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Pöttinger
TORRO / JUMBO

Opraapwagen 
met laadrotor



Een succesverhaal met vervolg
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“Slagkracht met hoge rentabiliteit” – een motto in de moderne

bedrijfsvoering. Een moderne opraapwagen voldoet aan alle eisen

voor een efficiënte en economische voederwinning en is daarom de

methode van de toekomst. Minder werknemers, minder diesel -

verbruik en een eenvoudiger logistiek spreken eenduidig voor de

opraapwagen. 

De winning van een optimale voerstructuur begint al bij de oogst.

Het voer mag niet te klein gesneden worden. Anders ontstaat er in

het voer een tekort aan structuur en wordt de gezondheid van het

dier nadelig beïnvloed. De snijkwaliteit van de opraapwagen ligt

binnen de geadviseerde snijlengte van voederdeskundigen.

De feiten spreken voor zich – feiten voor uw bedrijfssucces! 

“Techniek en wetenschap ontstaan uit het begrijpen van de natuur”

Motto van het nieuwe Pöttinger technologie- en ontwikkelingscentrum
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Met de opraapwagen kunt u calculeren
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Resultaten van onafhankelijke
onderzoeksinstituten
Meerdere Europese instituten hebben de opraapwagen
met andere inkuilmethodes vergeleken. De resultaten
spreken een duidelijke taal: De opraapwagen is op het
punt van organisatie, werknemersbehoefte en diesel-
verbruik duidelijk in het voordeel. Ook wat de voerkwa-
liteit betreft voldoet de opraapwagen aan de hoge eisen
van de praktijk.



Loonbedrijf De Vlijt (Noord-Holland)

� Ongeëvenaarde snijkwaliteit

Met een snijlengte van 35 tot 40 millimeter doen we niet onder voor de hakselaar.

� Uitstekende aandrijving

Door het lage eigen gewicht trekt de wagen licht en bovendien is de aandrijving van de wagen heel sterk (tot vermogens van 300 PK.

� Insporing minimaal.

Dankzij het 8-wielig gestuurde tandenstel is de insporing minimaal en de benodigde \ trekkracht gering.

� Messen wisselen binnen 15 minuten

Door de uitzwenkbare messenbalk stelt het verwisselen van de messen niets meer voor. Een perfecte uitvinding.

Institut für Agrartechnik Bornim (Duitsland) www.atb-potsdam.de

� Opraapwagen t.o.v. hakseltrein voordeliger

Kostenvoordelen heeft de opraapwagen ten opzichte van de hakselaartrein bij korte transportafstanden. Bij een jaarlijks
inzetgebied tot aan 500 ha is de opraapwagen altijd voordeliger, onafhankelijk van de gemiddelde transportafstand. 

� Lagere investerings- en arbeidskosten

Het aantal benodigde machines en arbeidskrachten voor de opraapwagen ligt in alle gevallen duidelijk onder de kosten van
de hakseltrein zeker bij kleinere oppervlaktes en korte transportafstanden.

� Geen verschillen bij de optimale snijlengte

Voor het voeren van runderen wordt aangegeven, dat de optimale snijlengte tussen de 20 tot 60 mm moet liggen. Hieraan
voldoet zowel de opraapwagen als de hakselaar.

� Geen verschillen bij de kuilvoerkwaliteit

Die liggen binnen de vereisten voor hoogwaardig voordroogkuil. 

Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein (Oostenrijk) www.gumpenstein.at

� Geschikte voerstructuur voor herkauwers

De snijlengte van moderne opraapwagens is voor herkauwers uitermate geschikt. 

� Beste voerkwaliteit

Met beide inkuilmethodes kunnen goede kuilvoerkwaliteiten gewonnen worden.

Department of Agricultural Research for Northern Sweden (Zweden) www.njv.slu.se

� Kostenvoordeel bij de opraapwagen-methode

Het kostenvoordeel van de opraapwagen t.o.v. de zelfrijdende hakselaar ligt op ca. 58 procent. 
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Het bijzondere van de opraapwagen van Pöttinger 
+ Beveiliging van de aandrijflijn tot en met 2100 Nm
+ Tweezijdig gestuurde pickup
+ Zwenkbare snijinrichting
+ Individuele messenbeveiliging
+ Perfecte lakkwaliteit 
+ Elektrohydraulische comfortbediening 
+ Volledige geschikt voor ISOBUS – toekomstgericht
+ Tot in detail perfect afgewerkt

10 goede redenen

“Ik was eigen-
lijk altijd een
voorstander
van de
hakselaar en
ben dan toch
op de JUMBO

overgestapt. De klanten zijn over
de capaciteit, de lage behoefte
aan werknemers en de uitsteken-
de snijkwaliteit zeer tevreden. Ik
heb door de overstap ook nieu-
we klanten gewonnen, omdat ik
voor een lagere prijs kon aan -
bieden”.
Loonwerker Weiß (Duitsland)

“Met 1100 ha
inkuilen is de
beschikbaar-
heid van werk-
nemers vrij
krap. De een-
voudige

organisatie en de besparing op
het aantal werknemers zijn twee
feiten, die mijn keuze voor de
opraapwagen beïnvloed hebben.
De opraapwagen heeft een groot
volume en daardoor een grote
capaciteit.”
Philip Lair (Frankrijk)

“Voor ons
bedrijf is de
opraap-
wagen
duidelijk de
voordeligste
variant. Wij

besparen een grote hoeveelheid
diesel, wij hebben minder werk-
nemers nodig en kunnen nu
voor de prijs van twee keer
inkuilen met de hakselaar 3 – 4
keer inkuilen.
Sinds wij de opraapwagen
inzetten, zijn wij veel flexibeler.
Met slechts twee werknemers
doen we het volledige werk.”
Donald Fitzpatrick (Ierland)

Klanten meningen



10 goede redenen

1. Pöttinger-opraapwagens hebben een nieuwe dimensie in slagkracht,

transportcapaciteit en snijkwaliteit bereikt.

2. De trekker heeft zich ten aanzien van capaciteit, multifunctionaliteit en

comfort enorm ontwikkeld.

3. De trend tot vaker maaien heeft kleinere zwaden tot gevolg. Dit is ideaal

voor de opraapwagenmethode. 

4. Pöttinger-strategie: Kuilvoer met structuur is optimaal verteerbaar.

5. Slagkrachtige eenmansmethode.

6. Een lagere investeringsbehoefte, minder aantal werknemers en een

eenvoudiger arbeidsorganisatie. 

7. Optimale flexibiliteit door verschillende uitvoeringen.

8. Minder dieselverbruik t.o.v. de hakselaar.

9. Voor het overgrote deel van alle inzetomstandigheden onderscheidt de

Pöttinger-opraapwagen zich door zijn uitstekende rentabiliteit.  

10. De opraapwagens van Pöttinger zijn compatibel met ISOBUS. 
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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 capaciteit

 hebben de opraapwagen tot

de inkuilmethode van de

toekomst gemaakt. 

... zodat u morgen concurrerender bent!
De combinatie van trekker en
Pöttinger-opraapwagen heeft 

capaciteit met zeer
grote Slagkracht

Comfort
Functionaliteit.

voor de opraapwagen van Pöttinger
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De professionele gebruiker

eist betrouwbare kwaliteit

voor een duurzame inzet.

Doordachte techniek, hoog-

waardige materialen en

nauwkeurige afwerking is

het antwoord van Pöttinger.

De marktleider heeft met

kwaliteitswerk en modern

design nieuwe maatstaven

in de opraapwagen-tech-

niek gezet.

Constructie – 
De details overtuigen

Afmetingen
TORRO: 2,10 m

JUMBO: 2,30 m

Een wezenlijk kwaliteits -
kenmerk is de KTL-poederlak.
In de praktijk onderscheidt de
poederlak-deklaag zich door
zijn elasticiteit en duurzaam-
heid.
Autolakkwaliteit in de
 landbouw!

Via een trap wordt com-
fortabel de binnenruimte
van de wagen bereikt. 

Controle de klok rond.
Werklampen voor in de
wagen zorgen voor
voldoende verlichting
van de laadruimte.

De bovenbouw
Het chassis van de opraapwagen serie TORRO /
JUMBO bestaat uit een geschroefde constructie �
van C 220x100x50x6 (TORRO), C 300x100x50x6
(JUMBO)-QSTE fijnkorrelig staal. Sterke staanders
(0,75 mm dik) en kleine afstanden tussen de staan-
ders leiden tot hoge stabiliteit. De rechte staanders
zijn aan het onderstel vastgeschroefd, niet gelast.

Geprofileerd plaatstaal met speciaalcoating � garan-
deren gemakkelijk lossen van het voer.

Strak gespannen touwen � verhinderen verlies van
voer tijdens laden en transporteren. 
Voor droog voer of stro kunnen touwen door  dak-
profielen vervangen worden. De robuuste profielen
zorgen voor een betere verdichting van het voer. De
transportkosten kunnen daardoor verminderd
worden.

Het bovenste gedeelte van de bovenbouw � is naar
binnen inklapbaar. Hoogte max. 3,26 m.

�

�

�

�
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De aanbouw

De Scharmüller trek -

kogelkoppeling verhoogt
het comfort. In combina-
tie met een gedwongen

besturing � wordt de
wagen wendbaarder. Op
het veld wordt bij het
rijden van bochten de
graszode minder
beschadigd. 

De trekdissel is standaard als knikdissel uitgevoerd � met twee dubbelwerkende
cilinders en een dansonderdrukker. Er kan met een bodemvrijheid van 70 cm
probleemloos over de sleufsilo heengereden worden. 
Oplegdruk van de dissel is 2000 kg.

De opraapwagens kunnen ook met onderaanspanning � uitgerust worden.
Daardoor wordt de vooras zwaarder belast. Een wezenlijk voordeel bij het rijden
over een sleufsilo.

Een zwenkbare steunpoot � bespaart het tijdrovende draaien bij aan- en
afkoppelen en belemmert de zwadopname niet

70 cm

�
�

� �
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Hoge laadcapaciteit met

zware trekkers stelt hoge eisen

aan de aandrijflijn. In het nieu-

we Pöttinger-testcentrum TIZ

wordt de aandrijflijn onder de

zwaarste omstandigheden

getest. De hoge draaimoment-

beveiliging (2100 Nm) bewijst

het bijzondere van de Pöttinger-

aandrijflijn.

De aandrijving
Unieke krachtoverbrenging

Doseerwalsaandrijving �
De aandrijving van de

doseerwalsen vindt plaats langs de rechterkant van
de wagen. Twee sterke haakse overbrengingen en
een ketting brengen de aandrijfkracht over naar de
doseerwalsen. 
De aandrijfas is door een nokkenkoppeling met 
1200 Nm beveiligd.

Bodemkettingaandrijving

De bodemkettingaandrijving is
bij de JUMBO in het midden
geplaatst en drijft beide
kanten van de bodemketting
aan.

Grondige controle

De capaciteit van de aandrijflijn wordt bij de aandrijvingstest

gecontroleerd. Een vermogen tot en met 340 PK (250 kW) en

een draaimoment tot en met 5000 Nm kan draaimoment

 onafhankelijk opgewekt worden.

�
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Groothoekaftakas 

De JUMBO en TORRO hebben standaard een
tweezijdige groothoekaftakas (aftakas-toerental 
1000 t.p.m ). De geïntegreerde nokkenkoppeling
wordt bij overbelasting onmiddellijk geactiveerd. Na
verlaging van het toerental herstelt de koppeling de
oorspronkelijke krachtoverbrenging.

De draaimomentbeveiliging
bedraagt de indrukwekkende

2100 Nm, dat komt overeen
met bijna 300 PK (220 kW).

Centrale aandrijfkast �
De robuuste aandrijfkast met conische tandwielen is
berekend op hoge vermogens. 
De centrale aandrijfkast verdeelt de krachtstroom. 
Krachtoverbrenging A gaat van de aandrijfkast via
een robuuste tandwielkast � naar de laadrotor en
naar de pickup. 
Krachtoverbrenging B gaat van de pickup naar de
doseerwalsen. 
De verbindingsassen � zijn van splains voorzien en
daardoor snel te demonteren.

Rotoraandrijving �
De rotoraandrijving is een groot gedimensioneerde

tandwielkast. Het in oliebad lopende, gesloten
drijfwerk is onderhoudsvrij. De aandrijving vindt
plaats via een steekas met fijne vertanding. De
aandrijfkast is aan de buitenzijde op de rotoras
bevestigd. Hierdoor ontstaat een optimale lager -
afstand ten opzichte van de rotor. De robuuste
gietijzeren aandrijfkast weegt 160 kg. 

A
B ��

�
�

�
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Pendel-Pick-up

Perfecte bodemaanpassing

De nalooptastwielen met luchtband (16x6,5-8) horen bij de

standaarduitrusting. De wielen tasten de bodem precies bij de

tandaangrijping af en voeren de pickup perfect door iedere

greppel. Nalooptastwielen maken het mogelijk om zonder

schade aan de zode door bochten te rijden. 

Zwadrol ondersteunt voerstroom

Een in hoogte verstelbare invoerplaat, met voorgezette

 zwadrol garandeert ook bij hoge laadsnelheid en bij kort en nat

gewas een perfecte gewasstroom.
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Grote zwaden en een grote

laadsnelheid vereisen een

betrouwbare en efficiënte

pickup. Alleen schoon voer

garandeert een goede

omzetting in de kuil en

daardoor goed kuilvoer.

Bodemaanpassing en voe-

ropname- en overgave werd

bij Pöttinger in talloze

experimenten getest. Het

resultaat: een unieke

pickup met doordachte

details.

Scheiding van voer en vuil

De 2,0 m brede pick-up heeft ook bij grote of onregelmatig gevormde zwaden een
enorm opnamevermogen.
De pick-up is met zes tandarmen uitgerust. Voor hoge stabiliteit zorgt de in het

midden geplaatste metalen steunschijf. De tanden van super-C-kwaliteit zijn op
tandarmen van stabiel U-profiel vastgeschroefd. Het U-vormige profiel steunt de
veerwindingen bij hoge voermassa’s.
Door de smalle tandafstand van 55 mm wordt het voer ook bij een hoge

rijsnelheid veilig opgenomen.

Tweezijdige curvebaan
De opraper wordt via curvebanen van staal met vol binnendeel bestuurd.
Aan de zijkant zit een inspectieluik. De besturingsrollen uit tweerijig walslager-
looprollen (diameter 40 mm) zijn robuust en voor grote voermassa’s
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.

Pendelophanging

De bodemaanpassing ontziet de grasmat: in hoogte verstelbare tastwielen in een
optimale positie aan beide zijden voor de tandingrijping �. Twee scharnierend

opgehangen draagarmen � geven de pick-up volledige bewegingsvrijheid.
Aanvullend zorgt een veer voor een lage, de bodem ontzienende oplegdruk –
indien gewenst hydraulische ontlasting van de opraper.
Uitschakelsysteem � van de pick-up bij D-wagen – de omhooggehesen pick-up
loopt bij het lossen niet mee.

Schoon voer door gecoate invoer-
stroken zorgen voor een scheiding
van vuil en voer. De snijinrichting
wordt hierdoor ontzien.

Pickupbreedte
JUMBO totale breedte: 

2,00 m
TORRO totale breedte:  

1,85 m

�

�

�
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Lager benodigd vermogen
Simpel maar effectief  een technisch detail van
het invoerkanaal. De doorvoer van het gewas van
de rotor naar de bodemketting werd door
Pöttinger geoptimaliseerd door een verkorte
kanaalinvoer. Vooral onder vochtige omstandig -
heden wordt het voer daardoor ontzien. Een
belangrijk detail voor de praktijkmensen: het
 benodigde vermogen is daardoor met maximaal
15 % verminderd.

Powermatic
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De structuur van het voer

heeft grote invloed op de

verteerbaarheid. De rotor

moet bij grote doorvoer het

voer op de beste manier

 verdichten. Powermatic

heet het hart van de opraap-

wagen bij Pöttinger:

 krachtig, robuust en

 efficiënt. De rotor is voor

onbeperkte  vermogens

geconstrueerd.

De kuilvoervreter
De Powermatic-laadrotor met 800 mm diameter bestaat uit 8 tandrijen.
De spiraalvormige tandrijen zorgen voor gelijkmatig laden zonder draaimoment-
pieken.

De rotortanden zorgen voor een gelijkmatige voeropname en daardoor een
goede vulling van de opraapwagen. 

De Powermatic-laadrotor is tweezijdig met zelfstellende rollagers � gelagerd. Dit
lager zit aan de aandrijfkant tussen rotor en aandrijfkast – daardoor is de belasting
van het lager gering. 

Geharde rotorringen

De rotorringen zijn gemaakt van gehard fijnkorrelig boorstaal.
JUMBO: 12 mm, TORRO: 10 mm breed.

Centrale bevestiging van de afstrijkers

De afstrijkers zijn individueel gemonteerd en geschroefd.
De doordachte stand van de afstrijker in verhouding tot
de rotortanden vermindert het benodigde vermogen.
De afstrijkers hebben grote vlakken en voorkomen daar-
door het kneuzen van het voer. 
Breedte vandeafstrijker: JUMBO: 18mm, TORRO 20mm

Gemakkelijk onderhoud

De rotorringen zijn in de
binnentrommel gehaakt.
Iedere ring is vervang-
baar.

18/20 mm

�

Powermatic 



De unieke snijkwaliteit

JUMBO 45 messen 34 mm theoretische snijlengte
TORRO 39 messen 35 mm theoretische snijlengte

16

� Uitklappen van de messenbalk door drukken op de
toets aan de linkerkant van de wagen.

� Vergrendelbout losmaken en balk zijdelings
uitzwenken.

� Mes ontgrendelen.

Einzigartiges Schneidwerk

Easy Move – TORRO
�

�
�
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Easy Move – JUMBO
Het op de markt unieke uitzwenkmechanisme van de messenbalk maakt het

vervangen van de messen heel gemakkelijk.

Een exacte, gelijkmatige

snede is de basis voor de

beste kuilvoerkwaliteit. De

bijzondere snijkwaliteit van

de Pöttinger-opraapwagen

wordt in onafhankelijke

testberichten voortdurend

bevestigd. Een unieke

oplossing bij Pöttinger: 

DLG onderscheiden met 
de zilveren medaille  

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.

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.

Eenvoudiger gaat het niet

Kort snijden voor een prestatiegericht voeren
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De messenbeveiliging
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Een geruststellend detail

Tijds- en kostendruk

maken stilstand van de

machine duur. Vreemde

voorwerpen zijn een gevaar

voor het belangrijkste

onderdeel van de opraap-

wagen – de snijinrichting.

Pöttinger beschermt het

hart van de opraapwagen

met een innovatieve

 gepatenteerde beveiliging

voor vreemde voorwerpen.

Ieder mes is apart

 beveiligd.

Het origineel met kartelvormige randen
De messen zijn vervaardigd uit gehard gereedschapstaal. De eenzijdig geperste
kartelvormige rand garandeert ook bij stompe messen een exacte snede. De
voerpakketten worden niet gescheurd, maar schoon gesneden – trekkende
snede. De langgetrokken messen snijden over de gehele lengte.

De nieuwe JUMBO-
messen met extra dikke
ruggen en brede
kartelrand zorgen voor
een lange levensduur.

1. Bij opname van
vreemde bestandde-
len vallen kleine delen
reeds tussen pickup
en rotor door. 

2. Grote vreemde
bestanddelen drukt de
rotor tegen het mes
en duwt, dit afgeveerd,
voor korte tijd in
transportrichting.

3. De activatierol aan de
mesrug wordt uit zijn
houder geheven en
het mes 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 snijinrichting gepasseerd is, wordt het mes
door de veerkracht weer in de oorspronkelijke positie teruggebracht. 

Het bijzondere van Pöttinger: 

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

en toch een gelijkmatige

vulling is de wens van de

gebruikers. Daarvoor zorgt

de standaard gemonteerde

laadautomaat. Het voer

wordt bij de Pöttinger-

opraapwagen reeds in het

invoerkanaal verdicht. 

Het laden
De laadautomaat

Het gelijkmatig benodigde vermogen is kenmerkend
voor de JUMBO /  TORRO-serie. Door de twee sensoren in
de laadautomaat wordt de wagen automatisch vierkant
volgeladen. Zo worden aandrijflijn en voer ontzien.

Unieke sensor in de voorwand

Een sensor in de voorwand � meet bij vochtig, zwaar
gras de laaddruk en stuurt daarop afgestemd de bodem-
ketting aan. Daardoor wordt “vermoesen” door een te
hoge druk bij de laadrotor voorkomen.

Sensor in de klep van de bovenbouw

De sensor � meet de beladingsgraad van de wagen en
ontlast de bestuurder. De laadruimtevulling wordt daar-
door wezenlijk verbeterd. 

De bodemketting kan ook handmatig aangestuurd
worden.
Bij volmelding schakelt de bodemketting uit.

ISOBUS-uitvoering
Via een krachtmeetbout � kan het draaimoment precies aan de omstandigheden
aangepast worden (zwaar of licht voer). 

Load sensing – minder vermogen

De opraapwagens van Pöttinger zijn standaard voorzien van load sensing. De
benodigde hoeveelheid olie wordt voortdurend geregistreerd en aan de behoefte
aangepast. Geen olieverwarming en een vermogenbesparing tot 20 PK (15 kW) –
hogere slagkracht. 

�

�

�

�

�

�
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De bodemketting
Betrouwbaarheid voor vele
jaren
De bodem is met vier kettingen
uitgerust. De gecoate lijsten
zijn verdeeld en in verstek
geplaatst. Een drukgeïmpreg-
neerde, duurzame houten
vloer vormt de bodem. De
planken zijn gegroefd, in het
onderstel geperst en vast -
geschroefd.

Eenvoudig onderhoud 
Het smeren van de voorste
bodemkettingas kan opzij 
van de wagen uitgevoerd
 worden (bij JUMBO-ook de
 achterste as).

Aandrijving van de
 bodemketting
Een sterke hydromotor zorgt
voor de aandrijving. De snel-
heid is traploos instelbaar. De
transportband kan indien
gewenst ook met een tweetraps
motor aangedreven worden.

De aandrijfas is viervoudig in
hoogwaardige glijbussen
 gelagerd.



D-wagen (doseerstappen)

Normale dosering met
wijd geopende achter-
wand voor het snel
 lossen van grote
 hoeveelheden. Het
middensegment � van
de achterwand wordt
op de bovenbouw
teruggeklapt.

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

Overige fijne
 doseerinstellingen
De achterwand wordt
door verstellen van de
cilinder alleen aan de
onderkant geopend.

Alleen TORRO: 
Indien gewenst derde
doseerwals voor het fijn
doseren bij dwarsafvo-
erband of bijzonder
exacte verdeling bij de
sleufsilo. De doseer -
walsen zijn demonteer-
baar.

TORRO met 3e wals:
Hydraulisch aange -
dreven dwarsaf voer -
band indien gewenst.
Het voer wordt exact op
de dwarsafvoerband
gedoseerd en kan
rechts of links gelost
worden.
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Een gelijkmatige verdeling

op de kuil is een voorwaar-

de voor een perfecte ver-

dichting. De automatische

losfunctie van de doseer -

wagen ontlast de bestuurder

en ontziet de opraapwagen.

Het lossen

De 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. Storingsvrij lossen van het voer.
Neemt de druk op de doseerwals af, vindt een aanpassing van de bodem -
kettingsnelheid plaats. Gemak voor de bestuurder.

Doseerwalsen – exact verdeeld

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

Universele achterwand 

De achterwand is met dubbelwerkende hydraulische cilinders uitgerust. Bij het
sluiten wordt de achterwand hydraulisch gesloten– zonder mechanische
vergrendeling.

D-wagen (doseersysteem)

�

�

�

�



23

L-wagen
Volledige geopende achterwand maakt sneller lossen mogelijk.



Intelligente bediening

Automatische laadfunctie
Bodemketting

Messenbalk in
Messenbalk uit

Automatische losfunctie
(alle functies)

Bodemketting 2-traps-motor
snel / langzaam 

Doseerwalsen aan
Dwarsafvoerband aan

Bodemketting aan
Stuuras

Achterwand open 
Achterwand gesloten

Stop

Pickup omhoog
Pickup omlaag
Knikdissel omhoog
Knikdissel omlaag

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

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

POWER CONTROL
Alle automatische functies kunnen direct via de
terminal bediend worden. Ook foutmeldingen
worden weergegeven. Een diagnosesysteem is
geïntegreerd.

Automatische functies
voor puur bedienings -
comfort

24



Dat is comfort, die de

bestuurder op lange werk-

dagen nodig heeft.

Bediening van alle functies

comfortabel vanuit de

 zitplaats van de bestuurder.

Het toekomstzekere

Pöttinger-bedienings -

concept gaat nog een stap

verder: Het ISOBUS-systeem

is standaard geïntegreerd. 

De opraapwagenseries JUMBO en TORRO zijn standaard met de bedieningskast

POWER Control uitgerust.

De nieuwe generatie opraapwagen bediening, de Isobus  boord-computer
“Power Control” biedt comfort op hoog niveau. Alle functies zijn vanaf de
bestuurderszitplaats te bedienen. Naast de bediening heeft de “Power Control”
ook  veel veiligheids en controle functies. Een geïntegreerd diagnosesysteem
informeert u  over de ingestelde functies. Vooral voor loonbedrijven is de
automatische uren en  vrachtenteller belangrijk. De “Power Control” heeft ook
een PC aansluiting voor software updates. 

ISO CONTROL
De ISOBUS-terminal ISO CONTROL biedt aanvullende functies voor de
veeleisende loonwerker en landbouwer. 
Aansturing door trekkersignalen:

� Snelheidsafhankelijke aansturing van de stuuras
� Waarschuwing bij uitgezwenkte messenbalk
� NIEUW: Draaimomentmeting voor aansturing van de automatische laad- en

losfuncties. Vlugge en precieze afstemming op verschillende voersoorten.

Alle opraapwagen-functies kunnen ook met de joystick bediend worden. 

Comfort op het hoogste niveau

Koppelstijging

Belastingsmoment overschreden –
bodemketting wordt ingeschakeld

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Tijd [genormeerd]
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Bij het laden stuurt de laadmomentsensor de
 snelheid van de bodemketting aan.
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De onderstellen
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Toenemend laadvolume en

grotere transportsnelheden

vereisen robuuste en

bodemvriendelijke onder-

stellen. Pöttinger heeft zich

uitvoerig met dit onderwerp

bezig gehouden.

Banden met een groot

 contactvlak, tridemas en

een uniek 8-wielig

 onderstel zijn het antwoord.

Hydraulische remmen

Pöttinger opraapwagens zijn standaard uitgevoerd met hydr. remmen op alle
4 wielen. 
Luchtdrukberemming

De 4-wielluchtdrukremmen met ALR-regelaar (automatische lastafhankelijke
remkrachtregelaar) leidt tot een veilig remmen bij hoge rijsnelheden en grote
tonnages. Indien gewenst ook met ABS leverbaar. 

Boogie-tandemonderstel (optie)

tot 20 t totaalgewicht

Robuust onderstel voor hoge
rijstabiliteit en grote pendelbaan
voor een grote lastverdeling met
3-blads parallelveren. 

Grote afstand 
tussen de veerpakketten

Tandemas met paraboolvering tot 20 t totaalgewicht

Paraboolveren met grote veerweg en tuimelstuk voor hoogtecompensatie.
Perfecte eigenschappen op de silo en rustige loop op het veld en op de weg.
Stabiele langsdragers nemen remkrachten en asgeleiding over.
Een voordeel van de paraboolvering met grote veerweg is het betere rijgedrag op
hellingen. Meelopend gestuurde as standaard

Tandem-as met

hydropneumatische vering (optie) 

Hydro-pneumatische vering met
niveauventiel voor 23 t toeg.
totaalgewicht. Perfecte eigen-
schappen op de silo en rustige
gang op het veld en op de weg.
Stabiele langsdragers nemen
remkrachten en asgeleiding over.

Rijcomfort tot 30 t totaalgewicht



Tridem-onderstel
Bodembescherming door drie
assen tot 30 t totaalgewicht
Bodembescherming is het hoogste gebod. Het Pöttinger
Tridem-onderstel verdeelt hoge lasten op een groot
 contactvlak, zo dat de bodemdruk laag blijft.

Een bijzonder detail is de grote aslastcompensatie. De hydro-
pneumatische 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 aslastcompensatie leidt tot gelijkmatigere
slijtage van remmen en banden.

28

De onderstellen



Door zware machines en grote-
re aslasten komt het onderwerp
“bodemvriendelijkheid” steeds
meer centraal te staan. Het 8-
wielige-onderstel vermindert de
bodemverdichting wezenlijk.

Tot 18 t totaalgewicht

Bij het wereldwijd unieke onderstel zitten de wielen paarsgewijs op de assen. De achterste
 asparen zijn 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 rijgedrag, luchtdruk of hydraulische remmen garanderen
ook bij hoge rijsnelheden een hoog remvermogen. 

8-wielig-onderstel – Bodemvriendelijkheid tot in de perfectie
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U heeft de keuze…
Vredestein 
FLOTATION +

Vredestein 
FLOTATION PRO

Vredestein 
FLOTATION +

Michelin
CARGO XBIB

Vredestein 
FLOTATION PRO

Michelin
CARGO XBIB

Standaard
600/55-22,5
voor 50 km/h

650/50 R 22,5
710/45 R 22,5
voor 65 km/h

700/45-22,5
voor 40 km/h

600/50 R 22,5
710/45 R 22,5
voor 65 km/h

800/40 R 26,5
voor 65 km/h

600/55 R 26,5
710/50 R 26,5
voor 65 km/h
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TORRO Inhoud Volume DIN
Pickup breedte /

DIN
Messen

Messenafstand
mm

Laadbakhoogte
mm

4500 L 45 m3 27,5 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

4500 D 45 m3 27,0 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

5100 L 51 m3 31,0 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

5100 D 51 m3 30,5 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

5700 L 57 m3 34,5 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

5700 D 57 m3 34,0 m3 1,85 / 1,77 m 39 35 1510

JUMBO Inhoud Volume DIN
Pickup breedte /

DIN
Messen

Messenafstand
mm

Laadbakhoogte
mm

6000 L 60 m3 35,0 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

6000 D 60 m3 34,0 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

6600 L 66 m3 39,0 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

6600 D 66 m3 38,0 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

7200 L 72 m3 42,5 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

7200 D 72 m3 41,5 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

8000 L 80 m3 46,5 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

10000 L 100 m3 50 / 51,5 m3 2,0 / 1,9 m 45 34 1510

Knikdissel laag 3 t knikdissel laag Trekkogelkoppeling
Draaibaar trekoog

50 mm
Gedwongen besturing

Metall-Dachprofile
Verhoogde

Achterwand (L)
2-traps-hydr.motor

 bodemkettingaan-drijving Drie doseerwalsen Dwarsafvoerband

Boogie-tandem-
onderstel

Hydropneumatisch
onderstel

8-wielig-onderstel Tridem-as Luchtdrukberemming

Uitvoeringen as optie

Technische Daten 
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Afmetingen
laadbak

Lengte mm Breedte mm
Hoogte opgeklapt

mm
Hoogte ingeklapt

mm
Gewicht in

standaarduitvoering
5680 x 2100 8400 2550 3980 3260 6750 kg

5430 x 2100 8870 2550 3980 3260 7200 kg

6180 x 2100 9080 2550 3980 3260 6950 kg

5930 x 2100 9550 2550 3980 3260 7400 kg

6780 x 2100 9770 2550 3980 3260 7150 kg

6530 x 2100 10240 2550 3980 3260 7650 kg

Afmetingen
laadbak

Lengte mm Breedte mm
Hoogte opgeklapt

mm
Hoogte ingeklapt

mm
Gewicht in

standaarduitvoering
6470 x 2300 9250 2550 3980 3260 7590 kg

6220 x 2300 9720 2550 3980 3260 8140 kg

7150 x 2300 9930 2550 3980 3260 7800 kg

6900 x 2300 10400 2550 3980 3260 8350 kg

7830 x 2300 10600 2550 3980 3260 8010 kg

7580 x 2300 11070 2550 3980 3260 8560 kg

8520 x 2300 11390 2550 3980 3260 8220 kg

9480 x 2300 1200 2550 3980 3260 10985 kg

Hydraulische
pick-up-ontlasting

Vuilafschraper voor
snijmechanisme

Laadkoppelsensor
ISOBUS

ISOBUS-terminal
joystick

JUMBO-Achterwand
Large

Overige opties:

Verlichting voor Power Control

Groothoekaftakas 1 3/4” 20-delig

Groothoekaftakas 1 3/8” 21-delig

Groothoekaftakas 8x32x38 8-delig

Load-sensing

Olieschakelaar bij gedemonteerde walsen
Contourverlichting

Technische wijzigingen voorbehouden, uitrustingsvarianten verschillen per land.



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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