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JUMBO –   Een succesverhaal met vervolg

  ”Slagkracht met hoge rentabiliteit“ – een motto 

in de moderne bedrĳ fsvoering. Een moderne 

opraapwagen voldoet aan alle eisen voor een 

effi  ciënte en economische voederwinning en is 

daarom de methode van de toekomst. Minder 

werknemers, minder dieselverbruik en een een-

voudiger logistiek spreken eenduidig voor de 

opraapwagen. 

JUMBO / JUMBO combil in
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ne
JUMBO combiline –   2-in-1 opraapwagen-

techniek

 Opraap- en silagewagen als combinatie

  Maximale fl exibiliteit in de toepassing en een 

toegenomen  benutting van de machines zĳ n 

daarmee gegarandeerd. In combinatie met 

de hoge slagvaardigheid biedt de Pöttinger 

 JUMBO combiline enorme eff ectiviteit en bena-

drukt nogmaals de betekenis van het opraap-

wagensysteem als hét proces van de toekomst. 

Het programma bevat in totaal 15 verschillende 

JUMBO en JUMBO combiline modellen, van 

160 tot 450 PK tractorcapaciteit.
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JUMBO / JUMBO combiline

Met de opraapwagen kunt u 
 calculeren
Met ”Kampf der Systeme“ trok Pöttinger in de competitie om de meest optimale inkuilmethode 

de aandacht en zette de opraapwagen opnieuw op de kaart. Kostenvoordelen en gestegen ca-

paciteit hebben de opraapwagen tot de inkuilmethode van de toekomst gemaakt. 

Hoge functionaliteit en kwaliteit, hoge prestaties – zeer rendabel

Extra sterke, omlopende bovenbouw (combiline) en bodemketting voor de hoogste  stabiliteit en 

zekerheid

Hoogwaardige ondersteltechniek ontziet de bodem en de machine. 

JUMBO combiline – hydraulisch verstelbare voorklep met drie functies.

Kostenvoordelen door toegenomen benutting van de machine.

JUMBO 6010 L 6610 L 7210 L 8010 L 10010 L 6010 D

Volume DIN 35 m3 39 m3 42,5 m3 46,5 m3 49,5 m3 34 m3

Inhoud 60 m3 66 m3 72 m3 80 m3 100 m3 60 m3

JUMBO
6010 L

combiline
6610 L 

combiline
7210 L 

combiline
10010 L 

combiline
6010 D

combiline

Volume DIN* 33,8 m3 37,3 m3 40,8 m3 47,3 m3 32,3 m3

Inhoud 60 m3 66 m3 72 m3 100 m3 60 m3
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Tapio Ylelä in Veteli (Finland)

”Ik heb tot nu toe het kuilvoer voor mĳn bedrĳf, voor melkvee alsmede rund- en paardenfok-

kerĳ, met ronde balen uitgevoerd en ben nu overstapt naar de methode opraapwagen met de 

Pöttinger JUMBO 10010. Moderne en efficiënte techniek is erg belangrĳk voor mĳ, daarvoor 

investeer ik ook graag. Met mĳn nieuwe span worden 

in twee gedeeltes telkens 150 – 200 ha geoogst. Thans 

heb ik de JUMBO met de Power Control-bediening in 

gebruik, maar denk erover na, om later over te stappen 

naar de voordelige ISOBUS-besturing. Daarmee kan ik 

de volledige capaciteit van het span gebruiken.“ 

Capaciteit – Comfort – Economisch 
Lagere capaciteitsbehoefte en daardoor minder dieselverbruik van de oogsttrein, bĳv.: 

500 PK in plaats van 800 PK, 10 liter diesel/ha in plaats van 16 liter/ha. Een lagere investe-

ringsbehoefte, minder werknemers en een eenvoudigere arbeidsorganisatie. 

Beveiliging van de aandrĳfelementen met 2500 Nm

Met de JUMBO-opraapwagen bereikt u een nieuwe dimensie in  slagvaardigheid en transportca-

paciteit. Slagvaardige éénmanseenheid voor tractoren tot 331 kW / 450 PS.

Pick-up met 2,0 m werkbreedte (1,90 m DIN) en 8 tandrĳen

De trend om meerdere malen te maaien heeft een geringer zwadgewicht tot gevolg, ideaal voor 

de opraapbreedte van de inkuilwagen. 

Beproefde laadrotor met hoog vermogen voor toepassing bĳ het inkuilen van gras

Jarenlang beproefde en geperfectioneerde vorm van de rotortanden voor licht oprapen en door-

voeren in de laadruimte.

Draaibaar snĳsysteem met afzonderlĳke beveiliging van de messen en ”autocut“

34 mm snĳlengte. Kuilvoer met een effectieve structuur biedt de beste verteerbaarheid, en geen 

grote schade door vreemde objecten in de zwaden. 

Comfortabele bediening met ISOBUS-besturing

JUMBO's zĳn standaard op ISOBUS aan te sluiten. ISOBUS auto  ma ti seert de machine- en toe-

stelinstellingen voor verschillende werkprocessen.

JUMBO combiline – Multifunctionele opraap- en silagewagen

Optimale verwerkingsflexibiliteit voor verschillende kavelgroottes, 

afstand tussen boerderĳ en veld, gemengde kuilvoersoorten.

Voor het merendeel van de inzetomstandigheden onderscheidt de 

Pöttinger-inkuilwagen zich door zĳn uitstekende rendabiliteit. 

De beste detailverwerking en de hoogste lakkwaliteit 

Betrouwbaarheid bĳ de inzet en langdurige kwaliteit maken hem tot een betrouwbare en kosten-

bewuste partner.

Raby Farm Services in Lancashire (England)

”We hebben in de laatste paar jaren onze ogen laten val-

len op de ontwikkeling van de Pottinger silagewagen en 

uit kosten overweging besloten de hakselaar te verkopen 

en een Pöttinger JUMBO 6010 combiline silagewagen 

aan te schaffen“. 

”Bĳ onze planning wisten we, dat we de bestaande op-

pervlakte met één wagen verwerken konden. Maar toen 

het seizoen met de Pöttinger wagen begon, rinkelde de 

telefoon voortdurend en kregen we meer en meer opdrachten. De boeren hadden van ons nieuwe 

oogstaanbod gehoord en na zes weken bestelden wĳ een tweede wagen om de oppervlakte, welke 

inmiddels tot plm. 1200 ha per jaar gestegen was, te bewerken“. 

6610 D 7210 D

38 m3 41,5 m3

66 m3 72 m3

6610 D 
combiline

7210 D 
combiline

35,8 m3 39,3 m3

66 m3 72 m3
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 Frameconstructie van 300x100x50x6-QSTE-fĳ nkorrelstaal. 

  De rechte zĳ staanders zĳ n aan het onderstel vastgeschroefd, niet gelast.

 Chassis en rongen met fĳ ndraad geschroefd.

  Sterke wandprofi elen en kleine afstanden tussen de staanders zorgen voor grote stabiliteit. 

  De binnenbreedte van de bovenbouw is 2,30 m.

   Via een trap wordt comfortabel de binnenruimte van de wagen bereikt. 

  Werklampen voor in de wagen zorgen voor voldoende verlichting van de laadruimte. (LED als 

optie)

 Sterke massieve achterwand.

 De professionele gebruiker eist 

betrouwbare kwaliteit voor een 

duurzame inzet.  Doordachte 

techniek, hoogwaardige 

materialen en nauwkeurige 

afwerking is het antwoord van 

Pöttinger. De marktleider heeft 

met kwaliteitswerk en modern 

design nieuwe maatstaven in de 

opraapwagen-techniek gezet.

Frameconstructie Trap LED-werkverlichting

 Constructie –  chassis –  aanbouw
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Hoge en lage knikdissel met 2,0 t, 3,0 t of 4,0 t capaciteit afhankelĳ k van uitvoering.

  De trekdissel is standaard uitgevoerd met twee dubbelwerkende cilinders en een dansonder-

drukker. 

  Een zwenkbare steunpoot bespaart het tĳ drovende draaien bĳ  aan- en afkoppelen en belem-

mert de zwadopname niet. 

Als optie gedwongen besturing, standaard bĳ  tridem-onderstel. 

 Kogelkoppeling K80, hydraulisch gedwongen gesloten besturing, storingsvrĳ .

 Spoorvolgend ook op helling en silo.

 Stuuruitslag tot 60º afhankelĳ k van tractor en banden, door de slanke bouw van de dissel, met 

of zonder gedwongen besturing.

 Aanrĳ beveiliging aan beide zĳ den.

Praktĳ kgerichte slanghouder

 Alle slangen en kabels compact gebundeld naar de tractor

 Bĳ  het opstellen kunnen de slangen netjes in de desbetreff ende houder geplaatst worden.
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De nieuwe pick-up en aan de 

hoge capaciteit aangepaste aan-

drijving kenmerken de nieuwe 

JUMBO opraapwagen van Pöttin-

ger. Met deze generatie wagens 

kan nu aan de volle capaciteit 

tot 450 PK tractoren voldaan 

worden. Daarmee kan het qua 

kosten de hakselaar absoluut 

beconcurreren. 

 Aandrĳ ving en  krachtoverbrenging
 Unieke krachtoverbrenging

 Aandrĳ ving geschiedt middels een tweezĳ dige groothoek, smeerinterval 60 uur. 

  De nokkenkoppeling beschermt de aandrĳ fl ĳ n. 

  De koppelbeveiliging bedraagt een indrukwekkende 2500 Nm, dat komt overeen met bĳ na 

331 kW / 450 PK.

 Dit betekend een vermogensstĳ ging van 20% t.o.v. de huidige modellen.

Robuuste aandrĳ ving 

 De krachtoverbrenging gebeurt vanaf de tandwielkast naar de laadrotor en zo naar de pick-up.

 Groot gedimensioneerde tandwielkast in oliebad, absoluut onderhoudsvrĳ . De aandrĳ ving ge-

beurt middels een steekas met fĳ nvertanding.

 Bĳ  de ISOBUS uitvoering wordt middels een krachtmeetpen aan de rotor de laadautomaat 

aangestuurd. Maximale gewasbescherming vanaf de tractor.

 Frameconstructie van 

 fĳ nkorrelstaal

 Rongen zĳ n aan het frame 

geschroefd

 Nieuwe doseerwalsen

 Derde doseerwals als optie

 Robuust onderstel, aangepast aan wagengrootte

  Sterke wandprofi elen 
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Bodemkettingaandrĳ ving

 Eén of twee bodemketting aandrĳ vingen zĳ n in de midden geplaatst. Hydrauliekmotoren met 1 

of 2 trappen zorgen voor een maximale uitvoer tot 24 meter/min.

 De robuuste bodem is naar gelang de uitvoering met 4 of 6 kettingen uitgevoerd. 

 Doseerwalsaandrĳ ving

 Aan de andere zĳ de van de rotoraandrĳ ving loopt de aandrĳ ving van de doseerwalsen rechts 

langs de wagen. 

  Sterke haakse overbrengingen en een ketting brengen de aandrĳ fkracht over naar de doseer-

walsen. 

  De aandrĳ fas is door een nokkenkoppeling met 1500 Nm beveiligd.

Rotoraandrĳ ving Bodemkettingaandrĳ ving Doseeraandrĳ ving

 Werklampen (LED als optie)

 Hydraulisch bediende voorklep met 3 functies, voor 

opraap- en silage.

 Laadautomaat-sensor in voorste hek

 Groot gedimensioneerd tandwielkast

 Aandrijving voor 

doseerwalsen

 Hoge- en lage knikdissel
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Alleen schoon oogstgoed 

garandeert een  onberispelijk 

fermenteren en daardoor schoon 

 kuilvoer. Grote massa’s zwaden 

en een grote  laadsnelheid 

vereisen een betrouwbare en 

efficiënte pick-up.

De krachtige pick-up
De Pöttinger pick-up garandeert maximale capaciteit, ook bĳ zware omstandigheden, 

zoals nat en kort gras. 

 De 2,0 m brede, gestuurde 8 rĳige pick-up garandeert een capaciteitstoename tot wel 20%. 

 De overdracht vanaf pick-up tanden naar rotor werd geoptimaliseerd en de doorvoer aange-

past.

 Servicevriendelĳk – 1 keer per jaar de curvebaan smeren, iedere 80 ladingen het hoofdlager – 

smeernippels aan buitenzĳde.

 Schoon voer door gecoate invoerstroken scheiding van vuil en voer. Het snĳsysteem wordt 

hierdoor ontzien.

Alleen schoon gewas garandeert een probleemloos proces en daarmee kwaliteits-silage. 

 De pick-up wordt tweezĳdig over curvebanen uit staal gestuurd. De duurzaam gesmeerde 

tweerĳen wals-stuurrollen zĳn robuust en voor hoge belasting geconstrueerd.

 De tanden van de pick-up zĳn nalopend gestuurd – geen beschadiging van de graszode, geen 

omhoog slingeren van vuil en geen onnodige slĳtage van de  tanden.

Perfecte bodemaanpassing – meervoudige hoogteverstelling tastwielen 16 x 6,5-8. 

 De wielen tasten de bodem precies bĳ de tand aangrĳping af en voeren de pick-up perfect door 

iedere  greppel. Nalooptastwielen maken het mogelĳk om zonder schade aan de zoden door 

bochten te rĳden. 

 Een in hoogte verstelbare invoerplaat met voorgezette zwadrol garandeert ook bĳ hoge laad-

snelheid en bĳ kort en nat gewas een perfecte voerstroom.
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  Pendelophanging

  Twee scharnierend opgehangen draagarmen geven de pick-up volledige bewegingsvrĳ heid. 

Aanvullend zorgt een veer voor een lage, de bodem ontziende oplegdruk.

 Uitschakelautomaat van de pick-up bĳ  alle JUMBO modellen.

Schoon gewas is veel waard.

Deskundigen bevestigen: dit 

wordt alleen door de gestuurde 

pick-up van Pöttinger bereikt.
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 De kuilvoervreter
Perfecte opname van het voer door de pick-up en maximale capaciteit ook bĳ  zware om-

standigheden, zoals nat en kort gewas. Langdurig beproefde en aangepaste vorm van de 

rotortanden.

 Licht, besparend insteken in het gewas

 Continue opname van het gewas door de pick-up en maximale capaciteit door de brede uit-

einden aan de tanden.

 De optimale afstand tussen messen en tanden zorgt voor licht trekken en beschermd de mes-

sen voor vervuiling.

 De Powermatic+ rotor met 8 spiraalvormige tandrĳ en heeft een diameter van 800 mm.

 De theoretische snĳ lengte van het 

gewas bedraagt 34 mm en is heeft 

daardoor een optimale structuur 

voor het vee.

 De structuur van het voer heeft 

grote invloed op de verteerbaar-

heid. De rotor moet daarom bij 

hoge  doorvoer het voer optimaal 

snijden en verdichten. Power-

matic, zo heet het hart van de 

opraapwagen bij Pöttinger: 

krachtig, robuust en efficiënt. 

De rotor is voor onbeperkte trek-

kerprestaties  geconstrueerd. 
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 Gemakkelĳ k onderhoud

  De rotorringen zijn in de binnentrommel gehaakt. 

 Iedere ring is  vervangbaar.

 Afstrĳ kers met 18 mm brede rug

  De afstrĳ kers zĳ n afzonderlĳ k gemonteerd en geschroefd. De doordachte vorm van de afstrĳ -

kers vermindert de benodigde kracht. 

 Maximale verdichting in laadruimte door de grote afstrĳ kers en geoptimaliseerde vorm van de 

rotortanden. Daardoor bereikt de Pöttinger JUMBO optimale belading / capaciteit per m³, ook 

bĳ  nat gewas.

 

 Powermatic+  
 Het laadaggregaat

  De laadrotor is aan beide zĳ den met zelfstellende rollagers gelagerd. Aan de aandrĳ fkant be-

draagt de asdikte 100 mm, de lagers bevinden zich tussen rotor en aandrĳ ving- daardoor is de 

belasting van het lager geringer. 

 De transporttanden bestaan uit gehard fĳ nkorrelig staal Hardox 500 van 12 mm dikte.
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Uniek snĳmechanisme 
Nieuw ”autocut“ slĳpen van de messen direct op de opraap-

wagen.

 De messenslĳpinrichting ”autocut“ maakt comfortabel slĳ-

pen direct op de wagen mogelĳk. De slĳpcyclus is eenvoudig 

vanaf de terminal te bedienen.

 Dit verminderd de serviceintervallen aanzienlĳk en garandeert 

gelĳktĳdig optimale snĳkwaliteit bĳ verminderd brandstofver-

bruik resp. bĳ gestegen capaciteit.

Het uitbouwen van de messen voor het slĳpen, dat tot nu toe meestal maar 1 maal per dag 

gebeurde, is nu voorbĳ. 

 Tĳdens intensieve arbeid ,in 10 tot 20 uur per dag, neemt de scherpte onvermĳdelĳk af.

 Daardoor verhoogt zich het benodigd vermogen tot wel 15%, in steenachtige gebieden tot wel 

20%, hierbĳ ook het brandstofverbruik.

 Met de nieuwe messenslĳpinrichting is de scherpte over de gehele dag zonder problemen te 

behouden.

 Dit betekend 15% meer capaciteit en gelĳktĳdig 15% minder brandstofverbruik middels ”auto-

cut“.

Een nauwkeurige, gelijkmatige 

snede is de basis voor de beste 

kuilvoer kwaliteit. 

Met de nieuwe ”autocut“ 

slijpinrichting is een continue 

houdbare snijkwaliteit over de 

lange werkdag gegarandeerd.

Reeds veelvuldig beproefd.
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”Easy Move“en ”autocut“ mes-

senslijpinrichting – kwaliteit 

beoordeeld met de DLG-zilveren 

medaille. Pöttinger was reeds in 1999 voouitstrevend met de ontwikkeling van ”Easy Move“. De unieke 

uitzwenkbare messenbalk maakt het wisselen van de messen tot een eenvoudig klus.

 Easy Move –  eenvoudiger kan het niet

   Het snijsysteem wordt altijd onder druk uitgezwaaid, vanaf de bestuurderstoel of door het 

drukken op de knop aan de linker wagenzijde. 

  De messenbalk kan in zijn geheel zijwaarts  worden uitgezwaaid.

  Middels een centrale messenvergrendeling worden de messen automatisch ontgrendeld en 

kunnen eenvoudig uitgenomen worden. 

  Via de centrale mesontgrendeling kunnen de messen automatisch worden ontgrendeld en 

zonder gereedschap gedemonteerd. De drukveren en  kiephendels voor de beveiliging van de 

 afzonderlijke messen bevinden zich in het beschermde deel. Daardoor wordt de  vervuiling van 

de  meshouders aanzienlijk gereduceerd. 

 Optioneel is er een  vuilschraper beschikbaar, die telkens wanneer de snijbalk wordt uitgeklapt 

de ruimte tussen de messen schoonmaakt. 

 De unieke snĳ kwaliteit: 45 messen 34 mm  theoretische snĳ lengte

MASCHINE DES 

JAHRES 2010

 Easy Move –   het origineel
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 Tijds- en kostendruk maken 

stilstand van de machine duur. 

Vreemde objecten vormen een 

gevaar voor de belang rijkste 

onderdelen van de machine – 

de rotor en het snijmechanisme. 

Pöttinger beschermt het hart 

van de opraapwagen met een 

innovatief, gepatenteerd bevei-

ligingssysteem tegen vreemde 

objecten. Ieder mes is apart 

beveiligd.

  De messenbeveiliging
Hoge capaciteit vraagt een aangepaste uitbreekkracht. De messen 

worden afzonderlĳ k in de juiste positie gehouden en zorgen voor 

gelĳ kmatig snĳ den.

 Het bĳ zondere van Pöttinger: De uitbreekkracht is onafhankelĳ k van 

de grootte van het vreemde object en de plaats waar dit het mes 

raakt. 

   Kleinere delen vallen al tussen de pick-up en rotor door. 

 De rotor drukt grotere bestanddelen tegen het mes en duwt dit 

 afgeveerd heel even in de transport richting.

 De activeringsrol wordt uit de ver grendeling op de achter-

zijde van het mes opgeheven. Het mes maakt de weg vrij 

voor het object. De weerstand neemt in één keer af en 

beschermt zo het mes!

 Nadat het object het snijmechanisme is gepasseerd, wordt 

het mes door de veerspanning weer in de oorspronkelijke 

positie teruggeduwd. 

Een belangrĳ k aspect is, dat de stenen in het gewas niet ver-

splintert worden, zoals tĳ dens hakselen. Minder risico voor de 

dieren.
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  Het origineel met kwaliteit
  De langgetrokken messen snijden over de gehele lengte.  De voerpakketten worden niet ge-

scheurd, maar netjes afgesneden – trekkende snede. 

  De mensen zijn vervaardigd van gehard werktuigstaal en de aan 

één zijde geperste kartelvormige rand zorgt ook bij stompe messen 

voor een nauwkeurige snede.

  De messen met extra dikke ruggen en brede kartelrand zorgen 

voor een lange levensduur.
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 Grote hoeveelheden voer met 

gelijkmatige vulling is de wens 

van de mensen in de praktijk. 

Daarvoor zorgt bij Pöttinger 

de standaard meegeleverde 

laadautomaat. Het voer wordt 

al in het transport kanaal netjes 

verdicht en in de laadruimte 

perfect gevuld. 

  Laadautomaat 
 Het gelĳ kmatig benodigde vermogen bĳ  het laden zonder koppelpieken is  kenmerkend voor de 

JUMBO-serie. Ter bewaking van de laadtoestand zĳ n twee sensoren ingebouwd, die voortdurend 

de laadtoestand meten en daarop afgestemd automatisch de bodemketting besturen. Zo worden 

wagen en voer ontzien.

 Unieke sensor in het voorste hek

  Deze meet bĳ  vochtig, zwaar gras al in het voorste hek de laaddruk en schakelt de bodemket-

ting. 

 Daarmee wordt voorkomen dat het voer door te hoge druk bĳ  de laadrotor  onbruikbaar wordt.

 Sensor in de klep van de bovenbouw

  De sensor meet de beladingsgraad van de wagen en ontlast de  bestuurder. De laadruimtevul-

ling wordt daardoor wezenlĳ k verbeterd. 

 Bĳ  een volmelding schakelt de bodemketting zichzelf uit

 Achterwand of doseerwalsen sturen de eindschakelaar en de wagen vol schakelaar.

  De bodemketting kan ook handmatig aangestuurd worden. 

Standaard  Load Sensing – minder vermogen

  De opraapwagens van Pöttinger zijn standaard voorzien van load sensing. De benodigde 

hoeveelheid olie wordt voortdurend geregistreerd en op de behoefte aangepast. Geen oliever-

warming en een vermogenbesparing tot 20 PK (15 kW). 

� Sensor in het voorste hek � Sensor in de klep van de bovenbouw � ISOBUS-uitvoering
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  De bodemketting 
 Betrouwbaarheid gedurende vele jaren 

  De gecoate lĳ sten zĳ n verdeeld en in verstek geplaatst.

  Het smeren van de voorste bodem  kettingas kan aan de zĳ kant van de opraapwagen worden uit-

gevoerd.

 Snelheid tot 24 meter/min.

 ISOBUS-uitvoering

  Via een krachtmeetpen kan het koppel 

precies aan het oogstgoed aangepast 

worden. 

 Perfect schoon voer vanuit de be-

stuurderstoel.

 In de laadstand stuurt de laadmomentsensor de 

 aandrĳ ving van de bodemketting.
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  JUMBO combiline –  multifunctioneel 
 Hydraulisch bediende voorklep met 3 functies maakt een slechts seconden durende om-

bouw vanaf de stoel van de tractor mogelĳ k: 

  Opraapwagengebruik:  Het laadsysteem stuurt de brede voerverdichtingsklep.

  Hakselgebruik:  Voorstuk naar voren – ideaal voor het ”doorsteken“ en een goed zicht op de 

laadruimte.

  Het voorstuk omhoog geklapt, de voerver dichtings klep naar binnen gezakt voor een optimale 

benutting van de laadruimte.

 Maximale flexibiliteit in de inzet 

en toegenomen benutting van 

de machines is wat loonwerkers 

 tegenwoordig eisen. De JUMBO 

combiline is binnen een paar 

seconden van opraap- tot sila-

gewagen om te bouwen. 

In combinatie met de hoge slag-

vaardigheid biedt de Pöttinger 

JUMBO combiline enorme effec-

tiviteit en benadrukt nogmaals 

de betekenis van het opraapwa-

gensysteem als hét  proces van 

de toekomst.

JUMBO combiline
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   De bovenbouw
  Doorlopende bovenbouw met staalprofielen tot bovenaan met massieve  langsdragers als af-

sluiting. De robuuste bouw is voor maximale belading geschikt.

  Profielstaal met een speciale coating garandeert een lange levensduur.

  Geen bovenbouwbeugels of dakkabels, aangezien de bovenbouw boven de  voerverdichtingsklep 

uitkomt. 

 Unieke voerverdichtingsklep met groot oppervlak – zorgt voor een uitstekende verdichting van 

het oogstgoed, voor optimale  benutting van de laadruimte. 

  Opklapbare kanaalafdekking als extra optie

  De kanaalafdekking voorkomt dat bĳ  de toepassing als  silagewagen het hakselgoed in het 

laadkanaal valt.

 Bĳ  Pöttinger is de kanaalafdekking opklapbaar en hoeft daarom niet uitgebouwd te worden.

 Opraapwagengebruik Hakselgebruik

maximale bevulling

Hakselgebruik

goed zicht in de 

 laadruimte
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Losautomaat 
Een druk op het bedieningspaneel is genoeg bĳ  de L- en D- modellen. De maximale ope-

ningsdoorsnede maakt zeer snel lossen mogelĳ k. 

 De openingshoek van de achterwand is bij alle JUMBO modellen in elke gewenste positie in-

stelbaar – vanaf de tractor. Geen problemen met wind bij het lossen.

 De beveiliging van de doseeraandrijving met 1500 Nm zorgt bij de D- modellen voor een capa-

citeitstijging tot 20%.

  De doseerwalsen zijn demonteerbaar. 

 Een gelijkmatige verdeling op de 

kuil is voorwaarde voor een per-

fecte verdich ting. De automati-

sche  losfunctie van de doseer-

wagen ontlast de bestuurder en 

ontziet de opraapwagen.

Doseeraandrĳ ving voor Doseeraandrĳ ving achter Automatische kettingspanner 

Centrale smering
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D- uitvoering – nieuwe doseerwalsen
De nieuwe doseerwalsen garanderen zeer snel lossen en een gelijkmatige verdeling. 

 De nieuwe vorm met agressieve tanden biedt wezenlijk meer capaciteit bij sterk verdicht ge-

was. 

 Strippen in de wals zorgen voor sneller lossen van mais.

 Een sensor in de lagering van de wals schakelt de bodemketting automatisch aan en uit. De 

berijder wordt daardoor ontlast.

 Een derde doseerwals is als optie verkrijgbaar, voor exactere verdeling op silo.
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POWER CONTROL

  Bodemketting

 Messenbalk in

 Messenbalk uit

   Pick-up omhoog

 Pick-up omlaag

 Knikdissel omhoog

 Knikdissel omlaag

  Bodemketting 2-traps-motor

 snel / langzaam

 Doseerwalsen aan

 Dwarsafvoerband aan

 Bodemketting aan

 Stuuras

 Achterwand open

 Achterwand gesloten

  Aan / Uit
 Set:  Uren-/vrachtenteller

 Laadbakverlichting

 Granulaatstrooier

 Diagnosesysteem

 Waarschuwing bij uitge-

zwenkte messenbalk

 Messenslijpen

 Dat is comfort dat de bestuur-

der op lange  werkdagen nodig 

heeft. Alle functies gemakkelijk 

te bedienen vanaf de bestuur-

dersplaats. Het  toekomstzekere 

Pöttinger-bedieningsconcept 

gaat nog een stap verder: 

Het ISOBUS-systeem is stan-

daard geïntegreerd. 

  Intelligente bediening
 De JUMBO's zĳ n standaard met het Power Control-bedienings paneel uitgerust.  Alle au-

tomatische functies kunnen direct via de terminal worden bestuurd. Ook foutmeldingen 

worden weergegeven. Een gegevensregistratie is geïntegreerd.

  Automatische functies voor puur bedienings comfort

 Ergonomische vormgeving van de bedieningstoetsen

 Standaard achtergrond verlichting

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

 Aanvullend bevat de jobcomputer de ISOBUS-software. 

 Met de ISOBUS- bediening kunnen verdere functies als de lastafhankelĳ ke, koppelgestuurde 

 laadfunctie, evenals de snelheidsafhankelĳ ke besturing van de naloopstuuras worden uitgevoerd. 

Een geïntegreerde diagnosefunctie en foutrapporten maken het snelle verhelpen van storingen 

mogelĳ k. 

 Laadautomaat

Losautomaat 
 alle functies

Stop
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ISO CONTROL

 CCI 100 – 100 % ISOBUS 
Comfort met topklasse, één eenheid voor alle functies

Deze eenheid zorgt niet alleen voor de Power Control functies, maar maakt ook de bedie-

ning van alle ISOBUS machines van diverse fabrikanten mogelĳ k. 

 Kwalitatief 8,4" TFT kleurendisplay

 Achtergrondverlichting in de toetsen

 Touch screen

 12 soft keys

 USB aansluiting

 Cameraansluiting M 12x1

  Koppelmeting ter aansturing van het automatisch laadsysteem. Vlugge en precieze afstem-

ming op verschillende voertoestanden vanaf de bestuurdersstoel.

  Vergrendeling van de stuuras afhankelĳ k van de snelheid en bĳ  achteruitrĳ den.
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 Rĳ comfort tot 31 t totaalgewicht Toenemend laadvolume en 

grotere transportsnelheden ver-

eisen robuuste en bodemvrien-

delijke onderstellen. Pöttinger 

heeft zich uitvoerig met dit on-

derwerp bezig gehouden. Hoog-

waardige tandem- of tridem-as-

sen en banden met gedwongen 

besturing met groot contact-

vlak vormen het antwoord.

Nokian 

Country King

Michelin 

CARGO XBIB

Vredestein 

FLOTATION TRAC

Vredestein 

FLOTATION PRO

600/50 R 22,5 710/45 R 22,5 710/45 R 22,5

710/50 R 26,5 710/50 R 26,5 800/45 R 26,5

 De 4-wielluchtdrukremmen met ALR-regelaar (automatische lastafhankelĳ ke  remkrachtregelaar) 

leidt tot veilig remmen bĳ  hoge rĳ snelheden en hoge  tonnages. Indien gewenst ook met ABS 

uitrustbaar. 

 Afhankelĳ k van het land zĳ n ook hydraulische remmen leverbaar. 
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Tandemas met paraboolvering tot 22 t. totaalgewicht

Paraboolvering met grote veerhangerafstand en pendelmoge-

lĳ kheid.  Perfecte eigenschappen op de silo en rustige loop op 

het veld en op de weg. Stabiele langsdragers nemen remkrach-

ten en asgeleiding over.

Meelopende stuuras standaard, gedwongen besturing en ABS 

als optie. 

Tandemas met paraboolvering met stabilisator tot 

max. 22 t. totaalgewicht

Paraboolvering met grote veerhangerafstand en pendelmoge-

lĳ kheid.  Perfecte eigenschappen op de silo en rustige loop op 

het veld en op de weg. Stabiele langsdragers nemen remkrach-

ten en asgeleiding over. Het voordeel van de extra stabilisato-

ren met grote tussenafstand zĳ n de verbeterde rĳ eigenschap-

pen vooral in de bochten.

Meelopende stuuras standaard, gedwongen besturing en ABS 

als optie. 

Onderstel met hydro-pneumatische vering tot max. 24 t. 

 totaalgewicht, vrachtauto assen (met 410 x 180 mm remmen)

 Perfecte eigenschappen op de silo en rustige gang op het veld 

en op de weg. Stabiele langsdragers nemen remkrachten en 

asgeleiding over. 

Standaard meelopend gestuurd, gedwongen besturing en ABS 

als optie.

  Grootst mogelĳ ke  veerhangerafstand – 1085 mm –  voor vei-

lig rĳ den op hellingen. 

  Het hoogst mogelĳ ke rĳ comfort voor op straten en het  terrein.

 Ondanks het hoge zwaartepunt een hoge kantelstabiliteit.

 Grotere asstabilisatie tot 270 mm voor veeleisend werk op 

akkers en slechte wegverhoudingen.

 Robuust onderstel voor de zwaarste ladingen.

 Optimale remwerking door gelĳ ke aslast verdeling.

8-wielig onderstel – bodemvriendelĳ kheid tot in de perfec-

tie voor max. 22 t. totaalgewicht.

 Bĳ  het wereldwĳ d unieke onderstel zitten de wielen paarsgewĳ s 

op de assen. De achterste asparen zĳ n nalopend gestuurd en 

ontzien daardoor de banden en de graszode. Een hydraulische 

niveacompensatie met gepatenteerde pendelaanslag zorgt 

voor optimale drukverdeling.

De hydraulische vering optimaliseert het rĳ gedrag, luchtdruk of 

hydraulische remmen garanderen ook bĳ  hoge rĳ snelheden een 

hoog remvermogen. 

Door de geringe laadhoogte in tegenstelling tot met banden 

26,5" werkt de rotor lichter.
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Onderstel, assen, 
banden

 JUMBO
Maximaal totaalgewicht bĳ disselvarianten

6010 L / D 6610 L / D

2 t 3 t 4 t

Onderstel met paraboolvering 20 t 21 t 22 t  

Onderstel met paraboolvering en stabilisator 20 t 21 t 22 t

Onderstel met hydropneumatische vering 22 t 23 t 24 t –

Tridem onderstel met hydropneumatische vering – – 31 t – –

8-wielig onderstel met hydraulische vering 20 / 22 t 21 / 23 t 22 / 24 t

Kogelkoppeling K80

Gedwongen besturing met kogelkoppeling K80

ABS met luchtdruk beremming

Banden voor onderstellen met 

paraboolvering en onderstellen met 

hydropneumatische vering

600/50R22,5

710/45R22,5

710/50R26,5

800/45R26,5

Technische wĳzigingen voorbehouden, uitrustingsvarianten verschillen per land. = standaard, = optie
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JUMBO combiline

7210 L / D 8010 L 10010 L

Maximaal totaalgewicht bĳ  

disselvarianten 6010 L / D 

combiline

6610 L / D 

combiline

7210 L / D 

combiline

10010 L 

combiline
3 t 4 t

– 21 t 22 t – –

– 21 t 22 t –

– 23 t 24 t –

– 31 t – –

– –

=  standaard, =  optie

 Bodembescherming met drie assen
 Tridem-onderstel met gedwongen besturing, tot 31 t. totaalgewicht.

 Het Pöttinger tridem-onderstel verdeelt hoge lasten op een groot  contactvlak, zo dat 

de bodemdruk laag blĳ ft. 

 Absoluut spoorvolgend op helling en silo.

  Een bijzonder detail is de grote aslastcompensatie. 

 De hydropneumatische vering maakt een pendelweg van de assen van 270 mm mogelijk. 

 De aslast kan daardoor gelijkmatig verdeeld worden. 

 De wagen wordt zijdelings gestabiliseerd en loopt rustiger. 

 Onderzoek heeft uitgewezen, dat daardoor brandstof bespaard wordt. De aslastcompensa-

tie leidt tot gelĳ kmatigere slĳ tage van remmen en banden.
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 Uitvoeringen
JUMBO JUMBO combiline

6010 6610 7210 8010 10010 6010  6610 7210  10010

Dissel hoog, 2 t – – – – –

Knikdissel laag, 2 t – – – – –

Knikdissel laag, 3 t – –

Knikdissel laag, 4 t

=  standaard, =  optie

JUMBO Dakprofi el

(niet in Holland verkrijgbaar)

JUMBO L Achterwand hoog

(niet in Holland verkrijgbaar)

JUMBO combiline 

Kanaal afdekking

combiline  Vulstandindicator

(niet in Holland verkrijgbaar)

 JUMBO  Inhoud Volume DIN
Volume DIN

 banden 26,5"
Pick-up  Snĳ systeem  Platformhoogte 

6010 L 60 m3 35,0 m³ 33,5 m³

 Breedte pick-up:

2,0 m

 Breedte pick-up:

DIN

1,9 m

 Messen: 45

 Messenafstand: 

34 mm

1460 mm

(met 26,5"

1580 mm)

6010 D 60 m3 34,0 m3 32,5 m³

6610 L 66 m3 39,0 m3 37,0 m³

6610 D 66 m3 38,0 m3 36 m³

7210 L 72 m3 42,5 m3 40 m³

7210 D 72 m3 41,5 m3 39,5 m³

8010 L 80 m3 46,5 m3 44 m³

10010 L 100 m3 50 m3 47 m³ 1460 (1675) mm

 JUMBO combiline

6010 L 60 m3 33,8 m3

 Breedte pick-up:

2,0 m

 Breedte pick-up:

DIN

1,9 m

 Messen: 45

 Messenafstand: 

34 mm

1460 mm

(1580 mm)6010 D 60 m3 32,3 m3

6610 L 66 m3 37,3 m3
1525 mm 

(1625 mm)6610 D 66 m3 35,8 m3

7210 L 72 m3 40,8 m3
1575 mm

(1675 mm)7210 D 72 m3 39,3 m3

10010 L 100 m3 47,3 m3 1460 (1675) mm

 Gegevens met 22,5"  standaardbanden

 Technische gegevens

 ISOBUS-terminal  Laadkoppelsensor
”autocut“ 

Messenslĳ papparaat

Vuilverwĳ deraar voor 

messenbalk

 Hydraulische pick-up-ontlasting

(niet in Holland verkrijgbaar)
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JUMBO JUMBO combiline

6010 6610 7210 8010 10010 6010  6610 7210  10010

Bodemketting 4 4 4 4 4 4 4 6 6

Bodemketting aandrĳ ving 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Bodemketting 2-snelheden

=  standaard, =  optie

 Laadoppervlak  Lengte  Breedte  Hoogte  Standaard gewicht
 Toeg. totaal-

gewicht

Toeg. totaalge-

wicht maximaal

6470 x 2300 mm 9250 mm
2550 mm

3980 mm

8500 kg
20000 kg 22000 kg

6220 x 2300 mm 9720 mm 8950 kg

7150 x 2300 mm 9930 mm
2550 mm 3980 mm

8750 kg
20000 kg 22000 kg

6900 x 2300 mm 10400 mm 9200 kg

7830 x 2300 mm 10600 mm
2550 mm 3980 mm

9000 kg
20000 kg 31000 kg

7580 x 2300 mm 11070 mm 9450 kg

8520 x 2300 mm 11390 mm 2550 mm 3980 mm 9200 kg 20000 kg 31000 kg

9480 x 2300 mm 12055 mm 2810 mm 3980 mm 11750 kg 31000 kg 31000 kg

(mit 26,5")

6550 x 2300 mm
9460 mm 2570 mm

3765 mm

(3885 mm)

8990 kg
21000 kg 24000 kg

6270 x 2300 mm 9540 kg 

7235 x 2300 mm
10140 mm 2810 mm

3830 mm

(3930 mm)

9150 kg
21000 kg 24000 kg

6955 x 2300 mm 9700 kg 

7920 x 2300 mm
10820 mm 2810 mm

3880 mm 

(3990 mm)

10600 kg 
23000 kg 31000 kg

7640 x 2300 mm 11150 kg 

9290 x 2300 mm 11990 mm 2810 mm 3785 (4000) mm 11950 kg 31000 kg 31000 kg

 Technische gegevens niet 

bindend, constructiewĳ zi-

gingen voorbehouden.

Uitrustingsvarianten 

 verschillen per land.

 Gedwongen  besturing Tridem-liftas  3 doseerwalsen Weeginrichting

 Overige opties 

JUMBO

 Groothoekaftakas 1 3/4" 20-delig

 Groothoekaftakas 1 3/8" 21-delig

 Groothoekaftakas 8x32x38 8-delig

Noodremventiel voor hydraulische remmen

Schakelaar achter voor bodemketting L

Achterwand verhoging L

Werk- en contourverlichting

 Overige opties

JUMBO combiline

  Groothoekaftakas 1 3/4" 20-delig

 Groothoekaftakas 1 3/8" 21-delig

 Groothoekaftakas 8x32x38 8-delig

Noodremventiel voor hydraulische remmen

Werk- en contourverlichting
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Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

 Importeur voor Nederland:
DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7700 AC Dedemsvaart
Tel.: 0523 / 613 493 
Fax: 0523 / 616 465
e-mail: info@duport.nl 
www.duport.nl 

Importeur voor Belgie
Gaspart NV
Z.4. Broekooi 190
1730 Asse
Tel.: 02 / 467 38 11
Fax: 02 / 467 38 22
e-mail: info@gaspart.be
www.gaspart.be

Sterk in service
U kunt op ons rekenen.

Ons fĳ nmazige, wereldwĳ de net van verkoop- en servicepartners staat volledig tot uw beschikking. Doordat 

er altĳ d een Pöttinger-partner bĳ  u in de buurt is, bent u verzekerd van een snelle levering van vervangende 

onderdelen. Bovendien wordt uw machine afgeleverd en ingesteld door vakkundige medewerkers. Wĳ  zĳ n 

daar waar u bent.

Onze service:

 24 uur per dag ”original inside“-onderdelen online bestellen

 Langdurige beschikbaarheid van vervangende onderdelen

 Vakkundig personeel dat regelmatig wordt bĳ geschoold

 en nog veel meer...

… Informeer bĳ  uw Pöttinger-partner of ga naar www.poettinger.at!


