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ROLLPROFI – lisy s 
kombinovan˘m systémem

Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger:

Kombinovan˘ systém s pevnou komorou – to nejlep‰í ze dvou

systémÛ spojeno v jednom lisu. ¤etûzové una‰eãe v zadní ãásti

zaãínají balíky svinovat jiÏ dfiíve, aby bylo jádro pevnûj‰í. Válce v

pfiední ãásti zaji‰Èuji lep‰í vytvarování balíkÛ  a vy‰‰í stupeÀ

slisování.  

Podstatnou v˘hodou ve srovnání s  normálními válcov˘mi lisy je

niÏ‰í ztráta odrolem minimalizovaná uzavfienou zadní ãástí. 

„Úspûch je v˘sledkem profesionality“

Martina Emig
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Sv˘mi dvûma systémy v
jednom lisu jsou modely
Rollprofi unikátní. Cílem
tohoto dûlení je vyuÏít
pfiednosti obou systémÛ
v jednom stroji. Je to
v˘daj, kter˘ se vyplatí. 
� ¤etûzové una‰eãe v

zadní ãásti zaãínají
balíky sbalovat jiÏ
dfiíve, aby bylo jádro
pevnûj‰í. 
Nejpodstatnûj‰í v˘hoda ve srovnání s normálními válcov˘mi lisy:
� NiÏ‰í ztráty odrolem, minimalizované uzavfienou zadní ãástí.
� NiÏ‰í potfieba síly, protoÏe píce není brÏdûna mezi velk˘m poãtem válcÛ.

� Válce v pfiední ãásti zaji‰Èují lep‰í zformování balíkÛ a na konci lisování jejich
vy‰‰í slisovatelnost. 
Nejpodstatnûj‰í v˘hoda ve srovnání s
lisy, které pouÏívají pouze fietûzové
una‰eãe:
� SíÈovinu nebo vázací provázek

je moÏno vést  zezhora pfiímo
do lisovací komory.

� Obzvlá‰È krátk˘ a such˘ 
materiál je moÏno 
spolehlivû 
svinovat.

To nejlepší ze  2 systémůVálce v pfiední ãásti a

fietûzové una‰eãe v ãásti

zadní jsou zárukou

nejvy‰‰í míry slisovatel-

nosti. Jedno jestli bude

píce extrémnû suchá

nebo vlhká, i tak kombi-

novan˘ systém balíky

spolehlivû zformuje a

pevnû slisuje.

Jedinečný kombinovaný systém - 
s pevnou komorou

Lisovací válce

Pohon

¤etûzové una‰eãe

�

�

�

�
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ROLLPROFI 3300 L SC

S tichým chodem a dlouhou životností

Krátké hnací a fietûzové una‰eãe zaji‰Èují tich˘ chod.

a malé opotfiebení dílÛ. Centrální mazání una‰eãÛ

maÏe automaticky olejem v‰echny hnací una‰eãe

po otevfiení zadní stûny. To ‰etfií ãas vynaloÏen˘ na

údrÏbu a zvy‰uje Ïivotnost.



6

Připojení
Univerzální oj � má plynulé nastavení v˘‰ky. Je moÏno pruÏnû zvolit
mezi dolním a horním pfiipojením. 
Podpûrná noha � na oji je vybavena nastavováním v˘‰ky
(bezpfiekáÏkov˘ sbûr fiádkÛ)  – snadno nastavitelná pomocí kliky. 
Oboustranné sklopné ovíjeãka schÛdky � usnadÀují v˘mûnu  sítû a
údrÏbu.

Kloubov˘ hfiídel s velk˘m vychylovacím úhlem s
ochrannou spojkou proti pfietíÏení.
Hlavní je u hnacího ústrojí orientace na kvalitu.
Pfiedpoklad pro dobfie manévrovatelnou a neru‰enou
práci pfii jízdû v zatáãkách. 
ROLLPROFI 3300 má unikátní bezpeãnostní toãiv˘
moment  2200 Nm.

Montáž – spolehlivé spojení

Rychlé a jednoduché

pfiimontování ke stro-

jÛm je poÏadavek

zku‰en˘ch praktikÛ.

TaÏnou oj lze pomocí

plynulého nastavení

v˘‰ky pfiesnû pfiipojit ke

kaÏdému traktoru.

SkfiíÀka na náfiadí je umístûna v oji
(pouze u ROLLPROFI 3300).

�

�

�

�

�
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ROLLPROFI 3300 L SC
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Profesionálové Ïádají

od sv˘ch lisÛ více. Jejich

poÏadavky jsou vynika-

jící uloÏení a optimální

kopírování nerovností.

Pöttinger vytvofiil novû

vyvinut˘m systémem

uloÏení milník v oblasti

lisování balíkÛ.

ROLLPROFI 3300 – sběrač a jeho 
speciální detaily
Optimální kopírování nerovností zemû se stará kyvadlov˘ závûs MULTITAST.
Sbûraã je zavû‰en pomocí stfiedovû uloÏen˘ch kyvadlov˘ch ramen (pruÏinové
odlehãení �). ¤ady prstÛ jsou stabilizovány pomocí dvou vodících plechÛ �.  

Oboustranné fiízení jízdy v zatáãkách � s pln˘m vnitfikem navádí sbûraã a chrání
pfied zkroucením. Oboustranné fiízení rozdûluje fiídící síly a tím jsou jednotlivé
jízdní dráhy odlehãené.

Ucpání je prakticky vylouãené: Oboustranné protibûÏné shrnovací ‰neky �

zaji‰Èují nejvy‰‰í v˘kon.

Rotující váleãek � na odrazovém plechu zvy‰uje v˘kon sbûraãe pro sbírání píce.

V˘sledek: Vytváfiejí se balíky, které jsou i po stranách tûsnû naplnûny.

Sběrač – vynikající kopírování 
nerovností země

Kyvadlov˘ závûs
MULTITAST

�

�

�
�

�
�

�



ROLLPROFI 3300 L SC
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Dobfie veden˘
V˘‰kovû nastavitelná
gumová kola lze
sejmout bez pouÏití
náfiadí a pfiestavit pro
zmen‰ení transportní
‰ífiky.

Šířky sběrače:
ROLLPROFI 3300 L SC 2,24 m ‰irok˘ sbûraã s 5 fiadami prstÛ

ROLLPROFI 3200 L SC 2,00 m ‰irok˘ sbûraã s 4 fiadami prstÛ
ROLLPROFI 3120 L / 3150 L 2,00 m ‰irok˘ sbûraã s 4 fiadami prstÛ
ROLLPROFI 3120 1,50 m ‰irok˘ sbûraã s 4 fiadami prstÛ
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Lisy s pevnou komorou bez
řezacího ústrojí

Svinovací lisy na balíky

Pöttinger bez fiezacího

ústrojí jsou vhodn˘mi

stroji pro sklizeÀ sena a

slámy.

ROLLPROFI 3120 a 3150
ROLLPROFI 3120, zábûr 1,50 m
ROLLPROFI 3120 L, zábûr 2,00 m 
1,20 m ‰iroké balíky o prÛmûru 1,25 m. pozadovan˘ v˘kon od 37 kW (50 PS).
ROLLPROFI 3150 L, zábûr 2,00 m 
1,20 m ‰iroké balíky o prÛmûru 1,55 m. pozadovan˘ v˘kon od 44 kW (60 PS).

Pfiipojení: Sériová univerzální oj s plynul˘m nastavením v˘‰ky pfiipojení.

Kloubov˘ hfiídel: Kloubov˘ hfiídel s velk˘m vychylovacím úhlem - otáãky
v˘vodového hfiídele 540 ot/min.

Pohon: Velmi robustní hnací fietûzy s vysoce dimenzovan˘mi napínáky a automa-
tick˘m mazáním fietûzu. Vstupní pfievodovka je pfii‰roubována na pfiíãném nosníku a
tím i snadno pfiístupná.

Sbûraã : 1,5 m (2 m – verze L) ‰irok˘ sbûraã s odrazov˘m plechem, podávacími
hrabicemi a dotykov˘m kolem. 4 fiady prstÛ se 2 stabilizaãními opûrn˘mi deskami.
Nastavitelné pruÏinové odlehãení zaji‰Èuje dobré kopírování nerovností. 
U verze L: Oboustranné protibûÏné shrnovací ‰neky pro co nejvy‰‰í v˘kon bez
nebezpeãí ucpání. Tak vzniknou dobfie formované balíky, které jsou i po stranách
pevnû naplnûné.

Kombinovan˘ systém s pevnou komorou: Kombinovan˘ systém s 5 robustními
válci v pfiední ãásti a fietûzov˘mi una‰eãi v ãásti zadní.

Ovinování síÈovinou: Funkãnû bezpeãné, pfiímé zavádûní síÈoviny do lisovací
komory. Ovinování síÈovinou je vícenásobnû nastavitelné. Ovinování síÈovinou
stisknutím tlaãítka nebo automaticky. Ovinování provázkem nebo síÈovinou.

Obsluha: Pohodlná obsluha funkcí z kabiny traktoru.

Centrální mazání: Automatické centrální mazání hnacích fietûzÛ. Pfii otevfiení zadní
stûny se spustí olejové ãerpadlo. Oboustranná mazací li‰ta pro loÏiska válcÛ.

Pneumatiky: Sériovû dodávané pneumatiky 10,0/75-15.
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ROLLPROFI 3120 L

Na pfiání je moÏno dodat  dodat  dvou‰ÀÛrové
ovinovací zafiízení s ovinovací automatikou:
Ovinování se spustí elektricky a provede
automaticky. Zaãátek a konec ovinování je
signalizován tónem houkaãky.

Vodící klapka zaji‰Èuje u ROLLPROFI bez fiezacího
ústrojí spolehlivé navinutí, pfiedev‰ím u velmi
krátkého materiálu. S pfiib˘vající velikostí balíku se
opût vychyluje nazpátek.



ROLLPROFI 3200 L SC –  lehkoběžný lis na siláž 
Lis s pevnou komorou pro 1,20 m ‰iroké balíky o prÛmûru 1,25 m. 
LehkobûÏn˘ lis na siláÏ se zábûrem 2,0 m a 14 noÏi lze pouÏívat u traktorÛ uÏ od
44 kW/60 PS .

Lisy s pevnou komoru s
řezacím ústrojím

12

Lisy na balíky jsou

univerzály v odvozu

píce. Lis s pevnou

komorou vytváfií balíky 

pevnou vnûj‰í vrstvou.

DÛleÏitá podmínka pro

kvalitní píci.

Pfiipojení: Sériová univerzální oj s plynul˘m nastavením v˘‰ky pfiipojení. Opûrné kolo
lze podle volby namontovat vlevo nebo vpravo na oj a sklápût nahoru.

Kloubov˘ hfiídel: Jednostrann˘ kloubov˘ hfiídel s velk˘m vychylovacím úhlem s
ochrannou spojkou proti pfietíÏení (otáãky v˘vodového hfiídele 540 ot./min – ji‰tûní
1500 Nm).

Pohon: Velmi robustní hnací fietûzy s vysoce dimenzovan˘mi napínáky a automa-
tick˘m mazáním fietûzu. Vstupní pfievodovka je pfii‰roubována na pfiíãném nosníku a
tím i snadno pfiístupná.

Sbûraã: 2 m ‰ífika sbûru s odstupem prstÛ 1650 mm. 
4 kulovité fiady prstÛ se 2 stabilizaãními opûrn˘mi deskami.
Nastavitelné pruÏinové odlehãení.
Gumová dotyková kola s osminásobn˘m nastavením v˘‰ky.
Oboustranné protibûÏné shrnovací ‰neky pro co nejvy‰‰í v˘kon bez nebezpeãí ucpání.

¤ezací ústrojí SUPERCUT: KaÏd˘ nÛÏ je zaji‰tûn jednotlivû. Nosník lze hydraulicky
vyklopit. 14 noÏÛ se vzdáleností 70 mm . NáhraÏkové noÏe místo demontovan˘ch
noÏÛ.

Dopravní rotor: Dvojfiadé ven smûfiující dvojprstové krouÏky ve tvaru V. ·iroké
sbûraãe vedle dopravních prstÛ. Vlastní zaji‰tûní stfiiÏn˘m ‰roubem.

Kombinovan˘ systém s pevnou komorou: 5 robustních válcÛ v pfiední ãásti,
uzavfiená zadní ãást s fietûzov˘mi una‰eãi. První válec se 4 v˘stuÏn˘mi krouÏky.
Druh˘ spodní pÛdní válec a první horní lisovací válec s prÛchozí stfiedovou trubkou a
5 pomocn˘mi opûrn˘mi krouÏky. Oba horní dopravní válce jsou rovnûÏ vybaveny
4 v˘stuÏn˘mi krouÏky.

Ovinování síÈovinou: Funkãnû bezpeãné, pfiímé zavádûní síÈoviny do lisovací
komory. Ovinování síÈovinou je vícenásobnû nastavitelné. Ovinování síÈovinou
stisknutím tlaãítka nebo automaticky.

Obsluha: Pfiehledn˘ ovládací panel s osvûtlenou fóliovou klávesnicí a displejem.

Centrální mazání: Automatické centrální mazání hnacích fietûzÛ. Pfii otevfiení zadní
stûny se spustí olejové ãerpadlo. 

Pneumatiky: Sériovû dodávané pneumatiky 15,0/55-17.  Na pfiání 19,0/45-17.
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Obzvlá‰È robustní konstrukce spodních válcÛ
umoÏÀuje velmi vysokou slisovatelnost.

Nastavení lisovacího
tlaku probíhá ve dvou
základních nastaveních
pro such˘ a vlhk˘ mate-
riál.
âtyfii dodateãná nasta-
vení umoÏÀují pfiesné
nastavení na konkrétní
podmínky pouÏití.
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Pfiipojení: Sériová univerzální oj s plynul˘m nastavením v˘‰ky pfiipojení. Opûrné kolo lze

podle volby namontovat vlevo nebo vpravo na oj a sklápût nahoru. Na obou stranách

schÛdky. SkfiíÀka na náfiadí je umístûná v oji.

Kloubov˘ hfiídel: Jednostrann˘ kloubov˘ hfiídel s velk˘m vychylovacím úhlem s ochran-

nou spojkou proti pfietíÏení (otáãky v˘vodového hfiídele 540 ot./min – ji‰tûní 2200 Nm).

Pohon: Vstupní pfievodovka je sériovû vybavena reverzním chodem, pfii‰roubovan˘m na

pfiíãném nosníku a tím i lehce pfiístupn˘m. Hnací fietûzy s vysoce dimenzovan˘mi

napínáky a automatick˘m mazáním fietûzu.

Sbûraã: Moderní kyvadlov˘ závûs s pruÏinov˘m odlehãením. 2,24 m ‰ífika shrabování s

odstupem prstÛ 1650 mm. 5 fiad prstÛ se 2  opûrn˘mi deskami. Sbûraã s oboustran˘m

fiízením jízdní dráhy. 

Oboustranné protibûÏné shrnovací ‰neky pro co nejvy‰‰í v˘kon bez nebezpeãí ucpání.

¤ezací ústrojí SUPERCUT: ¤ezací ústrojí s 25 noÏi a vzdáleností noÏÛ 45 mm. KaÏd˘

nÛÏ je zaji‰tûn jednotlivû a lze ho hydraulicky odblokovat. Nosník lze hydraulicky

vyklopit. NáhraÏkov˘ nÛÏ pro demontované noÏe.

Dopravní rotor: âtyfifiadé ven smûfiující dvojprstové krouÏky ve tvaru V. ·iroké sbûraãe

vedle dopravních prstÛ. Sériovû: Reverzní spínací mechanismus na vstupní pfievodovce.

Kombinovan˘ systém s pevnou komorou: Kombinovan˘ systém s 6 robustními válci

v pfiední ãásti a fietûzov˘mi una‰eãi v ãásti zadní.

První pÛdní válec se 4 opûrn˘mi krouÏky a dodateãnou dopravní li‰tou. Automatické

mazání hnacích fietûzÛ.

Ovinování síÈovinou: Funkãnû bezpeãné, pfiímé vtahování síÈoviny do lisovací komory

pomocí elektricky pohánûného válce. Ovinování síÈovinou je vícenásobnû nastavitelné.

Ovinování síÈovinou stisknutím tlaãítka nebo automaticky.

Obsluha: Pfiehledn˘ ovládací panel s osvûtlenou fóliovou klávesnicí a displejem.

Nastaveví ovinutí balíku z ovládacího pultu.

Centrální mazání: Automatické centrální mazání hnacích fietûzÛ. Pfii otevfiení zadní

stûny se spustí olejové ãerpadlo. Oboustranná mazací li‰ta pro loÏiska válcÛ.

Pneumatiky: Sériovû dodávané pneumatiky 15,0/45-17 10 PR.  Na pfiání 19,0/45-17.

ROLLPROFI 3300 L SC
Lis se zábûrem 2,20 m
a 25 noÏov˘m fiezacím
ústrojím.

Lisy s pevnou komorou 
a s řezacím ústrojím
ROLLPROFI 3300 L SC – vysoce robustní
Robustní profesionální stroj s nároãn˘m kaÏdodenním vyuÏitím v siláÏi.
PfiizpÛsobeno nárokÛm zemûdûlcÛ ve mzdû, velk˘ch podnikÛ a zemûdûlsk˘ch
sdruÏení.



15



ROLLPROFI 3300 L SC – výběr je na Vás
¤ezací ústrojí s 25 noÏi umoÏÀuje délku fiezu 45 mm. Jedineãná kvalitá fiezání!
Délku fiezu lze mûnit podle druhu lisovaného materiálu. Proto by montáÏ a
demontáÏ noÏÛ a desek dna mûla b˘t rychlá a jednoduchá.
Kanálová plechová dna lze u lisÛ Pöttinger vymûnit bez pouÏití náfiadí.  

Vyberte si:
� Plechové dno s 13  noÏov˘mi otvory
� Plechové dno s 25  noÏov˘mi otvory
� Kompletní zakrytí pfii pouÏití bez noÏÛ

16

Centrální odblokování noÏÛ
Rychlá demontáÏ noÏÛ pfii údrÏbov˘ch pracích. Na
ovládacím pultu se noÏe odblokují a lze je
demontovat bez pouÏití náfiadí.

Hydraulick˘ v˘kyvn˘ nosník noÏÛ
Technologie samosbûracích vozÛ firmy Pöttinger
nachází své vyuÏití i u lisÛ na kulaté balíky. Jednak je
to hydraulické vyklánûní a jednak moÏnost rychlé
v˘mûny noÏÛ. V˘hody tohoto zafiízení dokáÏete oce-
nit i bûhem ucpání.

Ji‰tûní jednotliv˘ch noÏÛ
KaÏd˘ nÛÏ je ji‰tûn cizím tûlesem – Novum v techno-
logii lisování balíkÛ. Spou‰tûcí váleãek na hfibetu
noÏe se povolí ze svého zaji‰tûní a uvolní cestu
cizímu tûlesu. 
Po projetí cizího tûlesa fiezacím ústrojím se nÛÏ silou
pruÏiny opût vrátí do v˘chozí polohy.

Základem lisÛ Pöttin-

ger je fiezací ústrojí

PROFICUT. 

I v nejtûÏ‰ích pod-

mínkách pracuje fiezací

ústrojí bezporuchovû.

Perfektní fiez je zárukou

lep‰ího zhutnûní a

vysoké kvality píce.

Řezací ústrojí Supercut

�� �
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ROLLPROFI 3300 L SC
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Klasická verze s pevnou sadou noÏÛ a 14 noÏi = vzdálenost noÏÛ 70 mm. Pokud
jsou noÏe demontovány, zakr˘vají otvory náhraÏkové noÏe.
V‰echny noÏe jsou ji‰tûny jednotlivû. K odblokování noÏÛ dochází centrálnû. 
K zakrytí noÏov˘ch otvorÛ mohou b˘t pouÏity sériovû dodávané náhraÏkové noÏe.

ROLLPROFI 3200 SUPERCUT  

Rotor Supercut pro 13 a 25 noÏÛ

Vysoce dimenzovan˘ rotor s fiadami dvojit˘ch prstÛ vybíhajících ven ve tvaru V.
Spirálovû uspofiádané prsty rozdûlují  lisovan˘ materiál stejnomûrnû do lisovací
komory. Píce je rotorem nucenû hnána na noÏe a tím i ãistû fiezána. Vysok˘
lisovací v˘kon bez v˘konov˘ch ‰piãek.
Vedle kaÏdého páru prstÛ se nachází ‰irok˘ sbûraã.
Pfii ucpání: Hydraulick˘ reverzní chod na vstupní pfievodovce.

ROLLPROFI 3300 Supercut

ROLLPROFI 3200 
Rotor – dvoufiad˘, 14
noÏÛ

ROLLPROFI  3300  
Rotor – ãtyfifiad˘,
13 / 25 noÏÛ

Řezací ústrojí Supercut
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ROLLPROFI  3300
¤ezací ústrojí s 25 noÏi.



ROLLPROFI 3300 Select-Control

s grafickým displejem 
Pfiehledn˘ ovládací panel s fólio-
vou klávesnicí. Pro zemûdûlce
pracující ve mzdû a sdruÏení
zemûdûlcÛ má pfiesné vyúãtování
zákazníkovi velk˘ v˘znam. Do
pamûti mohou b˘t uloÏena
data 4 zákazníkÛ.
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Pöttinger je prÛkop-

níkem v oblasti elektro-

hydraulické obsluhy.

Komfort se tím pádem

pí‰e velk˘mi písmeny.

ObsluÏné systémy jsou

pfiehlednû zkonstruo-

vány a umoÏÀují fiízení

podstatn˘ch funkcí ze

sedadla traktoru.

ROLLPROFI – 
komfortní obsluha

Ovládání
� Pfiedvolba sbûraãe, fiezacího

ústrojí a reverzního chodu.
� Nastavení ovinování balíkÛ (1 – 5 ovinutí).
� Volitelné manuální nebo automatické spu‰tûní omotávání.
� Sériové nouzové ovládání pro ovíjení síÈovinou– zapne motor ovíjení síÈovinou

a pfiivede síÈovinu do lisovací komory.
� Nouzové ovládání pro hydraulickou pfiedvolbu sériovû.
� Sbûraã, fiezací ústrojí a reverzní spínací mechanismus je moÏno pfii v˘padku

ovládacího pultu zapnout pomocí nouzového ovládání.

Kontrola
� Poãítadlo celkového poãtu balíkÛ.
� Proces ovinování kontrolují ãidla.
� Sériové zobrazení míry naplnûní.
� Zobrazuje plnûní lisovací komory vlevo a vpravo.

Lisovací tlak – variabilní nasta-
vení
Nastavení je snadné. Pro rÛzné podmínky mohou b˘t
lisy Pöttinger nastaveny velmi jednodu‰e. 
Pfienastavení lisovacího tlaku:
� Dvû základní nastavení pro such˘ a vlhk˘ materiál

a pomocí oboustrann˘ch napínacích pruÏin
blokovacích hákÛ zadní stûny.

� Pût dal‰ích variant nastavení umoÏÀuje podle
potfieby pfiesné  pfiizpÛsobení konkrétním pod-
mínkám pouÏití – pomocí závlaãky.

Ovíjení se spou‰tí teprve po dosaÏení slisovatelnosti
a optimalizovaném tvaru balíku.

�

�
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ROLLPROFI 3200 L SC

ROLLPROFI 3200 – Select-control
Komfortní elektrohydraulická obsluha s osvûtlenou fóliovou
klávesnicí.
Ovládání
� Pfiedvolba  sbûraãe nebo fiezacího ústrojí.
� Pfiedvolba sítû, provázku nebo kombinovaného ovinování.
� Sbûraã, fiezací ústrojí a reverzní spínací mechanismus je

moÏno pfii v˘padku ovládacího pultu zapnout pomocí nouzo-
vého ovládání.

Kontrola
� Poãítadlo celkového poãtu balíkÛ.
� Proces ovinování kontrolují ãidla.

Jsou zapotfiebí pouze dva jednoãinné ovládací pfiístroje  –
pfiepínání probíhá pohodlnû z ovládacího pultu.
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ROLLPROFI – 
promyšlené detaily
Ovíjení síťovinou - promyšlené řešení
SíÈovina se nucenû zavádí mezi dva válce velmi vysoko - tím nedochází k nebez-
peãí zamotání sbûraãem nebo fiezn˘m rotorem. Pro ovinování není také nutná
pfiítomnost sklízeného materiálu v dopravním kanálu.

Po ovinutí noÏová li‰ta
síÈovinu bezpeãnû
pfiefiízne a zastaví.
Samoãinné pfietaÏení
síÈoviny není moÏné.
Ovinování síÈovinou je
vícenásobnû
nastavitelné.

Provedení na poÏádání: 
DrÏák pro dal‰í cívku na
síÈovinu u variant 3120,
3150 a 3200.

Základem je správné

nastavení ovládání.

Promy‰lená fie‰ení

podporují praktiky pfii

jejich kaÏdodenní práci.

Funkce:
� SíÈovina se nucenû zavádí mezi dva lisovací válce

pomocí elektricky pohánûného válce. Tím
nedochází k nebezpeãí zamotání sbûraãem nebo
fiezn˘m rotorem. Pro ovinování není také nutná
pfiítomnost sklízeného materiálu v dopravní
kanálu.

� Ovinování sítí lze nastavit na ovládacím pultu (1 –
5 ovinutí). Tím se vÏdy dosáhne poÏadované
pevnosti ovinutí– pfienastavení pfiímo z traktoru.
(Rollprofi 3300 LSC).

� NoÏová li‰ta spolehlivû pfiefiízne síÈovinu a zastaví
ji. Îádné otrhané konce, n˘brÏ ostr˘ ohraniãen˘
fiez. Samoãinné pfietaÏení síÈoviny není moÏné.

Na pfiání je moÏno dodat  dvou‰ÀÛrové ovinovací zafiízení s ovinovací automati-
kou: Ovinování se spustí elektricky  a provede automaticky. Zaãátek a konec
ovinování je signalizován tónem houkaãky (Rollprofi 3120 / 3150).



ROLLPROFI 3300 L SC
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Zobrazení míry naplnûní
Míra naplnûní lisovací komory
se zobrazuje oddûlenû pro
levou a pravou stranu. 
Tím se lze ze sedadla traktoru
díky dobré viditelnosti rychle
informovat o hustotû balíkÛ.

Pro dlouhé pracovní dny
Rezervní síÈovina je 
v odkládacím prostoru zad-
ních v˘klopn˘ch dvefií
v˘bornû chránûna.

DÛleÏit˘ detaill
Vyhazovaã balíkÛ je rychle a
snadno odpojiteln˘, coÏ je
dÛleÏité pfii pouÏití ve
svaÏitém terénu.

Snadná údrÏba
V‰echny dÛleÏité prvky jsou
na základû daleko se otevíra-
jících ochrann˘ch krytÛ
v˘bornû pfiístupné.
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Malé velké stroje

Stroj na kvalitní siláÏ

ke zkrmování mal˘mi

zvífiaty a pro podniky 

s men‰ím poãtem kusÛ

hovûzího dobytka.

Dlouh˘, krátk˘, such˘

nebo vlhk˘ materiál se

spolehlivû slisuje do

pevn˘ch balíkÛ.

Miniaturní lis tvaruje

malé kompaktní balíky 

s ‰ífikou 63 cm a

prÛmûrem 57 cm.

ROLLPROFI MB 60 – lis na malé balíky bez
fiezacího ústrojí 
pro balíky s ‰ífikou 63 cm a prÛmûru 57 cm. 

ROLLPROFI W 55 – malá ovíjeãka 
pro balíky do ‰ífiky 70 cm a prÛmûru 60 cm.

Lisy a ovíječky pro malé balíky Pfiipojení – univerzální oj
s nastavením v˘‰ky na
ozubeném kotouãi.
RovnûÏ je moÏné pfien-
astavení délky v 10 cm
krocích, celkem 40 cm.

Sbûraã
·ífiku sbûraãe 85 cm je
moÏno pomocí dvou
sériovû dodávan˘ch
„hvûzd“ zv˘‰it na
1,25 m. 

Pohon je zaji‰Èován pfie-
vody a fietûzy. Automa-
tick˘ napínák fietûzÛ
zaji‰Èuje efektivní a bez-
poruchové pouÏití.
Otáãky v˘stupního hfií-
dele  540 ot./min.
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ROLLPROFI MB 60 – lis na malé balíky
Lisovací systém
Systém s pevnou
komorou a 19 profilov˘-
mi hliníkov˘mi válci se
siln˘mi loÏisky.
Optimální kvalita práce

Ovinování – jednoduchá
obsluha a lehk˘ chod.
MB 60 je vybavena
mechanick˘m ovíjením
síÈovinou. Poãet ovinutí
lze pfiizpÛsobit nejrÛz-
nûj‰ím druhÛm píce.
Nastavení zmûnou délky
závitu.

Nastavení lisovacího
tlaku
Lisovací tlak se nastavuje
plynule na tlakovém man-
ometru. 
Tlakov˘ manometr splÀu-
je dvû kontrolní funkce
1. Kontrola uzavírání

zadní stûny. 
2. Zobrazení lisovacího

tlaku (slisovatelnost).

Jednoduchá obsluha
Stlaãením páky se
ovíjecí stÛl uvede do
pohybu .  Sleduje se
poãet otáãek a po
dosaÏení nastaveneného
poãtu ovinutí (2 násobnû
nebo 3 násobnû) dojde
automaticky k vypnutí.
Vícenásobné ovinutí lze
provést opûtovn˘m zap-
nutím.

Ovinovací stÛl je vyba-
ven dvûmi hnan˘mi válci
a pohánûn kloubov˘m
hfiídelem  –  tím je
nezávisl˘ na rozvodu
hydrauliky. Jedním fietû-
zem dochází k pohánûní
obou válcÛ. Dva pásy
mezi válci zaji‰Èují spo-
lehliv˘ pohyb balíkÛ v
kaÏdé poloze.

Funkce 
obsluhy:
Pfiedvolba zadních v˘klop-
n˘ch dvefií nebo sbûraãe
na ovládacím pultu s
fóliovou klávesnicí. Je
nutn˘ pouze dvojãinn˘
ovládací pfiístroj.
Souãástí sériovû
dodávaného  provedení je
poãítadlo balíkÛ.

Vyhazovaã balíkÛ – Balík
se po otevfiení zadní
stûny skutálí daleko, aby
bylo zaruãeno bezpeãné
zavfiení zadní stûny.

u v‰ech druhÛ píce.
Pohání se fietûzy s auto-
matick˘m napínáním.

Dopravní rotor zaji‰Èuje
co nejlep‰í pfiedávání
píce.
Rovnomûrn˘ posun píce
do lisovacího prostoru

ROLLPROFI W 55 – ovíječka
Zafiízení pro napínání
fólie lze optimálnû pfiizpÛ-
sobit  na cívku 
s fólií.

Prsty jsou namontovány
ve 4 fiadách.
PruÏinové odlehãení
sbûraãe zaruãuje
optimální kopírování
nerovností. Dvû v˘‰kovû
nastavitelná dotyková
kola kopírají kaÏdou
nerovnost zemû.
Sbûraã je pohánûn
fietûzy, zdvihání probíhá
hydraulicky.

zaruãuje ãistû zformo-
vané balíky.
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Profesionálové pro-

vádûjí ovíjení rovnûÏ se

stolními ovíjeãkami

Pöttinger ROLLPROFI G

400 ve tfiech rÛzn˘ch

provedeních. Funkãní,

spolehlivá technika 

s jednoduchou obsluhou.

ROLLPROFI G 400 – 
dobře zavinutý

ObsluÏná jednotka  
Ovládání je pfiímo na stroji nebo ze sedadla traktoru
pfies bowdenová lanka. Je zapotfiebí jednoãinn˘
hydraulick˘ pfiípoj se zpûtn˘m potrubím oleje nebo
dvojãinn˘ pfiípoj.

Pohon
Hydraulick˘ stolní pohon s mechanicky
spfiaÏen˘m kladkov˘m pohonem zaji‰Èuje
spolehlivé vyuÏití. 3 nekoneãné pásy mezi
válci zaji‰Èují spolehlivé ovíjení i pfii neúplnû
slisovan˘ch balících.

Zafiízení pro napínání fólie  
Sériovû vyrábûné zafiízení pro napínání fólie � je
dimenzováno  pro ‰ífiku fólie 75 cm a 50 cm. Pfied-
napínání fólie je nastavitelné mezi 40 – 90%.
Na pfiání je stroj moÏno vybavit elektromechanick˘m
poãítadlem ovinutí nebo elektronick˘m poãítadlem
balíkÛ a ovinutí �.

ROLLPROFI G 400 S –
taÏen˘ stroj s naklá-
dacím ramenem
ROLLPROFI G 400 P –
stroj s tfiíbodov˘m
závûsem bez naklá-
dacího ramene
ROLLPROFI G 400 F –
stroj s tfiíbodov˘m
závûsem s nakládacím
ramenem

�

�
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Skládání
Nakládací rameno pokládá balík jemnû na zem a tím
je vylouãeno po‰kození fólie.

G 400 P – stroj s tfiíbodov˘m závûsem
bez nakládacího ramene.
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ROLLPROFI ·ífika balíku PrÛmûr- ·ífika NÛÏ Lisovací válec Ovíjení Pneumatiky 
Lisy na kulaté balíky balíku sbûraãe

3120 1,20 m 1,25 m 1,50 m – 5 síÈovina 11,5/80-15

3120 L 1,20 m 1,25 m 2,00 m – 5 síÈovina 11,5/80-15

3150 1,20 m 1,50 m 2,00 m – 5 síÈovina 15,0/55-17

3200 1,20 m 1,25 m 2,00 m 14 5 síÈovina 15,0/55-17

3300 1,20 m 1,25 m 2,20 m 25 6 síÈovina 15,0/55-17

Lis na malé balíky

MB 60 63 cm 57 cm 0,85 m (1,25 m) – 19 síÈovina 20x10.00/10

Otáãky v˘vodového hfiídele 540 ot/min

Profesionálové lisují a ovíjejí s firmou Pöt

ROLLPROFI MontáÏ Nakládací rameno Max. ‰ífika Max. prÛmûr ·ífika  Pohon
Ovíjeãky balíku balíku fólie

G 400 S Pfiipojení sériovû 1,30 m 1,60 m 500/750 mm hydraulicky

G 400 F Tfiíbodová sériovû 1,30 m 1,60 m 500/750 mm hydraulicky

G 400 P Tfiíbodová – 1,30 m 1,60 m 500/750 mm hydraulicky

Ovíjeãka mal˘ch balíkÛ

W 55 Tfiíbodová – 70 cm 60 cm 250 mm v˘vodov˘ hfiídel
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Pneumatiky V˘konová nároãnost Hydraulické Délka ·ífika V˘‰ka Hmotnost
doporuãení od kW/PS pfiípoje

15,0/55-17 37 kW/50 PS 2 jednoã. 3,70 m 2,27 m 2,08 m 1830 kg

15,0/55-17 37 kW/50 PS 2 jednoã. 3,70 m 2,48 m 2,08 m 1950 kg

19,0/45-17 44 kW/60 PS 2 jednoã. 4,35 m 2,48 m 2,41 m 2290 kg

19,0/45-17 44 kW/60 PS 2 jednoã. 3,70 m 2,48 m 2,08 m 2570 kg

19,0/45-17 55 kW/75 PS 1 jednoã.+ 1 dvojã. 4,55 m 2,48 m 2,25 m 3350 kg

11 kW/15 PS 1 dvojã. 1,95 m 1,33 m 1,15 m 510 kg

jednoã.= jednoãinn˘ 

dvojã. = dvojãinn˘

Firma Pöttinger Vám nabízí vhodné lisy s pevnou komorou pro siláÏ, suchou

píci a slámu. Ovíjeãky Pöttinger balíky pevnû a spolehlivû ovíjejí. 

Program ROLLPROFI dokáÏe splnit Va‰e nároky.

ttinger

Hydraulick˘ pohon Pásy Pneumatiky V˘‰ka válce Délka ·ífika V˘‰ka Hmotnost

jednoã.+ zpûtn˘ chod 3 20,5/8,0x10 0,83 m 3,80 m 1,87 m 1,90 m 850 kg

jednoã.+ zpûtn˘ chod 3 20,5/8,0x10 0,83 m 2,70 m 1,87 m 1,90 m 820 kg

zpûtn˘ chod 3 – 0,65 m 2,70 m 1,62 m 1,75 m 750 kg

– 2 – 0,60 m 1,35 m 0,90 m 180 kg

V‰echny údaje jsou nezávazné, rÛzná provedení v závislosti na zemi.

Slovo star˘ch praktikÛ
„Jsem pfiekvapen˘, jak lehce ROLLPROFI
3200 funguje a jak dobfie se hodí pro jízdu
na svahu. Pneumatiky s profilem polního
tahaãe ve spojení s hydraulickou brzdou a
tûÏi‰tûm, které je hodnû dole, zpÛsobují,
Ïe  je tento lis tak vhodn˘ pro jízdu po
svahu. To je pro bezpeãnost v na‰í oblasti
velmi dÛleÏité.“

Meinrad Hofer
Taxenbach, Rakousko
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ROLLPROFI Oj Kloubov˘ hfiídel Pneumatiky ¤ady prstÛ Pfienastavení

dotykov˘ch kol fiezného rotoru lisovacího tlaku

3120 v˘‰kovû pfiestavitelná na pfiání 16 x 6,5-8 – 6-ti násobné

3120 L v˘‰kovû pfiestavitelná na pfiání 16 x 6,5-8 – 6-ti násobné

3150 L v˘‰kovû pfiestavitelná sériovû 16 x 6,5-8 – 6-ti násobné

3200 LSC v˘‰kovû pfiestavitelná sériovû 16 x 6,5-8 2 6-ti násobné

3300 LSC v˘‰kovû pfiestavitelná sériovû 16 x 6,5-8 4 7-ti násobné

MB 60 v˘‰kovû pfiestavitelná – kov dopravní rotor hydraulicky

ROLLPROFI Pneumatiky Brzdy Brzdy Automatické Mazací li‰ty

15,0/55-17 AS hydraulické pneumatické mazání fietûzu

3120 na pfiání na pfiání – sériovû –

3120 L na pfiání na pfiání – sériovû –

3150 L na pfiání na pfiání – sériovû –

3200 LSC na pfiání na pfiání – sériovû –

3300 LSC  na pfiání na pfiání na pfiání sériovû sériovû

Rotor 
3200, 3300

Rotor 3300 

Dotykové kolo odní-
matelné, 3120 L,
3150, 3200

Dotykové kolo sníma-
telné 3300

Plechové dotykové
kolo MB 60

Dopravní rotor MB 60

Pfienastavení lisovacího
tlaku 3120, 3150, 3200

Varianty vybavení

MB 60 v˘‰kovû
pfienastavitelná oj

V˘‰kovû pfienastavi-
telná univerzální oj
3120, 3150, 3200,
3300

Ji‰tûní stfiiÏn˘m kolíkem
3120, 3120 L

Ochranná spojka proti
pfietíÏení 
3150, 3200, 3300

Pfienastavení lisovacího
tlaku 3300

Pfienastavení lisovacího
tlaku 60
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Ukazatel Ovíjení provázkem Vyhazovaã balíkÛ DrÏák pro Osvûtlení

naplnûní rezervní síÈovinu

mechanické na pfiání sériovû na pfiání sériovû

mechanické na pfiání sériovû na pfiání sériovû

mechanické na pfiání sériovû na pfiání sériovû

mechanické na pfiání sériovû na pfiání sériovû

mechanické – odnímateln˘ sériovû sériovû

hydraulicky – sériovû – sériovû

Automatické

napínáky fietûzu

sériovû

sériovû

sériovû

sériovû

sériovû

ROLLPROFI Zafiízení pro Poãítadlo ovinutí Elektron. poãítadlo

upínání a fiezání fólie mechanicky balíkÛ a ovinutí

G 400 S sériovû na pfiání na pfiání

G 400 S sériovû na pfiání na pfiání

G 400 S sériovû na pfiání na pfiání

V‰echny údaje nezávazné, rÛzná provedení v závislosti na zemi

Ukazatel naplnûní
3120, 3150, 3200

Zobrazení míry naplnûní
3300 pro obû strany

Vyhazovaã balíkÛ
3120, 3150, 3200

Schránka na rezervní síÈovinu
3300

DrÏák rezervní síÈoviny 
3120, 3150, 3200

Vyhazovaã balíkÛ 3300

Vyhazovaã balíkÛ MB 60

Ovíjení provázkem
3120, 3150, 3200

Ukazatel naplnûní a liso-
vacího tlaku MB 60

Osvûtlení 
3120, 3150, 3200, 3300



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 3-D konstrukce

Spolehlivé testování součástek – v novém Technologickém a inovačním centru v Grieskirchenu se simu-
lují 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. 

www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

úspû‰nûj‰í s firmou
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