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Rostlinná v˘roba prodûlala v posledních desetiletích
obrovsk˘ rozmach. ·lechtûní, hnojení, ochrana
rostlin a v˘konná technika pfiispûly velkou mûrou k
tomu, Ïe se v˘nosy za posledních 50 let ztrojnásobily.
Také podmínky pro rostlinnou v˘robu se zmûnily.
V centru pozornosti stojí trvale udrÏitelné hospo-
dafiení. 

Pöttinger provedl anal˘zu tohoto v˘voje a v˘sledky
pfievedl do praxe pod heslem “Úãinnû, ale s dÛmys-
lem” . Koncept staví na 3 pilífiích:  hospodárné, k
pÛdû ‰etrné a inteligentní zemûdûlství.

Hospodárnost: Na zemûdûlce tlaãí vzrÛstající  náklady
a on si proto Ïádá techniku, která mu umoÏÀuje dÛs-
ledné sniÏování nákladÛ. Moderní zemûdûlská techni-
ka  podporovaná efektivní prací.

·etrnost k pÛdû: ·etrnost k pÛdû je základním
principem trvale udrÏitelného zemûdûlství, která urãuje
v˘‰i v˘nosu a tím i podnikatelsk˘ zisk. Konstrukãní
detaily a funkce strojÛ a náfiadí v podstatné mífie
ovlivÀují ‰etrnost k pÛdû. Pöttinger zv˘razÀuje
velk˘m poãtem technicky promy‰len˘ch fie‰ení svojí
vÛdãí roli v oblasti  konstrukãních detailÛ a nabídky

funkcí. 

Inteligentní zemûdûlská technika: Technologie
inspirovaná elektronikou nejvy‰‰í úrovnû – zásadnû
zmûní mnoho pracovních postupÛ v zemûdûlství.
V˘sledkem “inteligentní zemûdûlské techniky” je
zv˘‰ení úãinnosti technologick˘ch postupÛ, ale také
vy‰‰í komfort a  pfiesné fiízení a kontrola stroje.
Pöttinger se touto  tematikou dÛkladnû zab˘val.
Rakousk˘ v˘robce strojÛ patfií k prÛkopníkÛm pfii
v˘voji elektronick˘ch fie‰ení.

… Úspû‰nûji s Pöttingerem

Dynamická cesta…
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Konstrukční řada středně těžkých strojů pro
traktory do 150 PS/110 kW. 
Max. pracovní hloubka 29 cm

LION 251
LION 301

Konstrukční řada těžkých strojů pro traktory do
270 PS/199 kW. 
Max. pracovní hloubka 32 cm

LION 3001
LION 4001
LION 5000
LION 6000

4

Rotační brány- LION
Víceúčelový stroj pro obdělávání půdy

Rotační brány hrají v  koncepci

zpracovávání půdy firmy výz-

namnou

roli. Vynikající kypření a dobré

promísení jsou  přednostmi toho-

to  víceúčelového stroje pro

zpracovávání půdy. Žádné jiné

nářadí nelze tak  flexibilně

používat na  zorané a nezorané

půdě. Kombinace se secími

stroji umožňuje ekonomicky

přemýšlejícímu hospodáři

racionální zpracovávání půdy.

Firma Pöttinger nabízí pro každý

druh půdy a velikost zeměděls-

kého podniku individuálně pro-

váděná.

Série LION 100 Série LION 1000

LION 301 / VITASEM A 301



Robustní stroje 

s pracovním záběrem 2,5 a

3,0 m jsou vhodnými stroji pro

zemědělce s vysokými

nároky na kvalitu, klidný

chod a vysokou  životnost.
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Závûs: Závěs s nastavitelnou délkou, dle spodních ramen traktoru. Kyvný závěs zajišťuje co nejlepší
kopírování povrchu země. Na přání je možno dodat hřídele rychlospojky kat. II nebo kat. III.

Centrální rám: Nosník odolný proti krutu s navařenou středovou přepážkou.

Hlavní pfievodovka: Nová převodovka s výměnnými koly pro traktory do 132 kW/180 PS s masivní
kovanou přírubou spojky. Pro kombinované použití s  pneumatickými secími stroji, na přání s pohonem vývo-
dovým hřídelem.

Pfienos síly: Přesná čelní ozubená kola z ušlechtilé oceli – běžící v tekutém tuku.

Rotaãní pohon: Uložení pomocí kuželíkových ložisek.

Prsty: Tvrzené prsty o síle 12 mm pro pracovní hloubku do 29 cm

Kloubov˘ hfiídel
Optimalizované vedení kloubového hfiídele pomocí
dozadu pfiesunutého vstupu pfievodovky. SníÏen˘
odklon v˘raznû zvy‰uje Ïivotnost kloubového hfiídele.
K ochranû pfievodovky je v kloubovém hfiídeli   inte -
grována ochranná spojka proti pfietíÏení. Pfii pfietíÏení
pohon vypne.

Ochranná spojka proti
přetížení

Konstrukční řada 100 LION 251/301

Promyšlené detaily…

NOVù! Pfievodovka s v˘mûnn˘mi 
koly
Pfievodovka s v˘mûnn˘mi koly má
chladící Ïebra pro nepfieru‰ované
odvádûní tepla. Podle otáãek v˘vodo-
véhohfiídele je pomocí rÛzn˘ch
v˘mûnn˘ch kol moÏno dosáhnout
otáãek mezi 185 a 527 ot./min. Co
nejlep‰í adaptace na rÛzné
intenzity zpracování pÛdy.

Otáčky konstrukční řady LION 251/301

Standardně se používá sada výměnných kol 29/36

Na pfiání   Na pfiání   Sériovû
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Robustní stroje s 

pracovním záběrem 3,0 a

4,0 m pro traktory do

184 kW/ 250 PS. Vyzrálá

technika pro všechny půdní

podmínky. I v nejtěžších

podmínkách je možno se na

tyto stroje spolehnout.

Nová pfievodovka s
v˘mûnn˘mi koly a
chladícími Ïebry pro co
nejlep‰í odvod tepla.
Ochranná spojka proti
pfietíÏení uloÏená v
olejové lázni je souãástí
pfievodovky.
Bezpeãná ochrana proti
prachu a absolutnû
Ïádná potfieba údrÏby.
Perfektní pfiizpÛsobení
otáãek rÛzn˘m pÛdním
podmínkám a intenzitû
zpracování. Pomocí
rÛzn˘ch v˘mûnn˘ch kol
moÏno dosáhnout
otáãek mezi 185 a
527 ot/min.

Promyšlené detaily…

Profesionální stroje s

pracovním záběrem 5,0 a

6,0 m a masivním sklopným

rámem. Vysoký plošný výkon

zásluhou nejvyššího přenosu

síly.

Konstrukční řada 1000 – LION 3001/4001

Závûs: Závěs s nastavitelnou délkou dle spodních ramen traktoru.
Kyvný závěs, který je součástí spřažené nápravy, zajišťuje co nejlepší
kopírování povrchu země. Rychlospojka kat. II nebo kat. III.

Centrální rám: Nosník odolný proti krutu s navařenou  středovou
přepážkou.

Kloubov˘ hfiídel: NOVĚ! Kloubový hřídel P 500 Power line s
prodlouženým intervalem mazání u křížových kloubů a posuvných
trubek.

Hlavní pfievodovka: Nová převodovka s výměnnými koly pro
traktory do 199 kW/270 P. Ochranná spojka proti přetížení je v
sériovém provedení součástí převodovky. Pohon vývodovým hřídelem
na přání – pro kombinované použití s pneumatickými secími stroji. 

Pfienos síly: Přesná čelní ozubená kola z ušlechtilé oceli – běžící v
tekutém tuku.

Rotaãní pohon: Rotační pohon s kuželíkovými ložisky.

Prsty: Tvrzené prsty o síle 18 mm pro pracovní záběr do 32 cm

Srovnávací li‰ty: Čelní srovnávací štít s možností výškového
nastavení v soustavě otvorů. Zadní srovnávací lišta s možností
vertikálního a horizontálního nastavení. Obě lišty se mohou v
přítomnosti cizích částic vychýlit směrem nahoru.

Otáčky konstrukční řady LION 3001/4001

Standardně se používá sada výměnných kol 29/36



7

Konstrukční řada 1000 se sklopným rámem – LION 5000/6000
Otáčky konstrukční řady LION 5000/6000

Třírychlostní mechanická
převodovka pro co nejlepší
přenos síly a dlouhou životnost.

Transportní poloha
Pomocí dvou rozmûrn˘ch hydraulick˘ch
válcÛ se poloviny rotaãních bran naklopí o
90° – na transportní ‰ífiku pouh˘ch 2,70 m. 
Kompaktní typ konstrukce umísÈuje tûÏi‰tû
do blízkosti traktoru.

MontáÏ: Připojení k traktoru ulehčuje sériové připojení kat. III.
Závěs s nastavitelnou délkou dle spodních ramen traktoru.

Centrální rám: Extrémně ohybatelný skříňový profil odolný proti
krutu s navařeným středovým nosníkem.

Kloubov˘ hfiídel: NOVĚ! Stranové kloubové hřídele s  ochrannou
spojkou proti přetížení P 500 Powerline s prodlouženým intervalem
mazání. Hlavní kloubový  hřídel P 600 Powerline.

Hlavní pfievodovka: Třírychlostní mechanická převodovka pro co
nejlepší přenos síly, sériový pohon vývodovým hřídelem. 

Pfienos síly: Přesná čelní ozubená kola z ušlechtilé oceli – běžící v
tekutém tuku. Dlouhodobá kvalita s tichým chodem.

Rotaãní pohon: Rozměrná kuželíková ložiska v jednodílných
ložiskovým sedlech.

Prsty: Tvrzené prsty o síle 18 mm pro pracovní záběr do 32 cm
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Při výběru materiálu nezná

Pöttinger žádné kompro -

misy. Jakostní ocel vyrobená

podle norem EU a výkovky 

z kalírenského centra

Pöttinger – poskytují

bezpečnost na mnoho let.

Vytvrzené oceli, tváření

opotřebitelných dílů pomocí

počítače a optimální

uskladnění jsou hlavními

znaky rotačních bran LION.

Kvalita automobilového
laku
Vysoká kvalita laku je
stále znovu potvrzována
objektivním
srovnávacím testem.
Pfii povrchové úpravû
prá‰kov˘m lakováním
se jedná o ekologickou
metodu lakování bez
rozpou‰tûdel,
vyznaãující se dlouhou
Ïivotností a elastiãností.
Nárazy nebo deformace
nezpÛsobují vznik trhlin.

Zpracování – pro nejtěžší 

Kvalitativní znaky

Vytvrzené oceli  – kaÏd˘
milimetr s maximální
tvrdostí
Technologie vytvrzování
je kalení celkového
prÛfiezu materiálu. KaÏd˘
milimetr s maximální
tvrdostí – v pravém
smyslu slova.
V˘sledkem jsou tvrdé a
houÏevnaté
opotfiebovatelné díly,
které jsou koncipovány
pro nejvy‰‰í namáhání.

Tváfiení opotfiebova-
teln˘ch dílÛ pomocí
poãítaãe
Konstrukce
opotfiebiteln˘ch dílÛ
urãuje rozhodujícím
zpÛsobem kvalitu a 
hospodárnost
vyroben˘ch produktÛ. 
Ve spojení s praxí
provádí firma Pöttinger
anal˘zu problému
opotfiebení strojních
dílÛ, stanovuje diagnózu
a v dal‰ím kroku
realizuje potfiebnou 
konstrukãní inovaci.
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Pfiesnost v detailu 
LoÏiskové pouzdro je
pfiivafieno ke skfiíÀovému
profilu a teprve potom
zpracováno na
obrábûcím centru CNC.
To vytváfií od kotouãi ke
kotouãi zcela pfiesné
rozvory: Záruka
extrémnû tichého chodu
a dlouhé Ïivotnosti.

Zesílené dno vany
V citliv˘ch úsecích je vana
pfievodovky zesílena
pomocí stfiedové konzoly,
ke které je pfiivafieno
loÏiskové pouzdro.

podmínky použití

LION 3001
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Rotační pohon – srdce stroje

Rotační brány lion

zaručují extrémně tichý

chod a nejvyšší stabilitu.

I v nejtěžších  podmín kách a

těžkých půdách pracují

robustní stroje spolehlivě.

Pohled na přesvědčující

techniku.

Vám poskytne jistotu.

� Silnostěnná převodová vana z jemnozrnné oceli – zvlášť odolná proti zkroucení.
� Zkosená převodová vana – půda může nerušeně odcházet pryč a tím se zabraňuje jejímu hromadění.
� Středová vzpěra v převodové vaně – dodatečné vyztužení.
� Rozměrná kuželíková ložiska v kovaných, jednodílných ložiskových pouzdrech.
� Ložiska a ozubená kola pohybující se v tekutém tuku – s trvalým mazáním.
� Čelní ozubená kola z ušlechtilé oceli. 
�  Utěsnění labyryntovým těsněním a nákružkem hřídele – naprosto spolehlivé.
	 Spodní ložisko se nachází v blízkosti unašeče prstů – odlehčení ložiska a menší opotřebení.

 Dvojité prsty silné 18 mm (12 mm u konstrukční řady 100) z vytvrzené oceli  legované bórem –

vysoká trvanlivost.
� Kované unašeče prstů z ušlechtilé oceli jsou součástí tělesa – kompletní ochrana a nemohou být poš-

kozeny kameny.
� Dvojité upevnění opěrné desky.

�

�

� �

��

� 	


 �

�

Velká vzdálenost 
ložisek

Malá vzdálenost– spodního
ložiska k uchycení prstů



11

Prsty – trvalý kontakt

Prsty rotaãních bran LION jsou zahnuté a ‰ikmo
nastavené smûrem dozadu. Tím v horním úseku
zpracování pÛdy dochází k provzdu‰Àování a
kypfiení. Ve spodním úseku pak mohou ukládat
hrub‰í ãásti pÛdy a zbytky rostlin.

Materiál: Dvojité prsty silné 18 mm (12 mm u 
konstrukãní fiady 100) z vytvrzené oceli legované
bórem. Prsty jsou vytvrzovány v celém prÛfiezu 
materiálu. KaÏd˘ milimetr je naplnûn tvrdostí!

Prsty pro setí do mulče – předbíhající pro optimální vzejití setby
Setí do mulãe a s tím spojená ochrana proti erozi 
získávají na v˘znamu. Praxe pfiitom klade
jednoznaãné poÏadavky: Zbytky úrody by mûly
pokr˘vat pouze horní úsek pÛdy. Pokud se sláma
dostane do oblasti ukládání osiva, mÛÏe dojít k
pfieru‰ení  zásobování vodou potfiebného pro klíãení
osiva. 

Pöttinger vyvinul pro tuto oblast pouÏití prsty pro
setí do mulãe. Tyto prsty mohou b˘t pouÏívány jako
pfiedbíhající � nebo vleãené �. Prsty rozdrobí od
zdola pÛdu a rozpt˘l˘ posklizÀové zbytky na povrchu
pÛdy. Jemné ãásti pÛdy se koncentrují v oblasti

osiva, hrub‰í ãásti a zbytky rostlin zÛstávají na povrchu a chrání pfied erozí. 

Prsty jsou silné 18 mm a mají oboustranné ostfií. Pfiemûna na vleãné nastavení se provede jednodu‰e a  rychle
pomocí rychlov˘mûnného systému Quick Fix nebo v˘mûnou dvojit˘ch prstÛ.

Quick fix – rychlá výměna prstů
V˘mûna prstÛ musí probíhat rychle. Na pfiání nabízí firma
Pöttinger rychlé a spolehlivé fie‰ení a sice rychlov˘mûnn˘
systém Quick fix.
Jde to tak jednodu‰e:
1. Vysuňte sklopnou závlačku a čep.
2. Vysuňte oba jednotlivé prsty.
3. Nové prsty nasuňte mezi unašeč prstů a upínací desku.
4. Zajistěte čepem a sklopnou závlačkou. Hotovo!

âep a sklopná závlaãka jsou chránûny pfied neãistotami a 
samovoln˘m povolením.

� �

Prsty mají zvláštní význam.

Záběr nože do země by měl

být optimalizován tak, aby

docházelo k rovnoměrnému

kypření.



� Nastavení hloubky – pfiesnû provedeno
Vleãen˘ válec urãuje hloubku zpracování. Nastavení se
provádí jednodu‰e pomocí soustavy otvorÛ.
Rotaãní brány mohou pfii nerovnosti terénu nebo pfii cizích
pfiedmûtech uhnout nezávisle na válci smûrem
nahoru.
Válec má vÏdy pln˘ kontakt s terénem.
To ‰etfií prsty a stroj.
� Srovnávací li‰ty – rovné pole
pfiipravené k setí
K pouÏití u nerovn˘ch terénÛ se hodí
srovnávací ‰tít. Ten umoÏÀuje usm˘kání a
vyrovnání pÛdy. Trojúhelníkov˘ profil
zamezuje hromadûní pÛdy.
Pro rovné osívané pole s jemnou drobtovitou strukturou
mÛÏe b˘t srovnávací ‰tít pfiipevnûn mezi rotaãní brány a válec.
V˘‰ku srovnávací li‰ty lze jednodu‰e nastavit.
� Boãní ‰títy – kyvné s nastavitelnou v˘‰kou
Boãní ‰títy v˘‰kovû nastavitelné pomocí li‰ty s podéln˘mi otvory zabraÀují po
stranách tvorbû hrází. Na pfiání je moÏno dodat odpruÏení boãních ‰títÛ � pro
extrémní pracovní hloubky. 
Boãní ‰títy je moÏno naklopit vzhÛru. Pro odklopení se povolí napnutá pruÏina �,
boãní ‰tít se vyklopí nahoru � a potom se pruÏina opût nechá zapadnout do
závûsu. Tím se zmen‰í transportní ‰ífika a zlep‰í se pfiístup k prstÛm pfii ãi‰tûní

nebo údrÏbû.

Kypfiiã stop traktoru – uvolnûní
zhutnûlé pÛdy
Na pfiání mÛÏe b˘t k rotaãním
branám pfiipevnûn kypfiiã stop

traktoru. Firma Pöttinger je vybavuje
pruÏinou � proti kamenÛm a cizím

pfiedmûtÛm. Pracovní hloubku je moÏno
pfienastavit bez  pfiípravkÛ. U ‰irok˘ch

pneumatik nebo jejich dvojité montáÏi mohou b˘t
také oboustrannû namontovány 2 kypfiiãe stop traktoru.

Hydraulické odlehãení rotaãních bran – jistota je jistota
Dva hydraulické válce s hydraulick˘m
akumulátorem odlehãují rotaãní brány v
pfiípadû v˘skytu pfiekáÏky. Protitlak se
pfiená‰í na válec.
Rotaãní brány se vyhnou pfiekáÏce, aniÏ by
se zmûnila poloha válce.
Hydraulick˘ tlak se nastavuje na hydraulice
traktoru a manometru.

12

Správné nastavení

�
�

Nastavení na různé

podmínky použití musí být

rychlé a snadné. Promyšlené

detaily zjednodušují úkony 

každodenní práce.

�

�

�

�

�
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Možnosti připojení:

Snižování nákladů je v zemědělství nejvyšším příkazem

a kombinací rotačních bran a secího stroje lze

dosáhnout podstatných úspor nákladů.

Hydrolift 

Hydraulické závěsné zařízení pro
secí stroje s nastavitelnou výškou
a délkou.
Omezovač zdvihu na přání.

Nástavbové zařízení pro mechanické secí stroje 

s mechanicky přenastavitelným horním ramenem. 
Horní hydraulické rameno na přání – tím je možno přenést težiště
secího stroje směrem k traktoru – chrana hydrauliky traktoru a malé
odlehčení přední nápravy. Velká světlá výška secích botek

Trojúhelník

pro pneumatické secí

stroje

LION 4001 / VITASEM A 401
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Půda není vždy jen půda. V závislosti na typu půdy nabízí firma Pöttinger široký

program válců. Jednou věcí se ale celkový program válců firmy Pöttinger

vyznačuje: Přesné zpracování a robustní konstrukce.

Prutov˘ válec: 
SníÏená hmotnost pro zpracování such˘ch,  nelepiv˘ch
pÛd. 9 siln˘ch prutÛ zaji‰Èuje optimální zpûtné zpevnûní.
Prutov˘ válec je moÏno obdrÏet v provedeních o
prÛmûrech 420 mm. Prutov˘ válec je nenároãn˘ na
údrÏbu.

Pûchovací válec:
Pûchovací válec je víceúãelov˘m zafiízením a proto se
hodí pro v‰echny druhy pÛdy. Válec zanechává
optimálnû  zpevnûné lÛÏko a kyprou, jemnou pÛdu v
horizontu pro setí. ·krabky jsou umístûny tûsnû nad
horizontem  zpracování. Tím se i pfii vlhk˘ch pod-
mínkách nemohou  zvedat Ïádné zemní desky  –
optimální vzlínavost pro úspû‰né setí zÛstává
zachována. ·krabky je moÏno nastavit centrálnû i
jednotlivû, pfii ãi‰tûní je lze snadno vyklopit pryã.
Tvrzené plechy ‰krabek je moÏno pfietáãet a tím
prodlouÏit jejich Ïivotnost.
PrÛmûr válce je: 420 nebo 500 a 550 mm. Zuby jsou
vytvrzeny ve vytvrzovacím centru firmy Pöttinger v
Landsbergu – tím je zaruãena dlouhá Ïivotnost.
·krabky s ochrannou vrstvou na pfiání.

Zakfiiven˘ pûchovací válec: 
Zuby jsou rozvedeny doleva a doprava. Tento válec je
vhodn˘ pro tûÏké, jílovité pÛdy. V˘sledkem je hluboké
zpûtné utuÏení s kypr˘m rozmûlnûním v horním horizontu
pÛdy.
·krabky zabraÀují zalepování válce. PrÛmûr 525 mm.

Pûchovací válec s bfiity:
Po stranách uzavfiené pûchovací prstence pro pásové
zpûtné zpevnûní. Ideální pro kamenité ãi vlhké podmínky
a pro velké mnoÏství organické hmoty.
PrÛmûr 550 mm.

Spirálov˘ válec:
Vhodn˘ pro lehké pÛdy s hrubou hroudou. Spirála ve
tvaru klínu má vynikající pûchovací úãinek. Povrch
zÛstává vzdu‰n˘ a kypr˘. ·krabky ve tvaru hvûzdy
zaji‰Èují i pfii  vlhk˘ch pÛdách spolehlivé samoãi‰tûní.
Provedení z dut˘ch ocelov˘ch spirál siln˘ch 50 x
50 mm, které se sbíhají smûrem do stfiedu. PrÛmûr
válce 455 mm.
NiÏ‰í hmotnost neÏ pûchovací válec.
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Příslušenství LION

Typ Vnûj‰í prÛmûr PouÏití pfii PouÏití pfii 
v mm vlhkosti pÛdy vlastnostech pÛdy

suchá stfiední vlhká lehká stfiednítûÏká
Prutov˘ válec                              420 � � � �

Pûchovací válec 420 / 500 / 550 � � � � � �

Tvarovan˘ pûchovací válec 525 � � � �

Pûchovací válec s bfiity 550 � � � � � �

Spirálov˘ válec 455 � � � �

Druh válce a možnosti použití

LION 3001/ Pěchovací zubový válec
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Program pro každou 

Firma Pöttinger se získáním závodu na výrobu secí techniky

v Bernburgu (Německo) stala významným evropským

výrobcem secí techniky.

Secí stroje firmy Pöttinger přesvědčují perfektní funkčností,

provozní spolehlivostí a výkonností.

Unikátní dávkovací systémy, rovnoměrné ukládání osiva a

pohodlná obsluha patří k hlavním znakům secí techniky od

firmy Pöttinger. To jsou záruky vysokého výnosu a

ekonomického úspěchu.

VITASEM

Pneumatické secí stroje pro setí
do mulče s  pracovním záběrem
od 3,0 do 4,0 m.

VITASEM 250
VIATSEM 300
VITASEM 400

VITASEM A 

Mechanické nástavbové secí
stroje s pracovním záběrem od
2,5 do 4,0 m.

VITASEM 251 A
VITASEM 301 A
VITASEM 401 A

Mechanické secí stroje
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secí technologii

AEROSEM

Pneumatické nástavbové secí
stroje s pracovním záběrem od
3,0 do 6,0 m.

AEROSEM 300
AEROSEM 400
AEROSEM 3000
AEROSEM 4000 / 4500
AEROSEM 6000

AEROSEM F

Pneumatické secí stroje 
s čelním zásobníkem a 
s pracovním záběrem 5,0 a 6,0 m

AEROSEM 5000 F
AEROSEM 6000 F

TERRASEM

Pneumatické secí stroje pro setí
do mulče - tažené: Pracovní
záběry 3,0 a 4,0 m.

TERRASEM 3000 T
TERRASEM 4000 T
TERRASEM 6000 T

Pneumatické secí stroje



VITASEM A
Nástavbové secí stroje

Nástavbové secí stroje je moÏno rychle a snadno
pfiipojit a odpojit. Pfii práci na poli se secí stroj vÏdy
opírá pfiímo o válec. Rotaãní nebo kompaktní brány
se mohou stále volnû pohybovat a jsou
odlehãovány.
Pfii nasazení na rotaãní nebo kompaktní brány leÏí
tûÏi‰tû extrémnû vpfiedu. Dodateãná váha secího
stroje na pfiívûsu zaji‰Èuje optimální zpevnûní pro
seÈové lÛÏko.

Na pfiání hydraulick˘ zvedací válec naklání secí stroj
pfies stroj na zpracování pÛdy. Nejlep‰í pfienos
zatíÏení smûrem k traktoru. Velká svûtlá v˘‰ka secích
botek umoÏÀuje samostatné pouÏití stroje na
zpracování pÛdy.

VITASEM 
Mechanické secí stroje

Závûs – 

Dalším příkladem inovační techniky zpracování půdy je řada

VITASEM firmy Pöttinger. Srovnávací testy renomovaných

zemědělských časopisů dokazují sílu secí techniky firmy

Pöttinger. Secí stroje bodují obzvlášť přesným přiváděním a

dávkování osiva, rovnoměrným ukládáním osiva a pohodlnou

obsluhou. Přesné setí – úspěšná sklizeň.

Přesněji, rychleji a racionálněji: právě u secí techniky má tato

často citovaná zásada zvláštní význam. Aby jí bylo možno

dostát, spojují vzájemně sladěné secí kombinace firmy

Pöttinger optimálně více požadavků v jednom stroji.

Pomocí rychlouzávûru je moÏno v okamÏiku provést montáÏ nebo demontáÏ strojÛ VITASEM A.

18
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Závûsné secí stroje VITASEM 
Tyto závûsné secí stroje je moÏno pouÏít samostatnû
nebo v kombinaci s rotaãními branami. Stabilní
rámová konstrukce odolává ve‰kerému zatíÏení.
Vysévací skfiíÀ je v blízkosti závûsu – tûÏi‰tû leÏí vÏdy
daleko vpfiedu a tím odlehãuje hydrauliku traktoru. 
Kola (6.00-16 – VITASEM 400 10.00/75-15.3) se
rovnûÏ nacházejí v blízkosti tûÏi‰tû stroje. Rozmûrná
kola  pfiebírají pohon secí hfiídele a omezují tlak stroje
na pÛdu.

spolehlivé spojení

VITASEM A – optimální umístûní pohonu
U nástavbov˘ch secích strojÛ bûÏí ostruhové kolo � uvnitfi ‰ífiky stroje. Tím je umoÏnûn rovnomûrn˘ pohon.
Velk˘ prÛmûr kola zaji‰Èuje spolehliv˘ pohon. Ostruhová kola mohou b˘t na souvrati traktoru hydraulicky
zvednuta.

Tfiíbodov˘ závûs (kat. II) s v˘kyvnou nosnou hfiídelí
zaji‰Èuje rychlé spfiaÏení a zlep‰ené pfiizpÛsobení se
terénu.

�
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Unikátní dávkování osiva je zvláštním znakem secích

strojů VITASEM.

Výsevní válečky jsou vhodné pro všechny druhy osiva.

Tři vzájemně posunuté řady žlábků (3 x 12 žlábků)  dávkují přesně

a rovnoměrně. Boční pohon může otáčky hřídele secího stroje

snížit na polovinu.  Multifunkční secí systém pracuje při každém

osivu  precizně – perfektní výsevek od 0,7 kg do 400 kg/ha.

Odebírání osiva probíhá přímo z násypného trychtýře. Tím je i při

jízdě do kopce zajištěný rovnoměrný výsev.

MULTIFUNKČNÍ SECÍ SYSTÉM
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Jedinečná technika výsevu

Redukovan˘ v˘sev (na pfiání)
K tomu se pouÏívají kryty v˘sevního koleãka se
západkou.
V˘sevní mnoÏství se pfii stejn˘ch otáãkách hfiídele
podstatnû sníÏí.
Vhodné pro obilí s omezen˘m v˘sevem, napfi. hybridní
obilí.
V˘sevek do 60 kg/ha.

SníÏen˘ v˘sev
VloÏky zakr˘vají dvû fiady ÏlábkÛ v˘sevního koleãka a
omezují mnoÏství osiva na tfietinu.
Redukãní vloÏky je moÏno namontovat rychle a bez
pouÏití náfiadí.
Vhodné pro drobné osivo jako hofiãice, svazenka . . .
V˘sevek do 15 kg/ha.

Dolní výsev

Horní výsev

U drobného osiva se vloÏky nasunou pfies trojdílné
v˘sevní koleãko a zmûní se smûr otáãení hfiídele.
Malá podávací kor˘tka na zadní stranû Ïlábku
v˘sevního koleãka odeberou jen jedno zrnko a
nechají ho pfies hlavu padnout do v˘sevního
trycht˘fie – princip setí jednotliv˘ch zrn.
Vhodné pro drobné osivo jako fiepka, jetely, mák…
V˘sevek je 0,7 aÏ 4 kg/ha.

Normální v˘sev
Vût‰inu druhÛ osiva je moÏno vysévat pomocí
dolního v˘sevu.
Vhodné pro obilí, hrách, sóju…
V˘sevek do 400 kg/ha.
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Zásobník osiva – strmé stûny �
Pfiesné pfiivádûní osiva k váleãkÛm – poÏadavek praxe. Úhel sklonu zásobníku
by mûl b˘t minimálnû 40°. U strojÛ VITASEM jsou stûny zásobníku tak strmé,
aby i bez pouÏití míchací hfiídele spadlo kaÏdé zrno k vysévacím elementÛm.

� Tvarované sklopné víko chrání plnû pfied de‰tûm. Plniã drÏí víko otevfiené a

zavfiené. Smûrové pfiepáÏky uvnitfi zásobníku zamezují pfiíãnému pohybu zrn pfii
‰ikmé jízdû.

� Nízká v˘‰ka plnûní usnadÀuje plnûní zásobníku. Na pfiání je moÏno dodat
násypn˘ mÛstek se zábradlím a stupaãkou.

Teleskopické semenovody – optimální kvalita materiálu
Dvoudílné teleskopické semenovody � se skládají z umûlohmotné trubky a
trubky z nerezové u‰lechtilé oceli. Touto kombinací se znatelnû minimalizuje
statické nabíjení osiva. Ramena secí botky vyrobená ze silné ocelové trubky
vykazují extrémní stranovou stabilitu.

Technika, která přesvědčuje

V německém závodu na

výrobu secí techniky v

Bernburgu se vykonává

precizní práce typická

pro střední Evropu. Při vývoji

se dbá na různé podmínky

použití. Nové, praktické

detaily prokázaly vysokou

kompetentnost secího

stroje VITASEM.

Objem:
VITASEM 250 / 251 A 410 l
VITASEM 300 / 301 A 510 / 700 l
VITASEM 400 / 401 A 720 / 1000 l

VITASEM A
Hydraulické vyzvedávání – tûÏi‰tû k traktoru
Hydraulick˘ zvedací válec naklápí secí stroj pfies
nástroj na zpracování pÛdy. Velká svûtlá v˘‰ka secích
botek, v˘born˘ pfienos tûÏi‰tû smûrem k traktoru.

�

�

�

�

Ukazatel naplnûní 
zásobníku je souãástí 
sériové v˘bavy.



Pfievody – plynulé
bezstupÀové v olejové
lázni
Plynulá pfievodovka v
olejové lázni pracuje i
pfii nízk˘ch otáãkách bez
nárazÛ. Tím je zaruãeno
rovnomûrné
rozmísÈování osiva.
Rychlé, plynulé

nastavení posouváním pfievodové páky na boku
motoru. Jemná stupnice umoÏÀuje pfiesnou zmûnu
vstupních otáãek.
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Trycht˘fiová vyústûní – odvod aÏ
do posledního zrna
Trycht˘fiová vyústûní nad
v˘sevními váleãky zpÛsobují úplné
vyprázdnûní zásobníku osiva.
Tímto uspofiádáním je i pfii jízdû po
svahu zaji‰tûno rovnomûrné
sypání do v˘sevních elementÛ. I
drobné osivo je pfiesnû pfiivádûno

aÏ do posledního zrna.

Unikátní kyvná míchací
hfiídel
vhodná pro extrémnû
‰patnû  pohybující se
osivo – Ïádná tvorba
klenby (napfi.: travní
semena).
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VITASEM – Promyšlená 

“Jednoduchá obsluha”

tak zní heslo firmy Pöttinger.

Praktické detaily při ovládání

stroje ulehčují  každo denní

práci. Od zkoušky nastavení

vysévaného množství přes

použití stroje až k

vyprázdnění zbylého osiva –

promyšlený  koncept.

Veškeré nastavování je

možno provést z boku nebo

na zadní straně stroje.

Elektronický ovládací panel

Multi tronic pro snadné

ovládání a kontrolu secího

stroje.

Zkou‰ka v˘sevku
� K protáčení se sklopí násypky výsevních trubek.

� Vsunout otočné misky pod násypky.

� Zadat požadované otáčky na ovládacím panelu Multitronic.

� Uzavřít pomocí přiložené kliky.
Počítač akusticky signalizuje konec výsevní zkoušky.

� Po uzavření jsou misky zataženy dozadu, vyprázdněny a sklopeny nahoru.

Výsevní zkoušku je možno provádět bez nadzdvihnutí stroje – pohon pojezdového kola s volnoběhem.

Nastavení mnoÏství osiva

Obsluha před použitím

Rychlé, plynulé nastavení posouváním převodové páky � na boku
motoru. Jemná stupnice umožňuje přesnou změnu vstupních otáček.

Výměnou dvou unášecích kroužků na výstupu převodovky � je možno
zredukovat otáčky výsevní hřídele o 50 % nebo přenastavit na horní
výsev.

�

�

� � � � �
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koncepce obsluhy

Ovládání – ovládací panel Multitronic (na pfiání) 
Pohodlná, elektronická ovládací jednotka usnadňuje ovládání stroje a zaručuje důs-
lednou kontrolu.
Funkce:

Obsluha během použití

Vyprázdnûní osiva 
Perfektně vyřešené je i vyprázdnění zbylého osiva. Protože
je dávkovací systém uspořádán centrálně pod trychtýřovitý-
mi vyústěními, otevřou se jednoduše klapky ve dnu � a
osivo spadne bezezbytku do obou van.

Obsluha po použití

Pfienastavení tlaku botek � – Tlak botek se
nastavuje centrálně na boku klikou. Pomocí připojení spodním
lankem panuje i při vychylujících se botkách stejnoměrný tlak.
Na přání je možno dodat hydraulické nastavování tlaku botek.
Botky mohou být přenastaveny i jednotlivě pomocí západky,
např. botky za koly traktoru.
Znamenák � – Poloautomatický znamenák s intervalovým
přepínáním umožňuje snadnou obsluhu z kabiny traktoru. Na
přání hydraulické sklápění pro absolutní pohodlí.

Odpojování v˘sevní hfiídele� – Odpojování pomocí závlaček 
(od 3 m strojů) pro jednostranné setí do řádků. Výsevní hřídel je možno pomocí
rychlouzávěrů snadno demontovat. 

� Hektaroměr a měření 
částí ploch 

� Ukazatel rychlosti
� Přepínání vodící dráhy

� Kontrola výsevku
� Na přání: Kontrola funkce 

výsevní hřídele a hlášení o 
prázdném zásobníku.

�

�

��

��

Kolejové fiádky
Rytmy přepínání kolejových řádků se nastvují na ovládacím panelu Multitronic.  Automatické přepínání se
spouští pomocí zpožďovače při vytažení stroje na konci pole.

�

�
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Secí stroje AEROSEM lze rychle a snadno agregovat 
Se strojem pro zpracování pÛdy. Trojúhelník s
oboustrann˘mi rychlouzávûry zaji‰Èuje bezpeãnou
agregaci.
Secí stroj se na obou stranách odstaví na vzpûry.

AEROSEM
Pneumatické secí stroje

Závěs – 

Výnos je ovlivněn přesným ukládáním osiva. Nedělitelně

s rovnoměrným ukládáním osiva je spojen cíl omezení

ztrát osiva. Při vysokých nákladech na kvalitní osivo má šetření

zapříčeněné zlepšeným rozmísťováním osiva enormní význam pro

ekonomiku daného zemědělského podniku. Konstrukční řada

neuma - tických secích strojů AEROSEM je na tyto požadavky

praxe  optimalizována a významnou měrou tak přispívá k

hospodárnému používání.

Zásobník osiva – flexibilní dávkování
Zásobník osiva je umístûn tak, aby se hmot-
nost
pfiesunula do co nejvût‰í blízkosti traktoru.
Tím
se více zatíÏí pfiední náprava traktoru a
zlep‰í jeho fiiditelnost.

Velk˘ zásobník osiva chránûn˘ proti prachu a
de‰ti je vybaven kovov˘m víkem. U série 1000
v provedení skládacího víka. Pfiední ãást víka je moÏno pro kontrolu otevírat.
Nízká v˘‰ka plnûní a velk˘ otvor usnadÀují plnûní zásobníku. Hodí se i pro plnûní
osiva
pomocí systému BigBag nebo ‰neku. Nakládací plo‰ina umoÏÀuje pohodlné plnûní
(u sérií Aerosem 300 a 400).

Pro pfiivádûní osiva se v zásobníku nachází hfiídel. V závislosti na struktufie
osiva mohou b˘t míchací elementy vyjmuty bez pouÏití
náfiadí. 

Objem:
AEROSEM 300 /400 1000 l
AEROSEM 3000/4000/4500/6000 1400 l
AEROSEM 5000/6000 F 1600 l (+ 700 l)



27

spolehlivé spojení

Pohon dávkování � – poddajn˘
Ostruhové kolo bûÏí uvnitfi ‰ífiky stroje. Tím je umoÏnûn rovnomûrn˘
pohon. PrÛmûr kola o velikosti 75 cm zaji‰Èuje mal˘m prokluzem
poddajnost pohonu. 
Na pfiání je moÏno obdrÏet hydraulické vyzvedávání ostruhového kola.

Li‰ta secích botek � – nejlep‰í kvalita materiálu
Li‰ta je vyrobena z trubkového profilu odolného proti krutu.
Vzdálenost mezi pfiední a zadní fiadou secích botek je 35 cm.
Tím nedochází pfii velkém mnoÏství rostlinn˘ch zbytkÛ k ucpávání.

Pfievody – plynulé 
bezstupÀové v olejové lázni
Plynulá, bezstupÀová 
pfievodovka v olejové lázni
pohání tfiídílné dávkovací
koleãko. To pak pfiivádí
osivo do proudu vzduchu.
Pomocí této pfievodovky
dochází i pfii niÏ‰ích

otáãkách dávkovací hfiídele k rovnomûrnému
rozmísÈování osiva.

�

�

�



Zpûtné pfiivádûní
osiva
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AEROSEM
Pneumatické secí stroje

Výsevní ústrojí

Výsevní ústrojí
V˘sevní ústrojí se skládá z 2 x 12 pfiesazen˘ch
ÏlábkÛ.
Na kaÏdé stranû je po 24 Ïlábcích pro jemn˘ v˘sev
osiva �.
Hnací hfiídel dávkovacího kola lze snadnû a rychle
posunout. Tak je moÏno zapínat nebo vypínat Ïlábky
pro hrub˘ nebo jemn˘ v˘sev osiva �.
Îlábky odebírají plynule osivo ze zásobníku � a
pfiivádûjí ho pfiímo do stfiedu stoupajícího proudu
vzduchu �. Velk˘ ventilátor s tich˘m Chodem � je
pohánûn v˘vodov˘m hfiídelem nebo hydromotorem.
Rozdûlovací hlava má aÏ 40 v˘stupÛ �.

Vysoké ceny osiva si vyžadují ekonomicky fungující výsevní

systémy. Požadované množství osiva je třeba přesně vysít, od

1,7 kg do 459 kg na hektar. Přesné ukládání osiva je klíčem k

ekonomickému úspěchu se zajištěným výnosem a rostoucí

kvalitou.

Doprava ‰etfiící klíãky
Dávkovací váleãky navádûjí
zrno doprostfied
stoupajícího proudu
vzduchu. Tím nenaráÏí zrno
na stûny trubek. Klíãivost
zrna zÛstává zachována.
Velk˘ objem vzduchu a
jeho malá rychlost chrání
osivo pfied po‰kozením a
ztrátou namofiení.

�

�

�

�

�

�
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– v centru kvality

Hydraulick˘ pohon
ventilátoru 
Hydraulick˘ pohon �

zlep‰uje uÏivatelsk˘ komfort
a ovladatelnost ventilátoru. 
U traktorÛ se systémem
Load sensing (na pfiání) je
ãerpáno pouze potfiebné
mnoÏství oleje.
Kryt proti prachu � je
souãástí sériové v˘bavy.

�

�



AEROSEM – 

Adaptace na nejrůznější

podmínky použití klade

velké nároky na techniku.

Uživatelský koncept secích

strojů AEROSEM umožňuje

jednoduché přenastavování

pracovních nástrojů. 

K pohodlné obsluze a  kontrole

slouží elektronický ovladací

panel  Multitronic.

V˘sevní zkou‰ka 
1. Pro výsevní zkoušku se zavěsí kbelík pod dávkovací 

váleček.

2. Otevřít klapku.

3. Zadat požadované otáčky na ovládacím panelu 
Multitronic.

4. Uzavřít pomocí kliky. 

5. Počítač akusticky signalizuje konec výsevní zkoušky.

Obsluha před použitím

Nastavení mnoÏství osiva
Rychlé, plynulé nastavení
posunutím převodové páky.
Jemná stupnice umožňuje přes-
nou změnu výsevního množství.
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Jednoduchá obsluha

Ovládání pomocí elektronického panelu Multitronic 
Tato pohodlná, elektronická ovládací jednotka usnadňuje ovládání stroje a
zaručuje důslednou kontrolu.

Obsluha během použití

Vyprázdnûní osiva 
Centrálně pod výsevním válečkem se nachází výstupní otvor. Otevřením uzávěru vypadává osivo výpustí.

Obsluha po pouÏití

Pfienastavení tlaku botek – Tlak botek se nastavuje centrálně na boku
vřetenem. Pomocí připojení spodním lankem je i při  vychylujících se botkách
stejnoměrný tlak. Na přání je možno dodat hydraulické nastavování tlaku botek.
Botky mohou být přenastaveny i jednotlivě pomocí západky např. botky za koly
traktoru.

Vícenásobné pfienastavování mnoÏství osiva s hydraulick˘m
ovládáním – během jízdy je možno nastavit větší množství – to umožňuje
adaptaci množství osiva na specifickou plochu. 

� Hektaroměr a měření 
dílčích ploch 

� Ukazatel rychlosti
� Přepínání vodící dráhy
� Asistence při protáčení

Dodatečně: Kontrolní funkce otáček
ventilátoru, hlášení o prázdném
zásobníku a otáček výsevní hřídele.
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Pfiepínání kolejov˘ch fiádkÛ
Rytmy přepínání kolejových řádků se nastavují na ovládacím

panelu Multitronic. Magnetické klapky zablokují  oboustranně až 3 semenovody.
Osivo se opět vrátí do zásobníku. Tím se docílí úspora osiva až 6 %.

Hydraulick˘ znamenák
Hydraulické sklápění umožňuje pohodlnou obsluhou na souvrati nebo
u sloupů. Zesílené znamenáky jsou zajištěny střižnými kolíky. Disky
znamenáku o průměru 40 cm pracují i v pevných půdách bezchybně.
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U pneumatick˘ch strojÛ pfiipojen˘ch za traktorem s
velk˘m pracovním zábûrem se ãasto pfiekraãují
maximálnû pfiípustná zatíÏení nápravy. Tím se pfiední
náprava stává nefiíditelnou. U strojÛ s ãelním
zásobníkem je zásobník zároveÀ protizávaÏím pro
pfiední nápravu. Zmen‰en˘ tlak na pÛdu a spolehlivá
jízda ve svaÏitém terénu mimo to mluví pro stroje
AEROSEM F od firmy Pöttinger.

MontáÏ 
Agregace je podstatnû
ulehãena pomocí
rychlospojkov˘ch systémÛ.
V˘sevná li‰ta mÛÏe b˘t
napojena na sklopná zafiízení
pro zpracování pÛdy.

Secí stroje s čelním 

zásobníkem

Dávkovací ústrojí
Stroje AEROSEM F mají dvû
dávkovací skfiínû � s
v˘sevními koleãky pro hrubé a
jemné dávkování.
Plnûní – universální
âelní zásobník se mÛÏe
snadnûji plnit dopravním
‰nekem a systémem BigBags.
Nejvût‰í v˘hodou je plnûní se
sklápûãem.
V˘‰ka plnûní je pouh˘ch 128 cm.
Ventilátor je pohánûn v˘vodov˘m hfiídelem a vratn˘m soukolím. U traktorÛ bez
ãelního v˘vodového hfiídele je k dispozici také hydraulick˘ pohon ventilátoru �.
Ventilátor je tak velik˘, Ïe i pfii poklesu otáãek dokáÏe bez problémÛ zásobovat
rozdûlovací hlavu.

Agregace a pohon

�

�

Profesionální stroje pro osevání velkých ploch. Secí stroj

AEROSEM má zásobník osiva, ventilátor a dávkovací zařízení

umístěno před traktorem. Na zadní straně se nachází pouze

rozdělovací hlava, semenovody, výsevní lišta a systém botek.

Podstatnými klady systému jsou rovnoměrné rozdělení

hmotnosti a o 20 % nižší potřeba výkonu.

Řidič traktoru má podstatně lepší přehled o prvcích stroje než

u strojů připojených za traktorem.
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Pohon a rozvod – vysoce v˘konn˘
Dávkovací ústrojí je ovládáno ostruhov˘m kolem �. Ostruhové
kolo bûÏí v oblasti v˘sevní li‰ty. Mûfiící impulzy jsou zpracovávány
elektronick˘m ovládacím panelem a pfiedávány plynule
nastavitelnému motoru. PoÏadované mnoÏství vysévaného
materiálu je moÏno mûnit z kabiny fiidiãe traktoru.
Rozdûlování osiva
Dvû rozdûlovací hlavy na v˘sevní li‰tû rozdûlují osivo pfiesnû v
celém pracovním zábûru. Pfiepínáním kolejov˘ch fiádkÛ se auto -
maticky  zredukuje mnoÏství v˘sevku a opût posune do proudu
vzduchu. Tím se docílí úspora osiva aÏ 6 %.
Sklapování
Pro dopravu po silnici se v˘sevní li‰ta hydraulicky sklopí.

�

AEROSEM F 5000 / 6000



Kultivátory – pfiesné
zpracování
PoÏadavek praxe: Rovné zpracování povrchu s
odkládáním jemné zemû pro stejnomûrné vzcházení
osiva. Firma Pöttinger proto nabízí jako kultivátory
alternativnû lopatkové brány nebo diskové brány.

OdpruÏené lopatkové brány v dvoufiadém
uspofiádání. Brány s lehk˘m tahem jsou obzvlá‰È
vhodné pro lehké pÛdy. PruÏiny � zaji‰Èují perfektní
kopírování pÛdy a ochranu pfied kameny.
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TERRASEM 
Secí stroj pro setí do mulče

V segmentu secí techniky pro malé a střední podniky ovládají

trh koncepty s tříbodovou agregací k traktoru. Následek: Vysoká

vlastní hmotnost s velkým zatížením náprav nebo u samostat-

ných vozidel podstatné prod-loužení konstrukční délky. Tím je

většinou nevyhnutelné škodlivé utužení půdy. Nový stroj TER-

RASEM firmy Pöttinger je jiný: Krátká a snadno  ovladatelná

konstrukce s unikátním pneumatikovým packer válcem. 

Univerzální stroj je možno používat jak pro setí do mulče, tak i

pro běžné setí.

Nový koncept 

Dvoufiadé diskové brány s lehk˘m tahem a s
24 hladk˘mi disky. Univerzální brány je moÏno
pouÏívat také u tûÏk˘ch pÛd a velkém mnoÏství
zbytkÛ rostlin. 4 mm silné disky jsou nenároãné na
údrÏbu, s  gumov˘m uloÏením a o prÛmûru 510 mm
kypfií pÛdu jen na povrchu a v secím horizontu
zanechávají optimálnû strukturovanou jemnozem. 
Disky jsou vedeny dvoufiad˘mi radiálnû axiálními
loÏisky. 
LoÏiska bûÏí v olejové lázni – jsou bezúdrÏbová.

�

Trvalá ochrana pfied kameny
Disky jsou namontovány na silnostûnném
ãtyfihranném hfiídeli (SG 50). âtyfii pfiiloÏené gumové
tlumiãe � o prÛmûru 40 mm umoÏÀují pfii v˘skytu
kamenÛ ochranu diskÛ. Tato trvalá ochrana je
absolutnû bezúdrÏbová!
Kypfiící nástroje jsou hydraulicky nastavitelné a
umoÏÀují tak plynulé nastavení hloubky.

�
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TERRASEM od firmy Pöttinger

Agregace – promyšleně a rychle
Pfiívûsné rameno zaji‰Èuje jednoduché zavû‰ení na spodní rameno nápravy.
TaÏné zafiízení je spojeno s ojí pomocí robustního otoãného kloubu s axiálním
vyrovnáním.
Dlouhá taÏná oj umoÏÀuje úhel rejdu aÏ do 90°, i pfii sdruÏen˘ch nebo ‰irok˘ch
pneumatikách.
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Oddělený podvozek byl

nahrazen kombinovanou

packerovou a podvozkovou

jednotkou. Tím mohla být

konstrukční délka stroje

podstatně zkrácena.

Následek: lepší

manévrovatelnost a nižší

hmotnost.

Unikátní pneumatikový
podvozek s packerem
PouÏití na poli:
Aby se na poli vytvofiil dostateãn˘ pfiítlak, jsou vnitfiní a vnûj‰í páry kol pevnû
spojeny. Tím nesou na souvrati v‰echna kola hmotnost stroje. Systém chránící
pÛdu, kter˘ pfiedchází ‰kodlivému utuÏování pÛdy. Na kaÏdou ‰ífiku pneumatiky
bûÏí 3 v˘sevní fiádky.

Doprava po silnici:
Pro dopravu po silnici je moÏno vnitfiní a vnûj‰í páry kol rozpojit. Vnûj‰í páry kol
nesou hmotnost celého stroje, vnitfiní páry kol jedou bez zatíÏení po terénu. Tím
je moÏno podstatnû zv˘‰it rychlost jízdy po silnici.
Páry kol mohou b˘t vybaveny hydraulicky nebo pneumaticky ovládan˘mi
brzdûn˘mi nápravami, coÏ pfii vysoké jízdní rychlosti (40 km/hod) umoÏÀuje
bezpeãné brzdûní stroje.
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Dávkovací systém, firmy

Pöttinger je koncipován pro

nejvyšší přesnost při

dávkování osiva. Přesné

vysévání u nejrůznějších

druhů osiva a v nejtěžších

pracovních podmínkách.

Dávkovací ústrojí – nejvyšší přesnost

Dávkovací ústrojí je u strojÛ fiady Standardline pohánûno ostruhov˘m kolem.
PoÏadované vysévané mnoÏství je moÏno mûnit z kabiny fiidiãe traktoru pomocí
plynulé nastavitelného pfievodu v olejové lázni. 
Na pfiání je moÏno dodat elektrické nastavování mnoÏství v˘sevku.
U strojÛ fiady Profiline probíhá dávkování osiva elektricky, podobnû jako u stroje
AEROSEM s ãelním zásobníkem.
Souãástí v‰ech strojÛ fiady TERRASEM je osvûdãené v˘sevní ústrojí AEROSEM. 
Ventilátor – vysok˘ obûh vzduchu
Ventilátor je pohánûn hydraulicky, s otáãkami 3000 ot./min. Velké mnoÏství
vzduchu zásobuje i pfii poklesu otáãek aÏ do 500 ot./min dávkovací zafiízení, aniÏ
by byla ovlivnûna pfiesnost vysévání. 
RozmísÈování osiva – ‰etrné vysévání
Rozdûlovací hlava se nachází na speciálnû vytvarované zadní stûnû v˘sevní
skfiínû.
Tím se nezmen‰uje objem zásobníku osiva.
Rytmy pfiepínání kolejov˘ch fiádkÛse nastavují na elektronickém ovládacím
panelu Multitronic. Magnetické klapky zablokují oboustrannû aÏ 3 semenovody.
Osivo se opût vrátí do zásobníku. Tím se docílí úspora osiva aÏ 6 %.
Zásobník osiva
Velk˘ zásobník osiva chránûn˘ proti prachu a de‰ti s objemem 2400 l je vybaven
dûlen˘m víkem. Nízká v˘‰ka plnûní a velk˘ otvor usnadÀují plnûní zásobníku.
Vhodné i pro plnûní osiva pomocí systému BigBag nebo ‰nekem.
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Úspěšný výsev  vyžaduje

vzájemně sladěné nástroje

pro zpracování půdy, výsevu

a uložení osiva. Disková

botka se v minimalizační

technologii prosadila jako

řezný nástroj rozkrývající

půdu, který je zároveň

nejdůležitějším  nástrojem

pro přesný výsev osiva.

Systém secích botek – optimálně 

Botky jsou jednotlivû pomocí gumov˘ch prvkÛ � uloÏeny na drÏáku botek.
Gumové tlumiãe zabraÀují dopruÏování a tím umoÏÀují stejnomûrnou hloubku
v˘sevu. ZároveÀ slouÏí jako nárazník a chrání tím botky proti kamenÛm.

V závislosti na podmínkách pouÏití je moÏno hydraulicky nastavit pfiítlaky na
botky mezi 50 – 110 kg na secí botku �.

Hloubka v˘sevu se nastaví pomocí opûrn˘ch kol �. Nastavení se provádí
v˘bûrem správného otvoru �.

LÛÏko se srovná do roviny zavlaãovaãem �. Sklon prstÛ a zatíÏení tlakem se
nastavuje centrálnû pomocí vfietene.
V˘sevní ústrojí je tfiíbodovû pfiipojeno k rámu stroje. Tím se dosáhne co
nejlep‰ího pfiizpÛsobení v˘sevních mechanismÛ terénu nezávisle na podvozku.

Hydraulick˘ diskov˘ znamenák � (prÛmûr 400 mm) je vybaven pojistkou proti
nárazu. Je moÏno navolit automatické zapínání.

�

�

�

�

�

�
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nastavený

Botkové jednotky jsou vybaveny diskov˘mi botkami
uloÏen˘mi v kuliãkov˘ch loÏiscích. Konkrétnû se jedná o
dovnitfi vyklenutou, ozubenou pohyblivou botku �

s dozadu zafiazen˘m opûrn˘m kolem z gumy
�. KaÏdá jednotka je zavû‰ena pomocí
paralelo gramu � a pfiizpÛsobuje se tím dobfie
nerovnostem terénu. 
·ikmé jednodiskové botky posouvají zbytky rostlin
na stranu a nezatlaãují je do zemû. V kombinaci s
v˘sevním mechanismem podobn˘m vleãné botce lze
dosáhnout stejnomûrnou, ãistou v˘sevní fiádku. Vleãená
botka je ve vyklenutí diskové botky.

�

�

�
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Stroje jsou nabízeny v

provedení Profiline a

Standardline. U řady

Profiline zasahuje

elektronika aktivně do

ovládání. Obsluha se provádí

na ovládacím pultu s fóliovou

klávesnicí a grafickým

displejem. Spínač předvolby

a kontrola funkcí se

nacházejí na ovládacím

pultu.

Obsluha – Komfort v dokonalosti

� Zdvihání a spou‰tûní stroje
� Obsluha znamenáku a krokovacího kola (na pfiání) – postupné zapínání pomocí

pohybu podvozku
� Nastavení hloubky kypfiiãÛ
� Zablokování a uvolnûní packer válce

Kontrola:
� Hektaromûr pro dílãí a celkovou plochu
� Akustická kontrola otáãek ventilátoru 
� Pohon dávkovací hfiídele
� Ukazatel naplnûní pro zbytek osiva

Signalizace chodu pro stroje řady Standardline
Volba reÏimu hydrauliky – obsluha pomocí dvojãinného ovládacího pfiístroje:

Ovládání ISO Control pro stroje řady Profiline
Ovládání ISO-BUS pro vysoké nároky s automatizovan˘m mnoÏstvím v˘sevku

� Pfiímé ovládání stroje na ovládacím terminálu – provádûní operace stisknutím tlaãítka
� Zdvihání a spou‰tûní stroje
� Ovládání znamenáku a krokovacího kola (na pfiání)
� Postupné zapínání pomocí pohybu podvozku
� Nastavení hloubky kypfiiãÛ
� Zablokování a uvolnûní packer válce pomocí souvraÈového managementu
� Pfiímé fiízení dávkování na ovládacím terminálu 
� Elektrohydraulick˘ pohon dávkovací hfiídele – dávkování v závislosti na  rychlosti
� PfiedbûÏné dávkování k zabránûní proluky dávkování osiva
� Zastavení v˘sevního váleãku na souvrati – úspora osiva
� Plynulé nastavení vysévaného mnoÏství
Kontrola:
� Hektaromûr pro dílãí a celkovou plochu
� Akustická kontrola otáãek ventilátoru 
� Pohon dávkovací hfiídele
� Ukazatel naplnûní pro zbytek osiva
� Aktuální stav stroje

Komfort
� Asistence pfii protáãení, 

akustick˘ signál 
� Pfiepínání vodící dráhy 
� Nastavení mnoÏství osiva
� Databanka osiva
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TERRASEM 6000 T

Uspofiádání
Stroj TERRASEM 6000 T funguje v pracovní poloze na packer válcích pfiípravného
stroje a na opûrn˘ch kolech secí li‰ty. Tím je dáno kvalitní utuÏení pÛdy po jejím
zpracování. 
Na souvrati a pfii pfiepravû po silnici nesou stroj velké ‰iroké pneumatiky.
Pfiídavné brzdné ústrojí zaji‰Èuje zv˘‰enou jízdní bezpeãnost. Dopravní ‰ífika je
2,5 m, v˘‰ka pod 4,0 m.
Kypfiiãe 
V závislosti na podmínkách pouÏití je moÏno si vybrat mezi rÛzn˘mi kypfiícími
nástroji.
Setí do mulãe: 
Dvoufiadé odpruÏené lopatkové brány s ozuben˘m packer válcem.
Hrotov˘ smyk s ozuben˘m packer válcem.
Konvenãní setí:
Hrotov˘ smyk; strmû uloÏené vibraãní hroty s ozuben˘m packer válcem.
Hrotov˘ smyk; vleãené hroty s ozuben˘m packer válcem.
Dávkování a uzavírání
Na kaÏd˘ch 3,0 m pracovního zábûru je secí stroj vybaven vlastní dávkovací
jednotkou, takÏe je u stroje TERRASEM moÏno polovinu vypnout. Pfii zapnutí
kolejov˘ch fiádkÛ se mnoÏství osiva automaticky zredukuje.
Li‰ta secích botek
Li‰ta secích botek je uprostfied rozdûlena a pfiipevnûna k secímu vozu pomocí 
tfiíbodového závûsu.

Pracovní Zásobník Hmotnost Hmotnost Min. pfiíkon
‰ífika osiva Lopatkové brány Diskové brány kW / k

3000 T 3,00 m 2400 l cca 4100 kg cca 4600 kg 88 / 120

4000 T 4,00 m 2400 l cca 5200 kg cca 5700 kg 118 / 160

6000 T 6,00 m 3300 l cca 8900 kg 132 / 180

TERRASEM – pneumatické stroje pro setí do mulče



Secí botky a varianty zavlačovačů

Jedno, jestli se jedná o

těžké, suché nebo mokré

půdy – optimální uložení

osiva je podstatnou součástí

uspokojivé sklizně. Různé

tvary secích botek o

vzdálenosti 30 cm (VITASEM)

popř. 35 cm (AEROSEM)

zajišťují i při velkém množství

rostlinných zbytků výsev, při

kterém nedochází k

ucpávání.

Botka pro setí na‰iroko se vût‰inou pouÏívá pro
zakládání pastvin, ale získává na dÛleÏitosti i pfii
pûstování obilí. Osivo se uloÏí v ‰ífice 8 cm. Vysévaná
semena padají na klín a rozdûlují se po celé ‰ífice botky.
Ochranná klapka uzavírá botku pfii zpûtném pohybu.
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Pöttinger sází na jednodiskovou botku. 
Technika dvojit˘ch diskov˘ch botek má tu nev˘hodu,
Ïe se zbytky rostlin ne vÏdy správnû rozfiezají.
Pokud se sláma dostane do secí fiádky, mÛÏe dojít k
pfieru‰ení zásobování vodou potfiebného pro klíãení
osiva.
Pro setí do mulãe nebo pfii velkém mnoÏství orga-
nické hmoty se nejlépe hodí klenuté diskové botky.
·ikmo postavená disková botka od firmy Pöttinger
odkryje pÛdu a odklidí lámavou slámu nebo drobivé
zbytky rostlin na stranu. V kombinaci s vysévacím
mechanismem podobn˘m vleãené botce dochází k
rovnomûrnému rozdûlování osiva. 
Rotující ‰krabky zabraÀují nalepování zemû.

Opûrné sanice pro vedení v hloubce na vleãené botce
zaji‰Èují pomocí vût‰í opûrné plochy zvlá‰È u lehk˘ch pÛd 
rovnomûrné pokládání osiva.

�

Vleãená botka se hodí pro vût‰inu pÛd. 
Ochranná klapka � automaticky uzavfie botku pfii
zpûtném pohybu. Botka se sklopí pfii tlaku pruÏiny-
spolehlivá ochrana.

Ústrojí rovnomûrného tlaku na botky �
Pomocí pfiipojení spodním lankem panuje i pfii 

vychylujících se botkách stejnomûrn˘ch tlak. 

Na pfiání je moÏno dodat
hydraulické nastavování tlaku
botek.

�

�

Na pfiání pfiebírá opûrné kolo � funkci utuÏení a hloubkového vedení.
Opûrné kolo se mÛÏe pohybovat na v˘sevním fiádku nebo vedle nûj.
Diskové botky a opûrná kola jsou vybaveny radiálními kuliãkov˘mi
loÏisky.
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Dvoudílné odpruÏené zavlaãovaãe
jsou pro dobré kopírování stfiedovû
uchycené. Velká prÛchodnost i pfii
velkém mnoÏství rostlinn˘ch zbytkÛ.
Pfiítlak je centrálnû nastaviteln˘.

Zavlaãovaãe Perfekt s odpruÏen˘mi V
pruty pro intenzivní zpracování pÛdy.
Pfiítlak zavlaãovaãÛ je centrálnû
nastaviteln˘. Hydraulické nastavení
na pfiání.

Počet botek Rozteč botek cm
AEROSEM 300 16  24 18,7 12,5
AEROSEM 400 30 13,4
AEROSEM 3000 16 / 20 24 30* 18,7 / 15,0 12,5 10,0*
AEROSEM 4000 30 40* 13,3 10,0*
AEROSEM 4500 36 40* 12,5 10,0*
AEROSEM 6000 40 15,0
AEROSEM F 5000 40 48* 12,5 10,4*
AEROSEM F 6000 40 48 60* 15,0 12,5 10,0*
*Možnost i klasických botek nebo botek na široko

Počet botek Rozteč botek cm
VITASEM 250 14 / 17 / 19 21 25* 18,3 / 14,7 / 13,1 11,9 10,0*
VITASEM 300 17 / 19 / 21 25 31* 17,7 / 15,7 / 14,3 12,5 9,7*
VITASEM 400 27 / 29 33 41* 14,8 / 13,8 12,1 9,8*
VITASEM A 251 14 / 17 / 19 21 25* 18,3 / 14,7 / 13,1 11,9 10,0*
VITASEM A 301 17 / 19 / 21 24 31* 17,7 / 15,7 / 14,3 12,5 9,7*
VITASEM A 401 27 / 29 33 41* 14,8 / 13,8 12,1 9,8*
*Možnost i klasických botek nebo botek na široko

Jednodíln˘ zavlaãovaã je
urãen do lehk˘ch pÛd.

Různé druhy zavlačovačů pro

VITASEM a AEROSEM pro

využití v závislosti na půdních

podmínkách.
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Pracovní Poãet Pracovní Délka prstÛ Síla prstÛ Hnací
Zábûr kotouãÛ hloubka otáãky 

LION 251 2,50 m 8 25 cm 29 cm 12 mm 1000 / 540 ot./min

LION 301 3,00 m 10 25 cm 29 cm 12 mm 1000 / 540 ot./min

LION 3001 3,00 m 10 28 cm 32 cm 18 mm 1000 / 540 ot./min

LION 4001 4,00 m 14 28 cm 32 cm 18 mm 1000 ot./min

LION 5000 5,00 m 16 28 cm 32 cm 18 mm 1000 ot./min

LION 6000 6,00 m 20 28 cm 32 cm 18 mm 1000 ot./min

LION – technické údaje

LION Tažná oj Hřídel rychlospojky Vačková spojka Dvojité prsty Dvojité prsty

s nastavitélnou délkou 12 x 290 mm 18 x 320 mm

251 sériově, kat. 2 sériově, kat. 2/3 v kloubovém hřídeli sériově na přání

301 sériově, kat. 2 sériově, kat. 2/3 v kloubovém hřídeli sériově na přání

3001 na přání, kat. 2/3 sériově, kat. 2 v převodovce sériově

4001 na přání, kat. 3 sériově, kat. 3 v převodovce sériově

5000 sériově, kat. 3 boční kloubové hřídele sériově

6000 sériově, kat. 3 boční kloubové hřídele sériově

LION – Vybavení

LION Boční kryty Boční kryty Hydrolift Přípojné díly Nástavbové díly

sklopné odpružené mechanické

251 sériově na přání na přání na přání na přání

301 sériově na přání na přání na přání na přání

3001 sériově na přání na přání na přání na přání

4001 sériově na přání na přání na přání na přání

5000 sériově na přání – – –

6000 sériově na přání – – –



45

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

Hmotnost s packer válcem s packer válcem se zakfiiven˘m packer válcem se spirálov˘m válcem s prutov˘m válcem 
500 mm 420 mm 500 mm 455 mm 420 mm

1130 kg 1052 kg 1077 kg 905 kg

1334 kg 1234 kg 1274 kg 1154 kg 1062 kg

1420 kg 1320 kg 1360 kg 1240 kg 1148 kg

1860 kg

3244 kg

3364 kg

18 x 320 mm Prsty do mulče Rychlovýměnné Srovnávací lišta Srovnávací lišta

s tvrdým návarem 18 x 320 mm prsty na zadní straně dodatečně

na přání na přání na přání sériově na přání

na přání na přání na přání sériově na přání

na přání na přání na přání sériově na přání

na přání na přání na přání sériově na přání

na přání na přání na přání na přání na přání

na přání na přání na přání na přání na přání

Trojúhelníkový unašeč Kypřič stop Pohon Hydraulické odlehčení Osvětlení

vývodovým hřídelem varovné tabule

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 na přání na přání na přání

– na přání sériově – na přání

– na přání sériově – na přání
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Pracovní šířka Zásobník osiva Závěs Pneumatiky Vzdálenost botek Hmotnost

VITASEM 250 2,50 m 410 l kat. 2 6.00-16 30 cm 430 kg

VITASEM 300 3,00 m 510 710 l kat. 2 6.00-16 30 cm 493 kg

VITASEM 400 4,00 m 720 l kat. 2 10.0/75-15.3 30 cm 659 kg

Pracovní šířka Zásobník osiva Nástavba Pohon Vzdálenost botek Hmotnost

VITASEM A 251 2,50 m 410 l nástavbová spojka ostruhové kolo 30 cm 412 kg

VITASEM A 301 3,00 m 510 700 l nástavbová spojka ostruhové kolo 30 cm 482 kg

VITASEM A 401 4,00 m 720 l nástavbová spojka ostruhové kolo 30 cm 673 kg

Hmotnosti při vzdálenosti řad 12 cm

Vlečená botka Vlečená botka Disková botka Disková botka Systém 

Normální pro setí naširoko s přítlačným kolem rovnoměrného tlaku

VITASEM X X X na přání              sériově

VITASEM A X X X na přání sériově

AEROSEM X X X na přání sériově

AEROSEM F X X X na přání sériově

Ukazatel naplnění Nakládací můstek Multitronic Hektaroměr Znamenák

se schůdky mechanický

VITASEM sériově na přání na přání na přání na přání

VITASEM A sériově na přání na přání na přání na přání 

Vybavení

Ukazatel naplnění Nakládací můstek Multitronic Hydraulický pohon Znamenák

se schůdky ventilátoru

AEROSEM sériově sériově /na přání sériově /na přání na přání na přání

AEROSEM F sériově – sériově na přání sériově
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Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. 

Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Dvoudílný Zavlačovač Jednoduchý Hydraulické nastavení Omezovač hloubky

Zavlačovač “Perfekt” zavlačovač nastavení tlaku botky pro vlečnou botku

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 sériově

Kypřič stopy traktoru Předznačení kolejových Osvětlení

Kypřič stop kol řádků varovných tabulí

na přání na přání na přání

– na přání na přání 

Další vybavení na přání

� Horní výsev

� Speciální dávkovací válečky

� Čechrače

� Oboustranný pohon dávkování

� Hydraulické vytažení ostruhového kola

� Elektronická kontrola stavu naplnění a dávkovací hřídele

� Hydraulické rameno horní nápravy pro VITASEM A

Vícenásobné nastavení Předznačení kolejových Osvětlení

množství osiva řádků varovných tabulí

na přání na přání na přání

sériově na přání na přání

Další vybavení na přání

� Speciální dávkovací válečky

� Odstředivá spojka s volnoběhem

� Předznačení kolejových řádků

� Hydraulické vytažení ostruhového kola

� Kontrola stavu naplnění a dávkovací hřídele,  uzavírací klapka

� Hydraulické vytažení botkové lišty

� Nakládací můstek

� Samostatný podvozek

Pracovní šířka Zásobník osiva Nástavba Pohon Vzdálenost botek Hmotnost

AEROSEM 300 3,00 m 1000 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 654 kg

AEROSEM 400 4,00 m 1000 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 704 kg

AEROSEM 3000 3,00 m 1400 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 675 kg

AEROSEM 4000 4,00 m 1400 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 729 kg

AEROSEM 4500 4,50 m 1400 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 797 kg

AEROSEM 6000 6,00 m 1400 l trojúhelníkový unašeč ostruhové kolo 35 cm 895 kg

AEROSEM F 5000 5,00 m 1600 / 2300 l spojka elektrohydraul. 35 cm 678 kg

AEROSEM F 6000 6,00 m 1600 / 2300 l spojka elektrohydraul. 35 cm 735 kg

Hmotnost při vzdálenosti řad 12 cm



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
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