy s těsností. I
převodovka rotoru je utěsněna a dlouhodobě mazána tekutým
mazivem. ¤ídicí hřídel a kladku lze v případě potřeby snadno a rychle
vyměnit po uvolnění pouze dvou šroubů. Díky širokému rozestupu
kluzných ložisek ramen s prsty je zaručena vysoká stabilita – již
dlouho osvědčená technika Pöttinger.



EUROTOP Připojení Náprava Pracovní záběr  Průměr Odkládání řádku Počet ramen na 

rotoru rotoru

280 pevné jednoduchá 2,80 m 2,40 m vlevo 8

300 U alpin pevné jednoduchá 3,00 m 2,55 m vpravo 8

340 pevné jednoduchá 3,40 m 2,82 m vlevo 10

340 U pevné jednoduchá 3,40 m 2,82 m vlevo 10

340 N výkyvný modul jednoduchá 3,40 m 2,82 m vlevo 10

380 N výkyvný modul jednoduchá 3,80 m 2,98 m vlevo 10

421 A oj tandemová 4,20 m 3,28 m vlevo 12

421 N výkyvný modul tandemová 4,20 m 3,28 m vlevo 12

461 A oj tandemová 4,60 m 3,60 m vlevo 12

461 N výkyvný modul tandemová 4,60 m 3,60 m vlevo 12

Vývodová hřídel – 540 ot./min
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Jednorotorové shrnovače

EUROTOP 421 NEUROTOP 380 N

EUROTOP 280 EUROTOP 300 U EUROTOP 340

EUROTOP 340 N

0,60 m – 1,60 m

0,45 m – 1,65 m0,45 m – 1,15 m0,45 m – 1,50 m

0,60 m – 2,0 m0,45 m – 1,65 m



Počet Dvojité prsty na Přepravní Potřebný výkon Výškové Hmotnost

demontovatel. ramen jednom rameni šířka kW/k nastavení

8 3 1,40 m 11 / 15 klika 290 kg

4 3 1,30 m 15 / 20 na kolech 250 kg

10 3 1,40 m 15 / 20 klika 330 kg

10 3 1,67 m 15 / 20 klika 350 kg

10 3* 1,67 m 15 / 20 klika 350 kg

10 4 1,67 m 18 / 25 klika 380 kg

12 4 2,10 m 15 / 20 na podvozku 680 kg

12 4 1,96 m 29 / 40 klika 540 kg

12 4 2,36 m 15 / 20 na podvozku 835 kg

12 4 2,36 m 35 / 50 klika 650 kg

*4 na přání

27

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. 

N = Výkyvný modul
U = Čelní/zadní připojení –
jízda vpřed nebo zpětný chod
A = Závěsný stroj 

EUROTOP 421 A EUROTOP 461 N

EUROTOP 340 U

0,45 m – 1,65 m

0,60 m – 1,60 m

0,60 m – 1,60 m

Technické údaje se mohou měnit.
Výbava se liší v závislosti na zemi
dodávky.
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EUROTOP 601 A / 611 A

EUROTOP 601 A / 611 A

EUROTOP 691 A

EUROTOP 691 A

EUROTOP 651 A

EUROTOP 801 A/851 A

0,60 m – 1,90 m 0,60 m – 1,90 m 0,60 m – 1,60 m

2x 0,60 m – 1,90 m 2x 0,60 m – 1,90 m

0,60 m – 1,90 m

Tažené shrnovače
EUROTOP Připojení Odkládání řádku Náprava Záběr  Počet rotorů Počet ramen

rotoru na rotoru

601 A oj stranové jednoduchá 3,40 – 6,20 m 2 10 + 10 

611 A oj stranové jednoduchá 3,40 – 6,20 m 2 12 + 12 

691 A oj stranové tandemová 4,20 – 6,90 m 2 12 + 12

651 A spodní táhla závěsu stranové jednoduchá 6,40 m 2 10 + 12

801 A spodní táhla závěsu stranové tandemová 6,70 – 7,60 m 2 12 + 12

851 A spodní táhla závěsu stranové tandemová 7,80 – 8,50 m 2 12 + 12

620 A oj středové jednoduchá 5,90 m 2 10 + 10

701 A spodní táhla závěsu středové jednoduchá 6,30 – 7,10 m 2 10 + 10

771 A spodní táhla závěsu středové tandemová 7,00 – 7,80 m 2 12 + 12

881 A spodní táhla závěsu středové tandemová 7,80 – 8,60 m 2 12 + 12

TOP 1252 spodní táhla závěsu středové tandemová 9,50 – 12,50 m 4 4 x 13

Vývodová hřídel – 540 ot./min
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Kde naleznete větší výběr shrnovačů s dvěma nebo čtyřmi rotory? 

Společnost Pöttinger nabízí program, který uspokojí všechny nároky na vysokou plošnou výkonnost.

EUROTOP 801 A/851 A

EUROTOP 620 A

EUROTOP 701 A

EUROTOP 771 A

EUROTOP 881 A

TOP 1252

0,60 m – 1,90 m 0,90 m – 1,70 m

0,90 m – 1,70 m 1,20 m – 2,00 m

1,20 m – 2,20 m

0,80 m

1,00 m

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

Počet Dvojité prsty na Přepravní Max. přepravní Výška při Potřebný výkon Hmotnost

demontovatel. ramen jednom rameni šířka rychlost odstavení kW/k

20 3 / 4 2,10 m 40 km/h* 1,10 m 30 / 40 1 200 kg

24 4 2,10 m 40 km/h* 1,10 m 30 / 40 1 400 kg

24 4 2,40 m 40 km/h* 1,10 m 37 / 50 1 550 kg

22 4 2,85 m 40 km/h* 3,44 m 37 / 50 1 770 kg

24 4 2,85 m 40 km/h* 3,20 m 44 / 60 1 890 kg

24 4 2,90 m 40 km/h* 3,65 m 44 / 60 2 200 kg

20 3* 2,70 m 40 km/h* 2,90 m 29 / 40 1 000 kg

20 4 2,85 m 40 km/h* 3,22 m 29 / 40 1 500 kg

24 4 2,85 m 40 km/h* 3,35 m 37 / 50 1 770 kg

24 4 2,90 m 40 km/h* 3,65 m 40 / 55 1 980 kg

52 4 3,00 m 40 km/h* 3,40 m 52 / 70 5400 kg

*4 na přání *v závislosti na dopravních předpisech
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EUROTOP Nápravy Tandemová Pneumatiky Pneumatiky Pneumatiky Podvozek

rotoru náprava podvozku rotorů na přání podvozku

280 výkyvná kola 15 x 6,00-6

300 U alpin výkyvná kola 15 x 6,00-6

340 výkyvná kola 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

340 U výkyvná kola 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

340 N pevné na přání 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

380 N pevné na přání 16 x 6,50-8

421 A pevné sériově 18,5 x 8,5-8

421 N pevné sériově 16 x 6,50-8

461 A pevné sériově 18 x 8,50-8

461 N pevné sériově 16 x 6,50-8

601 A / 611 A pevné na přání 18,5 x 8,5-8 18,5 x 8,5-8 hydraulický

691 A pevné sériově 18,5 x 8,5-8 18,5 x 8,5-8 hydraulický

651 A pevné na přání 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 řízený

801 A pevné sériově 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 řízený

620 A pevné na přání 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3

701 A pevné na přání 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 řízený

771 A pevné sériově 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 řízený

881 A pevné sériově 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 řízený

TOP 1252 výkyvná kola sériově 16 x 6,50-8 19,0/45-17 *

* na přání 500/50-17, 560/45R22,5

10/75-15

10/70-12

Hydraulicky ovládané
řízení u modelů 601 A,
611 A, 691 A

Varianty výbavy

Pevné nápravy

Tandemové nápravy s nastavovacím šroubem

Výkyvná kola
15 x 6,00-6

16 x 6,5-8

18,5 x 8,5-8 Trubkový třmen 
s řídicí tyčí sériově u
modelů 651 A, 801 A,
851 A, 701 A, 771 A,
881 A,
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Čelní kopírovací Tlumicí Vratné Hydraulický Osvětlení

kolečko výztuhy ústrojí zdvih

na přání na přání

na přání na přání na přání

na přání na přání na přání

na přání na přání

na přání na přání na přání

na přání na přání na přání

na přání podvozku na přání

na přání *na přání na přání

na přání podvozku na přání

na přání sériově na přání

na přání podvozku sériově

na přání podvozku sériově

sériově rotor sériově

sériově rotor sériově

na přání rotor sériově

na přání rotor sériově

na přání rotor sériově

na přání rotor sériově

sériově rotor sériově

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

Kopírovací kolo 15 x
6,00-6

Kopírovací kolo 
16 x 6,50-8

Jednočinné hydraulické zvednutí přes
kopírovací kola u modelu 421 A, 461 A,
601 A, 611 A a 691 A

Jednočinné hydraulické zvednutí přes
nosná ramena rotorů

Výstražné tabule dle
dopravních předpisů

Osvětlení

*Dorazová výztuha sériově u
modelu 421 N

Vratné ústrojí pro model
300 U alpin

Vratné ústrojí pro
model 340 U

Tlumicí výztuha



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 – 542 216 790
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

úspû‰nûj‰í s firmou
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