
Charakteristika lisu  

● lis s moderním designem

● universální oj s nastavitelnou opěrnou patkou

● středově uložené sběrací ústrojí s pružinovým odlehčením pro optimální kopírování nerovností

● sběrač o šířce 2,2 m s 5-ti řadami prstů a vkládacím válečkem pro čistý sběr a plynulý tok píce

● vysoce dimenzovaný čtyřřadý vkladací válec s možností zpětného chodu

● řezací ústrojí s 25-ti noži pro krátkou řezanku

● jištění každého nože samostatně na dvou bodech převzaté ze senážních vozů

● kombinovaná lisovací komora snižující požadavek na výkon traktoru

● uzavřená zadní část komory pro minimalizaci ztrát odrolem (lístky zůstávají v balíku)

● lisovací komora s minimálními nároky na údržbu (centrální mazání, automatické napínání řetězů)

● vázání do sítě i do provázku

● jednoduše demontovatelné vyhazovací rampy

● ukazatel slisovanosti a rovnoměrnosti naplnění lisovací komory

● přehledný ovládací panel pro ovládání všech funkcí (počítač balíků, reverzní chod vkládacího válce, ...)

● možnost vybavení stroje příslušenstvím na přání

LIS NA KULATÉ BALÍKY 

ROLLPROFI 3300 LSC



ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Technické údaje

Firemní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 00420/542 216 790

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.pottinger.cz

Zastoupení fy. PÖTTINGER                Obchodní zastoupení

ROLLPROFI 3300 LSC
Šířka lisovací komory (m)

Průměr lisovací komory (m)

Šířka sběrače (m)

Počet nožů

Hmotnost (kg)

Otáčky vývodového hřídele (ot./min.)

Min. příkon traktoru (kW/PS)

1,20

1,25

2,20

25

3350

540

66/90

ROLLPROFI
TECHNIKA

S PŘESVĚDČIVOU
KVALITOU

Originální konstrukce lisovací komory s válci v přední části a řetězy s tyčovými unašeči v zadní části snižuje ztráty materiálu i energetickou náročnost lisu. 
Ovládací panel SELECT CONTROL umožňuje pohodlné ovládání všech funkcí z kabiny řidiče.

Středové uložení sbě-
rače s pružinovým
odlehčením umožňu-
je i přes velký záběr
2,2 m dobré kopíro-
vání nerovností
a čistý sběr.

Jištění každého 
nože na dvou mís-

tech převzaté z kon-
strukce  senážních

vozů. 
25 nožů řezacího 

ústrojí umožňuje do-
sáhnout velmi krát-
kou řezanku a vyso-
kou kvalitu senáže.




