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Variabilní lisy na kulaté
balíky

Pöttinger
VARIOPROFI
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Variabilní lisovací systém
Variabilní lisovací komora je vybavena 5 ‰irok˘mi nekoneãn˘mi pásy �. 

Lisovací proces usnadÀují 3 válce. Dva agresivní válce se stûraãi nad rotorem �
zaãínají jiÏ v pfiedstihu otáãet balíkem a tím zaji‰Èují vysokou slisovanost jádra. 

Lisovací tlak v komofie se pfiednastaví na ovládacím panelu Select-Control. V
kaÏdé zónû balíku (jádro, stfied a okraj) lze individuálnû nastavit lisovací tlak.
Pfiitom se dosáhne ideálního pfiizpÛsobení rÛzn˘m podmínkám nasazení, napfi.
balíky ze sena nebo slámy s mûkk˘m jádrem. PrÛmûr balíku lze variabilnû
nastavit v krocích 2 cm.

Sériovû montovan˘ vyhazovaã balíkÛ bezpeãnû vykutálí hotov˘ balík ze stroje a
zamezí tak obtíÏnému odstrkování pfied vyhozením. 

Rotující stûraãe � neustále ãistí dva hlavní pohonné válce pásÛ.

Tyto robustní profesionální

stroje jsou navrženy pro

velké provozy,

pronajímatele a sdružení

zemědělců. 

Variabilní lisovací systém

pro balíky o průměru od

0,6 do 1,65 m

(VARIOPROFI 6165) nebo

od 0,6 do 2,0 m

(VARIOPROFI 6200)

umožňuje optimální

přizpůsobení pro každý

materiál – senáž, seno

nebo slámu. 

Balíky jsou široké 1,2 m.

Nejvyšší slisovanost balíků

je zajištěna již od jejich

jádra.

Variabilní lisovací komora 
s 5 širokými nekonečnými pásy 

�

�

�

�
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Select-Control
s grafickým
displejem
Ovládací panel „Select-Control“ podává
obsluze všechny důležité informace a
umožňuje komfortní ovládání i během
dlouhých dnů sklizně.
Ovládací panel je vybaven přehlednou
foliovou klávesnicí.
Průměr balíku lze pohodlně nastavit z
kabiny traktoru po krocích 2 cm.
Pro pronajímatele nebo sdružení
zemědělců má přesné vyúčtování
zákazníkům mimořádný význam. Lze
ukládat data až 4 zákazníků.

Nastavení průměru balíku
a slisovanosti z kabiny traktoru.

� Ukazatel pro: Průměr balíku
Stav řezacího zařízení
Indikátor směru jízdy
Mechanické zajištění zadní stěny
Převázání balíků

� Předvolba Sběrač – Reverzní chod

� Průvodce nabídkou:
Nastavení průměru balíku
Slisovanost
Jazyk
Varovné funkce atd.

� Předvolba Sklopení nože 
Vyklopení nože
Výměna nože
Odstranění ucpaného materiálu

� Ruční vázání do sítě.

� Předvolba pro ruční nebo
automatické vázání.

� Počitadlo dílčího a celkového
počtu balíků



4

Profesionálové požadují od

lisů více. Lepší sbírání a

optimální přizpůsobení

nerovnostem – to jsou

požadavky praktiků. S nově

vyvinutým sběracím

zařízením položila

společnost Pöttinger milník

v technice lisování.

Sběrací zařízení VARIOPROFI s pěti řadami prstů 
a výkyvným zavěšením
Vysoce v˘konné sbûrací zafiízení o ‰ífice 2,20 m bezpeãnû sbírá i nejvût‰í fiady.
Nové je uprostfied uloÏené v˘kyvné zavû‰ení ramene. Nejvy‰‰í moÏná
pohyblivost sbûracího zafiízení nabízí a v kombinaci s obûma v˘‰kovû
nastaviteln˘mi koly zaji‰Èuje optimální pfiizpÛsobení terénním nerovnostem. Pût
fiad prstÛ a nárazov˘ plech s vkládacím váleãkem garantují ãist˘ sbûr. Dva velké
pfiivádûcí ‰neky podávají materiál do dopravního kanálu.

Sběrací zařízení
Přizpůsobení povrchu par excellence

MULTITAST 
Výkyvné zavěšení

Klidný chod a dlouhá životnost
Centrální mazání fietûzÛ po otevfiení zadní stûny automaticky maÏe pohonné
fietûzy. Tím se zkrátí ãas údrÏby a zv˘‰í se Ïivotnost.

Vázání do sítě pro perfektní balíky
Seriovû montované vázání do sítû pro 1,3 m ‰iroké síÈované role zaji‰Èuje pomocí
ramen ãisté pfiekrytí hran balíkÛ ‰irok˘ch 1,2 m. V˘sledek: pevné, tvarovû stálé
balíky a zamezení vniknutí vzduchu bûhem navíjení. 



Řezací zařízení Supercut
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Vysoce dimenzovaný rotor se čtyřmi odsazenými řadami
prstů nabízí vysokou výkonnost bez silových špiček. Seriově
montované praktické reverzní spojení a centrální mazání
řetězu pro hlavní pohon a sběrací zařízení. 
Vně orientované spirálovité řady prstů rovnoměrně rozdělují
lisovaný materiál do lisovacích komor. Krmivo je pomocí
rotoru vedeno přes nože, tím dochází k jeho čistému
oddělení. 
Řezací zařízení Supercut s 25 noži zajišťuje jedinečný krátký
řez kulatých balíků a tím i nejvyšší hustotu balíku a kvalitu
krmiva. 

Patentované jištění jednotlivých nožů známé u senážních vozů společnosti Pöttinger je standardem i u lisů kulatých balíků VARIOPROFI.
Také odjištění nožů a výkyvný nosník nožů lze hydraulicky ovládat – nejvyšší komfort z kabiny traktoru.
Rychlá záměna drážkované podlahy pro 13 a 25 nožů.

Jedinečný krátký řez, chráněné jištění nožů.
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VARIOPROFI

Robustní profesionální stroje pro tûÏké dlouhodobé nasazení v senáÏi.

PfiizpÛsobeny poÏadavkÛm pronajímatelÛ, velk˘ch provozÛ a sdruÏení zemûdûlcÛ.

Zavû‰ení: Vysoká nebo nízká oj s nastavením výšky zavěšení. Výškově nastavitelná podpěra je nainstalována
na rámu. Stupačky na obou stranách. Držák nástrojů integrovaný v oji.

Kloubová hfiídel: Jednostranná širokoúhlá kloubová hřídel s vačkovou spojkou (počet otáček vývodové
hřídele 540 ot./min – jištění 2200 Nm). 

Pohon: Vstupní převodovka je sériově vybavená reverzním chodem a díky připevnění na příčném nosníku je
snadno přístupná. Pohonné řetězy s vysoce dimenzovanými napínáky a automatickým mazáním.

Sbûrací zafiízení: Nové výkyvné zavěšení s optimalizovaným odlehčením pružin. 
Šířka 2,2 m, pracovní šířka DIN 2,06 m. 5 řad prstů se dvěma podpůrnými kotouči. Sběrací zařízení s
oboustranným vedením ve vodicích drahách. 
Oboustranné podávací šneky pro vysoký výkon sbírání bez rizika ucpání.

¤ezací zafiízení SUPERCUT: Řezací zařízení s 25 noži a odstupem nožů 45 mm. Každý nůž je
samostatně zajištěn, odjištění se provádí hydraulicky. Hydraulicky výklopný nosník. Tupý nůž namísto vyjmutých
nožů. Vlastní drážky pro 13 nožů.

Vkládací válec: Čtyřřadé vně orientované dvojité prstové prstence tvaru V. Široké stěrače vedle podávacích
prstů. Seriově: reverzní chod na vstupní převodovce.

Variabilní lisovací systém: S 5 širokými nekonečnými pásy.
Svazování do sítû: Spolehlivé, přímé vedení sítě do lisovací komory pomocí elektricky poháněných válců.
Vícenásobně přenastavitelné navíjení sítě. Vázání do sítě po stisknutí tlačítka nebo automaticky.

Ovládání: Přehledný ovládací panel s podsvětlenou fóliovou klávesnicí a displejem. Nastavení slisovanosti a
průměru balíku z ovládacího panelu.

Centrální mazání: Automatické centrální mazání pohonných řetězů. Při otevření zadní stěny se uvede v
činnost olejové čerpadlo. Oboustranná mazací lišta na ložiska válců.

Pneumatiky: 19,0/45-17, jiné pneumatiky na vyžádání.

6165 a 6200 L SC – robustní a spolehlivý
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VARIOPROFI Šířka balíku Průměr balíku Šířka sběrače Počet řad prstů
sběrače Max. počet nožů Počet pásů Šířka sítě

6165 L SC 1,20 m 0,60 – 1,65 m 2,20 m 5 25 5 1,30 m

6200 L SC 1,20 m 0,60 – 2,00 m 2,20 m 5 25 5 1,30 m

VARIOPROFI Délka Šířka Výška Pneumatiky Minimální příkon
kW/k

Požadované
hydraulické okruhy Hmotnost

6165 L SC 4,48 m 2,52 m 2,70 m 19,0/45-17 59 kW/80 k 2 dvojčinné 3500 kg

6200 L SC 4,75 m 2,52 m 2,95 m 19,0/45-17 75 kW/100 k 2 dvojčinné 3750 kg

Technické údaje / výbava

Technické údaje se mohou
měnit. Výbava se liší v

závislosti na zemi dodávky.

Oj Vačková spojka Pneumatiky kopírovacích
kol sběrače

Počet
řad prstů vkládacího válce

Nastavení lisovacího
tlaku

Zobrazení lisovacího
tlaku

výškově nastavitelná sériově 16,5 x 6,5-8 4 hydraulicky sériově

Vyhazovač balíků Držák rezervní sítě Vzduchové brzdy Automatické mazání
řetězu Čisticí válce Osvětlení

sériově sériově na přání sériově sériově sériově



Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH  
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-445

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdenûk Bíl˘
Dominikánské námûstí 4/5
602 00 Brno
Tel/Fax: 00420 / 5 - 42 21 67 90
Mobil: 00420 / 602 711 900
pottinger@pottinger.cz

Kvalita pro budoucnost
Stroje s logem čtyřlístku jsou mezinárodně úspěšné, se spolehlivostí při kvalitě a servisu.

Základní nátěr KTL a práškové lakování – kvalita automobilových laků.

Laserové řezací stroje pro nejvyšší přesnost při zpracování plechů.

Nové centrum pro tvrzení namáhaných součástek.

Nejnovější 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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