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EUROTOP
Menestys syntyy pienistä asioista…

Täydellisyyden tavoittelun ja vankan kokemuksen yhdistelmä – niin voidaan parhaiten kuvailla 

EUROTOP-sarjan karhottimia. Pöttinger kiinnittää erityistä huomiota puhtaan rehun merkitykseen 

haluttaessa parantaa eläinten tuottavuutta ja pellon antamaa satoa. Huolellinen rehunkäsittely on 

tällöin tärkein vaatimus. Karhotus, jossa varisemistappio ja rehun likaantuminen on hyvin vähäistä, 

varmistaa rehun energiapitoisuuden ja taloudellisen hyödyntämisen. 

Optimoitu maanpinnan seuranta ja huolellinen rehunkäsittely ovat EUROTOP-sarjan karhottimien 

tunnuspiirteitä. Ne saavutetaan mm. täysin säädettävällä teliakselistolla, roottorin edessä sijait-

sevalla kosketuspyörällä ja kardaanisilla ripustuksilla. Perehdy itse tuotteisiimme, niin huomaat, 

että menestys syntyy pienistä asioista.
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 Pitkän käyttöiän takaavat 

vain tarkka työstö ja kestävät 

liitokset. 

Pöttingerin tuotteissa 

laadukas työstö on itses-

täänselvyys. Ero kilpaileviin 

tuotteisiin on silminnähtävä. 

Laatu ja tekniset hienoudet 

vakuuttavat myös Teidät.

 Rakenne – varma kiinnitys

 Kiinteä kolmipistekiinnitys

 Kolmipistekääntötuki ja sydänpultti

  Kaarreajossa karhotin seuraa tarkasti traktorin ajouraa. Ylös nostettaessa karhotin asettuu kes-

kiasentoon. 

 

Kiinteä kolmipistekiinnitys

  Kiinteä kolmipistekiinnitys ja kääntöpyörät – lyhyestä kiinnitystuesta johtuen painopiste siirtyy 

lähemmäs traktoria.

 Kiinnitystuki voidaan asentaa sekä eteen että 

taakse (eteenpäin- ja taaksepäinajo).
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 Vetolaitekiinnitys  Vetovarsikiinnitys

 Vetolaitekiinnitys

  Karhotin kiinnitetään traktorin vetolaitteeseen. 

 Taitettava seisontatuki toimii samalla nivelakselin säilytyspaikkana. 

Vetovarsikiinnitys

  Kääntyvissä malleissa karhotin on kiinnitettävissä nopeasti ja helposti U-mallisen vetolaitteen 

välityksellä vetovarsiin.

Traktorissa on oltava yksitoiminen ohjausventtiili hydraulista ylösnostoa varten. 
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TopTech

 Roottori on karhottimen ydin, 

ja sen tehtävä on ohjata piik-

kejä tarkasti. Täsmällisesti 

työstetyt osat yhdistettynä 

kestävään materiaaliin takaa-

vat pitkän käyttöiän. Se on 

osoitus Pöttingerin karhotti-

mien laadukkuudesta. 

 TopTech-roottori
Karhottimen ydin

Pölyltä suojattu koteloitu ohjainyksikkö

 Kestovoidellut piikkivarsien laakerit

 Kiinnihitsatut karhotinvarret

 Karkaistut teräksiset ohjainrullat

TopTech 421 – piikkivarren laakerit sijaitsevat kaukana 

 toisistaan

 Roottorin kulmavaihde

 Voimanottoakseli

60 cm

  Karkaistut teräksiset ohjainrullat,  joissa on suljetut kuulalaakerit, ovat kestävät eikä niitä tar-

vitse huoltaa.

  Kestovoidellut piikkivarsien laakerit leveissä laakeriholkeissa.

  Pölyltä suojattu koteloitu ohjainyksikkö on kestovoideltu. Öljyä ei tarvitse tarkistaa eikä vaih-

taa. Tämän ansiosta tiiviysongelmia ei esiinny.

  Kiinnihitsatut karhotinvarret ovat lujarakenteiset ja tukevat.

  Ainutlaatuisesti muotoiltu haravavarsi kestää äärimmäisen hyvin kiertymistä ja taipumista ja 

on helposti kiinnitettävä. Myös sisemmät haravaparit on helppo asentaa.

  Roottorin kulmavaihde – TopTech 421:ssä ja 461:ssä kulmavaihde on öljyhauteessa, eikä sitä 

tarvitse huoltaa. Suuri hammaspyörän halkaisija takaa pitkän käyttöiän ja erittäin tasaisen kulun.

  Voimanottoakseli – helppo ja nopea purkaa, erinomainen voimansiirto.

  

Piikkivarren laakerit sijaitsevat kaukana toisistaan 

  Suuren laakerietäisyyden ansiosta vakaus paranee ja laakerin kuormitus pienenee. 

 Esimerkki: EUROTOP 421 N – Laakerietäisyys 60 cm
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EUROTOP

  Vankkarakenteinen ohjausrata laadukasta pallografi ittirautaa, portaattomasti säädettävissä 

erilaisten rehulajien tarkkaan karhotukseen erilaisissa käyttöolosuhteissa.  Tietokoneopti-

moitu ohjausrata ohjainrullien liukuvaan ohjaukseen. 

 Ei voimakkaasti nousevaa rullaohjausta, joten ohjausvipu liikkuu kevyesti.

 Kahottimen ohjausradassa vain yksi voitelunippa.

 Suuri ohjausradan halkaisija, 350 mm ja 420 mm välillä, mallista riippuen.

Muotoiltu haravavarsi

 Vankkarakenteinen ohjausrata
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multitast

Maanpinnan seurannassa ei 

kompromisseja tunneta, sillä 

rehun seassa oleva lika vä-

hentää eläinten tuottavuutta 

ja pienentää taloudellista 

tulosta. 

Täysin kääntyvän keinu-

teliakseliston ja Multitast-

tukipyörien yhdistelmä takaa 

puhtaan rehun terveille ja 

tuottaville eläimille.

Maanpinnan seuranta huippuluokkaa

Etummaisten kosketuspyö-
rien kietoutumissuoja estää 
rehun kietoutumisen pyörän ja 
tukivarren ympärille. EUROTOP 380 N – multitast

Multitast tiennäyttäjänä

 Jokaisen roottorin edessä kulkeva Multitast-pyörä takaa ihanteellisen maanpinnanseurannan. 

Tukipyörä sijaitsee lähellä työstäviä karhottavia haravia, jotka liikkuvat näin ollen maaston mu-

kaan raapimatta pellonpintaa. Tämä pidentää ohjainyksikön ja piikkien käyttöikää. Ohjainyksik-

kö, piikit ja nurmikko on hyvin suojattu. 

 Kaksiroottoristen karhottimien Multitast-pyörien pituus ja korkeus on säädettävissä. 

 Haravointilaadun heikentymättä ajonopeus voi olla yli 15 km/h.
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Teliakselisto – nautinto ajaa 

Erityistä:

Sivukallistuksen säätömahdol-
lisuus.

 Pöttinger luottaa korkealaatuiseen teliakselistoonsa. Sen ansiosta kone kulkee pellolla äärim-

mäisen tasaisesti. 

 Teliakseliston pyörien väli on erittäin leveä, mikä parantaa huomattavasti karhottimen liikkumis-

ta rinteessä. 

 Pyörät sijaitsevat lähellä piikkejä, näin ollen konetta on mahdollista ajaa suuremmilla nopeuk-

silla. 

 Erityispiirre vain Pöttinger EUROTOP: Roottorin sivukallistus on helposti säädettävissä teliak-

selistosta. Takaa puhtaan karhotuksen kaikissa olosuhteissa ja kaikilla rehulajeilla koneen koko 

työleveydeltä.
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EUROTOP

 Kaikki riippuu oikeasta 

säädöstä. Rehun laatu on 

millistä kiinni. Lukuisat sää-

tövaihtoehdot auttavat sinua 

löytämään parhaan mahdolli-

sen työsäädön. 

 Vaivaton käyttö

Tarkka säätö Karhotinverhot

 Työkorkeuden tarkka säätö 

  Työkorkeutta säädetään käsikammella. Kampea on helppo käyttää seisten, eikä sitä tarvitse 

huoltaa.

 Portaaton karhotinverhon säätö 

  Karhotinverhoja voidaan säätää portaattomasti rehumäärän ja halutun karhonleveyden mukaan.
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Hydraulinen karhotinverhon nosto – valinnaisvaruste

 EUROTOP 340 N – 461 A, EUROTOP 340 N ja 380 N -mallien kuljetusleveys on alle 3,0 m ilman 

piikkivarsien poistoa

 Kuljetusasentoa varten EUROTOP 611 A ja 691 A-malleissa    

 

Hydraulinen työ- ja karhonleveyden säätö EUROTOP 771 A- ja 881 A 

  -malleissa karhon muotoa ja työleveyttä säädetään päärunkoa säätämällä. 

 

Hydraulinen työleveyden säätö – EUROTOP 611 A- / 691 A- ja 801 A

  -malleissa voidaan valita yksi karho tai kaksi karhoa.

 Hydraulinen karhotin-
verhon nosto

 Hydraulinen työ- ja karhonle-
veyden säätö

 Hydraulinen työleveyden säätö 
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Viljelmältä toiselle siirtymi-

nen asettaa suuria vaatimuk-

sia hinattavan karhottimen 

alustalle. Yhdistetty pelto- ja 

maantieajoon suunniteltu 

alusta on Pöttingerin vastaus 

tähän vaatimukseen. Myös 

vaihtaminen työasennosta 

kuljetusasentoon on tarkoin 

harkittu, joten vaihto käy 

helposti ja nopeasti.

Kuljetus – turvallista ja helppoa
Aika on rahaa. Kaiken on sujuttava nopeasti. Muutos maantiekuljetusversioksi käy käden 

käänteessä:

 Vedä sokka irti, irrota piikkivarret, kiinnitä pidikkeeseen ja varmista. 

 Tilan säästämiseksi piikit käännetään ja varmistetaan kiinnittimellä. 
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 Piikit – millimetrintarkkaa työtä

 Teliakselisto toimii myös kuljetusalustana EUROTOP 421 A-, 601 A-, 611 A- ja 691 A -mal-

leissa

  Pöttinger käyttää näissä karhottimissa teliakselistoa, jota voidaan käyttää myös kuljetusalusta-

na. Näin kone kulkee erittäin tasaisesti niin pellolla kuin maantielläkin.

 Teliakselistossa on 18 x 8,50-8 -matalapainerenkaat, minkä vuoksi ajaminen suurilla nopeuksilla 

on mahdollista.

  Karhojen yli ajettaessa tai päisteissä roottorit nostetaan hydraulisesti ylös, jolloin maavara on 

500 mm.

 Optimaalisesta piikin muodosta johtuen piikin kosketuskohta rehuun on samalla linjalla piikki-

varren kanssa. Piikit eivät nouse maanpinnasta maakosketuksen tai rehukuomituksen takia – 

karhotin toimii täsmällisesti

 Koska piikkeihin ei kohdistu kovaa painetta maasta, kuormittuvat ohjausrata ja ohjainrullat vä-

hemmän.  Näin pellon pintakerros ei vaurioidu, rehu likaantuu vähemmän ja karhoista saadaan 

tasaisia ja matalia.

 Piikit irtoavat karhosta kevyesti, eikä rehu takerru niihin.

500 mm maavara päisteessä
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EUROTOP 340 / 340 N / 340 U  
EUROTOP 380 N

 Yksiroottorista karhotinta on 

saatavana työleveydeltään 

3,0–4,6 m:n kokoisena. 

Se sopii ihanteellisesti 

pienille pinta-aloille. Massii-

viset kiinnitystuet ja suuret 

matalapainerenkaat takaavat 

vaivattoman ja tehokkaan 

käytön.

 Yksiroottorinen karhotin

EUROTOP 340 N / 380 N

  10 piikkivartta, työleveys 3,4 m / 3,8 m.

  Edullinen vaihtoehto pienehköille tiloille. 

 Kääntötuella varustettu karhotin seuraa kaarreajossa traktorin ajouraa. Nostettaessa karhotinta 

se siirtyy automaattisesti keskiasentoon. 

 Vaimennustuet (lisävaruste) tasapainottavat karhotinta ja estävät sen valumisen rinteessä ajet-

taessa. Tuilla on sama vaikutus myös ajettaessa rinteessä poikittaissuunnassa.



15

EUROTOP 340 U – kiinteä kolmipistekiinnitys 
Monikäyttöinen ja puhdas ratkaisu 

 10 piikkivartta, työleveys 3,4 m

 Etukiinnitys tai taaksepäinajo tuo merkittäviä etuja erityisesti rehunkorjuuseen. Traktori ei aja 

rehun yli, ja rehu säilyy puhtaana myös soisilla, kosteilla pelloilla.

 Ohjauskehää ja alustaa voidaan kääntää 180° traktorin istuimella istuen.

ALPINTOP 300 U – Alpin-karhotin 

 8 piikkivartta, työleveys 3,0 m – rinteissä kevyesti liikkuva. 

 Kevyen rakenteen ja avoimen ohjauksen ansiosta se painaa vain 250 kg. 

 Monikäyttöinen:

 a)  Kiinnitys edestä, oikealle karhottava, roottorin ulkopuolella oleva Multitast-etupyörä.

 b)  Kiinnitys takaa, oikealle karhottava. Tarvitaan suunnanvaihtomekanismi. 

   Multitast-pyörä lisävarusteena.  

 Yleisvaihteisto eteen/taakse – 540 / 1000 r/min ja nivelakseli, lisävarusteena vapaavaihde.
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EUROTOP 421 A / 461 A

Yksiroottorinen karhotin on 

yhä edelleen paras kone pie-

nille pinta-aloille. Tehokkaa-

seen työskentelyyn pienillä 

traktoreilla löytyvät mallit 

 EUROTOP 421 A ja 461 A, 

myös hinattavat mallit.

Yksiroottorinen karhotin – 
enemmän tehoa
EUROTOP 421 A / 461 A 

  hinattava malli, 12 piikkivartta, työleveys 4,2 m, 4,6 m.

 Vetoaisassa on suuri tukilevy, mikä tuo lisää vakautta rinteessä ja kaarteessa ajamiseen.

 Nosto kuljetusasentoon tapahtuu hydraulisesti. Alustassa ja vetoaisassa olevat hydraulisylinterit 

huolehtivat riittävästä maavarasta.

EUROTOP 421 N 
 Kolmipistekääntötuki, 12 piikkivartta, työleveys 4,2 m.

EUROTOP 461 N 
 Kolmipistekääntötuki ja kumivaimennetut alaohjaimen pultit, 12 piikkivartta, työleveys 4,6 m.
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 Yksiroottorisissa EUROTOP 421 A-, 421 N-, 461 A- ja 461 N -karhottimissa on 12 piikkivartta, 

joissa kussakin 4 kaksoispiikkiä. 

 Alusta täysin kääntyvine teliakselistoineen kuuluu vakiovarusteisiin. Näin karhotin kulkee erittäin 

tasaisesti niin pellolla kuin maantielläkin. 

 EUROTOP 421 A- ja 461 A:n 18 x 8,5-8 6 PR -renkaat mahdollistavat tasaisen kulun. Rinteissä 

ajettaessa matalalla oleva painopiste on tärkeä seikka, jotta kone olisi vakaa eikä kaatuisi.

461 N – 
kumivaimennetut 
 alaohjaimen pultit
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EUROTOP 611 A / 691 A

Kaksiroottorisesta karhot-

timesta on tullut entistä 

suositumpi sen edullisen 

hinnan ja hyvän ohjattavuu-

den ansiosta. 

Kaksiroottorinen karhotin – sivulle karho
Sivulle karhottava karhotin soveltuu erinomaisesti yhden suuren tai kahden pienen karhon 

tekemiseen. Työleveyttä voidaan säädellä hydraulisesti. Säätö ja päisteohjaus tehdään 

hydraulisesti.

EUROTOP 611 A 
 12 piikkivartta/roottori, työleveys 3,4–6,2 m.

EUROTOP 691 A 

 12 piikkivartta/roottori, työleveys 4,2–6,9 m.
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ottava

Täysin mukautuva

 Runko on suunniteltu niin, että roottoriyksiköt pystyvät toisistaan riippumatta mukautumaan 

maanpinnan muotoihin. 

 Pystysuoran mukautuvuuden varmistaa välittömästi kulmavaihteen takana oleva nivel. 

 Takimmainen roottori mukautuu poikittaissuunnassa rungon tappilaakerin sekä takimmaisen 

runkopalkin ja roottoriyksikön välissä olevan ristinivelen välityksellä. 

Maantiellä ajaminen on nautittavaa

 Tässä karhottimessa on vakiovarusteena 18,5 x 8,5-8 6 PR -matalapainerenkaat. 

 Kuljetusajossa toimivan teliakseliston ansiosta karhotin kulkee erittäin tasaisesti. 

 Kuljetusta varten roottorit nostetaan ylös yksitoimisten hydraulisylintereiden avulla, jolloin maa-

vara on 50 cm.
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EUROTOP 651 A / 801 A

Sivulle karhottava karhotin 

soveltuu erinomaisesti vaa-

tiviin vuoristo-olosuhteisiin. 

Jotta karhotin pystyisi seu-

raamaan maanpinnan muoto-

ja, tärkeää on optimaalinen 

perussäätö ja roottoreiden 

mahdollisimman vapaa liike.

Sivulle karhottava karhotin, 
jossa on kääntyvä alusta
Parasta tehoa 

EUROTOP 651 A

 10 ja 12 piikkivartta/roottori, sivulle karhottava kaksiroottorinen karhotin ja 6,4 m:n kiinteä työ-

leveys. Edullinen vaihtoehto, jossa on kääntyvä alusta.

EUROTOP 801 A

 12 piikkivartta/roottori, hydraulisesti säädettävä yhtä tai kahta sivulle tehtävää karhoa varten. 

 Työleveys on 6,7 m tehtäessä yksi karho ja 7,6 m tehtäessä kaksi karhoa.
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EUROTOP 801 A
 Sivulle tehtävä karho

  Työleveys 6,7 m.

 Roottorit ovat lähekkäin, ja etummainen karhotinverho on poistettu. Karhotin tekee sivulle suu-

ren karhon. Karhotettu alue 13,2 m.

 Kaksinkertainen suuri karho saadaan yhdistämällä kaksi tällaista karhoa. 

 Kaksi kapeaa karhoa tai yökarho

  Työleveys 7,6 m.

 Roottorit ovat etäällä toisistaan, ja kumpikin tekee yhden karhon. Yhdellä kertaa voidaan tehdä 

kaksi suurta karhoa.

 Monikäyttöinen – helposti ohjattava – vaivaton

 Helppokäyttöinen

  Karhotinta käytetään traktorin istuimella istuen yksitoimisten sylintereiden avulla. Kumpikin 

roottori nostetaan ja lasketaan vuorotellen portaittaisella ohjausmekanismilla kääntämistä ja 

kuljettamista varten. 

 Tukeva runko, kääntyvä akselisto

  Tarkasti vivuston avulla ohjattuna EUROTOP seuraa kaarteissa traktorin ajouraa.

  Karhotin on erittäin helposti ohjattava. Alustassa on suuret 260/70-15,3-renkaat. Luotettava, 

yksinkertainen voimansiirtotekniikka nivelakseleiden välityksellä. Suoralinjainen, kevyesti liikku-

va, kestävä. Kumpikin roottori on suojattu erikseen.
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EUROTOP 620 N / 620 A / 701 A

 Keskelle karhottavan kar-

hottimen tunnuspiirre on 

se, että se tekee tasaiset ja 

ilmavat karhot. Ratkaisevaa 

on, että karhotin tekee kulloi-

seenkin tilanteeseen sopivan 

karhon leveyden, muodon 

ja satomäärän jakautumisen 

karhossa. Tarkka työ paran-

taa korjuutehoa.

 Keskelle karhottava karhotin, jossa 
on mekaaninen työleveydensäätö
EUROTOP 701 A 

  10 piikkivartta/roottori, työleveyttä voidaan säätää 6,3–7,1 m. 

 Kääntymistä varten roottorit nostetaan hydraulisesti ääriasentoon, ja kuljetusta varten ne 

käännetään kokonaan ylös. 

 Koska voimansiirtoyksikössä on kaksoisnivelet, 

roottorit ovat täysin liikkuvia myös ylösnostet-

tuina. 

Säätö tehdään mekaanisesti 
 piikkivarresta.
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 Perinteinen keskelle karhottava 
 karhotin, jonka työleveys on kiinteä
EUROTOP 620 A –  hinattava 

 10 piikkivartta/roottori, työleveys 5,9 m.

 Helposti kääntyvän koneen päärunko on tukeva, ja vetoaisan pituutta voidaan säätää. 

 Kumpikin roottori liikkuu pystysuunnassa, minkä ansiosta ne mukautuvat toisistaan riippumatta 

maanpinnan muotojen mukaan. 

 Roottorit voidaan nostaa ylös pysäyttämättä konetta. Kun roottorit nostetaan, samalla nousee 

myös akselisto, jotta päiste- ja maantieajossa olisi riittävästi maavaraa. 

EUROTOP 620 N
Kolmiopistekiinnitteinen, jossa karhottimen kääntötuki

 Työleveys 5,90 m, tarkoitettu alueille, joilla täytyy kääntyä usein.

 Noston aikana runko ja roottorit lukitaan hydraulisesti keskiasentoon, vaimennustuet vakiona 

molemmilla puolilla.

 Molemmat roottorit on kiinnitetty siten, että ne seuraavat tarkasti maanpintaa.  

 Työtä helpottavaa hydrauliikkaa roottorin nostossa, irrotettavat piikkivarret vähentävät kuljetus-

korkeutta.

 Tarvittaessa karhoaminen onnistuu myös yhdellä roottorilla. 



24

EUROTOP 771 A / 881 A

Keskelle karhottava karhotin, 

jossa on hydraulinen työle-

veyden säätö ja kääntyvä 

akselisto. Jotta työlevey-

den ja suuren ajonopeuden 

yhdistelmällä saavutettaisiin 

toivottu työskentelytulos, 

näiden karhottimien vakiova-

rusteena on keinuva teliak-

selisto.

Keskelle karhottava kaksirootto-
rinen karhotin ja työtä helpottava 
 hydrauliikka

 Tarkasti vivuston avulla ohjattuna EUROTOP seuraa kaarteissa traktorin ajouraa.

 Koneet ovat koostaan huolimatta erittäin ketteriä. Alustassa on suuret 260/70-15,3-renkaat. 

 Luotettava, yksinkertainen voimansiirtotekniikka nivelakseleiden välityksellä. Suoralinjainen, ke-

vyesti liikkuva, kestävä. Kumpikin roottori on suojattu erikseen. 

EUROTOP 771 A 

 12 piikkivartta/roottori, työleveys 7–7,8 m, portaaton säätö. 

EUROTOP 881 A 

 12 piikkivartta/roottori, työleveys 7,8–8,6 m, portaaton säätö.

 A tekee noin 1,2 m:n levyisiä karhoja.
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Työtä helpottava hydrauliikka
 Päisteajoa varten roottorit nostetaan hydraulisesti ääriasentoon, jolloin käännyttäessä on riittä-

västi maavaraa.

 Kuljetusta varten ne käännetään kokonaan ylös. Kun piikkivarret irrotetaan, koneesta saadaan 

matalampi. Koska voimansiirtoyksikössä on kaksoisnivelet, roottorit ovat täysin liikkuvia myös 

ylösnostettuina. Virheellisestä käytöstä johtuvaa vahingon vaaraa ei ole!
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Yksiroottoriset karhottimet

Viljelijöiden vaatimukset ovat 

kasvaneet – niin myös mei-

dän tuotevalikoimamme. 

Pienille ja keskisuurille tiloille 

tarkoitetun tekniikan vaati-

musten lisäksi myös maata-

lousyrittäjien ja suurtilojen 

entistä suurempiin vaatimuk-

siin on vastattava. 

 ALPINTOP 300 U

 EUROTOP 421 N  EUROTOP 421 A

 EUROTOP 340

0,45 m – 1,15 m

0,60 m – 1,15 m

0,45 m – 1,65 m

0,60 m – 1,65 m

 EUROTOP Työleveys Kytkentä Akseleita Varsia / roottori

 ALPINTOP 300 U 3,00 m Nostolaite Yksi 8

 340 3,40 m Nostolaite Yksi 10

 340 U 3,40 m Nostolaite Yksi 10

 340 N 3,40 m Vetovarsi Yksi 10

 380 N 3,80 m Vetovarsi Yksi 10

 421 A 4,20 m Vetoaisa Kaksi 12

 421 N 4,20 m Vetovarsi Kaksi 12

 461 A 4,60 m Vetoaisa Kaksi 12

 461 N 4,60 m Vetovarsi Kaksi 12

Voimanottoakseli – 540 r/min

 N = vetovarsi, U = etu-/takakiinnitys – eteen- tai taaksepäinajo, A  = hinattava kone



27

 EUROTOP 461 N  EUROTOP 461 A

 EUROTOP 340 U  EUROTOP 340 N  EUROTOP 380 N

0,45 m – 1,65 m

0,60 m – 1,65 m

0,45 m – 1,65 m

0,60 m – 1,65 m

0,60 m – 1,65 m

Kaikki tiedot sitoumuksetta. Varusteet vaihtelevat maittain.

Varsia  

irrotettavissa

Kaksoispiikke-

jä / varsi
Karhon sijainti

Roottorin 

 halkaisija
Kuljetusleveys Min. kW / hv Korkeudensäätö Paino

4 3 Oikealla 2,55 m 1,30 m 15 kW / 20 hv Pyörissä 250 kg

10 3 Vasemmalla 2,82 m 1,40 m 15 kW / 20 hv Kampi 330 kg

10 3 Vasemmalla 2,82 m 1,67 m 15 kW / 20 hv Kampi 350 kg

10 3 / 4 haluttaessa Vasemmalla 2,82 m 1,67 m 15 kW / 20 hv Kampi 350 kg

10 4 Vasemmalla 2,98 m 1,67 m 18 kW / 25 hv Kampi 380 kg

12 4 Vasemmalla 3,28 m 2,10 m 15 kW / 20 hv Alustassa 680 kg

12 4 Vasemmalla 3,28 m 1,96 m 29 kW / 40 hv Kampi 540 kg

12 4 Vasemmalla 3,60 m 2,36 m 15 kW / 20 hv Alustassa 835 kg

12 4 Vasemmalla 3,60 m 2,36 m 35 kW / 50 hv Kampi 680 kg
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0,60 m – 1,90 m

1,00 m

2 x 0,60 m – 1,90 m

1,00 m

 EUROTOP 620 N  EUROTOP 620 A

 EUROTOP 611 A / 691 A  EUROTOP 611 A / 691 A

0,60 m – 1,90 m

1,00 m

2 x 0,60 m – 1,90 m

1,00 m

Hinattavat karhottimet

 EUROTOP Työleveys Kytkentä Karhon sijainti Roottorin alusta Varsia / roottori

 611 A 3,40 – 6,20 m Vetolaite Sivulla 1 akseli  12 + 12 

 691 A 4,20 – 6,90 m Vetolaite Sivulla 2 akselia 12 + 12

 651 A 6,40 m Vetovarsi Sivulla 1 akseli 10 + 12

 801 A 6,70 – 7,60 m Vetovarsi Sivulla 2 akselia 12 + 12

 620 N 5,90 m Vetovarsi Keskellä 1 akseli 10 + 10

 620 A 5,90 m Vetolaite Keskellä 1 akseli 10 + 10

 701 A 6,30 – 7,10 m Vetovarsi Keskellä 1 akseli 10 + 10

 771 A 7,00 – 7,80 m Vetovarsi Keskellä 2 akselia 12 + 12

 881 A 7,80 – 8,60 m Vetovarsi Keskellä 2 akselia 12 + 12

Voimanottoakseli – 540 r/min

 N = Vetovarsi, A  = Vetolaite
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0,60 m – 1,60 m

0,90 m – 1,70 m

0,60 m – 1,90 m 0,80 m

1,20 m – 2,20 m

0,60 m – 1,90 m

 EUROTOP 701 A / 771 A  EUROTOP 881 A

 EUROTOP 651 A  EUROTOP 801 A  EUROTOP 801 A

0,60 m – 1,60 m

0,90 m – 1,70 m

0,60 m – 1,90 m 0,80 m

1,20 m – 2,20 m

0,60 m – 1,90 m

Kaikki tiedot sitoumuksetta. Varusteet vaihtelevat maittain.

Varsia irrotetta-

vissa

Kaksoispiikke-

jä / varsi

Roottorin hal-

kaisija
Kuljetusleveys

Maks. kuljetusno-

peus
Seisontakorkeus Min. kW/hv Paino

24 4 2,98 m 2,10 m 40 km/h* 1,10 m 30 kW / 40 hv 1400 kg

24 4 3,28 m 2,40 m 40 km/h* 1,10 m 37 kW / 50 hv 1550 kg

22 4 2,98 m + 3,15 m 2,85 m 40 km/h* 3,44 m 37 kW / 50 hv 1770 kg

24 4 3,15 m 2,85 m 40 km/h* 3,20 m 44 kW / 60 hv 1890 kg

20 3 / 4* 2,82 m 2,70 m 40 km/h* 2,90 m 44 kW / 60 hv 860 kg

20 3 / 4* 2,82 m 2,70 m 40 km/h* 2,90 m 29 kW / 40 hv 1000 kg

20 4 2,98 m 2,85 m 40 km/h* 3,22 m 29 kW / 40 hv 1500 kg

24 4 3,28 m 2,85 m 40 km/h* 3,35 m 37 kW / 50 hv 1770 kg

24 4 3,60 m 2,90 m 40 km/h* 3,65 m 40 kW / 55 hv 1980 kg

*4 haluttaessa *ko. tieliikennelain mukaan  
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Varustevaihtoehdot 

18,5 x 8,5-8

260/70-15,3

15 x 6,00-6
Kääntöpyörät

Kiinteät akselit

16 x 6,5-8

Suunnanvaihto- 

 mekanismi

Suunnanvaihto- 

mekanismi

 ALPINTOP 300 U

 EUROTOP 340 U

  = Vakiovaruste,  = Lisävaruste

 EUROTOP Roottoriakselit Teliakselisto
Renkaat roottorin alusta 

Vakiovaruste / Lisävaruste

Renkaat Alusta 

260/70-15,3 

 ALPINTOP 300 U Kääntöpyörät 15 x 6,00-6

 340 Kääntöpyörät 15 x 6,00-6 / 16 x 6,5-8

 340 U Kääntöpyörät 15 x 6,00-6 / 16 x 6,5-8

 340 N Kiinteä 15 x 6,00-6 / 16 x 6,5-8

 380 N Kiinteä 16 x 6,5-8

 421 A Kiinteä 18,5 x 8,5-8

 421 N Kiinteä 16 x 6,5-8

 461 A Kiinteä 18,5 x 8,5-8

 461 N Kiinteä 16 x 6,5-8

 611 A Kiinteä 18,5 x 8,5-8

 691 A Kiinteä 18,5 x 8,5-8

 651 A Kiinteä 16 x 6,5-8

 801 A Kiinteä 16 x 6,5-8

 620 N Kiinteä 16 x 6,5-8

 620 A Kiinteä 15 x 6,00-6 / 16 x 6,5-8

 701 A Kiinteä 16 x 6,5-8

 771 A Kiinteä 16 x 6,5-8

 881 A Kiinteä 16 x 6,5-8

  = Vakiovaruste,  = Lisävaruste
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 Hydrauliohjaus  Vaimennustuki

 Rajoitintuki Ohjaustanko 

 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Varusteet vaihtelevat maittain.

 Alustan  ohjaus  Hydraulinen  nosto
 Kosketuspyörä – 

 multitast

 Vaimennus tuki / 

 Rajoitintuki

 Hydraulinen karhotin-

verhon nosto

 Varoitustaulut / 

 Valaisimet

 / –

 / 

 / 

 / –  / 

 / –  / 

 Alusta  / 

 /  / 

 Alusta  /  

 / –  / 

 Hydraulinen  Alusta  / 

 Hydraulinen  Alusta  / 

 Ohjaustanko  Roottori  / 

 Ohjaustanko  Roottori  / 

 Roottori  / –  / 

 Roottori  / 

 Ohjaustanko  Roottori  / 

 Ohjaustanko  Roottori  / 

 Ohjaustanko  Roottori  / 
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Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
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Tomi Korpinen
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Luotettavaa huoltotoimintaa
Voit luottaa meihin.

Asiakkaidemme käytössä on maailmanlaajuinen sopimuskorjaamoiden ja huoltokumppaneiden verkosto. 

Lähellä sijaitseva huolto takaa varaosien nopean toimituksen ja mahdollistaa ammattitaitoisen huolto-

henkilöstön tekemät tuoteluovutukset ja koneen säädöt. Me olemme siellä missä sinäkin.

Huoltopalvelumme:

 Alkuperäisten varastossa olevien varaosien online-tilaus 24 tuntia vuorokaudessa.

 Varaosien pitkäaikainen saatavuus.

 Säännölliset koulutukset takaavat pätevän henkilökunnan. Ammattitaitoinen henkilökunta.

 ja paljon muuta...

… kysy lisätietoja Pöttinger-yhteistyökumppanilta tai osoitteesta www.poettinger.at!


