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Pöttinger
FARO/EUROPROFI

Opraapwagen 
met laadrotor



Grootse techniek
voor trekkers
vanaf 63 kW / 85 PK
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Bedrijfsgegevens

De opraapwagen heeft de toekomst. De succesvolle

EUROPROFI-serie en de nieuwe FARO-serie vormen

een belangrijk segment onder de opraapwagens van

Pöttinger. De efficiënte opraapwagens zijn precies de

juiste machines om gras in de kuil te brengen. 

Hakselen, oprapen of persen? 

FARO en EUROPROFI vormen het rendabele alterna-

tief. 85 PK is voldoende voor de lichttrekkende rotor-

wagen. Korte snede, de beste verdichting en hoge

slagkracht – buitengewoon fascinerend.

„Buitengewoon zijn betekent, je aan de middel -

matigheid te onttrekken en de moed op te brengen

om nieuwe en ongekende dimensies te betreden“

Sigrun Hopfensperger
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Er spreekt dus veel in het voord
van de opraapwagen

Opraapwagen, hakselaar of balenpers? Verschillende onafhankelijke agrarische insti-

tuten hebben de methodes vergeleken. De resultaten: De opraapwagen is op de punten

organisatie, benodigde arbeidskrachten en dieselverbruik duidelijk in het voordeel. 

In de kwaliteit van het kuilvoer zijn geen verschillen waar te nemen. 

Er is geen zaligmakende manier van oogsten. Deze vraag moet steeds individueel
worden gesteld. Transportafstanden, kavelgroottes, voeropbrengst en benodigde
arbeidskrachten vormen doorslaggevende factoren.

Als vuistregel geldt echter dat de opraapwagen in vergelijking met een hakselaar
bij een transportafstand onder de 7 km aanzienlijk rendabeler is. De lage behoefte
aan arbeidskrachten en de eenvoudige organisatie van het werk spreken ook in
het voordeel van deze methode. Bovendien kan de opraapwagen overal worden
ingezet bij het inkuilen en groenvoer halen (stalvoeren).

Voor de hakselaar pleit weer de hoge slagkracht bij grote percelen en transport -
afstanden. Dit kan echter alleen worden gerealiseerd bij de juiste transport -
logistiek en aanrijden in de silo. 

De balenpers biedt veel gemak en is een goed alternatief voor kleine bedrijven.
De geringe gevoeligheid voor het weer en het flexibele gebruik spreken in het
voordeel van deze methode. Voor grotere bedrijven is deze methode vanwege de
hoge kosten echter niet rendabel. Als vuistregel geldt: Vanaf 7 ha is de opraap -
wagen de betere methode.
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deel De levensduur testen
Pöttinger heeft een modern testcentrum opgezet, waarin de zwaarste omstandig-

heden worden nagebootst en belastingsgrenzen vastgesteld.

De trillingstafel, kortweg MAST (MultiAxiale SchwingTisch) genoemd, is het
paradepaardje van het centrum. Daarmee worden versnellingen als bij de lance-
ring van een raket of trillingen als bij een aardbeving gesimuleerd. 

Uiterst gevoelige en beweeglijke pneumatische en hydraulische cilinders vindt u
in het aparte testgedeelte voor de onderdelen: Aandrijving, chassis en onderstel
worden hier op hun levensduur getest.

Aandrijvingstest Klimaatkamer
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FARO – de rotorwagen met grootse
techniek

Het enthousiasme bij Pöttinger voor nieuwe ontwikkelingen is

onverminderd. Met de nieuwe generatie FARO-opraapwagens werd

een lichttrekkende opraapwagen in de middenklasse ontwikkeld. De

naam „FARO“ is afgeleid van het Spaanse en Italiaanse „faro“ –

vuurtoren. Een lichtend baken in de weilanden van deze wereld

voor trekkers vanaf 85 PK (63 kW).
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De professionele gebruiker

eist hoge kwaliteit voor

zware belading en een duur-

zame inzet. Doordachte

techniek, hoogwaardige

materialen en een zeer

nauwkeurige fabricage is

het antwoord van Pöttinger.

De marktleider heeft dankzij

kwaliteitswerk en modern

design de nieuwe norm in

de opraapwagentechniek

bepaald.

Constructie
Details die overtuigen

De bovenbouw
Het chassis van de opraapwa-
genserie FARO bestaat uit een
geschroefde constructie � van
C 220x70x50x5-QSTE fijnkorrelig

staal. De gesloten stalen boven-
bouw is berekend op een hoge belading. Sterke wandprofielen en kleine afstan-
den tussen de staanders zorgen voor grote stabiliteit. De rechte staanders zijn op
het chassis geschroefd, niet gelast. Schroefverbindingen met fijne draad voor de
hoogste stabiliteit.

Een essentieel kwaliteitsken-
merk is de slagvaste KTL-
poederlak.
De poederlak-deklaag onder-
scheidt zich in de praktijk
door zijn elasticiteit en duur-
zaamheid.

Autolak-kwaliteit in de 
landbouwtechniek!

Zijwanden � met een speciale coating zorgen ervoor dat het voer gemakkelijk en
volledig wordt gelost.

U kunt via de trap gemakkelijk de laadruimte van de opraapwagen binnenstappen,
deze trap is als optie leverbaar op wagens zonder doseerwalsen (de L-versie).

Het bovenste gedeelte van de bovenbouw kan naar binnen worden geklapt. De
beugels van de bovenbouw kunnen bij de FARO 6300 en 8000 12 cm in hoogte
worden versteld. 

Strak gespannen touwen verhinderen het verlies van voer tijdens het laden en
transporteren. Voor droog voer of stro kunnen bij de FARO 6300 en 8000 de tou-
wen door dakprofielen � worden vervangen. De robuuste profielen zorgen voor
een betere verdichting van het voer. De transportkosten kunnen daardoor worden
verminderd.

De FARO-types 3500 en 4000 zijn ook met een neerklapbare

bovenbouw leverbaar. Wanneer de bovenbouw
hydraulisch is neergeklapt, kunnen 
stal- en schuuropeningen vanaf
2,90 m hoogte zonder 
problemen worden 
binnengereden. (Zonder
laadautomaat en niet 
mogelijk bij 3 doseer walsen)

�

�

�
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Disselsystemen
De opraapwagens kunnen met boven- of onderaan-

spanning worden geleverd. Door de onderaanspan-
ning wordt de vooras minder ontlast. Een wezenlijk
voordeel bij hellingen en het rijden over een sleufsilo.

De dissel is standaard als knikdissel met twee dub-
belwerkende cilinders uitgevoerd (dansonderdrukker
als optie). Door de vrije bodemruimte van 65 cm
kunt u zonder problemen over de sleufsilo rijden. Het
verticaal draagvermogen van de dissel: 1500 kg. 

De kabels en slangen zijn zorgvuldig aangebracht en
zorgen ervoor dat u ongehinderd kunt werken. Een
zwenkbare steunpoot bespaart u het tijdrovende
zwengelen bij het aan- en afkoppelen, en hij zit niet
in de weg bij de zwadopname.
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Grote laadvermogens stellen

hoge eisen aan de aandrijflijn.

Een grote draaimomentbeveili-

ging bewijst dat de Pöttinger-

aandrijvingstechniek bijzonder

is. In het nieuwe Pöttinger-test-

centrum TIZ wordt de aandrijf-

lijn onder de zwaarste omstan-

digheden getest.

De aandrijving
Unieke krachtoverbrenging

Doseerwalsaandrijving

De aandrijving van de
doseerwalsen vindt
plaats langs de rechter-
kant van de opraapwa-
gen.
De aandrijfas is door een
nokkenkoppeling met
1200 Nm beveiligd.

Grondige controle

De capaciteit van de aandrijflijn wordt bij de aandrijvingstest
gecontroleerd. De belastingen van de aandrijflijn tijdens
gebruik worden gesimuleerd. Onafhankelijk van het toerental
kan een aandrijfvermogen tot 340 PK (250 kW) en een draai-
moment tot 5000 Nm worden gegenereerd.

Twee sterke haakse over-
brengingen brengen het
vermogen naar de
doseerwalsen over. 
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Aftakas 

De FARO-opraapwagen-
serie wordt aangedreven
door een eenzijdige

groothoek-aftakas (toe-
rental aftakas 1000
t.p.m.). De geïntegreerde
nokkenkoppeling wordt
bij overbelasting onmid-
dellijk geactiveerd. Na
verlaging van het toeren-
tal herstelt de koppeling
de oorspronkelijke
krachtoverbrenging.

Centrale aandrijfkast 

De robuuste aandrijfkast met conische tandwie-
len is ontworpen voor grote vermogens. De
krachtoverbrenging loopt via een hoogwaardige
ketting naar de laadrotor en vervolgens naar de
pick-up.

Nokkenkoppeling

Rotoraandrijving

De rotor wordt via een
enkelvoudige ketting
(1 1/2 duims) met auto-
matische spanner aange-
dreven.

De bodemketting -

aandrijving

is aan de zijkant gemon-
teerd en wordt via de
trekkerhydrauliek aange-
dreven.
De snelheid kan traploos
vanaf het dashboard
worden geregeld.

Automatische 

kettingsmering

De aandrijfkettingen van
rotor en pick-up worden
bij het heffen van de
pick-up automatisch
gesmeerd.

De draaimomentbeveili-

ging bedraagt 1400 Nm.

Bij overschrijding van
deze waarde schakelt de
aftakas zichzelf uit. Een
systeem dat de hele aan-
drijving spaart.
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Hoge laadsnelheden verei-

sen een betrouwbare en

efficiënte pick-up. Alleen

schoon voer garandeert een

goede fermentatie en daar-

door goed verteerbaar kuil-

voer. Bodemaanpassing en

perfecte voeropname wer-

den bij Pöttinger jarenlang

in de praktijk getest. 

Het resultaat: een unieke

pick-up met doordachte

details.

Pick-up
Perfecte scheiding van voer en vuil

De pick-up wordt via
twee hefcilinders �
hydraulisch geheven (bij
de D-versie met automa-
tische afslag).

De pick-up is op verschil-
lende hoogten instelbaar
� – een eenvoudige aan-
passing aan verschillen-
de omstandigheden.

�

�

Breedte pick-up: 1,80 m (1,74 m DIN)

De brede pick-up heeft ook bij grote of onregelmatig gevormde zwaden een
enorm opnamevermogen. 

De pick-up is uitgerust met zes tandarmen � en tanden van Super C-staal. De in
het midden geplaatste metalen steunschijf � zorgt voor hoge stabiliteit. Door de
nauwe afstand tussen de tanden wordt het voer ook bij hoge snelheden schoon
opgenomen.

Invoerstroken � zorgen voor een scheiding van vuil en voer. De snij-inrichting
wordt daardoor ontzien. Voor de hoogste stabiliteit zijn de afstrijkers viervoudig
vastgeschroefd.  

� �

�

�

�

�

�

Tweezijdige curvebaan
De pick-up wordt via twee stalen curvebanen met massief binnendeel �
gestuurd. Aan de zijkant zit een inspectieluik. De stuurrollen �, bestaande uit
zelfsmerende, brede kogellagers (doorsnede 40 mm), zijn robuust en berekend op
grote massa’s voer.

De tanden van de pick-up zijn nalopend � gestuurd – geen beschadiging van de
grasmat, geen omhoog slingeren van vuil en geen onnodige slijtage van de tanden.
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Perfecte bodemaanpassing
Aan beide zijden van de FARO-opraapwagen bevinden zich in hoogte

verstelbare tastwielen � voor een optimale positie van de pick-up t.o.v.
de bodem �.  De wielen tasten de bodem af en leiden de pick-up perfect
door iedere greppel. De tanden van de pick-up worden nalopend
gestuurd – geen beschadiging van de grasmat, geen omhoog slingerend
vuil en geen onnodige slijtage van de tanden. 
De tastwielen met luchtbanden (15x6,0-6) horen bij de standaarduitrus-
ting. Daarnaast zorgen de ontlastingsveren � aan beide kanten voor een
lage druk die de grasmat ontziet.
Nalooptastwielen (16x6,5-8) of tandem-tastwielen en invoerplaat met
zwadrol zijn als optie verkrijgbaar.

�

�

�



14

De structuur van het voer

heeft grote invloed op de

verteerbaarheid. De rotor

moet bij hoge doorvoer het

voer optimaal snijden en

verdichten.

Rotomatic, zo heet het hart

van de opraapwagen bij

FARO: krachtig, robuust en

efficiënt.

Laadaggregaat Roto matic 

Het transporteren van het kuilvoer van de rotor naar de laadruimte heeft Pöttinger
geoptimaliseerd met een korte actieve opvoerhoogte �. Een belangrijk detail voor de
gebruikers in de praktijk: Het benodigde vermogen neemt daarmee rond de 15 % af.

Afstrijkers � 12 mm breed, met speciale plaatsing 

De afstrijkers zijn afzonderlijk gemonteerd en vastgeschroefd. De doordachte positie
van de afstrijker ten opzichte van de rotortanden vermindert de benodigde kracht. De
afstrijkers hebben grote vlakken en voorkomen daardoor het kneuzen van het voer. 

Het hart
De Rotomatic-laadrotor met een doorsnede van 750 mm bestaat uit 7 tandrijen.
De spiraalvormige plaatsing van de tandrijen zorgt voor een gelijkmatig laden
zonder draaimomentpieken. Persbreedte: 1,43 m.

De geharde rotortanden � bestaan uit fijnkorrelig boorstaal van 6 mm dikte.

Ze zorgen voor het continu opnemen een gelijkmatige verdichting van het voer.
De laadruimte wordt daardoor gelijkmatig gevuld. 

De Rotomatic-laadrotor is met zelfstellende kogellagers in het chassis � beves-
tigd, minimaal onderhoud. De automatische kettingsmering voor de hoofdaandrij-
ving en pick-up is standaard.

Gemakkelijk onderhoud

De rotorringen zijn in de binnentrommel bevestigd.
Iedere ring is vervangbaar.

�

�

�

�
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Een nauwkeurige, gelijk-

matige snede is de basis

voor de beste kuilvoerkwa-

liteit. De bijzondere snij-

kwaliteit van de Pöttinger-

opraapwagens wordt in

onafhankelijke testversla-

gen voortdurend bevestigd.

De unieke oplossing van

Pöttinger: De uitzwenkbare

messenbalk biedt gemak

van het hoogste niveau.

… de snij-inrichting

Demontage van de messen gemakkelijk gemaakt
De op de markt unieke uitzwenking van de messenbalk als optie. U kunt de
messen gewoon rechtopstaand vervangen. 

Easy Move 
Kort snijden voor efficiënt voeren

�

�

�
Onderscheiden met de 
zilveren DLG-medaille

Eenvoudiger kan het niet
� Messenbalk uitklappen door op de toets

aan de linkerkant van de opraapwagen te
drukken.

� Vergrendelbout losmaken en messenbalk
zijdelings uitzwenken.

� Mes door palhefboom ontgrendelen.

De unieke snijkwaliteit:

54 rotorringen leiden het voer aan beide kanten
over de 27 messen – 51 mm snijbreedte bij
FARO 3500 en 4000

Het origineel met kartelvormige
randen
De messen bestaan uit gehard gereedschapsstaal. De
eenzijdig geperste kartelvormige rand garandeert ook
bij stompe messen een exacte snede. De voerpakket-
ten worden niet afgescheurd, maar netjes afgesne-
den. De langgetrokken messen snijden over de gehe-
le lengte – trekkende snede.
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De messenbeveiliging

Tijds- en kostendruk

maken stilstand van de

machine duur. Vreemde

bestanddelen zijn een

gevaar voor het belangrijk-

ste onderdeel van de machi-

ne – de snij-inrichting.

Pöttinger beschermt het

hart van de opraapwagen

met een innovatief gepaten-

teerd beveiligingssysteem

tegen vreemde bestandde-

len. Ieder mes is apart

beveiligd.

Een geruststellend detail

Hoe functioneert de beproefde messenbeveiliging?
1. Bij het oprapen van vreemde bestanddelen val-

len kleine stukken al tussen de pick-up en snijro-
tor door. 

2. De rotor drukt grotere bestanddelen tegen het
mes en duwt dit afgeveerd heel even in de trans-
portrichting.

3. De activatierol op de rug van het mes wordt uit
de houder getild en geeft de weg voor het
vreemde bestanddeel vrij. De weerstand neemt
in één keer af en beschermt zo het mes!

4. Nadat het vreemde bestanddeel de snij-inrich-
ting is gepasseerd, wordt het mes door de veer-
spanning weer in de oorspronkelijke positie
teruggeduwd.

De uitbreekkracht is onafhankelijk van de grootte van het vreemde bestanddeel en de plaats waar dit het mes raakt.



Het lossen

Load sensing – capaciteit besparen

De opraapwagens van Pöttinger zijn standaard voorbereid voor load sensing. De
benodigde hoeveelheid olie en pompdruk wordt voortdurend geregistreerd en
aan de behoefte aangepast. Een vermogensbesparing tot 20 PK (15 kW).
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Grote hoeveelheden voer

en een gelijkmatige vulling

is de wens van gebruikers.

Het voer wordt bij de FARO

reeds in het invoerkanaal

verdicht. Voor een optimale

vulling van de laadruimte

zorgt de laadautomaat

(optie).

Het laden
De automaat als laadhulp

Het gelijkmatig benodigd vermogen bij het laden, zon-
der draaimomentpieken, is kenmerkend voor de FARO.
Ter controle van de beladingsdruk zijn twee sensoren
ingebouwd, die voortdurend de beladingsdruk meten en
op basis daarvan automatisch de bodemketting aanstu-
ren. Zo wordt de aandrijflijn ontzien.

Sensor � in de voorwand

Ook nat, zwaar voer wordt door een te hoge druk bij de
laadrotor niet tot moes geperst.

Sensor � in het bovenste deel van de bovenbouw

De sensor meet de belading van de opraapwagen en
neemt de bestuurder werk uit handen. De laadruimte-
vulling wordt daardoor wezenlijk verbeterd. De bodem-
ketting kan echter ook handmatig worden bediend.

Melding opraapwagen vol

Bij een volle opraapwagen wordt door de druk op de
achterwand de bodemketting uitgeschakeld – een effi-
ciënte beveiliging tegen overbelasting.

�

�

L-Wagen
Automatisch lossen:

De achterwand wordt geopend en de bodemketting wordt automatisch ingescha-
keld. De geopende achterwand maakt snel lossen mogelijk. 



De bodemketting
Betrouwbaarheid voor vele
jaren
De bodem is met vier kettin-
gen uitgerust. De gecoate lijs-
ten zijn opgedeeld en in ver-
stek geplaatst. Een drukgeïm-
pregneerde, duurzame houten
vloer vormt het laadoppervlak.
De planken zijn gegroefd en in
het onderstel geperst en vast-
geschroefd.

Eenvoudig onderhoud
Het smeren van de voorste
bodemkettingas kan aan de
zijkant van de opraapwagen
worden uitgevoerd.

Aandrijving van de bodemket-
ting
Een sterke hydromotor zorgt
voor de aandrijving. De snel-
heid is traploos instelbaar. De
bodemketting kan ook met een
tweetrapsmotor worden aan-
gedreven (optie).

19
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Een gelijkmatige verdeling

op de kuil is een voorwaar-

de voor een perfecte ver-

dichting. De automatische

losfunctie van de doseerwa-

gen neemt de bestuurder

werk uit handen en ontziet

de opraapwagen.

Het lossen

Losautomaat – voor een gelijkmatige verdeling

Een druksensor in het doseerwalslager registreert de tegendruk die bij het lossen
bij de doseerwals ontstaat. Als de grenswaarde wordt overschreden, schakelt de
bodemketting automatisch uit. Neemt de druk op de doseerwals af, dan schakelt
de bodemketting weer in. Een storingsvrij lossen van het voer. Gemak voor de
bestuurder.

De beveiliging van de nokkenkoppeling bedraagt 1200 Nm.

Doseerwalsen – nauwkeurig verdeeld

Kenmerkend voor de doseerwalsen zijn de agressieve tanden. De doseerwalsen
maken gelijkmatig lossen mogelijk. De gesloten, zeshoekige constructie voorkomt
wikkelen van het voer. 

De doseerwalsen zijn demontabel.

Universele achterwand

De achterwand sluit u comfortabel vanaf de trekker. De
achterwand sluit automatisch. Geen mechanische ver-
grendeling.

Doseerwagen (D-versie) 

D-wagen (doseerstappen)

Normale dosering met
wijd geopende achter-
wand voor het snel los-
sen van grote hoeveel-
heden. Het middenseg-
ment � wordt op de
achterwand geklapt.

Fijne dosering voor
gedoseerd lossen bij de
sleufsilo. Het midden-
segment � van de
achterwand wordt op
de bovenbouw terugge-
klapt.

Overige fijne doseerin-
stellingen
De achterwand wordt
door het verstellen van
de cilinder � alleen
aan de onderkant
geopend.

Als optie is een derde
doseerwals leverbaar
voor een fijne dosering
op de dwarsafvoerband
of bijzonder nauwkeuri-
ge verdeling bij de
sleufsilo. De doseer -
walsen zijn demontabel.

Hydraulisch aangedre-
ven dwarsafvoerband
(alleen met 3 walsen)
als optie. Het voer
wordt nauwkeurig op
de dwarsafvoerband
gedoseerd en kan
rechts of links worden
gelost.

�

�

�
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Toenemend laadvolume en

grotere transportsnelheden

vereisen robuuste en

bodemvriendelijke onder-

stellen. Pöttinger heeft zich

uitvoerig met dit onderwerp

bezig gehouden. Brede ban-

den op een stabiel onderstel

zijn het antwoord.

De onderstellen
Het bijzondere rijgedrag

Tandem-as met paraboolvering

Het tuimelstuk verdeelt de bodemdruk optimaal over de beide assen. Bij het
rijden over grote oneffenheden worden de krachten niet via de aanslagen
opgevangen, maar gelijkmatig verdeeld over beide assen. Massieve bladveren
(9 bladen) zorgen voor de benodigde vering. Perfecte rijeigenschappen op het
veld, de weg en de silo. Veerafstand 1100 mm.

Hydraulische remmen

De opraapwagen is hydraulisch geremd op 4 wielen.

Luchtdrukremmen

De opraapwagen is hydraulisch geremd op
4 wielen. Als optie zijn luchtdruk remmen met
ALR-regelaar (Automatische Lastafhankelijke
Remkrachtregelaar) leverbaar.

Meelopend gestuurde tandem-as

ontziet banden en grasmat. Vermindert de
benodigde trekkracht, vooral in bochten. Bij
het achteruitrijden en hoge voorwaartse
snelheden kan de stuuras hydraulisch
worden vergrendeld (optie). 
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U hebt 
de keuze …

U hebt bij Pöttinger een ruime keuze uit verschillende brede banden, afhankelijk
van waarvoor u ze wilt gebruiken.

Vredestein 
FLOTATION +

Vredestein 
FLOTATION+

Trelleborg
RIB Trailer

Vredestein 
FLOTATION PRO

19/45-17
voor assen met 12 t
 toegestaan totaal
gewicht bij 40 km/h 
Standaardbanden
FARO 3500 / 4000

500/50-17
voor assen met 12,0 t
toegestaan totaal
gewicht bij 40 km/h
Standaardbanden
FARO 6300 / 8000

555/45-17
voor assen met 12 t
 toegestaan totaal
gewicht bij 40 km/h

560/45 R 22,5
620/40 R 22,5
voor assen met 12 t
 toegestaan totaal
gewicht bij 40 km/h
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EUROPROFI – opraapwagens voor
De opraapwagentechniek is in beweging. De nieuwe generatie heeft

duidelijk aan slagkracht gewonnen. Der EUROPROFI is een product-

ontwikkeling voor de zich ontwikkelende ondernemer, die gemak en

prestaties op hun waarde schat – voor trekkers van 74 tot 132 kW /

100 tot 180 PS.
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De professionele gebruiker

eist hoge kwaliteit voor

zware belastingen een duur-

zame inzet. Doordachte

techniek, hoogwaardige

materialen en nauwkeurige

fabricage is het antwoord

van Pöttinger. De marktlei-

der heeft met kwaliteits-

werk en modern design de

nieuwe norm in de opraap-

wagen-techniek bepaald.

Constructie
De details overtuigen

De bovenbouw
Het chassis van de EUROPROFI-opraapwa-
genserie bestaat uit een geschroefde con-

structie � van C 220x70x50x5-QSTE- fijn-

korrelig staal. De gesloten stalen boven-
bouw is berekend op een hoge belading.
Sterke wandprofielen en kleine afstanden

tussen de staanders zorgen voor grote stabiliteit. De rechte staanders zijn op het
chassis geschroefd, niet gelast.  Schroefverbindingen met fijne draad voor de
hoogste stabiliteit.

Zijwanden � voorzien van een speciale coa-
ting zorgen ervoor dat het voer gemakkelijk
en volledig wordt gelost.

U kunt via de trap
gemakkelijk de laad-
ruimte van de opraap-
wagen binnenstappen
(optie op de L-versie).

Het bovenste gedeelte
van de bovenbouw
kan naar binnen wor-
den geklapt. De beu-
gels van de boven-
bouw kunnen 12 cm in hoogte worden ver-
steld (EUROPROFI 4500 / 5000). 

Strak gespannen touwen verhinderen het
verlies van voer tijdens het laden en trans-
porteren. Voor droog voer of stro kunnen de
touwen door dakprofielen � worden ver-
vangen. De stevige profielen zorgen een
betere verdichting van het voer. De trans-
portkosten kunnen daardoor worden ver-
minderd.

De EUROPROFI 4000 is ook met een neerklapbare bovenbouw leverbaar. Wanneer
de bovenbouw hydraulisch is neergeklapt, kunnen stal- en schuuropeningen vanaf
2,96 m hoogte zonder problemen worden binnengereden. 

Binnenbreedte bovenbouw:

2,10 m

Een wezenlijk kwaliteitsken-
merk is de slagvaste KTL-
poederlak.
In de praktijk onderscheidt de
poederlak-deklaag zich door
zijn elasticiteit en duurzaam-
heid.

Autolak-kwaliteit in de 
landbouwtechniek!

�

�

�
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De aanbouw

De opraapwagens kunnen met boven- of onderaanspanning worden geleverd. Door de onderaan-
spanning wordt de vooras minder ontlast. Een wezenlijk voordeel bij hellingen en het rijden over
een sleufsilo.

De dissel is standaard als knikdissel � met twee dubbelwerkende cilinders uitgevoerd (danson-
derdrukker als optie). Door de vrije bodemruimte van 65 cm kunt u zonder problemen over de
sleufsilo rijden.  Het draagvermogen van de dissel is 2.000 kg.

De kabels en slangen zijn zorgvuldig aangebracht en zorgen ervoor dat u ongehinderd kunt werken.

Een zwenkbare steunpoot bespaart u het tijdrovende zwengelen tijdens het aan- en afkoppelen,
en hij zit niet in de weg bij de zwadopname.

De Scharmüller trekkogel-
koppeling verhoogt het rij-
comfort.
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Grote laadvermogens met

krachtige trekkers stellen hoge

eisen aan de aandrijflijn. Een

hoge draaimomentbeveiliging

bewijst dat de Pöttinger-aan-

drijvingstechniek bijzonder is.

In het nieuwe Pöttinger-test-

centrum TIZ wordt de aandrijf-

lijn onder de zwaarste omstan-

digheden getest.

Krachtoverbrenging voor tracto-

ren vanaf 100 tot 180 PK.

De aandrijving
Unieke krachtoverbrenging

Grondige controle

De capaciteit van de aandrijflijn wordt bij de aandrijvingstest
gecontroleerd. De belastingen van de aandrijflijn tijdens
gebruik worden gesimuleerd. Onafhankelijk van het toerental
kan een aandrijfvermogen tot 340 PK (250 kW) en een draai-
moment tot 5000 Nm worden gegenereerd.

Doseerwalsaandrijving

De aandrijving van de
doseerwalsen vindt
plaats langs de rechter-
kant van de opraapwa-
gen.
De aandrijfas is door een
nokkenkoppeling met
1200 Nm beveiligd. 

Twee sterke haakse over-
brengingen brengen het
vermogen naar de
doseerwalsen over. 
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Centrale aandrijfkast

De robuuste aandrijfkast

met conische tandwielen
is ontworpen voor grote
vermogens. De kracht-
overbrenging loopt via
een hoogwaardige ketting
naar de laadrotor en ver-
volgens naar de pick-up.

Aftakas 

De EUROPROFI-opraap-
wagenserie wordt aange-
dreven door een eenzij-

dige groothoek-aftakas

(toerental aftakas 1000
t.p.m.). De geïntegreerde
nokkenkoppeling wordt
bij overbelasting onmid-
dellijk geactiveerd. Na
verlaging van het toeren-
tal herstelt de koppeling
de oorspronkelijke
krachtoverbrenging.

Nokkenkoppeling

Rotoraandrijving

De rotor wordt via een
enkelvoudige ketting
(1 1/2 duims) met auto-
matische spanner aange-
dreven.

Automatische 

kettingsmering

De aandrijfkettingen van
rotor en pick-up worden
bij het heffen van de
pick-up automatisch
gesmeerd.
Bij de doseerwagen
(D-versie) loopt deze bij
geheven pick-up niet
mee.

De draaimomentbeveili-

ging bedraagt 1600 Nm.

Bij overschrijding van
deze waarde schakelt de
aftakas zichzelf uit. Een
systeem dat de hele aan-
drijving spaart.

De bodemketting -

aandrijving

is aan de zijkant gemon-
teerd en wordt via de
trekkerhydrauliek aange-
dreven.
De snelheid kan traploos
vanaf het dashboard
worden geregeld.



De brede pick-up heeft ook bij grote of onregelmatig gevormde zwaden een
enorm opnamevermogen. 

De pick-up is uitgerust met zes tandarmen � en tanden van Super C-staal. De in
het midden geplaatste metalen steunschijf � zorgt voor hoge stabiliteit. Door de
nauwe afstand tussen de tanden wordt het voer ook bij hoge snelheden schoon
opgenomen.

Invoerstroken � zorgen voor een scheiding van vuil en voer. De snij-inrichting
wordt daardoor ontzien. Voor de hoogste stabiliteit zijn de afstrijkers viervoudig
vastgeschroefd.  

Hoge laadsnelheden verei-

sen een betrouwbare en

efficiënte pick-up. Alleen

schoon voer garandeert een

goede fermentatie en daar-

door goed verteerbaar kuil-

voer. Bodemaanpassing en

nauwkeurige voeropname

werden bij Pöttinger in tal-

loze experimenten getest. 

Het resultaat: Een unieke

bodemaanpassing van de

pick-up.

Pendel-Pick-up 
Perfecte scheiding van voer en vuil

� �

�

�

�

�

�

Tweezijdige curvebaan
De pick-up wordt via twee stalen curvebanen met massief binnendeel �
gestuurd. Aan de zijkant zit een inspectieluik. De stuurrollen �, bestaande uit
zelfsmerende, brede kogellagers (doorsnede 40 mm), zijn robuust en berekend op
grote massa’s voer.

De tanden van de pick-up zijn nalopend � gestuurd – geen beschadiging van de
grasmat, geen omhoog slingeren van vuil en geen onnodige slijtage van de tanden.
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De pick-up wordt via een hefcilinder hydraulisch
geheven (bij de D-versie met automatische
afslag).

De pick-up is op verschillende hoogtes instelbaar
� – een eenvoudige aanpassing aan verschillende
omstandigheden.
Een veer 	 zorgt voor een lage druk die de gras-
mat ontziet.

	

�

Breedte pick-up: 1,85 m (1,78 m DIN)
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Perfecte bodemaanpassing
Aan beide kanten van de EUROPROFI-opraapwagen bevinden zich in

hoogte verstelbare tastwielen �voor een optimale positie van de pick-up
t.o.v. de bodem. De tastwielen met luchtbanden (16x6,5-8) zijn standaard.
De wielen tasten de bodem � af en leiden de pick-up perfect door iedere
greppel. Nalooptastwielen maken het mogelijk om zonder schade aan te
richten door bochten te rijden.

Zwadrol ondersteunt voerstroom
Een in hoogte verstelbare invoerplaat met standaardzwadrol � garandeert
ook bij hoge laadsnelheid en bij kort en nat voer een perfecte voerstroom.

�

�

�
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De structuur van het voer

heeft grote invloed op de

verteerbaarheid. De rotor

moet daarom bij hoge door-

voer het voer optimaal snij-

den en verdichten. 

Euromatic, zo heet het hart

van de opraapwagen bij

EUROPROFI: krachtig,

robuust en efficiënt. 

Laadaggregaat Euro matic 

Het hart
De Euromatic-laadrotor met 800 mm doorsnede bestaat uit 8 tandrijen. De spi-
raalvormige plaatsing van de tandrijen zorgt voor een gelijkmatig laden zonder
draaimomentpieken. Persbreedte: 1,45 m.
De rotortanden zorgen voor het continu opnemen een gelijkmatige verdichting
van het voer. De laadruimte wordt daardoor gelijkmatig gevuld. 
De Euromatic-laadrotor is met zelfstellende kogellagers in het chassis bevestigd. 

Geharde rotortanden

De rotortanden bestaan uit gehard, fijnkorrelig boor-
staal.

Brede afstrijkers met speciale plaatsing

De afstrijkers zijn individueel gemonteerd en vastge-
schroefd. De doordachte positie van de afstrijker ten
opzichte van de rotortanden vermindert de benodig-
de kracht. De afstrijkers hebben grote vlakken en
voorkomen daardoor het kneuzen van het voer. 

Gemakkelijk onderhoud

De rotorringen zijn in de binnentrommel bevestigd.
Iedere ring is vervangbaar. 
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Gunstig benodigd vermogen

De geringe opvoerhoogte van de rotor is
een belangrijk detail voor de gebruiker:
Laadvermogen en benodigd vermogen staan
bij de EUROPROFI in een zeer goede ver-
houding.



Eenvoudiger gaat het niet
� Messenbalk uitklappen door op de toets

aan de linkerkant van de opraapwagen te
drukken.

� Vergrendelbout losmaken en messenbalk
zijdelings uitzwenken.

� Mes door palhefboom ontgrendelen.

De unieke snijkwaliteit:

62 rotorringen leiden het voer aan beide kanten
over de 31 messen.

Het origineel met 
kartelvormige randen
De messen bestaan uit gehard gereedschapsstaal. De
eenzijdig geperste kartelvormige rand garandeert ook
bij stompe messen een nauwkeurige snede. De voer-
pakketten worden niet gescheurd, maar netjes gesne-
den– trekkende snede. De langgetrokken messen
snijden over de gehele lengte.
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Een nauwkeurige, gelijk-

matige snede is de basis

voor de beste kuilvoerkwa-

liteit. De bijzondere snij-

kwaliteit van de Pöttinger-

opraapwagens wordt in

onafhankelijke testversla-

gen voortdurend bevestigd.

De unieke oplossing van

Pöttinger: De uitzwenkbare

messenbalk biedt comfort

op het hoogste niveau.

… de snij-inrichting

Demontage van de messen gemakkelijk gemaakt
De op de markt unieke uitzwenking van de messenbalk is standaard. U kunt de
messen gewoon rechtopstaand vervangen. 

Easy Move 
Kort snijden voor efficiënt voeren

Onderscheiden met de 
zilveren DLG-medaille

�

�

�
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De messenbeveiliging

Tijds- en kostendruk

maken stilstand van de

machine duur. Vreemde

bestanddelen zijn een

gevaar voor het belangrijk-

ste onderdeel van de

machine – de snij-inrich-

ting. Pöttinger beschermt

het hart van de opraapwa-

gen met een innovatief,

gepatenteerd beveiligings-

systeem tegen vreemde

bestanddelen. Ieder mes is

apart beveiligd.

Een geruststellend detail

Hoe functioneert de beproefde messenbeveiliging:
1. Bij het oprapen van vreemde bestanddelen val-

len kleine stukken al tussen de pick-up en snijro-
tor door. 

2. De rotor drukt grotere bestanddelen tegen het
mes en duwt dit afgeveerd heel even in de trans-
portrichting.

3. De activatierol op de rug van het mes wordt uit
de houder getild en geeft de weg voor het
vreemde bestanddeel vrij. De weerstand neemt
in één keer af en beschermt zo het mes!

4. Nadat het vreemde bestanddeel de snij-inrich-
ting is gepasseerd, wordt het mes door de veer-
spanning weer in de oorspronkelijke positie
teruggeduwd.

De uitbreekkracht is onafhankelijk van de grootte van het vreemde bestanddeel en de plaats waar dit het mes raakt.
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Grote hoeveelheden voer

en een gelijkmatige vulling

is de wens van gebruikers.

Het voer wordt bij de EURO-

PROFI reeds in het invoerka-

naal verdicht. De laadauto-

maat zorgt voor een optima-

le vulling van de laadruimte

(optie).

Het laden
De automaat als laadhulp

Het gelijkmatig benodigd vermogen bij het laden, zon-
der draaimomentpieken, is kenmerkend voor de EURO-
PROFI. Ter controle van de belading zijn twee sensoren
ingebouwd, die voortdurend de beladingsdruk meten en
op basis daarvan automatisch de bodemketting aanstu-
ren. Zo wordt de aandrijflijn ontzien.

Sensor � in de voorwand

Ook nat, zwaar voer wordt door een te hoge druk bij de
laadrotor niet tot moes geperst.

Sensor � in het bovenste gedeelte van de bovenbouw

De sensor meet de belading van de opraapwagen en
neemt de bestuurder werk uit handen. De laadruimte-
vulling wordt daardoor wezenlijk verbeterd. De bodem-
ketting kan echter ook handmatig worden bediend.

Melding opraapwagen vol

Bij een volle opraapwagen wordt door de druk op de
achterwand de bodemketting uitgeschakeld – een effi-
ciënte beveiliging tegen overbelasting.

Load sensing – capaciteit besparen

De opraapwagens van Pöttinger zijn standaard voorbereid voor load sensing. De
benodigde hoeveelheid olie en pompdruk wordt voortdurend geregistreerd en
aan de behoefte aangepast. Een vermogensbesparing tot 20 PK (15 kW).

�

�

Het lossen
L-Wagen
Automatisch lossen: 

De achterwand wordt geopend en de bodemketting wordt automatisch ingescha-
keld. De geopende achterwand maakt snel lossen mogelijk. 
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De bodemketting
Betrouwbaarheid voor vele
jaren
De bodem is met vier kettin-
gen uitgerust. De gecoate lijs-
ten zijn opgedeeld en in ver-
stek geplaatst. Een drukgeïm-
pregneerde, duurzame houten
vloer vormt het laadoppervlak.
De planken zijn gegroefd en in
het onderstel geperst en vast-
geschroefd.

Eenvoudig onderhoud
Het smeren van de voorste
bodemkettingas kan aan de
zijkant van de opraapwagen
worden uitgevoerd.

Aandrijving van de bodemket-
ting
Een sterke hydromotor zorgt
voor de aandrijving. De snel-
heid is traploos instelbaar. De
bodemketting kan ook met een
tweetrapsmotor worden aan-
gedreven (optie).
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Een gelijkmatige verdeling

op de kuil is voorwaarde

voor een perfecte verdich-

ting. De losautomaat van de

doseerwagen neemt de

bestuurder werk uit handen

en ontziet de opraapwagen.

Het lossen
Doseerwagen (D-versie) 

D-wagen (doseerstappen)

Normale dosering met
wijd geopende achter-
wand voor het snel los-
sen van grote hoeveel-
heden. Het middenseg-
ment � wordt op de
achterwand geklapt.

Fijne dosering voor
gedoseerd lossen bij de
sleufsilo. Het midden-
segment � van de
achterwand wordt op
de bovenbouw terugge-
klapt.

Overige fijne doseerin-
stellingen
De achterwand wordt
door het verstellen van
de cilinder � alleen
aan de onderkant
geopend.

Als optie is een derde
doseerwals leverbaar
voor een fijne dosering
op de dwarsafvoerband
of bijzonder nauwkeuri-
ge verdeling bij de
sleufsilo. De doseer -
walsen zijn demontabel.

Hydraulisch aangedre-
ven dwarsafvoerband
(alleen met 3 walsen)
als optie. Het voer
wordt nauwkeurig op
de dwarsafvoerband
gedoseerd en kan
rechts of links worden
gelost.

�

�

�

Losautomaat – voor een gelijkmatige verdeling

Een druksensor in het doseerwalslager registreert de tegendruk die bij het lossen
bij de doseerwals ontstaat. Als de grenswaarde wordt overschreden, schakelt de
bodemketting automatisch uit. Neemt de druk op de doseerwals af, dan schakelt
de bodemketting weer in. Een storingsvrij lossen van het voer. Gemak voor de
bestuurder.

De beveiliging van de nokkenkoppeling bedraagt 1200 Nm.

Doseerwalsen – nauwkeurig verdeeld

Kenmerkend voor de doseerwalsen zijn de agressieve tanden. De doseerwalsen
maken gelijkmatig lossen mogelijk. De gesloten, zeshoekige constructie voorkomt
wikkelen van het voer. 
De doseerwalsen zijn demontabel.

Universele achterwand

De achterwand sluit u comfortabel vanaf de trekker, deze sluit zich hydraulisch.
Geen mechanische vergrendeling.
De universele achterwand maakt verschillende doseringen mogelijk.
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Toenemend laadvolume en

grotere transportsnelheden

vereisen robuuste en

bodemvriendelijke onder-

stellen. Pöttinger heeft zich

uitvoerig met dit onderwerp

bezig gehouden. Brede ban-

den op een stabiel onderstel

zijn het antwoord.

De onderstellen
Het bijzondere rijgedrag

Geveerde tandem-as voor 12 t of 17 t totaal gewicht

Het tuimelstuk verdeelt de bodemdruk optimaal over de beide assen. Bij het rij-
den over grote oneffenheden worden de krachten niet via de aanslagen opgevan-
gen, maar gelijkmatig verdeeld over beide assen. Massieve bladveren (9 bladen)
zorgen voor de benodigde vering. Perfecte rijeigenschappen op het veld, de weg
en de silo. Veerafstand 1100 mm.

Luchtdrukrem (optie)

De luchtdrukremmen
met ALR-regelaar
(Automatische Last -
afhankelijke Remkracht -
regelaar) remmen veilig
bij grote tonnages. 

17 tons tandemstel (optie)
Het tandemstel is voorzien van paraboolvering en 560/45 R 22,5-banden.
De meelopend gestuurde as (voor 17 t totaal gewicht) ontziet banden en grasmat.

En vermindert de beno-
digde trekkracht, vooral
in bochten. Bij het ach-
teruitrijden en hoge
voorwaartse snelheden
kan de stuuras hydrau-
lisch worden vergren-
deld (optie). 

Hydraulische remmen

De opraapwagen is
hydraulisch geremd op
4 wielen.
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U hebt de keuze …

U hebt u bij Pöttinger een ruime keuze uit verschillende brede banden,
afhankelijk van waarvoor u ze wilt gebruiken.

Vredestein 
FLOTATION PRO

Vredestein 
FLOTATION PRO

Vredestein 
FLOTATION+

Trelleborg
RIB Trailer

560/45 R 22,5
voor assen met 12 of 17 t
toegestaan totaal
gewicht bij 
60 km/h 
Standaardbanden

620/40 R 22,5
voor assen met 12 of 17 t
toegestaan totaal
gewicht bij 60 km/h 

500/50-17
voor 12 t toegestaan
totaal gewicht bij
40 km/h
Minderprijs

555/45-17
voor 12 t toegestaan
totaal gewicht bij
40 km/h
Minderprijs



Comfort van 
topklasse

DIRECT CONTROL
Gemakkelijke elektro-hydraulische bediening voor alle opraapwagenfuncties. 

Standaard: Aansturing van
- Pick-up
- Knikdissel
- In- uitklappen snij-inrichting
- Bodemketting

� Laadfunctie
� Losfunctie
� Laad- en losfunctie

- Snelheid bodemketting
- Vol-melding
- Achterwand
- Losautomaat

Optie: Aansturing van
- Bovenbouw voor droogvoer

De L-versie uit de FARO- en
EUROPROFI-opraapwagense-

rie is met DIRECT-CONTROL
uitgerust.

De EUROPROFI-opraapwa-
genserie met doseerwal-
sen is met de bedienings-

terminal
POWER CONTROL

uitgerust.

42

Dit is het soort gemak dat

een bestuurder op lange

werkdagen nodig heeft. Alle

functies gemakkelijk te

bedienen vanaf de bestuur-

dersplaats.  Het op de toe-

komst gerichte bedienings-

concept van Pöttinger gaat

nog een stap verder: Het

ISOBUS-systeem is stan-

daard geïntegreerd. Het

bedienen van verschillende

machines met een trekker-

terminal wordt werkelijk-
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ISO CONTROL
ISOBUS voor de bedie-
ning van verschillende
machines via de trekker-
terminal.

De voordelen voor de gebrui-
ker samengevat: 

Overzichtelijke bediening van
verschillende machines met
een terminal, bewaking van
de machinegegevens, auto-
matisering van arbeidspro-
cessen en een efficiënte
gegevensvastlegging en -ver-
werking.

Laadautomaat
Bodemketting

Messenbalk in
Messenbalk uit

Automatisch lossen
(alle functies)

2-trapsmotor bodemketting
langzaam / snel

Doseerwalsen aan
Dwarsafvoerband aan

Bodemketting aan
Stuuras

Achterwand open 
Achterwand gesloten

Stop

Pick-up omhoog
Pick-up omlaag
Knikdissel omhoog
Knikdissel omlaag

Aan / Uit
Set: Uren- / vrachtenteller
Laadbakverlichting
Granulaatstrooier
Diagnosesysteem
Waarschuwing bij uitge-
zwenkte messenbalk

Laadblok

Losblok

POWER CONTROL – geschikt voor ISOBUS
Alle automatische en controlefuncties kunnen direct via de terminal worden
bediend. Ook foutmeldingen worden weergegeven. Er is een geïntegreerd
diagnosesysteem dat via een PC-interface gegevens naar de PC kan sturen. 

On-line demo-versie: www.poettinger.at/powercontrol
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Knikdissel
hoog

Knikdissel laag Trekkogelkoppeling Dansonderdrukker

FARO L/D Optie Standaard Optie Optie

EUROPROFI L/D Optie Standaard Optie Optie

Uitrustingsvarianten

Banden 560/45R 22,5 Banden 620/40R 22,5 Luchtdrukrem Hydraulische rem

FARO L/D Optie Optie Optie Standaard

EUROPROFI L/D Standaard Optie Optie Standaard

Nalooptastwielen van
pick-up

Tandem-tastwielen
van pick-up

Invoerplaat van 
pick-up met zwadrol

Snij-inrichting

FARO L/D Optie Optie Optie Optie 3500 / 4000

EUROPROFI L/D Standaard – Standaard Standaard

Twee doseerwalsen 3 doseerwalsen Dwarsafvoerband
Power 

Control-bediening

FARO L/D – / standaard – / Optie – / Optie Optie / standaard

EUROPROFI L/D – / standaard – / Optie – / Optie Optie / standaard
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Uitrustingsvarianten verschillen per land.

Overige opties

Load sensing-uitrusting
Kabelset voor achterbediening
Oliedrukschakelaar bij gedemonteerde walsen

Stuuras voor totaal
gewicht van 12 t

Stuuras voor totaal
gewicht van 17 t

Stuuras voor totaal
gewicht van 17 t

Banden 500/50-17 Banden 555/45-17

Optie – – Optie 3500 / 4000 Optie

– Optie Optie Optie Optie

Spatborden
Hydraulisch opklapbare

bovenbouw
Instapdeur zijkant Laadautomaat Laadbakverlichting

Optie Optie 3500 / 4000 Optie / standaard Optie Optie

Standaard Optie 4000 Optie / standaard Optie Optie

Messenbalk
met 6 messen

Snij-inrichting zijde-
lings uitzwenkbaar

Verhoging
Verhoging voor 

achterwand
Metalen dakprofiel

Optie Optie 3500 / 4000 Optie Optie / – Optie 6300 / 8000

– Standaard Optie Optie / – Optie 4500 / 5000

2-trapsmotor voor
bodemketting

Achterschakelaar voor
bodemketting

Optie Optie / –

Optie Optie / –
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FARO
Inhoud Volume DIN

Breedte pick-up /
DIN

Messen
Messenafstand

mm
Laadbakhoogte

mm

3500 L 35 m3 22,0 m3 1,80 / 1,74 m 27 51 1190

3500 D 35 m3 21,5 m3 1,80 / 1,74 m 27 51 1190

4000 L 40 m3 25,5 m3 1,80 / 1,74 m 27 51 1190

4000 D 40 m3 25,0 m3 1,80 / 1,74 m 27 51 1190

6300 L 63 m3 38,5 m3 1,80 / 1,74 m 6 210 1250

8000 L 80 m3 46,0 m3 1,80 / 1,74 m 6 210 1250

EUROPROFI
Inhoud Volume DIN

Breedte pick-up /
DIN

Messen
Messenafstand

mm
Laadbakhoogte

mm

4000 L 40 m3 25,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

4000 D 40 m3 25,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

4500 L 45 m3 28,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

4500 D 45 m3 28,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

5000 L 50 m3 31,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

5000 D 50 m3 31,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 1250

Technische gegevens
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Laadoppervlak mm Lengte mm Breedte mm
Hoogte opgeklapt

mm
Hoogte bovenbouw

ingeklapt mm
Gewicht in stan-
daarduitvoering

5000 x 2100 7780 2420 3500 2900 4.000 kg

4750 x 2100 8250 2420 3500 2900 4.450 kg

5680 x 2100 8460 2420 3500 2900 4.150 kg

5430 x 2100 8930 2420 3500 2900 4.600 kg

7730 x 2100 10500 2420 3760 – 4.950 kg

7730 x 2100 10790 2500 3980 – 5.250 kg

Laadoppervlak mm Lengte mm Breedte mm
Hoogte opgeklapt

mm
Hoogte bovenbouw

ingeklapt mm
Gewicht in stan-
daarduitvoering

5680 x 2100 8460 2450 3680 3060 5.600 kg

5430 x 2100 8930 2450 3680 3060 6.000 kg

5680 x 2100 8460 2450 3880 – 5.750 kg

5430 x 2100 8930 2450 3880 – 6.150 kg

6360 x 2100 9150 2450 3880 – 5.900 kg

6110 x 2100 9620 2450 3880 – 6.300 kg



Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH

A-4710  Grieskirchen

Industriegelände 1 

Telefon +43 (0) 7248/600-0

Telefax +43 (0) 7248/600-445

Importeur voor Nederland:

DUPORT  BV

Archimedesstraat 9

7701 SG Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 613493 

Fax: 0523 - 616465

e-mail: info@duport.nl

www.duport.nl 

Importeur voor Belgie

Gaspart N.V.

Z.4. Broekooi 190

B-1730 Asse

Tel.: 02/467.38.11

Fax: 02/467.38.22

e-mail: info@gaspart.be

www.gaspart.be

Kwaliteit voor de toekomst
De machines met het klaverblad als handelsmerk zijn internationaal succesvol door de betrouw-
baarheid in kwaliteit en service.

KTL-grondlak en poederlak-deklaag – autolak-kwaliteit

Lasersnijmachines voor de grootste precisie in de metaalbewerking

Nieuw hardingscentrum voor slijtvaste onderdelen

Moderne 3-D-constructie

Op de toekomst gerichte tests van onderdelen – in het nieuwe technologie- en innovatiecen-
trum in Grieskirchen worden de zwaarste omstandigheden gesimuleerd en belastinggrenzen
vastgesteld

Originele slijtvaste onderdelen van Pöttinger bieden meerwaarde die lonend is: een langere
levensduur, exacte passen altijd beschikbaar.

Aflevering – Bij Pöttinger heeft iedere klant recht op een adequate aflevering door zijn
Pöttinger-dealer, om de kwaliteitsgarantie te waarborgen. 
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www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

succesvoller met
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