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Pro rovnoměrný rozhoz
Praxe požaduje přesné  dávkování a  rovnoměrný

příčný a podélný rozhoz  statkových hnojiv.

Rozmetadla TWIST jsou určena pro rozhoz

 statkových hnojiv, trusu i kompostu a při

demontáži rozmetacího ústrojí i pro  dopravu

sypkých a tuhých materiálů.

Požadavky praxe: 

Spolehlivost a výkonnost! 

Široká volitelná výbava a různé typy

rozmetacího ústrojí s možností jeho snadné

demontáže (použití stroje při dopravě)

zvyšují univerzálnost a využitelnost

 rozmetadel.
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TWIST 3500 alpin, 4000 alpin

Užitečná hmotnost 3,5 t a 4 t
Rozmetací ústrojí: 4 svislé válce
2 řetězy podlahového dopravníku

TWIST 3501, 4001, 5001 

Užitečná hmotnost 3,5 t, 4 t a 4,7 t
Rozmetací ústrojí: 2 vodorovné nebo 4 svislé válce
2 řetězy podlahového dopravníku

TWIST 6001, 7001, 7001 TD, 8001 TD 

Užitečná hmotnost 5,2 t, 7 t a 8 t
Rozmetací ústrojí: 2 vodorovné nebo 4 svislé válce
4 řetězy podlahového dopravníku
TD s tandemovou nápravou

TWIST 9001, 10001, 

12001 TD, 15001 TD, 18001 TD 

Užitečná hmotnost 7,5 t, 8 t, 9 t, 10,1 t a 13 t
Rozmetací ústrojí: 2 vodorovné nebo 4 svislé válce
4 řetězy podlahového dopravníku
Jednodílné bočnice
TD s tandemovou nápravou

Rozmetadlo



Tandemová náprava (u
modelů TD v základní
 výbavě) pro optimalizaci
rozložení zatížení a klidný
chod při dopravě.

Sklopitelná opěrná
patka.
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Oj v horním závěsu pro
větší zatížení přední nápravy
traktoru.

Vzadu uložená náprava pro
optimalizaci zatížení při
vyprazdňování.

Pro spolehlivý chod uložený
pohon na 3 místech.

Stabilní rám a nástavba
� Stabilní nosný rám profilu V. 
� Do 8001 dělené bočnice s výškou max. 80 cm.
� Od 9001 jednodílné bočnice s výškou 94 cm. 
� Ochranná mřížka na přední stěně.
� Snadno demontovatelné rozmetací ústrojí pro využití při dopravě.

Řízená náprava (u 18001 a
20001 v základní výbavě)
pro klidný chod a menší
opotřebení pneumatik.

do každých podmínek
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Požadavky zemědělců jsou

jednoznačné – dosažení

vysoké příčné i podélné

rovnoměrnosti rozhozu.

Svislé válce
Čtyři svislé válce pro jemné
rozdružení částic a pro
 rovnoměrný rozhoz v
 pracovním záběru do 10 m.
Válce jsou poháněny
 převodovkou v olejové
lázni s kontrolním víčkem.

Rozmetací lopatky jsou vyrobeny ze
zušlechtěného materiálu o šířce 5 mm.

Lopatky jsou demontovatelné.

Přednosti
� Snadno demontovatelné rozmetací ústrojí pro

využití strojů při dopravě.
� Povrchová ochrana proti účinkům koroze.
� Stabilní rám rozmetacího ústrojí.
� Pohodlně nastavitelná dávka z kabiny řidiče.

Základem je příčná i podélná rovnoměrn

Velké překrytí lopatek pro
 frézování malých částic.

Optimalizovaný
úhel pro
 rovnoměrný
rozhoz.

Vodorovné nebo svislé vál
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Talíře i lopatky jsou
šroubem
 demontovatelné.

Rozmetací lopatky jsou k
válci pro zjednodušení
výměny přišroubované.

Vzdálenost mezi
 podlahovým
 dopravníkem a
rozmetacími válci je
pro eliminaci zpětného
vtažení hnoje pouze
10 cm.

Vodorovné válce
S pracovním záběrem
do 3 m vhodné do sadů,
vinic a chmelnic.
Stranový pohon válců
řetězem a ozubenými
koly.

nost

Přednosti
� Stabilní pohon.
� Hřídel pohonu válců uložen na 3 místech.
� Pohon každého válce převodovkou v olejové lázni

s kontrolním víčkem.
� Šroubované pouzdro pohonu válců při provedení

F 4.
� Hřídel s pojistkou proti přetížení.

Vodorovné válce s talíři
Kombinovaný systém dvou vodorovných
 rozdružovacích válců a rozmetacích talířů pro
rozhoz do 18 m.

Sklopitelný ochranný kryt pro dopravu.

Pohon rozmetacího ústrojí

ce?



Spolehlivý posuv
� Řetězy a příčníky chráněny proti korozi.
� Typy 3501 až 5001 s 2 řetězy podlahového dopravníku.
� Od typu 6001 s 4 řetězy podlahového dopravníku a dělenými příčníky.
� Hnací hřídel podlahového dopravníku uložena na 3 místech.
� Řetězy podlahového dopravníku vedeny v drážce.
� Impregnovaná lisovaná dřevěná podlaha s drážkami o šířce 34 mm.

Konstrukce nástavby a

podlahového dopravníku

jsou rozhodujícími faktory

pro rovnoměrné dávkování

požadovaného množství.
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Hnůj je cenný

� Stabilní řetězy z oblé oceli s lomovým zatížením 12,7 t pro pár.
� Příčníky profilu U pro eliminaci prokluzu.

Podlahový dopravník – řet
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Automatické a
 bezúdržbové napínání
řetězů podlahového
dopravníku.

Vedení řetězů
 podlahového dopravníku
je vhodnou konstrukcí
zejména při práci na
svahu.

Snadné nastavení rychlosti
podlahového dopravníku.

Hydraulický pohon podlahového dopravníku v
základní výbavě
� Hydraulický pohon.
� Oboustranný posuv.
� Plynule nastavitelná rychlost podlahového

 dopravníku.

Hydraulicky uzavíratelná zadní stěna
Při demontáži rozmetacího ústrojí umožňuje zadní
stěna využití stroje při dopravě sypkých materiálů
(senáž, siláž, ...). Stěna rovněž chrání rozmetací
ústrojí při jeho zapnutí a zabraňuje znečištění silnic.

tězy – příčníky
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Technické údaje

TWIST 3501 4001 5001 6001 7001/7001 TD 8001 TD
Užitečná hmotnost – kg 3500 4000 4700 5200 7000 8000
Rozměry ložné plochy – mm 1700 x 3200 1700 x 3600 1700 x 4000 1900 x 4000 1900 x 4500 1900 x 5000
Výška bočnic – mm 400 400 500 500 500 500
Pneumatiky 11,5/80-15/8   11,5/80-15 8PR 15,0/55-17 10PR 19,0/45-17 10PR 500/50-17 14PR –
Tandemová náprava – – – – 15,0/55-17 10PR 15,0/55-17 10PR
Rozchod kol – mm 1600 1600 1600 1600 1650 1650
Min. šířka rozhozu 2 vodorovné válce  – m 2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 2,5 2,5 – 3 2,5 – 3 2,5 – 3

4 svislé válce – m 4 – 7 4 – 7 5 – 8 5 – 8 5 – 8 5 – 8
Hmotnost 2 vodorovné válce – kg    1100 1240 1530 1780 1880/2150 (TD) 2390

4 svislé válce – kg 1170 1310 1590 1840 1940/2210 (TD) 2490
Všechny údaje jsou nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení.

Správné pneumatiky 
dle podmínek
Pneumatiky v základní výbavě:

11,5/80-15,3 8 PR 3501 a 4001
15,0/55-17 10 PR 5001/7001 TD/8001 TD
19,0/45-17 10 PR 6001
500/50-17 14 PR 7001

Pneumatiky na přání:
13,0/55-16,12 PR 3501 a 4001
15-17,10 PR 3501 a 4001
15-17,10 PR AS 3501 a 4001 a 5001
19,0/45-17 10 PR 5001
500/50-17 10 PR 5001/6001/7001/8001

Pneumatiky pro velkoobjemová rozmetadla:
550/45-22,5 12 PR pro 9001, 12001 a 15001
550/60-22,5 12 PR pro 10001 a 18001

Velkoobjemové TWIST 9001 10001 12001 TD 15001TD 18001TD 20001TD
Užitečná hmotnost – kg 7500      8000 9000 10100 12000 13500
Rozměry ložné plochy – mm 1900 x 4500 1900 x 5000 1900 x 5000 2100 x 5000 2100 x 5500 2100 x 6500
Výška bočnic – mm 940 940 940 940 940 940
Pneumatiky 550/45–22,5/12 550/60–22,5/12 – – – –
Tandemová náprava – – 550/45 –22,5/12  550/60 –22,5/12 550/60 –22,5/12 550/60 –22,5/12
Rozchod kol – mm 1700 1700 1700 /1900 * 1900/1950 * 1950 * 1950 *
Min. šířka rozhozu – m 4 – 6 4 – 6 4 – 6 4 – 8 4 – 8 4 – 8 
Hmotnost – kg 2940 3100 3780 4900 5500 6500
Všechny údaje jsou nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení. 
* řízená náprava
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TWIST alpin

... pro práci na svazích

TWIST 3500 alpin TWIST 4000 alpin
Užitečná hmotnost – kg 3500 4000
Rozměry ložné plochy – mm 1500 x 3200 1500 x 3600
Výška bočnic – mm 400 400
Pneumatiky 11,5/80-15.3 8PR 11,5/80-15.3 8PR
Rozchod kol – mm 1900 1900
Počet svislých válců 4 4
Min. šířka rozhozu – m 4 – 6 4 – 6
Hmotnost – kg 1100 1200
Všechny údaje jsou nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení.

Pneumatiky:
11,5-15,8 PR
11,5/80-15.3 8 PR
13,0/55-16,12 PR
15,5-15,8 PR 
15,0/55-17,10 PR
11,5-15,8 PR AS
15,0/55-17,10 PR AS

Rozmetadla TWIST alpin

jsou určeny pro rozmetání

hnoje na svažitých loukách.

Vysoká svahová dostupnost

je dosažena sníženým

těžištěm a rozšířenou

nápravou.

� Vzadu uložená náprava pro optimalizaci zatížení i při vyprazdňování.
� Čtyři svislé válce pro rovnoměrný rozhoz a tvorbu jemných části pro

 přihnojování luk.
� Hydraulický pohon podlahového dopravníku s nastavením rychlosti

 podlahového dopravníku.
� Dělené bočnice.
� Ochranná mřížka v přední části.
� Demontovatelná zadní stěna na přání.
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Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH
A-4710  Grieskirchen
Industriegelände 1 
Telefon +43 (0) 7248/600-882
Telefax +43 (0) 7248/600-445

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 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

úspěšnější s firmou
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