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V posledních desetiletích do‰lo v polním
hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace,
hnojení, ochrana rostlin a úãinná technika pfiispûly
podstatnou mûrou k tomu, Ïe v˘nosy se za
posledních 50 let ztrojnásobily. Ale promûnily se i
rámcové podmínky pro zemûdûlce. V centru zájmu
nyní stojí dÛkladné a komplexní hospodafiení. 

Spoleãnost Pöttinger tento v˘voj analyzovala a
získané poznatky uplatnila v rámci své koncepce
nazvané „clever farming“. 

Tato koncepce se zakládá na tfiech pilífiích:
na hospodárné, vÛãi pÛdû ‰etrné a inteligentní
zemûdûlské technice pro optimalizované
zemûdûlství.

Hospodárnost: Zemûdûlec má znaãné provozní
náklady a poÏaduje proto takovou techniku, která
mu je umoÏní dÛslednû sniÏovat. Moderní
zemûdûlská technika pomáhá sv˘m
efektivnûj‰ím pracovním nasazením.

·etrnost k pÛdû: ·etrnost k pÛdû pfiedstavuje
základní princip dÛsledného zemûdûlství, je

urãující pro v˘‰i v˘nosu a tím i pro vytváfiení
podnikatelského zisku. Konstrukãní detaily a funkce
pluhÛ i strojÛ na obdûlávání pÛdy podstatnû pfiispívají
k ‰etrnému zacházení s pÛdou. Spoleãnost Pöttinger
potvrzuje pouÏitím velkého mnoÏství promy‰len˘ch
funkcí svou schopnost fie‰it dané problémy, jakoÏ i svou
prÛkopnickou roli v tvorbû fie‰ení, která jsou blízká
zákazníkÛm a odpovídají potfiebám trhu. 

Inteligentní zemûdûlská technika: V budoucnosti bude
mnoho pracovních procesÛ v rámci zemûdûlství od
základu zmûnûno díky nov˘m technologiím, které
budou vycházet ze ‰piãkové elektroniky. Pfiínos
„inteligentní zemûdûlské techniky“ spoãívá ve zv˘‰ení
v˘konnosti pracovních postupÛ, ale také v lep‰ím
komfortu a v pfiesnûj‰ím fiízení a kontrolování strojÛ.
Spoleãnost Pöttinger se touto problematikou dÛkladnû
zab˘vala. Co se t˘ãe v˘voje elektronick˘ch fie‰ení, patfií
tento rakousk˘ strojírensk˘ podnik ke ‰piãce v celém
oboru.

„Jeden z nejkrásnûj‰ích erbÛ na svûtû je pluh na poli.”

Úspěšná orba s pluhovou technikou 
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Důsledná řešení 
pro úspěšné zemědělství

Zemědělská koncepce

společnosti Pöttinger je

koncipována podle principu

důsledného

obhospodařování půdy. 

A cíl: Udržet úrodnost půdy

a vytvořit optimální

podmínky pro její život.

Nové systémy obdûlávání pÛdy posílily v moderním zemûdûlství trend smûfiující
k omezenému obdûlávání. TûÏi‰tûm v‰ak musí zÛstat zachovávání a zlep‰ování
zdraví pÛdy. V˘luãnû ekonomick˘ poÏadavek na sniÏování nákladÛ je ov‰em
nedostateãn˘. Ve stfiedu zájmu musí stát zv˘‰ení plo‰né produktivity. ProtoÏe
vedle optimalizace v˘robních nákladÛ se nesmí zapomínat na stabilitu v˘nosÛ a
na dÛsledné obhospodafiování pÛdy. Vlna nad‰ení z pfiímého setí, která se zvedla
v devadesát˘ch letech, patfií proto minulosti. 

Perspektiva musí b˘t rozsáhlej‰í. Je tfieba zohlednit ekonomické i ekologické
dÛsledky. Zemûdûlec musí v závislosti na dané pÛdû a zvolené kultufie zvolit
vhodnou techniku. Spoleãnost Pöttinger nabízí pro praktické vyuÏití rÛzné
postupy:  
Konvenãní pouÏití pluhÛ, mulãovací setí i pfiím˘ v˘sev.
Konzervaãní obdûlávání pÛdy ov‰em nesmí negativnû ovlivnit v˘nosy a zdraví
pÛdy. 
Proto má vyuÏití pluhÛ i nadále na nûkter˘ch pÛdách a v nûkter˘ch oblastech
nejvût‰í v˘znam.



5

Použití pluhu

Mulčovací setí

Přímý výsev
� v oblastech s nižším výnosem

� na lehčích půdách

� v případě menšího výskytu sklizňových

zbytků

� v suchých oblastech

� při menším výskytu plevele a nemocí

Pluh kypří půdu a zvyšuje její poréznost.

I v případě větší náchylnosti k výskytu nemocí
či škůdců zůstává pluh SERVO nejlepším
nástrojem pro obdělávání půdy. 
Například plísně Fusarien přezimují na
odumřelých zbytcích rostlin. Díky

hlubokému vmísení je těmto škůdcům

omezen přirozený životní prostor.

Tento pluh představuje „čistý stůl“ před

následující kulturou a je proto zárukou

pro jisté výnosy na téměř všech typech

půd při jakýchkoli podmínkách

nasazení.

Aktivace půdních živočichů a podpora

naklíčení plevele díky povrchovému smísení
půdy se slámou. S krátkými diskovými
branami TERRADISC lze pracovat již od
hloubky 4 cm. Alternativu představuje
podmítač SYNKRO s plochými radličkami.

V případě většího množství slámy lze
pro její vmísení využít kombinace rotačních
bran LION a secích strojů. Ale i přední

nástroje univerzálního stroje TERRASEM mají
vynikající účinek vmísení. Důležité jsou
funkční systémy diskových botek. Sláma
nesmí být vtlačována do půdy, nýbrž
odklízena stranou, aby bylo dosaženo čisté
secí rýhy. Na tuto práci se ideálně hodí
jednodiskové botky od společnosti Pöttinger.

Povrchová úprava mulče pro následující

výsev (o 14 dní až čtyři týdny později). Čím
více je vrchní vrstva obohacena o organické

substance, tím lepší je její schopnost filtrace.
Pro tuto práci se obzvláště hodí podmítače
SYNKRO s odnímatelnými křídly. Pracovní
hloubka by měla činit zhruba 10 cm. Při
ozelenění lze zároveň vyorat vložené plodiny.

Bezpluhové systémy vyžadují určité
předpoklady. Ekonomický úspěch se dostaví
pouze tehdy, pokud je s danými oblastmi
vhodně sladěna odpovídající technika. Při
bezpluhovém obhospodařování tíhnou
například mokré půdy a půdy chudé na kyslík
k velkému stlačení a k nedostatečnému
odvodnění.

Ale i kombinace rotačních bran a secího stroje
je ideální pro přímý výsev na menších
plochách. Pomocí mulčovacích prstů je
půda obracena zdola a zbytky sklizně jsou
rozprostřeny na povrchu půdy. Jemné

částečky zeminy se soustředí v oblasti

osevu, hrubší části a zbytky sklizně

zůstávají na povrchu a chrání tak před

erozí.

Pro přímý výsev se nabízí stroj TERRASEM.
Jeho přední nástroje uvolňují, mísí a
rozmělňují povrch. A výsledek: dokonale

vyvážená směs ze zeminy a zbytků

sklizně. Rovnoměrné zpětné zpevnění
zajišťuje pneumatikový pěchovací válec.
V závislosti na podmínkách nasazení a
rychlosti pojezdu lze hydraulicky zatížit
nápravy v rozsahu 40 až 110 kg na

nápravu.

� při vysoké náchylnosti k
nemocem (např. mykotoxinům)

� na půdách se sklonem k
nadměrnému stlačení a k
nedostatečnému odvodnění

� pro hluboko kořenící kultury

� při velkém výskytu plevele

� v případě velkého výskytu
sklizňových zbytků

� i pro použití na těžkých půdách

� na biologicky aktivních půdách 
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Typ pluhu Min. v˘kon 
traktoru kW / k

37
50

59
80

74
100

81
110

88
120

76
130

103
140

110
150

118
160

125
170

147
200

162
220

176
240

199
270

SERVO 25

SERVO 35

SERVO 35
PLUS

SERVO 35 S

SERVO 35 S
PLUS

SERVO 45

SERVO 45
PLUS

SERVO 45 S

SERVO 45 S
PLUS

SERVO 55 S

SERVO 55
PLUS

Nesené otočné pluhy SERVOpro každý 

2radličný

3radličný

3radličný

3radličný

3radličný

3radličný

4radličný

4radličný
5radličný

5radličný
6radličný

6radličný

6radličný

5radličný

5radličný

5radličný

5radličný

5radličný

5radličný

5radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný

4radličný
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Standardní pluhy SERVO se stupÀovit˘mi ‰ífikami zábûru

Radlice Rozteã tûles 
cm

V˘‰ka rámu 
cm Profil rámu Max. v˘kon

traktoru kW / k
SERVO 25 2 / 3 / 4 85 / 95 / 102 74 / 80 100 x 100 88 / 120
SERVO 35 3 / 4 / 5 95 / 102* 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 / 6 95 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102 80 / 90 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 3 / 4 / 5 / 6 95 / 102 / 115* 80 / 90 140 x 140 199 / 270
SERVO 55 S 4 / 5 100 82 / 90 160 x 160 184 / 250

SERVO PLUS s hydraulicky nastavitelným pracovním záběrem
SERVO 35 3 / 4 95 / 102 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 95 / 102 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102 80 / 90 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 3 / 4 / 5 / 6 95 / 102 / 115* 80 / 90 140 x 140 199 / 270
SERVO 55 4 / 5 90 / 100 / 115* 82 / 90 160 x 160 162 / 220

SERVO NOVA standardní pluhy s hydraulickou pojistkou proti kamení
SERVO 25 2 / 3 / 4 85* / 95 / 102* 74 / 80 100 x 100 88 / 120
SERVO 35 3 / 4 88* / 95 / 102 74 / 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 88 / 95 74 / 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102 80 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 95 / 102 80 140 x 140 199 / 270
SERVO 55 4 / 5 90 / 100 82 160 x 160 162 / 220

SERVO PLUS NOVA s hydraulicky nastavitelným pracovním záběrem a s hydraulickou pojistkou proti kamení
SERVO 35 3 / 4 88* / 95 / 102 74 / 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 95 74 / 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 80 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 95 / 102 80 140 x 140 199 / 270
SERVO 55 4 / 5 90 / 100 82 160 x 160 162 / 220

SERVO ON LAND – SERVO 25 / 35

provoz i traktor

*omezená volitelnost radlic 

SERVO 35 S
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Rozdílné druhy půd a

různé podmínky nasazení

vyžadují různé tvary

odhrnovaček. 

Ty musí být lehké a

zároveň nabízet optimální

pracovní výkon. 

Ideální tvary odhrnovaček
Velk˘ v˘bûr moderních tvarÛ odhrnovaãek obsahuje vhodn˘ typ pro v‰echny
druhy pÛdy.
Tvary odhrnovaãek SERVO splÀují ve‰keré poÏadavky a dlouholeté zku‰enosti
stejnû jako testy v praxi prokazují spolehlivost a odolnost jejich materiálu. 
Plné odhrnovaãky
8 mm tvrzená jemnozrnná ocel, která je extrémnû odolná vÛãi opotfiebení.
Páskové odhrnovaãky
Díky sníÏení tfiecích ploch je pozitivnû ovlivnûn prÛchod zeminy strojem.
Pásky mají smûrem dozadu kónick˘ tvar, coÏ zabraÀuje zachycování kamenÛ. 
Pásky jsou 10 mm silné a tvrzené, takÏe jsou extrémnû odolné vÛãi opotfiebení.

Pouze ãistû zaorané sklizÀové zbytky umoÏÀují bezproblémové dodateãné
obdûlávání polí. Takto zpÛsoben˘ rozklad rostlinn˘ch zbytkÛ znamená oÏivení
pÛdy a podstatnû tím pfiispívá k úspû‰né sklizni.

Odhrnovačky
pro všechny druhy půd

Tato tělesa jsou ve
formě ...

Opotřebitelné díly pracují
neustále za tvrdých a
náročných podmínek. 

Jakostní materiál je tvrzen

milimetr po milimetru –

což je možné díky
jedinečnému tepelnému
zpracování v centru pro
tvrzení opotřebitelných dílů. 

Skutečný bonus pro Váš
dlouhodobý úspěch!

„Ve zdravém těle(se)

zdravý duch“ 

Díky dlouholetým
zkušenostem našich
konstruktérů a díky
nejmodernější 3D konstrukci
vznikly dokonalé tvary těles.

... každý milimetr
tvrzený
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Tvar odhrnovaček Charakteristika
Max. záběr

tělesa
aÏ

Max.
hloubka

do

Šroubové odhrnovačky

27 W

Lehké těleso vhodné pro práci ve svahu.  
Ideální pro přeorávku luk i pro rovinaté orání,
vyznačuje se širokým čištěním brázdy.
Vhodné pro vyšší rychlosti.

45 cm 25 cm

36 W

Dlouhá šroubovitá tělesa pro těžké a lepivé půdy.

45 cm 25 cm

41 W 45 cm 30 cm

46 W

Dobrá drobivost a použitelnost ve svahu, vhodné pro
hlínu a jílovité půdy, stejně jako pro lehčí půdy.
Odhrnovačka pro vysoké pracovní rychlosti bez
převracení. 
Toto těleso se vyznačuje lehkostí a širokým čištěním
brázdy.  

55 cm 35 cm

Pološroubové odhrnovačky

36 UW
Univerzální pluhové těleso s velmi dobrým čištěním
brázdy a vynikajícím rozdrobením.
Lehká odhrnovačka vhodná pro téměř všechny půdy.

45 cm 35 cm

39 UW 50 cm 40 cm

Páskové odhrnovačky

30 UWS
Malá, kolmo postavená odhrnovačka pro menší
pracovní hloubky a dobrou drobivost. 40 cm 25 cm

35 WSS
Odhrnovačky určené speciálně na bažinaté a lepivé
půdy s obzvlášť širokým čištěním brázdy a vynikajícím
rozdrobením.

54 cm 40 cm

38 WWS

Lehké, výtečně drobící pluhové těleso pro střední až
těžké půdy: jíl, hlína.
Obzvlášť široké čištění brázdy je ideální při použití
širokých pneumatik.

54 cm 35 cm



SERVOMATIC

� Nastavení záběru prvního tělesa

pomocí zadního šroubu:

Je-li záběr prvního tělesa příliš úzký, povolte
šroub.
Je-li záběr příliš široký, přitáhněte šroub.

�
�

� Nastavení tažného bodu pomocí předního šroubu.

Pokud táhne traktor směrem k již obdělané oblasti, šroub povolte, aby se
k obdělané oblasti přiblížilo spodní rameno závěsu.
Pokud traktor táhne směrem k neobdělané oblasti, šroub přitáhněte, aby
se k neobdělané oblasti přiblížilo spodní rameno závěsu.
Změna nastavení tažného bodu neovlivní nastavení záběru prvního tělesa.

� Tažný bod u brázdy, 

špatné vedení stroje.
� Tažný bod na straně k poli, 

vysoké opotřebení.

Správné
nastavení:

10

�
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Sefiizovací mechanismus SERVOMATIC 
pro pluhy SERVO PLUS s plynule nastaviteln˘m
pracovním zábûrem

Správné nastavení pluhu

zaručuje optimální využití

tahových vlastností

traktoru, kvalitu orby a

výkonnost.

Díky seřizovacímu

mechanismu SERVOMATIC

umožňuje společnost

Pöttinger rychlé a snadné

přizpůsobení stroje traktoru

i půdním podmínkám. 

Obzvlášť  přínosné je využití

tohoto systému ve velkých

provozech a ve sdružení

zemědělců.  
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Jediný přesný seřizovací mechanismus

Naprosto jedineãné ...
Zábûr prvního tûlesa i
taÏn˘ bod lze rychle a
exaktnû nastavit, a to
nezávisle na sobû. Tyto
dvû funkce se navzájem
neovlivÀují, takÏe
dodateãné sefiízení je
zbyteãné. Nûkolik
pohybÛ ruky a poãáteãní
nastavení je hotové.
Díky velkému rozsahu
pro plynulé nastavení je
moÏné stroj rychle
pfiizpÛsobit jak˘mkoli
podmínkám.
Optimální nastavení
taÏného bodu zaruãuje
niÏ‰í jisticí tlak, takÏe
dochází k men‰ímu
opotfiebení i k niÏ‰í
spotfiebû pohonn˘ch
hmot.

Sefiizovací mechanismus SERVOMATIC 
pro standardní pluhy SERVO

Sefiizovací ‰rouby s
pojistkou proti otoãení
umoÏÀují pfiesné a
snadné nastavení pluhu.



PLUS
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SERVO 45 S



… inteligentní technika nastavení

Různé podmínky nasazení

a struktury půd vyžadují

rozdílné tažné síly. 

Díky hydraulickému

nastavení pracovního

záběru PLUS lze pluh vždy

přesně přizpůsobit půdním

podmínkám. 

Vždy optimální vytížení

traktoru a optimální práce

s pluhem.
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Nastavení pracovního záběru
bez toho, aby se spodní ramena
závěsu pohybovala – naprosto
jedinečné 
Díky jemnému sefiízení je moÏné stoprocentní
pfiizpÛsobení rÛzn˘m, a to i naprosto nestandardním
rozmûrÛm spodních ramen traktoru – coÏ platí pro
traktory s v˘konem aÏ 150 k.

Pfii nastavení pracovního zábûru dochází ke
stoprocentnímu pfiizpÛsobení zábûru prvního tûlesa
i taÏné linie. Spodní ramena závûsu zÛstávají
rovnobûÏná, nedochází k boãnímu tahu a jsou tak
splnûny pfiedpoklady pro rovnou brázdu. Konstantní
jisticí tlak pfii v‰ech ‰ífikách pracovního zábûru. 
Optimální pfiizpÛsobení v˘konu traktoru, svahÛm
i typÛm polí. 
Snadná orba klínovit˘ch ploch i okrajÛ polí.
Optimální orba na úvratích jiÏ se tfiemi radliãkami.

Plynulé přizpůsobení
Systém SERVO PLUS je dimenzován tak, aby bylo moÏné nastavovat pracovní
zábûr i bûhem orby. Nastavovací válec je vybaven hydraulick˘m blokem
s uzávûrem, takÏe hadicové vedení není bûhem orby pod tlakem.
Ve‰keré dal‰í nástroje se danému nastavení automaticky pfiizpÛsobí.
DÛleÏitá loÏiska mají vÛãi opotfiebení odolná vymûnitelná kluzná pouzdra z pruÏné
oceli pro velké tlakové namáhání, loÏiska samotná jsou mazána.
Provedení válcÛ s pamûtí pro dvû funkce (na pfiání): Zaklopení rámu a pracovní
zábûr – rám se zaklopí a otoãí, poté se znovu nastaví pfiedvolen˘ pracovní zábûr.

Sefiizovací systém PLUS
s vnû umístûn˘m
pákov˘m ovládáním
a otoãn˘m bodem
mimo rám.
Snadné nastavení
pomocí dlouh˘ch
nastavovacích pák. 
·etrnost vÛãi
sefiizovacímu
mechanismu a loÏiskÛm.
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Spou‰tûcí síla

V˘‰ka vyklonûní

Tento systém má velmi příznivý
průběh síly pro spuštění: nejprve
se při nastavené velikosti odporu
aktivuje pojistka. Spouštěcí síla
pak klesá se zvětšující se výškou
vyklonění. To je šetrné vůči
celému pluhu.
Při opětovném navrácení do
původní polohy tlak postupně
stoupá, což umožňuje hladký
zářez do těžších, sušších půd.

„NONSTOP“

Nepřímé ovládání

SERVO 35 NOVA



Pluhy SERVO s jištěním

NOVA dodávají pocit

bezpečí.

Plný výkon i na kamenitých

půdách. 

Orba bez prostojů.
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Hydromechanická pojistka proti kamení – Ïádné zdvihání kamenÛ!
„Systém NOVA“ umoÏÀuje díky variabilním hydraulick˘m pfiepûÈov˘m tlakÛm
pfiizpÛsobení rÛzn˘m typÛm pÛdy.
KaÏd˘ pár pluhov˘ch tûles disponuje vlastním vyrovnávacím zásobníkem, coÏ
umoÏÀuje jeho vyboãení aÏ 40 cm nahoru a do strany.
Mazaná loÏiska a stfiiÏné ‰rouby zaruãují dlouhou Ïivotnost.

Centrální plnûní patfií u fiady SERVO NOVA k sériové v˘bavû.
Spou‰tûcí moment lze rychle a snadno nastavit
pomocí manometru na závûsném modulu.
Plynulé a elastické spu‰tûní pfiispívá k ‰etrnosti
vÛãi pluhu i traktoru.

Tlakové zásobníky jsou namontovány bezpeãnû
na vnitfiní stranû.

OdpruÏená disková krojidla se pfiehoupnou pfies
kameny a nevzniká nebezpeãí po‰kození. 

… orba na kamenitých půdách
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SERVO 25 

Profil rámu 100 x 100 x 10 mm
V˘‰ka rámu 74 cm a 80 cm
Slupice 80 x 30 mm

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Radlice 2 / 3 / 4
Rozteã tûles 85 cm 33 / 36 / 40 / 43 cm
Rozteã tûles 95 cm 33 / 37 / 41 / 45 cm
Rozteã tûles 102 cm 35 / 40 / 44 / 48 cm

SERVO 25 
Základní tfiída 2 – 4radliãná
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Otoãné tûleso a otoãn˘ ãep:
Otoãn˘m ãepem je plná hfiídel o prÛmûru 80 mm. 
KuÏelíková loÏiska jsou upevnûna korunovou maticí. Nastavení
sklonu se provádí pomocí dvou ‰roubÛ.

Závûsn˘ modul: Kovan˘
lisovan˘ díl prochází kvÛli lep‰í
stabilitû pod cel˘m otoãn˘m
ãepem.
Dvojãinn˘ otoãn˘ válec s
hydraulick˘m blokem s
uzávûrem patfií k sériové
v˘bavû, hadicové vedení není
bûhem orby pod tlakem.

Tfii polohy vrchního ramene
závûsu, pfiiãemÏ u jedné z nich
se jedná o podéln˘ otvor pro
rychlej‰í tah a pro nastavení
spodních ramen závûsu.

Hfiídel závûsu Kat. 2, na pfiání
Kat. 3
Celá hfiídel závûsu je
ãtyfinásobnû nastavitelná a je
ji‰tûna proti pfietoãení. VÏdy ve
správné poloze vÛãi traktoru a
s optimální v˘‰kou vyklonûní.

Vnûj‰í v˘ztuha rámu v uloÏení hlavního rámu
Pfii pouÏití 4 radliãek se k profilu rámu pfii‰roubuje
pfiídavná v˘ztuha rámu, takÏe nejsou nutná Ïádná
dal‰í vrtání ãi svafiování, která by rám oslabila.
Profil rámu z materiálu SG 50.

NOVA – hydropneumatické ji‰tûní

SERVO 25 – lehká třída

pro provoz s traktory do

120 k. 

2radličná, 3radličná a

rozšiřitelná.

Kovaná lisovaná pouzdra
Pouzdra obepínají profil rámu, aby byla vytvofiena velká opûrná
plocha pro pfienos síly na samotn˘ rám.

Masivní, oboustranné upevnûní slupic
Dvojzábûrové ji‰tûní pomocí stfiiÏného ‰roubu.
âtyfii velikosti pracovního zábûru snadno nastavitelné
umístûním ‰roubu do pfiíslu‰ného otvoru. 

Stabilní lehký stroj
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Profil rámu 120 x 120 x 10 mm
V˘‰ka rámu 80 cm
Slupice 80 x 30 mm
Radlice 3 / 4 / 5

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Rozteã tûles 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Rozteã tûles 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
PLUS 95 cm 23 – 49 cm
PLUS 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 35 
Tfiída pro traktory do 140 k

Profil rámu 120 x 120 x 10 mm
V˘‰ka rámu 80 cm
Slupice 80 x 30 mm
Radlice 4 / 5 / 6

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Rozteã tûles 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Rozteã tûles 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
PLUS 95 cm 23 – 49 cm
PLUS 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 35 S
Stfiední tfiída pro traktory do 170 k s rámem
otáãecího ústrojí z modelu SERVO 45

SERVO 35 a 35 S
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Ve středně velkých

zemědělských podnicích se

používají stále větší

traktory, takže rostou i

požadavky na pluhy. 

Třída SERVO 35 pro traktory

do 140 k do tohoto

segmentu dokonale zapadá.

A kategorii traktorů do 170

k pokrývá typová řada

SERVO 35 S.

Závûsn˘ modul: Systém
disponuje dvojãinn˘m otoãn˘m
válcem s hydraulick˘m blokem s
uzávûrem, hadicové vedení není
bûhem orby pod tlakem.

Hfiídel závûsu u modelu SERVO
35 
Kat. 2, 5radliãkov˘ Kat. 3

Hfiídel závûsu u modelu SERVO
35 S
Kat. 2, ‰ífika 2
Celá hfiídel závûsu je ãtyfinásobnû
nastavitelná a je ji‰tûna proti
pfietoãení. VÏdy ve správné poloze
vÛãi traktoru a s optimální v˘‰kou
vyklonûní.

Tfii polohy vrchního ramene
závûsu, pfiiãemÏ u jedné z nich se
jedná o podéln˘ otvor pro
rychlej‰í tah a pro nastavení
spodních ramen závûsu.
Silnostûnn˘ drÏák vrchního
ramene závûsu je tvrzen˘ a
zaruãuje pevné usazení jeho ãepu. 

Otoãn˘ ãep a otoãné tûleso
Otoãn˘ ãep SERVO 35 100 mm
Otoãn˘ ãep SERVO 35 S 110 mm
Otoãné tûleso z jakostní ocelové slitiny není s otoãn˘m ãepem
svafieno. Umístûní hadicového vedení uvnitfi duté hfiídele
zabraÀuje drhnutí hadic pfii otáãení. 
Masivní kuÏelíková loÏiska jsou spolehlivû chránûna pfied
zneãi‰tûním a jsou zaji‰tûna nastavitelnou korunovou maticí.  
Nastavení sklonu se provádí pomocí dvou ‰roubÛ.

Pouzdra slupic z jakostní oceli jsou velkoryse dimenzována a
odolají i vysokému zatíÏení.
Pouzdra obepínají profil rámu, aby byla vytvofiena velká opûrná
plocha pro pfienos síly na samotn˘ rám.

Masivní, oboustranné upevnûní slupic
Dvojzábûrové ji‰tûní pomocí stfiiÏného ‰roubu.
Pût velikostí pracovního zábûru snadno nastavitelné umístûním
‰roubu do pfiíslu‰ného otvoru. 

SERVO 35 PLUS – hydraulicky nastaviteln˘ pracovní zábûr

SERVO 35 NOVA – hydropneumatické ji‰tûní proti kamenÛm

SERVO 35 S



SERVO 45 a 45 S
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Profil rámu 140 x 140 x 10 mm
V˘‰ka rámu 80 / 90 cm
Slupice 80 x 35 mm
Radlice 3 / 4 / 545

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Rozteã tûles 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Rozteã tûles 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
PLUS 95 cm 23 – 49 cm
PLUS 102 cm 25 – 53 cm

Profil rámu 140 x 140 x 10 mm
V˘‰ka rámu 80 / 90 cm
Slupice 80 x 35 mm
Radlice 4 / 5 / 6

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Rozteã tûles 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Rozteã tûles 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
Rozteã tûles 115 cm 36 / 43 / 48 / 54 / 60 cm
PLUS 95 cm 23 – 49 cm
PLUS 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 45 
Robustní tfiída pro traktory do 170 k

SERVO 45 S
Vy‰‰í tfiída pro traktory do 270 k
s obzvlá‰È masivním rámem otáãecího ústrojí

Servo 45 S
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Stále silnější traktory

zvládnou pluhy až se šesti

radličkami na trojbodovém

připojení. 

Rychlá jízda po silnici a

velké rozteče mezi tělesy

vyžadují robustní závěsný

modul a silný rám otáčecího

ústrojí i rámovou

konstrukci. 

Závûsn˘ modul: Systém disponuje dvojãinn˘m otoãn˘m válcem s
hydraulick˘m blokem s uzávûrem, hadicové vedení není bûhem orby
pod tlakem.

Hfiídel závûsu u modelu SERVO 45 Kat. 3, ‰ífika 2, u modelu SERVO 45 S
Kat. 3, ‰ífika 3 
Celá hfiídel závûsu je ãtyfinásobnû nastavitelná a je ji‰tûna proti
pfietoãení. VÏdy ve správné poloze vÛãi traktoru a s optimální v˘‰kou
vyklonûní. 

Otoãn˘ ãep u modelu SERVO 45 &#xD8; 110 mm, SERVO 45 S &#xD8;
150 mm

Otoãné tûleso z jakostní ocelové slitiny není s otoãn˘m ãepem svafieno.
Vnitfiní provedení hadicového vedení nabízí optimální ochranu. Îádné

drhnutí hadic pfii otáãení. 
Masivní kuÏelíková loÏiska jsou spolehlivû chránûna pfied
zneãi‰tûním a jsou zaji‰tûna nastavitelnou korunovou maticí.  

Nastavení sklonu se provádí pomocí dvou ‰roubÛ.

Tfii polohy vrchního ramene závûsu, pfiiãemÏ u jedné z nich se jedná o
podéln˘ otvor pro rychlej‰í tah a pro nastavení spodních ramen závûsu.
Silnostûnn˘ drÏák vrchního ramene závûsu zaruãuje pevné usazení jeho
ãepu.

Pouzdra slupic z jakostní oceli jsou velkoryse dimenzována a odolají i
vysokému zatíÏení.
Pouzdra obepínají profil rámu, aby byla vytvofiena velká opûrná plocha
pro optimální pfienos síly na samotn˘ rám.

Masivní, oboustranné upevnûní slupic, dvojzábûrové ji‰tûní pomocí
stfiiÏného ‰roubu. Pût velikostí pracovního zábûru snadno
nastaviteln˘ch umístûním ‰roubu do pfiíslu‰ného otvoru. 

PLUS – hydraulicky nastaviteln˘ pracovní zábûr

NOVA – hydropneumatické ji‰tûní proti kamenÛm

Servo 45 SServo 45 
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Pluhy s výztuhou

SERVO 35 S
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Jedineãné na trhu: v˘ztuhy
v oblastech nejvût‰ího
zatíÏení rámu.
Velkoryse dimenzované
uloÏení hlavního rámu s
délkou 133 aÏ 220 cm (u
verze S) zaji‰Èuje ideální
rozloÏení sil aÏ daleko za
druhé pluhové tûleso.
Toto inteligentní fie‰ení
pfiiná‰í nejvy‰‰í tuhost
rámové konstrukce v oblasti,
která nejvíce podléhá
ohybovému namáhání. Vnitfiní
v˘ztuha zvy‰uje odolnost
proti ohybu aÏ o 25 %. 
Díky pevnému usazení silného ‰roubení vzniká robustní celek s vysokou
tuhostí. Nejsou pouÏity Ïádné prÛchozí ‰rouby, které by se mohly uvolnit. 

Zaklopení rámu u
standardních pluhÛ
Pfii velk˘ch ‰ífikách zábûru
a velk˘ch rozteãích tûles,
stejnû jako pfii pfiíli‰ malé
v˘‰ce jisticího vyklonûní
se bûhem otáãení rám
hydraulicky zaklopí,
pfiiãemÏ nastavení ‰ífiky
zábûru zÛstává
nezmûnûné. 
Pluh je tak dostateãnû
úzk˘ pro úãely pfiepravy
i pro odstavení. 

Nastavovací válec je vybaven hydraulick˘m blokem s uzávûrem, takÏe hadicové
vedení není bûhem orby pod tlakem.
Vahadlo – centrální souãástka
Díky kónickému tvaru s ‰irok˘m podepfiením na otoãném tûlese dokáÏe stroj
zvládnout i znaãné zátûÏové momenty.
âepy v mazan˘ch loÏiscích jsou ji‰tûny proti pfietoãení. V˘mûnná pouzdra
v otoãném tûlese a loÏiskovém stojanu zaruãují dlouhou Ïivotnost pluhu.

Jednolitá rámová

konstrukce z mikrolegované

jemnozrnné oceli je u

modelů řady SERVO 35 a 45

uvnitř přídavně zpevněna

dvěma výztuhami.

Velká tloušťka stěn profilu

rámu zaručuje robustní

uchycení pluhových

pouzder i samotných

nástrojů. 

SERVO 35, 35 S a 45, 45 S

133 cm – 220 cm



SERVO 55 
SERVO 55 S PLUS / NOVA
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Téměř nezničitelné modely

typu SERVO 55 S jsou

navrženy pro nejtvrdší

podmínky nasazení s těžkými

traktory o výkonu až

250 k.

Pluhy SERVO 55 PLUS a

SERVO 55 NOVA jsou

navrženy pro traktory s

výkonem až 220 k.

SERVO 55 S / 55

Robustní závûsn˘ modul

Hfiídel závûsu Kat. 3 

Otoãn˘ ãep a otoãné tûleso z jakostní lité oceli

Tfii polohy vrchního ramene závûsu, z toho jeden podéln˘ otvor

Rámová konstrukce – na ãtyfihranném profilu, 160 x 160 x 8,8 mm.

Pouzdra slupic z jakostní oceli

Masivní, oboustranné upevnûní slupic

Pût velikostí pracovního zábûru snadno nastavitelné umístûním ‰roubu do
pfiíslu‰ného otvoru. 

PLUS – hydraulické nastavení pracovního zábûru

NOVA – hydropneumatické ji‰tûní proti kamenÛm

Profil rámu 160 x 160 x 9 mm
V˘‰ka rámu 82 / 90 cm
Slupice 80 x 35 mm
Radlice 4 / 5

Pracovní zábûr jednoho tûlesa
Rozteã tûles 90 cm 29 / 33 / 37 / 41 / 46 cm
Rozteã tûles 100 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
PLUS 90 cm 23 – 50 cm
PLUS 100 cm 25 – 55 cm
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Při orbě s utužovacím

válcem Packer jsou vyorané

hroudy zároveň opětovně

rozdrobeny a na lehkých

půdách i zpětně zpevněny.

Orání a zpětné zpevnění v

rámci jednoho pracovního

procesu. Ulehčení

následných prací a

připravené osivové lože pro

ozeleňování či pro výsev

meziplodin.

Orba s utužovacím válcem Packer

... pro modely řady SERVO 25 až 45 S
UtuÏovací válec Packer je drÏen velk˘m ramenem. Pfied otáãením se hydraulicky
vyklápí. 
Aby bylo moÏné pfiizpÛsobit válec rÛzn˘m pracovním ‰ífikám, je jeho zahajovací
pozice nastavitelná do 5 rÛzn˘ch poloh. Po vyklopení vrací taÏná pruÏina rameno
pro uchycení válce do nastavené zahajovací pozice. 
U pluhÛ SERVO PLUS je zahajovací pozice díky této sestavû pfiesnû dodrÏena i pfii
zmûnû pracovního zábûru.
Pro úãely pfiepravy lze rameno pro uchycení válce zajistit v prostoru daném
‰ífikou traktoru.
Celé rameno pro uchycení válce lze snadno a rychle odmontovat.

SERVO 45 S
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Ostří s řezací špičkou

Navařené nože na radlicích
zajišťují lepší drobivost, protože
proud zeminy je uprostřed
rozdělován.

Na přání lze dodat navařovaná
dláta pro extrémní odolnost vůči
opotřebení.

Jednodílné ostří s

tvarovaným dlátem a s
odolnými hroty. Velké podebrání
umožňuje jisté vtažení. Dobře se
hodí na kamenité půdy a mělkou
orbu.

Konstrukce

SERVO 45 



� Trup
Trup je tvrzen˘ a poskytuje
tím plechÛm nebo pásÛm
nejvy‰‰í stabilitu a
spolehlivost. 
KvÛli pfiesnému a trvalému
propojení jsou dláta usazena
do kovaného v˘stupku.

� Nastavení náklonu
Nastavení náklonu tûles
umoÏÀuje v˘stfiedník. Pro
jisté vtaÏení, a to i na
extrémnû tvrd˘ch, such˘ch
pÛdách.

� Velk˘ rozmûr plazÛ pro
jisté vedení pluhu.
Plazy lze otoãit do ãtyfi rÛzn˘ch poloh, aby bylo umoÏnûno úplné vyuÏití
materiálu.

Pro větší hospodárnost

zemědělských strojů je

velmi důležitá dlouhá

životnost opotřebitelných

dílů. 

Se svou novou technologií

tvrzení posunula společnost

Pöttinger vývoj v této

oblasti o velký kus vpřed.
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� Dlátové hroty
Dláta lze obrátit, aby se sníÏily náklady opotfiebení. 
Dláta jsou zhotovena z borité oceli a zaruãují dobré vtaÏení pluhu pfii jak˘chkoli
pÛdních podmínkách. 

� Radlice
V‰echny radlice jsou zhotoveny z tvrzené borité oceli. Zvût‰ení zóny opotfiebení
umoÏÀuje prodlouÏení Ïivotnosti aÏ o 50 %. 11 mm silné radlice mají celkovou
‰ífiku 150 mm.
Zakfiivení dopfiedu podporuje jejich dobré vtaÏení a vyvolává úãinek
samoãinného ostfiení.

� Vymûniteln˘ trojúhelník
z tvrzené jemnozrnné oceli o tlou‰Èce 8 mm se u plechov˘ch tûles nacházejí v
oblasti nejvût‰ího opotfiebení. Lze je rychle a bez velk˘ch nákladÛ vymûnit.

� �

�

��

�

jisté spojení
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Upevnûní
Pro v‰echny
pfiedradliãky s
vícestupÀov˘m
nastavením hloubky se
pouÏívá stejná násada.
Vzdálenost k pluhovému
tûlesu lze nastavit na
plechu s otvory.
Pfiedradliãky zaji‰Èují
stfiiÏné ‰rouby.

Pfiedradliãka M 1
Standardní pfiedradliãka
pro kukufiiãnou slámu

Pfiedradliãka M 2 urãená
pro vy‰‰í objem
organické hmoty, pro
ozeleÀování a vyuÏitelná

Tvary krojidel a předradliček

SERVO 35 S
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Zahrnovací límce –
pfiedstavují alternativu
pro práci v rovinách a
na kamenit˘ch pÛdách.

Kryt slupice – zlep‰uje
práci pluhu pfii vût‰ím
mnoÏství organické
hmoty a chrání slupici.

Hladká disková krojidla

O průměru 500 nebo 590 mm s
dobrými samočisticími
vlastnostmi. 
Vysoká stabilita díky hvězdicovým
vlisům.
Tvarovaná disková krojidla

O průměru 500 nebo 590 mm s
dobrou souběhovostí při větším
množství organické hmoty.

Čistý řez diskového

krojidla zaručuje přesné

obrácení pruhu zeminy a

dobré čištění brázdy.

Důležité při použití širokých

pneumatik na traktoru. 

Vhodné tvary předradliček

zajišťují, že orba bude

provedena bez rostlinných

zbytků na povrchu.   

Disková krojidla hladká nebo tvarovaná
Konzola pro standardní pluhy i pro pluhy fiady PLUS s nastavením hloubky
pomocí ozuben˘ch segmentÛ. 
DrÏák nastaven˘ dopfiedu – diskové krojidlo pfied pfiedradliãkou, velk˘ voln˘
prostor – nedochází k ucpání pfii vût‰ích mnoÏstvích kukufiiãné slámy.
DrÏák za‰roubovan˘ dozadu – diskové krojidlo tûsnû u pfiedradliãky pro snadno
drobivou pÛdu a pfii mûlké orbû.
OdpruÏené diskové krojidlo (hladké nebo tvarované) pro pluhy s pojistkou proti
pfietíÏení.

pfii vût‰ích v˘‰kách rámu
Pfiedradliãka M 3
pro vût‰í pracovní
hloubky a pro vût‰í

Pasivní krojidlo jako
ekonomicky výhodná náhrada
diskového krojidla s pracovní
hloubkou od 22 cm.

čistý povrch i brázda

mnoÏství kukufiiãné slámy
Univerzální pfiedradliãka
VS
vhodná pro ve‰keré
vkládací práce
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Výkyvné opěrné a přepravní kolo – 

s pneumatikou a přepravní funkcí

SERVO 35: &#xD8; 579 x 264 mm
SERVO 45: &#xD8; 705 x 277 mm, pneumatiky
10,0/75–12

Zadní výkyvná přepravní kola
nabízí nejlep‰í vedení pluhu a optimální jízdní
vlastnosti na silnici. 
Pfiepravní poloha se nastavuje pfieklopením kola a
pfiepojením ãepu, a to pouze ve spojení s
pfiepravním zablokováním na závûsném
modulu (lze odblokovat ze sedadla
traktoru). 
Pfiepravní funkce se dodává na pfiání.

Předsazené přepravní výkyvné kolo
– ideální pro orbu na úvratích
V˘kyvné opûrné kolo je hydraulicky tlumeno a
vyklápûno bez nárazÛ dozadu. Nastavení
hloubky lze u mechanické
varianty provést pomocí dvou
‰roubÛ. Komfortní varianta
umoÏÀuje nastavení pomocí
hydrauliky pfiímo ze sedadla
traktoru. Zmûna funkce na
pfiepravní kolo pomocí nûkolika

od 5radličných:

SERVO 35 (bez verze PLUS a NOVA)
SERVO 35 / 45 / 55  

705 x 277 mm, pneumatiky 10,0/75–12

Opěrná kola SERVO

SERVO 35 S



Výkyvné opěrné kolo – plechové 

SERVO 25 / 35: &#xD8; 505 x 185 mm 

Výkyvné opěrné kolo – s pneumatikou

SERVO 25 / 35 / 45: &#xD8; 579 x 264 mm 
Pneumatiky 23x10,50–12, lze změnit na přepravní kolo
SERVO 45: &#xD8; 705 x 277 mm bez přepravní funkce

Přesné hloubkové vedení

pluhu je důležité. Rychlé a

snadné nastavení pak

předpokladem. Dle přání a

typu pluhu lze u společnosti

Pöttinger volit mezi

dvojitými opěrnými koly a

výkyvnými opěrnými koly.

Dvojitá opěrná kola
Od 4radliãn˘ch strojÛ lze kola umístit u pfiedposledního nebo posledního
pluhového tûlesa. DrÏák lze namontovat dozadu nebo ho lze, v pfiípadû orby na
úvratích, umístit dopfiedu. Obû kola jsou zvlá‰È nastavitelná pomocí ‰roubÛ.
Konzole pro standardní pluhy i pro pluhy fiady PLUS jsou identické.  

Dvojité opěrné kolo – plechové

SERVO 25 / 35 / / 45: 	 505 x 185 mm

Dvojité opěrné kolo – s pneumatikou

SERVO 35 / 45 / 55: ø 579 x 264 mm 
Pneumatiky 23 x 10,50–12

Hydraulicky tlumené výkyvné opěrné kolo 

Opûrné kolo se bûhem otáãení pfieklopí.
Pfii najíÏdûní je do správné polohy
umístûno ãepem. Nastavení hloubky se
provádí ‰roubem.
Od 4radliãn˘ch strojÛ lze kolo umístit u
pfiedposledního nebo posledního
pluhového tûlesa.

Výkyvné opěrné kolo – plechové

SERVO 25 / 35: &#xD8; 505 x 185 mm

Výkyvné opěrné kolo – s pneumatikou

SERVO 25 / 35: &#xD8; 579 x 264 mm
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Netlumená výkyvná opěrná kola

Pfii obracení je pfieklopení kola
hydraulicky tlumeno, beznárazové
pfieklopení umoÏÀuje klidn˘ prÛbûh
otáãení a prodluÏuje tak Ïivotnost stroje.
Kolo je umístûno u posledního
pluhového tûlesa.

pro dobré vedení

SERVO 35  / 45 / 55    

&#xD8; 750 x 340 mm, pneumatiky 13,0/55–16



3�

Typy
výbavy

Radlice Rozteã tûles Základní
hmotnost

Hfiídel
závûsu

Pluhová
tûlesa

Tvary radlic Opûrná kola

Volitelné Volitelné Plné
odhrnovaãky

Standardní 
v˘bava na pfiání Volitelné Standardní 

v˘bava na pfiání V˘bava na pfiání

SERVO 25
2
3

4 (3+1)

95 / 102
85 / 95 / 102
85 / 95 / 102

591 kg
795 kg
986 kg

Kat. 2

Na pfiání: 
Kat. 3

27 W

36 W

41W

46 W

36 UW

39 UW

30 UWS

35 WSS

38 WWS

Standardní v˘bava: 
Radlice s dláty s
moÏností otoãení

Na pfiání:
Ostfií s tvarovan˘m

dlátem
Ostfií s fiezací

‰piãkou

Dvojité opûrné kolo
V˘kyvné opûrné kolo

netlumené
tlumené
plechové

505x185 mm
pneumatika
579x264 mm

ON LAND 3
4 85 / 95 / 102 848 kg

1039 kg

NOVA
2
3

4 (3+1)

95 / 102
85 / 95 / 102
85 / 95 / 102

679 kg
1016 kg
1159 kg

NOVA 
ON LAND

3
4 85 / 95 / 102 1069 kg

1212 kg

SERVO 35
3
4

5 (4+1)

95 / 102
95 / 102

95

882 kg
1091 kg
1215 kg

Kat. 2

Na pfiání: 
Kat. 3

(u
5radliãn˘ch
standardní

v˘bava)

Dvojité opûrné kolo
V˘kyvné opûrné kolo

netlumené
tlumené
plechové

505x185 mm
pneumatika
579x264 mm

V˘kyvné opûrné a
pfiepravní kolo
579x264 mm

Pfiedsazené pfiepravní
v˘kyvné kolo

(od 5radliãn˘ch) 
705x277 mm
750x340 mm

ON LAND 3
4 95 / 102 912 kg

1121 kg

PLUS 3
4 95 / 102 998 kg

1160 kg

NOVA 3
4

95 / 102
88 / 95 / 102

1010 kg
1262 kg

NOVA 
ON LAND

3
4 95 / 102 1043 kg

1286 kg
PLUS
NOVA 

3
4 95 / 102 1126 kg

1416 kg

SERVO 35 S
4

5 (4+1)
6 (5+1)

95 / 102
95 / 102

95

1186 kg
1310 kg
1580 kg

Kat. 3
·ífika 2

Na pfiání:
‰ífika 3

PLUS 4
5 (4+1) 95 / 102 1249 kg

1499 kg

NOVA 4
5 (4+1) 95 / 102 1357 kg

1524 kg
PLUS
NOVA 

4
5 (4+1) 95 / 102 1511 kg

1499 kg
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Pfiedradliãky Krojidla Kryt slupice
Rameno
konzoly

Hfiídel
s rychlospojkou

Otoãn˘ 
závûs

Kypfiiã 
podloÏí Osvûtlení

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

Univerzální
pfiedradliãka

VS
Pfiedradliãka

M 1
Pfiedradliãka

M 2

Zahrnovací
límec

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo

doporuãuje
se pro

kukufiiãnou
slámu

UtuÏovací
válec Packer s
hydraulick˘m
spou‰tûním

Kat 2
Kat 3 

Kat 2
umoÏÀuje
strojÛm
SERVO
volnost

pohybu na
polích s
úzk˘mi

zatáãkami

moÏné na
v‰ech

tûlesech

Osvûtlení s
v˘straÏn˘mi
tabulkami 

pro
silniãní

pfiepravu na
hydraulice

traktoru nebo
pomocí

pfiepravního
kola

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo

není moÏné

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo

moÏné na
v‰ech

tûlesech

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo

není moÏné

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo

moÏné na
v‰ech

tûlesech

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo

není moÏné
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Typy Radlice Rozteã tûles Základní
hmotnost Hfiídel závûsu

Tvary 
pluhov˘ch tûles

Tvary radlic Opûrná kola

Volitelné Volitelné s plnou
odhrnovaãkou

Standardní 
v˘bava na pfiání Volitelné Standardní 

v˘bava na pfiání
V˘bava na

pfiání

SERVO 45 4
5 (4+1)

95 / 102
95 / 102

1306 kg
1463 kg

Kat. 3
·ífika 2

Na pfiání:
·ífika 3)

27 W

36 W

41W

46 W

36 UW

39 UW

30 UWS

35 WSS

38 WWS

Standardní
v˘bava: 
Radlice
s dláty

s moÏností
otoãení

Na pfiání:
Ostfií

s tvarovan˘m
dlátem

Ostfií s fiezací
‰piãkou

Dvojité opûrné
kolo

V˘kyvné opûrné
kolo

tlumené
pneumatika
705x277 mm

pfiedsazené
pfiepravní

v˘kyvné kolo
(od 5radliãn˘ch) 

705x277 mm
750x340 mm

PLUS
3
4

5 (4+1)

95 / 102 / 115
95 / 102
95 / 102

1055 kg
1321 kg
1577 kg

NOVA 4
5 (4+1)

95 / 102
95

1168 kg
1677 kg

PLUS
NOVA 

4
5 (4+1) 95 1492 kg

1791 kg

SERVO 45 S

3
4 / 4 (3+1)
5 / 5 (4+1)

6 (5+1)

115
115 / 95 / 102

95 / 102
95 / 102

992 kg
1286 kg
1581 kg
1875 kg

Kat. 3
·ífika 3

PLUS
4

5 / 5 (4+1)
6 (5+1)

95 / 102
95 / 102
95 / 102

1605 kg
1890 kg
2130 kg

NOVA 4
5 / 5 (4+1)

95 / 102
95 / 102

1457 kg
1795 kg

PLUS
NOVA 

4
5 / 5 (4+1)

95 / 102
95 / 102

1776 kg
2020 kg

SERVO 55 S 4
5 100 1335 kg

1625 kg

Kat. 3
·ífika 3

Dvojité opûrné
kolo

pneumatika
579x264 mm

V˘kyvné opûrné
a pfiepravní kolo

705x277 mm

SERVO 55
PLUS

4
5 (4+1) 100 1 700 kg

1895 kg

NOVA 4
5 (4+1) 100 1473 kg

1876 kg
PLUS
NOVA 

4
5 (4+1) 100 1850 kg

2090 kg
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Pfiedradliãky Krojidla Kryt slupice
Rameno
konzoly

Hfiídel
s rychlospojkou

Otoãn˘ závûs Kypfiiã podloÏí Osvûtlení

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

V˘bava na
pfiání

Univerzální
pfiedradliãka

VS
Pfiedradliãka

M 1
Pfiedradliãka

M 2
Pfiedradliãka

M 3

Vkládací plech

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo

doporuãuje 
se pro

kukufiiãnou
slámu

Rameno pro
utuÏovací

válec s
hydraulick˘m
spou‰tûním

Kat 2
Kat 3 

Kat 2
umoÏÀuje
strojÛm
SERVO
volnost

pohybu na
polích s
úzk˘mi

zatáãkami

Osvûtlení
s v˘straÏn˘mi

tabulkami 

pro
silniãní

pfiepravu na
hydraulice

traktoru nebo
pomocí

pfiepravního
kola

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo

není moÏné není moÏné

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo

Diskové krojidlo
hladké/tvarované 

ø 500 mm
ø 590 mm

Pasivní krojidlo
není moÏné není moÏné

Diskové krojidlo
odpruÏené

hladké/tvarované 
ø 500 mm

Pasivní krojidlo
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Hřídel s

rychlospojkou
Otočný závěs

Zahrnovací límce

pár 9 kg

Univerzální

předradlička VS

pár 26 kg

Předradlička M 1

pár 25 kg
Předradlička M 2

pár 28 kg
Předradlička M 3

pár 28 kg

Kryt slupice

pár 3 kg

Plazy 

přídavný
pár 3 kg

Pasivní krojidlo

pár 6 kg

Diskové krojidlo

hladké
500/590 mm
pár 75/82 kg

Diskové krojidlo

tvarované
500/590 mm
pár 72/80 kg

Diskové krojidlo

tvarované,
odpružené

500/590 mm
pár 81/86 kg

Diskové krojidlo

tvarované,
odpružené

500/590 mm
pár 77/85 kg

Dvojité opěrné

kolo 505 x 185 mm
86 kg

Dvojité opěrné

kolo

579 x 264 mm
85 kg

Výkyvné opěrné

kolo

505 x 185 mm
54 kg

Výkyvné opěrné

kolo

579 x 264 mm
60 kg

Výkyvné opěrné

kolo

505 x 185 mm
hydr. tlumené

115 kg

Výkyvné opěrné

kolo

hydr. tlumené
pneumatika

130 kg

Výkyvné opěrné a

přepravní kolo

705 x 277 mm
mechanické

170 kg

Přepravní výkyvné

kolo

705 x 277 mm
hydraulické

185 kg

Přepravní

výkyvné kolo

750 x 340 mm
mechanické

203 kg

Přepravní

výkyvné kolo

750 x 340 mm
hydraulické

218 kg

ON LAND

SERVO 25
SERVO 35

Kypřič podloží

pár 32 kg

Hydraulické

rameno konzole

95 kg

Výstražné

tabulky a

osvětlení

SERVO 25



SERVO 35 S
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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

úspû‰nûj‰í s firmou
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