
PÖTTINGER FARO/EUROPROFI 
Sullojaroottorilla varustettu silppuava noukinvaunu
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  Tulevaisuus on noukinvaunujen. Koetellut ja testatut EUROPROFI ja FARO 

mallit muodostavat tärkeän osan Pöttingerin noukinvaunusarjasta.  Tehok-

kaat vaunut ovat sopivia koneita sekä omaan käyttöön että yhdessä mui-

den kanssa käytettäviksi. 

Silppuaminen, kuormaus vai tiivistys? 

  Ihanteellisen korjuutavan valintaan ei ole olemassa patenttiratkaisua, vaan 

valinta on aina tapauskohtainen. Pellon ja tilan välinen etäisyys, korjuuloh-

kot, rehumäärät ja käytettävissä oleva työvoima ovat tärkeimmät ratkai-

suun vaikuttavat tekijät. 

FARO / EUROPROFI
   Järeää tekniikkaa traktoreille alkaen teholuokasta 63 kW / 85 hv
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FARO

Noukinvaunu traktoreille, 
joiden moottoriteho on 
63 – 96 kW / 85 – 130 hv
Uusi FARO vaunu on kehitetty vähemmän tehoa tarvisevaksi keskikokoiseksi noukinvaunuksi. FARO-

nimi tulee espanjan ja italian faro-sanasta, joka merkitsee majakkaa. FARO on rehunkorjuun suunnan-

näyttäjä traktoreille teholuokasta 63 kW / 85 hv alkaen.

FARO L ilman purkukelaa. 

FARO D on varustettu 2 purkukelalla (3 saatavana lisävarusteena).

FARO 3500 L 4000 L 4500 L 6300 L 8000 L 3500 D 4000 D

Tilavuus DIN 22 m3 25,5 m3 28,5 m3 38,5 m3 46 m3 21,5 m3 25 m3

Tilavuus 35 m3 40 m3 45 m3 63 m3 80 m3 35 m3 40 m3

Terien määrä 27 27 27 6 6 27 27

Terien etäisyys 51 mm 51 mm 51 mm 210 mm 210 mm 51 mm 51 mm

Kaikki tiedot sitoumuksetta
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EUROPROFI

Testatulla tekniikalla noukinvaunu 
 teholuokkaan 
74 – 132 kW / 100 –180 hv
Innovatiiviset yksityiskohdat kohtaavat suuren odotuksen

Teholuokan 100 – 180 hp noukinvaunut ovat erittäin kysyttyjä, sekä tiloilla, jotka käyttävät omia konei-

ta, että urakoitsijoiden ja konerenkaiden parissa. Pehmeästi, mukavasti ja tehokkaasti toimiva sulloja-

roottorilla varustettu EUROPROFI on edustanut Pöttingeriä yli 20 vuotta. Näiden vaunujen kuormatil-

vuus on 40, 45 ja 50 m³, kaikkiin saatavana purkutelat.

EUROPROFI 4000 L 4500 L 5000 L 4000 D 4500 D 5000 D

Tilavuus DIN 25,5 m3 28,5 m3 34,5 m3 25 m3 28 m3 31 m3

Tilavuus 40 m3 45 m3 50 m3 40 m3 45 m3 50 m3

Terien määrä 31 31 31 31 31 31

Terien etäisyys 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Kaikki tiedot sitoumuksetta
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 Rungon rakenne
   FARO-, EUROPROFI-noukinvaunusarjan runko muodostuu pultatusta runkorakenteesta, joka 

on C 220x70x50x5-QSTE -hienoraeterästä. 

 Umpinainen teräsrakenne on suunniteltu suuria kuormituksia varten. 

 Vahva laitaprofi ili ja pienet pystypalkkien välit takaavat hyvän kestävyyden. 

 Suorat, vankat pystypalkit on pultattu kiinni runkoon, ei hitsattu. 

 Lisäksi hienokierreruuviliitokset varmistavat parhaan mahdollisen vakauden.

 Ammattikäyttäjä vaatii laaduk-

kuutta ja kestävyyttä raskaiden 

kuormien käsittelyyn. Harkittu 

tekniikka, hyvälaatuiset raaka-

aineet ja tarkka työstö ovat 

Pöttingerin vastauksia näihin 

vaatimuksiin. Markkinajohtaja 

on asettanut laatutyöllään ja 

nykyaikaisella suunnittelullaan 

noukinvaunutekniikalle uudet 

mittasuhteet. 

 Pultattu runkorakenne – hienokierre varustein
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 Vetokoukkuvaihtoehdot
  Vakiomallissa on hydraulitoiminen vetoaisa, jossa on kaksi kaksitoimista sylinteriä (vetoaisan 

iskunvaimennin lisävarusteena). Maavaran ollessa 65 cm vaunulla voidaan huoletta ajaa laaka-

siilon päälle. Vetoaisan kuormitus: 1 500 kg.

   Silppuava noukinvaunu voidaan varustaa ylä- tai vetokoukkukiinnityksellä. Vetokoukkukiinni-

tyksessä etuakseli kevenee vähemmän, mikä on eduksi nousuissa ja laakasiilon yli ajettaessa.

  Kaapelit ja letkujohdot on asennettu siististi, jolloin ne eivät häiritse töitä. 

 Käännettävä tukijalka säästää aikaavievää veivaamista kiinnityksen ja irrotuksen yhteydessä 

eikä ole esteenä noukittaessa karhoa vaunulla.

Matala vetoaisa

Nostettu vetoaisa
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FARO / EUROPROFI

 Tärkeä osoitus hyvästä laadusta 

on iskunkestävä KTL-pulveri-

maalaus. 

Käytännössä pulverimaalaus 

erottuu edukseen joustavuuten-

sa ja kestävyytensä ansiosta. 

Automaalauksen laatua maata-

louskoneisiin!

Profi ilipeltisivuseinissä erikoispinnoistus – pieni etäisyys sivupylväistä  Sisäänpääsytikkaat

 Vaunun laitojen rakenne
  Sileäseinäiset erikoispäällysteiset profi ilipellit takaavat rehun helpon ja täydellisen purkamisen.

 Sivupilarit lähekkäin lisäävät jäykkyyttä.

 Ruuviliitokset tarkkuustyönä asennuksen aikana – ei soikeita reikiä.

 Ylävarret ovat säädettävissä korkeussuuntaan korkeusrajoitusten takia.

  Vaunun sisään pääsee helposti tikkaiden avulla (tikkaat ovat saatavana lisävarusteena L-

malleissa, joissa ei ole purkulaitteistoa).

  Lavan sisäleveys: 2,10 m
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 Kokoteräspäällysrakenne

 FAROn ja EUROPROFIn seinäkorotustukia voidaan säätää 120 tai 180 mm kokonaiskorkeu-

den muuttamista varten.

  Kattovaijerit FARO 6300 / 8000 ja EUROPROFI 4500 / 5000 malleissa voidaan korvata kattop-

rofi ileilla kuivarehu- tai olkikäytössä. Vahvoilla kattoprofi ileilla saadaan parempi rehun tiivistys.

 Lisäseinät kuivarehua varten

 Hydraulisesti kokoontaittuva kuivarehukorotus on saatavilla myös FARO 3500 – 4500 ja 

 EUROPROFI 4000 malleihin. 

 Tästä seuraa, että pienin kulkukelpoinen korkeus on 2,96 m (FARO) ja 3,10 m (EUROPROFI).

Versio, jossa on lisäseinät kuivarehua varten Kattoprofi ilit
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 Suuret korjuumäärät asettavat 

monia vaatimuksia voiman-

siirron osille. Korkea vään-

tömomenttisuojaus todistaa 

Pöttingerin voimansiirtoteknii-

kan erinomaisuuden puolesta. 

Uudessa Pöttinger-testikeskuk-

sessa (TIZ) voimansiirron osat 

testataan kovimmissa mahdolli-

sissa käyttöolosuhteissa.

 Voimansiirto 

Automaattinen ketjunkiris-

täjä 

Keskusvoitelu

Ylätangot säädettävissä 3 eri 

asentoon

 Pohjakuljettimen voimansiirto  Automaattinen ketjuvoitelu

Mahdollisimman hyvä voimansiirto

 Voimanlähteenä yksipuolinen laajakulmainen nivelakseli.

 Nokkakytkin suojaa voimansiirtoa. 

 Suuri rajamomentti mahdollistaa suuren tuottotehon, FARO 1400 Nm ja EUROPROFI 1600 

Nm. 

 Vahva myös tehoalueella 85 – 180 hv.

 Voimansiirto-osien suorituskyky 

testataan käyttötesteissä, joissa 

simuloidaan voimansiirtolinjan 

käyttökuormituksia.
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Järeä vaihteisto

  Vankka spiraalihampainen vaihde on suunniteltu suuria tehoja varten. Voima välitetään yksirivisen 

tehokkaan rullaketjun  (1 1/2 tuumaa) kautta sullojaroottoriin ja edelleen noukkimeen.

  Automaattinen ketjunkiristäjä

  Roottorin ja noukkimen käyttöketjuja voidellaan automaattisesti noukkimen noustessa.

 Pohjakuljettimen voimansiirto

   Pohjakuljettimen voimansiirto sijaitsee vaunun sivussa ja sitä käytetään traktorin hydrauliikan 

avulla. 

 Nopeutta voidaan säätää portaattomasti ohjauspaneelista.

Valinnaisena 2-portainen moottori Power Control-ohjainyksikön kanssa

 Purkukelojen voimansiirto

   Purkukelojen voimansiirtoyksikkö on sijoitettu suojaan vaunun oikealle sivulle. 

 Vetoakseli on varmistettu 1 200 Nm:n ylikuormakytkimellä. 

 Kaksi voimakasta kulmavaihdetta välittävät tehon purkukeloille. 

 Keskusvoitelu. 

Leveä rehun tiivisityslevy

 Roottorin voimansiirto

Automaattinen kuormausjärjes-

telmäsystem

Ketjuvoitelun öljysäiliö

 Purkukelojen voimansiirto

Nokkakytkin

 Pääkulmavaihde
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Suuret ajonopeudet vaativat 

luotettavan ja tehokkaan nouk-

kimen. Ainoastaan puhdas rehu 

takaa moitteettoman käyntipro-

sessin ja siten puhtaan säilö-

rehun. Maanpinnan muotoihin 

mukautuminen, hellävarainen 

rehun kuormaus ja purku on 

testattu Pöttingerillä vuosien 

aikana käytännössä. 

Tuloksena ainutlaatuinen nou-

kin, jonka kaikki yksityiskohdat 

ovat harkittuja.

Suurtehonoukin
1,85 m leveä, ohjattu 6 piikkirivinen noukin takaa maksimaalisen tehokkuuden myös hanka-

lissa korjuuolosuhteissa kuten kostea tai lyhyt ruoho. 

 Keräysalue noukkimen piikkien ja sullojaroottorin välissä on optimoitu ja sovitettu roottorin ka-

pasiteetin mukaan.

 Helppo huoltaa – ohjausrata tarvitsee voitelua vain kerran vuodessa; ohjausvarren päälaakeri 

80 kuormauksen välein – voitelupisteet sijaitsevat ulkopuolella.

 Karkaistuja teräksisiä siirtolevyjä on kiittäminen puhtaasta rehusta, ne auttavat erottamaan mul-

lan rehusta. Tämä suojelee murskainta.

Vain puhdas silppu varmistaa korkealaatuisen rehun häiriöttömän syntymisen. 

 Noukinta ohjataan kummastakin päästä teräksisillä umpinapaisilla ohjauskiekoilla. Niiden tiivis-

tetyt kaksiriviset rullalaakerit on suunniteltu kestämään suuria kuormia.

 Noukkimen piikit ohjautuvat oikein, jolloin pellon pintakerros ei vaurioidu, maa-aines ei roisku 

ympäriinsä eivätkä piikit kulu turhaan.
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 Täydellinen mukautuminen 
 epätasaisuuksiin

 Korkeussäädettävät 16 x 6.5-8 tukipyörät kulkevat linjassa piikkien kanssa ja ohjaavat nou-

kinta täydellisesti epätasaisuuksien yli. 

 Ohjautuvat tukipyörät ovat vakiovarusteita FARO 6300 / 8000 ja EUROPROFI malleissa.

 Korkeussäätöinen tuulisuoja ja suurihalkaisijainen sullojaroottori takaavat täydellisen rehu-

virran myös silloin, kun kuormaus on nopeaa ja silppu on lyhyttä ja märkää.

Heilurisaranoitu noukin

 Kaksi nivelöityä tukivartta antavat noukkimelle täyden liikkuvuuden. 

 Tämän lisäksi jousiripustus takaa pienen maanpintaa suojelevan pintapaineen – hydraulinen 

ripustus valinnaisvarusteena.

 Noukkimen automaattipysäytys sitä nostettaessa D-malleissa.

Puhdas perusrehu on arvokasta.

Viljelijät vahvistavat, että Pöttin-

gerin ohjattu noukinjärjestelmä 

selviää siitä. 
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 Rehun rakenne vaikuttaa huo-

mattavasti sen sulamisominai-

suuksiin. Roottorin on silputtava 

ja tiivistettävä rehu parhaalla 

mahdollisella tavalla rehumääri-

en ollessa suuria. 

Noukinvaunuissa Rotomatic on 

FARO mallin ydin ja Euromatic 

on EUROPROFI mallin ydin: Voi-

makas, vankka ja tehokas. 

 ROTOMATIC –  Sullojakoneisto FARO
  Rotomatic-sullojaroottorissa, jonka halkaisija on 750 mm, on 7 sullojansormiriviä. Spiraalin muo-

toon asennetut sullojansormirivit huolehtivat nykimättömästä ja tasaisesta kuormauksesta ilman 

vääntömomenttipiikkejä.

  Karkaistut sullojansormet on valmistettu hienorakeisesta booriteräksestä ja niiden vahvuus on 

6 mm.

  Sullojansormet saavat aikaan jatkuvan noston ja rehun tasaisen puristuksen, minkä ansiosta 

kuormaustila täyttyy tasaisesti. 

 Rotomatic-sullojaroottori on laakeroitu runkoon kartiorullalaakereilla. 

 Huollon tarve on erittäin vähäinen. Päävoimansiirron ja noukkimen automaattinen ketjuvoitelu 

ovat vakiovarusteita.
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 Karkaistut sullojansormet

  Sullojasormipiikit on valmistettu karkaistusta hienoraeteräksestä Hardox 500 ja ne ovat 7 mm 

paksut.

   Sullojasormikehät (tähtilevyt) on kiinnitetty sisärumpuun, ja kukin kehä voidaan vaihtaa erik-

seen. 

Kaapijat, joissa on leveä runko

   Kaapimet on asennettu ja ruuvattu paikalleen erikseen. Kaapimien harkittu sijainti roottoripiik-

keihin nähden pienentää tehonkulutusta. 

 Paras mahdollinen puristus kuormaustilassa saavutetaan suuren kaavinpinta-alan ja roottorin 

piikkien optimaalisen muodon ansiosta.

 Tuloksena Pöttinger EUROPROFI antaa korkeimman mahdollisen kuormauskyvyn ja kuormati-

heyden m3 kohti, myös märälle rehulle.

 EUROMATIC 
 Sullojakoneisto EUROPROFI  

Painopiste sujuvaan toimintaan:  

Euromatic sullojaroottorin, jossa on 8 kierteistä piikkiriviä, halkaisija on 800 mm. Kun traktorin teho 

on asetettu optimikäyttöön, silpun teoreettinen pituus on 45 mm; ihannerakenne märehtijöille. 

 Täydellinen rehun siirto noukkimelta ja maksimaalinen kuormauskyky myös hankalissa korjuu-

olosuhteissa (märkä ja lyhyt rehu). 

 Optimaalinen etäisyys kaksoissullojasormipiikkien ja leikkuuterien välillä: tasainen toiminta, par-

hain silpun laatu ja terien suojaus vierailta esineiltä.
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 Tarkka, tasainen silppu on hyvä-

laatuisen säilörehun perusedel-

lytys. Pöttingerin noukinvau-

nujen erinomainen silpun laatu 

on todistettu useissa riippu-

mattomissa testiraporteissa. 

Eräs Pöttingerin ainutlaatuisista 

ratkaisuista on käännettävä 

teräpalkki, joka tekee käytöstä 

erityisen helppoa.

 Easy Move – Alkuperäinen
 Pöttinger näytti suuntaa esittelemällä kiertyvän Easy Move -teräpalkin vuonna 1999. Tämä 

ainutlaatuinen kiertyvä teräpalkki tekee terien vaihdosta vaivattoman. 

 Easy Move –  helpommin ei voi saada

  Teräpalkin lasku painamalla vasemman puoleista painiketta.

  Poista asennustapit ja käännä teräpalkki sivulle.

  Terien vapautus käyttämällä vipua.

 Erinomainen leikkuulaatu – pakotettu leikkuu

  FARO: 54 piikkirengasta, 27 terää

 EUROPROFI: 62  piikkirengasta 31 terää 

  Alkuperäinen hammastettu leikkuuterä

  Terät on valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä. 

 Hammastettu leikkuupinta varmistaa tarkan silppuamistuloksen 

jopa hieman tylsyneillä terillä. 

 Rehupaketteja ei revitä, vaan leikataan siististi – leikkuuliike on 

vetävä. 

 Pitkät terät leikkaavat koko pituudeltaan.
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   Teräsuojaus
 Suri tehokkuus vaatii vastaavasti terien suurta laukaisuvoimaa.Terät ovat yksilöllisesti 

oikeassa asennossa varmistaakseen oikean silpun pituuden.  Mitä erikoista Pöttingeriltä: 

Laukaisuvoima on riippumaton vierasesineen koosta ja kosketuskohdasta.

  Jos koneeseen tulee kiviä tms., pienemmät kappaleet putoavat pois jo noukkimen ja roottorin 

välistä. 

 Suurempia kappaleita roottori siirtää terää kohti ja liikuttaa terää jousi-

tuksen avulla hetkeksi syöttösuuntaan. 

 Terän selkäpuolella oleva laukaisurulla nousee lukituksestaan ja 

terä antaa tilaa vierasesineelle. Vastusvoima vähenee heti ja 

suojaa näin terää!

 Kun vierasesine on ohittanut teräpalkin, terä palautuu jou-

sivoiman ansiosta takaisin lähtöasentoonsa.

 Aika- ja kustannuspaineet 

tekevät koneiden seisonta-

ajoista kalliita. Vierasesineet, 

kuten kivet, ovat vaarana 

vaunun tärkeimmälle osalle, 

terille. Pöttinger on suojannut 

noukinvaunun tärkeimmän osan 

vierasesineitä vastaan kehit-

tämällään ja patentoimallaan 

suojausjärjestelmällä. Kukin terä 

on suojattu erikseen.
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 Suuret rehumäärät ja tasainen 

levittyminen ovat käyttäjän 

toiveena. EUROPROFI-vaunussa 

rehu tiivistyy jo sullontakana-

vassa. Kuormaustilan ihanteelli-

sesta täytöstä vastaa täyttöauto-

matiikka (lisävarusteena). 

Vakiona FARO 6300 / 8000 ja 

EUROPROFI-malleissa. 

   Täyttöautomatiikka
    EUROPROFI-noukinvaunujen ominaisuuksiin kuuluu tasainen tehontarve kuormattaessa ilman 

vääntömomenttipiikkejä. Kuormaustilan valvontaa varten on asennettu kaksi anturia, jotka mittaa-

vat koko ajan täyttöastetta ja ohjaavat sen mukaan automaattisesti pohjakuljetinta. Näin sääste-

tään voimansiirtolinjaa.

Anturi etulaidassa 

Näin vältetään sullojaroottorin liian suuren paineen aiheuttama rehun liiskaantuminen myös sen 

ollessa märkää ja raskasta.

Vaunun laitojen yläosassa sijaitseva anturi

 Anturi mittaa vaunun täyttöastetta ja antaa näin kuljettajan keskittyä ohjaamiseen. Kuormaustilan 

täyttöä voidaan näin huomattavasti parantaa. Pohjakuljetinta voidaan kuitenkin ohjata myös käsin.

 Vaunu täynnä -ilmoitus

  Vaunun ollessa täynnä peräporttiin kohdistuva paine kytkee pohjakuljettimen pois päältä ja suo-

jaa näin tehokkaasti ylikuormitukselta.

 � Anturi etulaidassa � Vaunun laitojen yläosassa sijaitseva anturi
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  Pohjakuljetin
   Luotettavuutta vuosiksi eteenpäin

  Kuljetinta käyttää voimakas hydraulimoottori. Nopeutta voidaan säätää portaattomasti. Pohja-

kuljetinta voidaan käyttää myös kaksinopeuksisella moottorilla (lisävaruste).

Suuri teho neljän kuljetinketjun avulla

  Pohjakuljetin on varustettu neljällä silmukkaketjulla. Kestävät kolat on kiinnitetty limittäin epä-

keskisesti. Painekyllästetty, kestävä puulattia muodostaa kuormaustilan pohjan. 

  Helppo huolto 

 Etummainen pohjakuljettimen akseli voidaan rasvata helposti vaunun sivusta käsin. 
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 Tasaisesti jaettu rehumatto 

on täydellisen tiivistymisen 

edellytys. Purkukeloilla varus-

tetun mallin purkuautomatiikka 

helpottaa kuljettajan työtä ja 

vähentää koneeseen kohdistu-

vaa rasitusta.

    Purku
L-tyypin vaunuissa automaattinen purku 

  Peräportin ja pohjakuljettimen peräkkäishallinta. 

 Erittäin suuren aukeamisen ansiosta helppo purku. 

 Peräportti

  Peräportti suljetaan ja luki-

taan hydraulisesti traktorin 

ohjaamosta. Ei mekaanista 

lukitusmekanismia.

 Säädettävä peräportin tuki 

on saatavana lisävarustee-

na kun purku suoritetaan 

matalissa tiloissa.

Suljettu

Purkuasento  varistamista 

varten

Suuri aukeamiskulma
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  Normaali purku peräportin ollessa kokonaan auki, jolloin suuria korjuumääriä saadaan purettua 

nopeasti. Peräportin keskiosa on kiinnitetty runkoon.

   Tarkka purku annostelevaan purkuun laakasiilolla. Peräportin keskiosa on kiinnitetty runkoon.

  Vielä tarkempi purkuasento – Peräportti avataan sylinterin avulla vain alhaalta.

    Haluttaessa kolmas purkukela tarkkaan purkuun poikittaiskuljettimelle tai erityisen tarkkaan ja-

kamiseen laakasiiloon. Purkukelat voidaan irrottaa.

   Hydraulikäyttöinen poikittaiskuljetin (vain 3. tela) lisävarusteena. Rehu annostellaan tarkasti poi-

kittaiskuljettimelle, ja se voidaan purkaa oikealle tai vasemmalle.

 FARO-vaunuun saatavissa hydrauliikka poikittaiskuljetinta varten niitä traktoreita varten, joiden 

ulkopuolisen hydrauliikan tuotto on alle 80 l/min.

 D-tyypin vaunut – uudet purkutelojen roottorit takaavat nopean purun ja tasaisen levityk-

sen

 Purkukelan laakerin paineanturi kytkee ja pysäyttää pohjakuljettimen automaattisesti purkauk-

sen aikana. TKuljettajan ei enää tarvitse tehdä sitä. 

 Uusi roottorin muotoilu esiintunkevine piikkeineen antaa suuremman tehon erittäin tiiviin rehun 

purkuun.

 Tavanomainen annostelu  Tarkkuusannostelun säädöt  Kolmas purkuroottori  Poikittaiskuljettimen hihna
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DIRECT CONTROL – Sähköinen käyttö nou-
kinvaunuille ilman purkukeloja

   Älykäs käyttö

Säätimet 

  noukin

 vetoaisa

 teräpalkin kääntö

 pohjakuljetin

 pohjakuljettimen nopeus

 täynnä-ilmoitus

 peräportti

 purkuautomatiikka

  kuivarehulaidat 

 FARO- ja EUROPROFI- noukin-

vaunusarjan L-versiossa on va-

kiovarusteena DIRECT-CONTROL. 

 Kaikkien vaunutoimintojen käte-

vä sähköhydraulinen ohjaus. 

 Kuormaustoiminto

 Purkutoiminto

Kuormaus- ja 

 purkutoiminto

 Load sensing -järjestelmä vähentää tehontarvetta

  Pöttingerin noukinvaunuissa on vakiovarusteena load sensing -järjestelmä (ls-letku lisävaruste). 

Tarvittavaa öljymäärää ja pumpunpainetta mitataan tällöin jatkuvasti ja ne sopeutetaan tarpeen 

mukaan. Tehonsäästö voi olla jopa 20 hv (15 kW).
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 Kuormauslohko

  Täyttöautomatiikka

  Täyttö pohjakuljetin

 Teräpalkki sisään

 Teräpalkki ulos

   Noukin ylös

 Noukin alas

 Vetoaisa ylös

 Vetoaisa alas 
  Purkukela

  Purkuautomatiikka 

  Pohjakuljetin, kaksi-

nopeuksinen aluehi-

das / nopea 

  Purkukela päälle

  Poik.kuljetin päälle

  Pohjakuljetin eteen

  Ohj.akselin lukitus

  Peräportti auki

 Peräportti kiinni

 Päällä / Pois 

  Set: Tunti- / kuormalaskuri

  Kuormaustilan valaistus 

  Hapottimen ohj. esivalinta

 Vianmääritysjärjestelmä

 Varoitus teräpalkin ollessa 

käännetty

 CCI 100 – 100 % ISOBUS 

 Laadukas 8.4SDSq TFT värinäyttö

 Taustavalolliset kosketusnäppäimet

 Kosketusnäytt

 12 toimintonäppäintä

 USB -liitäntä

 Kameran kiinnitys M 12x1

 Ohjaavan akselin lukko ajonopeudesta riippuen ja 

peruutettaessa.

Huippuluokan käyttömukavuus, pääte joka tekee kaiken.

Power Control -päätteen ominaisuuksien lisäksi, tämä pääte mahdollistaa valmistajasta riippu-

matta kaikkien ISOBUS-koneiden ohjauksen. 

POWER CONTROL
Huippuluokan käyttömukavuus noukinvaunuille, 
joissa on purkukelat
  Pitkinä korjuupäivinä kuljettaja tarvitsee mukavuutta. Kaikkia toimintoja voidaan käyttää muka-

vasti kuljettajan istuimelta käsin. Pöttingerin käyttökonsepti tarjoaa vielä enemmän, se kattaa 

tulevaisuudenkin tarpeet: ISOBUS-järjestelmä on vakiovarusteena. 

Uusi Power control pääte helpottaa: kohotetut, valaistut näppäimet helpottavat pimeässä, tarjo-

ten lisämukavuustekijän.
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Suuremmat kuormausmäärät 

ja kohonneet kuljetusnopeu-

det edellyttävät vankkoja ja 

maanpintaa säästäviä akselis-

toja. Pöttinger on perehtynyt 

aihealueeseen perusteellisesti. 

Vastaus on kantavat renkaat ja 

vakaat akselistot.

FARO – Alusta 

Renkaat 

Alusta FARO 3500 / 4000 / 4500

Vakio 12 t kokonaispaino Lehtijouset

Valinnaisvaruste 13,5 t kokonaispaino Paraboliset lehtijouset

Fahrwerke FARO 6300 / 8000

Vakio 13,5 t kokonaispaino Paraboliset lehtijouset

NOKIAN Country King Vredestein FLOTATION + Vredestein FLOTATION PRO

560/45R22,5 500/50 – 17 560/45R22,5

620/40R22,5
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Ajomukavuus
Jousitettu teliakseli, jossa on lehtijouset

  tasaisesti molemmille akseleille. Massiiviset jousilehdet (9 jousta) takaavat tarpeellisen 

jousituksen. Ihanteelliset ajo-ominaisuudet pellolla, tiellä ja laakasiilolle ajettaessa. Jousien 

etäisyys 1 100 mm.

  Jousitettu teliakselisto jakaa pintapaineen ihanteellisesti molemmille akseleille. Jos pinta on 

erittäin epätasainen, voimat eivät kuormita olakkeita vaan jakautuvat tasaisesti molemmille 

akseleille.

Lehtijousitettu alusta (lisävaruste) 

 Parabolisten lehtijousien, joissa on suuri akselin ja jousen väli ja tasaaja korkeuden sääntelyä 

varten. 

Tasausakseli

Paraboliset lehtijouset

 Paineilmajarrut

  Neljän pyörän paineilmajarrut on varustettu ALB-säätimellä (automaattinen kuormituksesta 

riippuvainen jarruvoiman säädin), ja ne mahdollistavat turvallisen jarrutuksen myös suurilla 

ajonopeuksilla ja suurilla kuormamäärillä. 

 Hydrauliset jarrut 

  Maakohtaisesti voidaan toimittaa myös hydraulisilla jarruilla varustettuna.

 Hydrauliset jarrut
 Paineilmajarrut
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EUROPROFI – Ajomukavuut-
ta 18 t kokonaispainoon asti
Alustan varusteet 

Vakio 15 t Tasausvivusto Paraboliset lehtijouset Vahvat akselit

Valinnaisvaruste 18 t Tasausakseli Paraboliset lehtijouset Vahvat akselit

Valinnaisvaruste 18 t Tasausakseli Paraboliset lehtijouset Pakko-ohjattu akseli

Renkaat 
NOKIAN Country King Vredestein FLOTATION PRO Vredestein FLOTATION PRO

560/45R22,5 560/45 R 22,5 620/40 R 22,5 
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Vahva – suojaa vielä maata
Lehtijousitettu alusta

 Paraboliset lehtijouset, joiden jousiväli on leveä, 1100 mm (takana ohjautuvien pyörien jousiväli 

on 856 mm)

 Tasausvivusto yhdistää akselit tasaten niiden kuormituksen – jarrutusvaiheessa syöte-

tään enemmän painetta taka-akselille.

 Tasausakseli pysäyttämään kallistumisen. Täydelliset jousto-ominaisuudet aumalla – tasai-

nen kulku pellolla ja tiellä. 

 Vankka vivusto siirtää jarruvoiman ja akselin ohjauksen.

 BPW akselit, joissa on 410 x120 mm jarrukengät tehojarrutusta varten ajettaessa kovaa.

Ohjautava akseli, jossa on lehtijouset (lisävaruste)

 Ei vahinkoa nurmelle, ei edes erittäin raskailla kuormilla. Iskunvaimennustuet toimitetaan va-

kiovarusteena, näin saadaan parhaat ajo-ominaisuudet ajettaessa kovaa.

 Paineilmajarrut

  Neljän pyörän paineilmajarrut on varustettu ALB-säätimellä (automaattinen kuormituksesta 

riippuvainen jarruvoiman säädin), ja ne mahdollistavat turvallisen jarrutuksen myös suurilla 

ajonopeuksilla ja suurilla kuormamäärillä.

 Hydrauliset jarrut 

  Maakohtaisesti voidaan toimittaa myös hydraulisilla jarruilla varustettuna.

Vivusto

Tasausaksel

 Hydrauliset jarrut Paineilmajarrut

Parabolinen lehtijousi
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 Tilavuus  Tilavuus DIN
 Noukkimen leveys 

/ DIN

 Terien määrä / 

 Terien etäisyys 

 Pohjakorkeus

(17")

 Pohjakorkeus

(22,5")

4000 L 40 m3 25,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

4500 L 45 m3 28,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

5000 L 50 m3 31,5 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

4000 D 40 m3 25,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

4500 D 45 m3 28,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

5000 D 50 m3 31,0 m3 1,85 / 1,77 m 31 45 mm  1370 mm

 Tilavuus  Tilavuus DIN
 Noukkimen leveys 

/ DIN

 Terien määrä / 

 Terien etäisyys 

 Pohjakorkeus

(17")

 Pohjakorkeus

(22,5")

 3500 L 35 m3 22,0 m3 1,85 / 1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm –

4000 L 40 m3 25,5 m3 1,85 / 1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm –

4500 L 45 m3 28,5 m3 1,85 / 1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

6300 L 63 m3 38,5 m3 1,85 / 1,77 m 6 / 210 mm 1250 mm 1370 mm

8000 L 80 m3 46,0 m3 1,85 / 1,77 m 6 / 210 mm 1250 mm 1370 mm

3500 D 35 m3 21,5 m3 1,85 / 1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

4000 D 40 m3 25,0 m3 1,85 / 1,77 m 27 / 51 mm 1250 mm 1370 mm

 Tekniset tiedot 

FARO

EUROPROFI

L vaunut – ilman purkukeloja (metalliset kattoprofi ilit lisävarusteena)

L vaunut – ilman purkukeloja
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Kuormaustila  Pituus  Leveys Korkeus
 Korkeus alas 

 laskettuna

 Paino 

 vakioakselilla

Kokonaispaino 

maks.

680 x 2100 mm 8460 mm 2510 mm 3680 mm 3200 mm 5800 kg 15000 (18000)

680 x 2100 mm 8460 mm 2510 mm 3880 mm – 5900 kg 15000 (18000)

360 x 2100 mm 9150 mm 2510 mm 3880 mm – 6050 kg 15000 (18000)

430 x 2100 mm 8930 mm 2510 mm 3680 mm 3200 mm 6250 kg 15000 (18000)

430 x 2100 mm 8930 mm 2510 mm 3880 mm – 6350 kg 15000 (18000)

10 x 2100 mm 9620 mm 2510 mm 3880 mm – 6500 kg 15000 (18000)

 Tiedot eivät ole sitovia, varusteet vaihtelevat maakohtaisesti.

Kuormaustila  Pituus  Leveys Korkeus
 Korkeus alas 

 laskettuna

 Paino 

 vakioakselilla

Kokonaispaino 

maks.

000 x 2100 mm 7780 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 4850 kg 12000 (13500)

680 x 2100 mm 8460 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5000 kg 12000 (13500)

360 x 2100 mm 9140 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5150 kg 12000 (13500)

730 x 2100 mm 10500 mm 2420 mm 3760 mm – 5850 kg 13500 (15500)

730 x 2100 mm 10790 mm 2500 mm 3980 mm – 6000 kg 13500 (15500)

750 x 2100 mm 8250 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5370 kg 12000 (13500)

430 x 2100 mm 8930 mm 2420 mm 3560 mm 2960 mm 5520 kg 12000 (13500)

D vaunut – joissa on purkukelat (3. purkukela ja poikittaiskuljetin lisävarusteena)

D vaunut – joissa on purkukelat

Versio, jossa on lisälaidat kuivarehua varten 

(lisävaruste)
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 FARO  Vetoaisa ylhäällä  Vetoaisa alhaalla  Vetokuulakytkentä K 80
 Vetoaisan 

 kaasuvaimennus

3500 / 4000 / 4500  maakohtainen  maakohtainen

6300 / 8000  maakohtainen  maakohtainen

EUROPROFI  maakohtainen  maakohtainen

FARO
Paraboliset lehtijouset 

17"
Paraboliset lehtijouset 

22,5" 
 Ohjautuva akseli 22,5" Alusta BPW

3500 / 4000 / 4500  13,5 t 4000 / 4500 – –

6300 / 8000 13,5 t

EUROPROFI –

 FARO
Power Control 
  ohjausyksikkö

 ISOBUS-Control  3. purkukela  Poikittaiskuljetin

3500 / 4000 / 4500 L – –

3500 / 4000 D

6300 / 8000 L – – – –

EUROPROFI L – –

EUROPROFI D

 Varusteet

  Muita lisävarusteita:

PTO nopeus 540 rpm

 PTO tappi 1 3/8" 21 urainen

PTO tappi 8x32x38 8 urainen

 Raideleveys on 1950 mm 1850 mm asemesta

Lokasuoja

 Automattinen hydraulijarrujen hätäjarru

Kuormantunteva

 Kaapeliohjaus takaa

 Öljynpaineen kytkin poiskytketyille purkukeloille

 Reunaheijastimet ja äärivalot

= Vakiovaruste, = Lisävaruste
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oukkimen ohjautuvat 
tukipyörät

 Teräpalkki 
 käännettävissä sivuun 

 Teräpalkki ja 6 terää  Renkaat 560/45R 22,5  Renkaat 620/40R 22,5

 4000 / 4500  4000 / 4500

–

–

ydraulisesti käännettä-
vät  kuivarehulaidat 

Säädettävä peräportin 
tuki

 Täyttöautomatiikka  Metalliset kattoprofi ilit  Lisävarusteena lisäseinä

 3500 / 4000 –

– –

 4000  4500 / 5000

eräportin korokelaite
 Pohjakuljettimen 

 kaksinopeuksinen moottori 
Työvalot
H3 / LED

 Lisähydrauliikka poikit-
taiskuljetinta varten

 Noukkimen jousitus

 (Power Control) –

–

 (Power Control) – –

 (Power Control) –

– –

 Tiedot eivät ole sitovia, varusteet vaihtelevat maakohtaisesti.
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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!


