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JUMBO / JUMBO combil
JUMBO –   menestystarina jatkuu

   „Taloudellista tehokkuutta“ – eräs nykyaikaisen 

liikkeenjohdon periaatteista. Tehokas silppuava 

noukinvaunu täyttää kaikki tehokkaalle ja talou-

delliselle rehunteolle asetettavat vaatimukset ja 

on siten tulevaisuuden menetelmä. Noukinvau-

nun puolesta puhuu monta seikkaa: pienempi 

työvoimantarve, alhaisempi polttoainekulutus ja 

selkeä logistiikka.

JUMBO / JUMBO combil
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nene
JUMBO combiline – Kaksoiskäyttö yhdiste-

tyllä itsekuormaavalla noukinvaunulla ja suu-

ritilavuuksisella perävaunulla.

Tuloksena on maksimaalinen monikäyttöisyys 

ja entistä suurempi käyttötehokkuus. Korkean 

käyttötehokkuuden lisäksi Pöttinger JUMBO 

combiline on erittäin kustannustehokas ja jälleen 

kerran osoittaa itsekuormaavien noukinvaunujen 

tärkeyden rehunkeruujärjestelmässä. Täydellinen 

mallivalikoima käsittäen 15 erilaista  JUMBO ja 

JUMBO combiline -mallia traktoreille 160 hv:sta 

450 hv:aan. 
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JUMBO / JUMBO combiline

Noukinvaunuun voit luottaa
Korjuumenetelmien välisessä taistossa Pöttinger on kiihdyttänyt kisassa parhaasta laadukkaan 

säilörehun korjaamistavasta. Tällä hetkellä silppuava noukinvaunu on ohituskaistalla. Taloudelliset 

edut ja suorituskyky ovat tehneet noukinvaunusta tulevaisuuden rehunkorjuutavan. 

Ylivoimaista käytännöllisyyttä ja laatua – Optimoitu kustannustehokkuus

Erityisluja ruuvikiinnitteinen rakenne ja jämerä pohjakuljetin takaavat merkittävän lujuuden ja käyt-

töturvallisuuden. Ylivoimainen alustarakenne suojaa maaperää ja konetta. 

JUMBO combiline – Etusermin läppä säädettävissä hydraulisesti kolmeen eri asentoon.

Hydraulisesti säädettä etusermi on työtä helpottava ominaisuus maissinkorjuussa.  

Entistä suurempi koneen käyttötehokkuus luo säästöjä.

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

Tilavuus DIN* 35 m3 39 m3 42,5 m3 46,5 m3 49,5 m3 34 m3

Tilavuus 60 m3 66 m3 72 m3 80 m3 100 m3 60 m3

*laajennetun „Large“-peräportin kanssa + 1,5 m3 (huomioi kansallinen tieliikennelaki)

JUMBO
6010 L

combiline
6610 L 

combiline
7210 L 

combiline
10010 L 

combiline
6010 D

combilin
Tilavuus DIN 33,8 m3 37,3 m3 40,8 m3 47,3 m3 32,3 m

Tilavuus 60 m3 66 m3 72 m3 100 m3 60 m3
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Tapio Ylelä, Veteli (Suomi)

Olen tähän saakka hoitanut tilani säilörehut pyöröpaaleina, niin maitokarjan kuin hevostenkin kas-

vatusta varten, ja nyt vaihdoin käyttöön Pöttingerin JUMBO 10010 -noukinvaunun. Moderni ja 

tehokas tekniikka on minulle tärkeää, niihin investoinkin mielelläni. Uudella noukinvaunullani saan 

kahdella korjuukerralla korjattua kullakin 150–200  ha. 

Tällä hetkellä minulla on käytössäni Power Control -oh-

jauksella varustettu JUMBO, mutta harkitsen vaihtavani 

myöhemmin monia etuja tarjoavaan ISOBUS-ohjauk-

seen. Sen avulla saan noukinvaunustani ja traktoristani 

täyden käyttöhyödyn irti. 

Tehokkuus – Mukavuus – Taloudellisuus
Pienempi tehontarve ja siten korjuuketjun pienempi polttoainekulutus, esim. 500 hevosvoi-

maa 800:n sijaan, 10 litraa dieseliä hehtaaria kohti 16 litran sijaan. Pienemmät investointi-

kustannukset, vähentynyt työvoimatarve ja yksinkertaisempi töiden organisointi. 

Voimansiirron suojarajoitus 2500 Nm

JUMBO itsekuormaavissa noukinvaunuissa Pöttinger on saavuttanut uuden mittakaavan tehossa 

ja kuljetuskapasiteetissä. Tehokas yhden käyttäjän yksikkö traktoreille 331 kW / 450 hv:aan asti.

Tehokas noukin 2,.0 m (1.90 m DIN) työleveydellä ja 8 piikkirivillä.

Näiden uuden sukupolven noukkinvaunujen tehokkuus on mitoitettu suurten karhottimien 

karhokoon ja -tiheyden mukaan.

Koeteltu ja testattu tehokas sullojaroottori heinärehulle.

Vuosien käytössä koeteltu edistyksellinen roottorin piikkien muotoilu takaa pehmeän rehun 

käsittelyn ja täydellisen siirron kuormatilaan.

Sivulle kääntyvä silppuriyksikkö, jossa uusi teräkohtainen suojaus ja „autocut“-teroitusjär-

jestelmä.

34 mm teoreettinen sipun pituus. Hyvärakenteinen silppu on tuottavampaa eivätkä karhossa 

olevat vieraat esineet aiheuta isompia vaurioita.  

Helppokäyttöinen ISOBUS-yhteensopiva ohjauspaneeli vakiovarusteena

ISOBUS automatisoi kone- ja laiteasetuksia eri toiminnoissa.

JUMBO combiline – Monitoiminen itsekuormaava noukinvaunu ja rehunsiirtovaunu

Optimoitua joustavuutta erikokoisille pelloille, pellon ja maatilan välisille etäisyyksille ja erilaisille 

rehuille. Pöttingerin itsekuormaava noukinvaunu osoittautuu kustannustehokkaaksi useimmissa 

työolosuhteissa.

Yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota niin suunnittelussa kuin valmistuksessa samoin maalin 

laatu on huippuluokaa. 

Käyttöturvallisuus ja pitkäaikainen laatu tekevät sinusta luotettavan ja hintatietoisen yhteistyö-

kumppanin. 

Raby Farm Services, Lancashire (Iso-Britannia)

”Olemme pitäneet silmällä Pöttingerin korjuuvaunujen 

viime vuosien kehitystä ja tänä vuonna päätimme myydä 

ajosilppurimme ja ostaa  Pöttinger JUMBO 6010 combili-

ne -noukinvaunun“.

„Teimme kartoituksen ja totesimme, että käytössämme 

oleva peltopinta-ala tarvitsee yhden vaunun. Mutta aloi-

tettuamme korjuukauden Pöttingerin vaunulla, puhelin soi 

yhtenään tarjoten lisää töitä. Viljelijät olivat kuulleet tarjo-

amastamme palvelusta ja vain 6 viikon kuluttua tilasimme toisen vaunun helpottamaan työmäärää, joka 

nykyisin ylittää vuositasolla 1200 ha“.

6610 D 7210 D

38 m3 41,5 m3

66 m3 72 m3

6610 D 
ombiline

7210 D 
combiline

35,8 m3 39,3 m3

66 m3 72 m3
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 Suorat pystypalkit on ruuvattu kiinni kehykseen, ei hitsattu.

 Suurlujuushienokierreruuvit kehikossa ja sivupalkeissa

  Vahva laitaprofi ili ja pienet pystypalkkien välit takaavat hyvän kestävyyden. 

 Rakenteen sisäleveys on 2,30 m.

   Vaunun sisään pääsee mukavasti tikkaiden avulla. 

  Etulaitaan asennetut työvalot huolehtivat kuormaustilan riittävästä valaistuksesta. (LED-työva-

lot lisävarusteena).

 Yksiosaisen peräportin aukaisukulma säädettävissä.

 Ammattikäyttäjä vaatii luotetta-

vaa laatua ja kestävyyttä. Har-

kittu tekniikka, korkealuokkaiset 

raaka-aineet ja tarkka työstö 

ovat Pöttingerin vastauksia näi-

hin vaatimuksiin. Markkinajoh-

taja on asettanut laatutyöllään ja 

nykyaikaisella suunnittelullaan 

noukinvaunutekniikalle uudet 

mittasuhteet. 

Vankka rakenne  Tikkaat LED-työvalot

 Rakenne –  Runko – Vetolaite
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  Korkea tai matala vetoaisa 2,0 t, 3,0 t tai 4,0 t aisapainolla mallista ja versiosta riippuen.

 Vetoaisa on varustettu kahdella kaksitoimisella sylinterillä ja vetoaisan vaimentimella. 

  Käännettävä tukijalka säästää aikaa vievää veivaamista kiinnityksen ja irrotuksen yhteydessä 

eikä ole esteenä noukittaessa karhoa vaunulla. 

Aktiiviohjatut akselit saatavilla – vakiona Tridem-akselistossa 

 K80 pallokytky, suljetun piirin hydrauliohjaus, toimintavarma. 

 Seuraa traktoria rinteissä ja luiskissa.

 Kääntökulma traktorista ja sen renkaista riippuen 60° asti kiitos kapean vetoaisan ja seuraavan 

tai aktiiviohjatun akseliston. 

 Lokasuojat vakiovarusteena.

Käytännölliset letkun pitimet

 Kaikki letkut ja kaapelit johdetaan siististi traktoriin nipussa.

 Vaunun ollessa irrotettuna ne voidaan keriä siististi omiin kannattimiin. 



88

Pöttingerin JUMBO noukinvau-

nujen avainominaisuudet ovat 

uusi noukin, uusin sullojaroottori 

ja suurempi tuottavuus. Nyt 

voidaan poikkeuksellisen tehok-

kaiden traktorien (aina 450 hv 

asti) koko teho hyödyntää tämän 

uuden noukinvaunusukupolven 

kanssa. 

 Tuloksena tämä kustannuste-

hokas noukinvaunu saavuttaa 

joka suhteessa itsekulkevien 

ajosilppureiden tehokkuuden.

 Voimansiirto ja vaihteisto
Ainutlaatuinen voimansiirto

 Nivelakselissa laajakulmaristinivelet, 60 tunnin voiteluväli.

  Nokkakytkin suojelee voimansiirtoa. 

 Ylikuormakytkimen momenttirajana on vakuuttava 2500 Nm, joka vastaa melkein 450 hv:n 

(331 kW) huippumomenttia.

 Tämä tarkoittaa 20% tehon nousua edellisiin malleihin verrattuna.

Jämerä vaihteisto 

 Voima siirretään ensiövaihteistosta sekä sullojaroottoriin että noukkimelle. 

 Roottoria pyöritetään huoltovapaan öljykylvyssä uivan kartiovaihteen avulla. Vaihteistoon kuu-

luu "kelluva" akseli ja tarkkuuskoneistetut hammaspyörät. 

 ISOBUS-pääte ja valinnainen roottorin vaihteiston momenttianturi mahdollistavat vetomomen-

tin tarkan säädön rehun laadun mukaan – näin saadaan ylivoimainen rehun laatu poistumatta 

ohjaamosta.

 Runkorakenne hienoraete-

rästä

 Sivupilarit ruuvikiinnityksellä 

rungossa

 Uudet purkukelat

 Kolmas kela lisävarusteena

 Ylivoimainen alustarakenne

 Jämerät profi ilit
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 Pohjakuljettimen voimansiirto

 Yksi tai kaksi keskelle sijoitettua hydraulimoottoria kuljettaa pohjakuljetinta. Hydrauli-

moottorit, joissa yksi tai kaksi nopeutta, aikaansaavat maksimissaan 24 metriä minuu-

tissa purkunopeuden. 

 Vankassa pohjakuljettimessa on neljä tai kuusi ketjua mallista riippuen. 

Purkukelojen voimansiirto

 Täysin suljettu kelojen voimansiirto kulkee vaunun oikealla sivulla vastapäätä roottorien 

voimansiirtoa. 

  Kaksi voimakasta kulmavaihdetta ja ketju välittävät tehon purkukelalle. 

 Vetoakseli on varmistettu 1500 Nm:n ylikuormakytkimellä.

Roottorin vaihteisto Pohjakuljettimen voimansiirto Purkukelojen 
voimansiirto

 Työvalot (LED-työvalot vaihtoehtona)

 JUMBO combiline – Etusermi säädettävissä hydrauli-

sesti kolmeen asentoon

   Automaattikuormaus

 Anturi etupaneelissa

 Jämerä ensiövaihteisto

 Purkukelojen voi-

mansiirto

 Korkea tai matala vetoaisa
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Suuri kuormausnopeus tarvitsee 

luotettavan ja tehokkaan nouk-

kimen. Pöttingerin heilurikiin-

nitteisen kahdeksan piikkiri-

visen noukkimen suorituskyky 

on vaikuttava – myös suurilla 

ajonopeuksilla ja kaikissa korju-

uolosuhteissa.

Tehokas noukin
Pöttinger-noukin takaa maksimaalisen tehokkuuden myös hankalissa korjuuolosuhteissa 

kuten kostea tai lyhyt ruoho. 

 2.0 m leveä säädettävä 8-rivinen noukin antaa jopa 20% lisätehon.

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

pasiteetin mukaan.

 Huoltoystävällinen – ohjausrata tarvitsee voitelua vain kerran vuodessa; ohjausvarren päälaa-

keri 80 kuorman välein – voitelupisteet on asennettu huoltajaystävälkisesti.

 Lisäksi jousi varmistaa vähäisen pintapaineen säästäen näin pellon pintaa – lisävarusteena on 

saatavana myös noukkimen hydraulinen kevennys.

Vain puhdas silppu varmistaa korkealaatuisen rehun häiriöttömän syntymisen. 

 Noukinta ohjataan kummastakin päästä teräksisillä umpinapaisilla ohjauskiskoilla. Niiden tiivis-

tetyt kaksiriviset rullalaakerit on suunniteltu kestämään suuria kuormia.

 Noukkimen piikit ovat ohjautuvia, jolloin pellon pintakerros ei vaurioidu, maaaines ei roisku 

ympäriinsä eivätkä piikit kulu turhaan.

Täydellistä pinnanseurantaa – korkeussäätöiset 16 x 6.5-8 vedettävät tukipyörät 

 Pyörät kulkevat linjassa piikkien kanssa ja ohjaavat noukinta täydellisesti epätasaisuuksien yli. 

Pyörien akselointi mahdollistaa helpot käännökset. 

 Korkeussäätöinen karhonohjausrulla ja suurihalkaisijainen sullojaroottori takaavat täydellisen 

rehuvirran myös silloin, kun kuormaus on nopeaa ja silppu on lyhyttä ja märkää.
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 Heilurikiinnitteinen noukin

 Kaksi nivelöityä tukivartta antavat noukkimelle ainutlaatuisen liikevaran (alempi kuva). 

 Tämän lisäksi jousiripustus takaa pienen maanpintaa suojelevan pintapaineen – hydraulinen 

ripustus valinnaisvarusteena.

 Kaikissa JUMBO-noukinvaunuissa noukkimen automaattipysäytys sitä nostettaessa.

Puhtaalla perusrehulla on suuri 

arvo. Viljelijät vahvistavat, että 

vain Pöttingerin ohjattu noukin-

järjestelmä pystyy siihen.
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 Sullojaroottori
Täydellinen rehun siirto noukkimelta ja maksimaalinen kuormauskyky myös hankalissa 

korjuuolosuhteissa (märkä ja lyhyt rehu). Roottorin piikkien koeteltu edistyksellinen muoto 

on testattu käytännön olosuhteissa monia vuosia.

 Pehmeä energiaa säästävä rehun leikkautuminen. Tasalyhyt silppu.

 Jatkuva siirto noukkimelta ja suurin kuormauskyky piikkien päiden leveästä pinnasta johtuen. 

 Optimaalinen etäisyys sullojanpiikkien ja leikkuuterien välillä takaa tasaisen toiminnan ja suo-

jelee teriä vierailta esineiltä. 

 Kahdeksan spiraalimaisen piikkirivin omaavan Powermatic+ -sullojaroottorin halkaisija on 

800 mm. Silpun teoreettinen pituus on 34mm; ihannerakenne märehtijöille. 

 Rehun rakenne vaikuttaa 

huomattavasti sen sulamiso-

minaisuuksiin. Roottorin on 

tiiivistettävä ja leikattava rehu 

parhaalla mahdollisella tavalla 

rehumäärien ollessa suuria. 

Pöttingerin noukinvaunun sydän 

on Powermatic+:  voimakas, 

vankka ja tehokas. Roottori sopii 

käytettäväksi kaikkien teholuok-

kien traktorien kanssa. 
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 Huolto on helppoa

 Sullojan piikit on kiinnitetty sisärumpuun, ja kukin rengas voidaan vaihtaa erikseen.

Kaapimissa  18 mm paksu tukiranka

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

keihin nähden pienentää tehontarvetta. 

 Paras mahdollinen puristus kuormaustilassa saavutetaan suuren kaavinpinta-alan ja roottorin 

piikkien optimaalisen muodon ansiosta. Tuloksena Pöttinger JUMBO antaa korkeimman mah-

dollisen kuormauskyvyn ja kuormatiheyden m3 kohti, myös märälle rehulle.

 

 Powermatic+  
 Sullojaroottori

 Sullojaroottori on asennettu kummastakin päästä itseohjautuvan laakerin varaan. Akselin veto-

pään halkaisija on 100 mm ja laakeri on asennettu roottorin ja vaihdelaatikon väliin laakerikuor-

mien minimoimiseksi. 

 Sullojan piikit on valmistettu karkaistusta hienoraeteräksestä Hardox 500 ja ne ovat 12 mm 

paksut.
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Patentoitu teroituslaite 
Uusi „autocut“: terien teroitus suoraan noukinvaunussa

”autocut“ -teroitusjärjestelmä mahdollistaa kätevän terien teroi-

tuksen suoraan noukinvaunussa. Teroitusjakson pituus voidaan 

helposti valita etukäteen ohjaimella terien kulumisen mukaan.

 Tämä vähentää merkittävästi huoltokustannuksia ja samalla 

takaa pitkäkestoisen optimaalisen leikkuujäljen vähäisem-

mällä energiankulutuksella ja suuremmalla läpimenomäärällä.

Terien irrotus teroittamista varten, mikä ennen tehtiin vain kerran päivässä, johtaen epäta-

saiseen leikkuujälkeen, on tullut tiensä päähän. 

 Yli10...20 tunnin päivittäinen tehokäyttö epäilemättä tylsyttää terät. 

 Tämä lisää tehon tarvetta ja polttoaineen kulutusta 15 %, kivisillä pelloilla 20%.

 Uuden teroitusjärjestelmän ansiosta terät pysyvät terävinä koko työpäivän – yksinkertaisesti ja 

täysin automaattisesti.

 Tämä tarkoittaa 15% suurempaa läpimenomäärää 15% pienemmällä polttoaineen kulutuksella, 

kiitos „autocut“-järjestelmän.

Tarkka, tasainen silppu on 

hyvälaatuisen säilörehun 

 perusedellytys. 

Uusi „autocut“ terien teroi-

tusjärjestelmä takaa jatkuvan 

korkealaatuisen leikkuun koko 

pitkän työpäivän ajaksi.

Tämä järjestelmä on voittanut jo 

useita palkintoja.
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„Easy Move“ and „autocut “ 

voittivat DLG hopeamitalin

Pöttinger näytti suuntaa esittelemällä kääntyvän Easy Move -teräpalkin vuonna 1999. Tämä 

ainutlaatuinen kääntyvä teräpalkki tekee terien vaihdosta vaivattoman. 

 Easy Move – helppoa kuin mikä!

  Teräpalkki voidaan laskea hydraulisesti joko traktorin ohjaamosta tai painamalla vaunun va-

semmalla sivulla sijaitsevaa painiketta. 

 Koko teräpalkki voidaan kääntää ulos sivulle perinteiseen Pöttingerin tyyliin.

  Terät voidaan vapauttaa keskitetysti ja irrottaa ilman työkaluja. 

 Yksittäisiä teriä painottavat painejouset ja keinuvipu sijaitsevat suojatulla alueella.Tämä vähen-

tää huomattavasti terien laukaisulaitteistoon kertyvän lian määrää. 

  Liankaavin, joka puhdistaa automaattisesti terien välit aina teräpakkaa laskettaessa, on saata-

vissa lisävarusteena.

 Erinomainen silpun laatu: 45  terää  teoreettinen silpun pituus 34 mm

VUODEN KONE 

2010

 Easy Move –  Se alkuperäinen
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 Aika- ja kustannuspaineet 

tekevät koneiden seisonta-

ajoista kalliita. Vierasesineet, 

kuten kivet, ovat vaarana 

koneen tärkeimmille osille, 

terille. Pöttinger on suojannut 

noukinvaunun tärkeimmät osat 

vierasesineitä vastaan kehit-

tämällään ja patentoimallaan 

suojausjärjestelmällä. Kukin terä 

on suojattu erikseen.

  Teräsuojaus
Suuri tehokkuus vaatii vastaavasti terien suurta laukaisuvoimaa. 

Terät ovat yksilöllisesti oikeassa asennossa varmistaakseen oikean 

silpun pituuden. 

 Pöttingerin ratkaisun erityispiirre: Laukaisuvoima on riippumaton 

vierasesineen koosta ja kosketuskohdasta. 

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

noukkimen ja roottorin välistä. 

 Roottori siirtää suurempia kappaleita terää kohti ja liikuttaa terää jousi-

tuksen avulla hetkeksi syöttösuuntaan.

 Terän selkäpuolella oleva laukaisurulla nousee lukitukses-

taan ja terä antaa tilaa vierasesineelle. Vastusvoima vähenee 

heti ja suojaa näin terää! 

 Kun vierasesine on ohittanut silppurin, terä palautuu takaisin 

lähtöasentoonsa jousivoiman ansiosta. 

Tärkein etu on, etteivät rehun seassa olevat kivet murene sir-

paleiksi kuten ajosilppurissa. Näin karjan ruoansulatuskanavan 

vauriot on eliminoitu.
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   Alkuperäinen laadukas terä
  Pitkät terät leikkaavat koko pituudeltaan. Rehua ei revitä, vaan rehumassa leikkautuu siististi – 

leikkuuliike on vetävä. 

  Terät on valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä. Hammastettu 

leikkuupinta varmistaa tarkan silppuamistuloksen jopa hieman 

tylsyneillä terillä.

  Uudet terät, joissa erikoisvahvat rungot ja suuri aaltomainen 

leikkuu takaavat pitkät huoltovälit.
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 Suuret rehumäärät ja tasainen 

täyttö ovat käyttäjän toiveena. 

Niistä huolehtii vaunuihin kuulu-

va täyttöautomatiikka. Pöttin-

gerin noukinvaunuissa rehu 

tiivistyy jo sullontakanavassa. 

  Automaattikuormaus 
 JUMBO-noukinvaunujen ominaisuuksiin kuuluu tasainen tehontarve kuormattaessa ilman vään-

tömomenttipiikkejä. Kuormaustilan valvontaa varten on asennettu kaksi anturia, jotka mittaavat 

koko ajan täyttöastetta ja ohjaavat sen mukaan automaattisesti pohjakuljetinta. Siten säästetään 

voimansiirtolinjaa sekä rehua.

 Ainutlaatuinen anturi etulaidassa

  Etulaitaan asennettu anturi mittaa kuorman painetta rehun ollessa kosteaa ja raskasta ja ohjaa 

näiden tietojen mukaan pohjakuljetinta. 

 Näin vältetään sullojaroottorin liian suuren paineen aiheuttama rehun liiskaantuminen.

 Vaunun laitojen yläosassa sijaitseva anturi

  Anturi 2 mittaa vaunun täyttöastetta ja antaa näin kuljettajan keskittyä ohjaamiseen. Kuormaus-

tilan täyttöä voidaan näin huomattavasti parantaa. 

 Kun kuormaustila on täynnä, pohjakuljetin kytkeytyy pois päältä.

 Rajakatkaisinta ja „vaunu täynnä“-signaalia ohjaa joko takaportti tai purkurullat.

  Pohjakuljetinta voidaan ohjata myös käsin. 

Vakiovarusteena oleva  Load sensing -järjestelmä vähentää tehontarvetta

  Pöttingerin noukinvaunuissa on vakiovarusteena load sensing -järjestelmä. Se tarkkailee jat-

kuvasti tarvittavaa öljynmäärää ja sopeuttaa sen tarpeen mukaan. Näin öljy ei pääse lämpene-

mään ja tehontarve vähenee jopa 20 hv (15 kW), mikä parantaa korjuutehoa. 

� Ala-anturi � Kattoanturi � ISOBUS-syöttömomenttianturi
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  Pohjakuljetin 
 Luotettavuutta vuosiksi eteenpäin 

  Kestävät kolat on kiinnitetty limittäin epäkeskisesti.

  Etummainen pohjakuljetinakseli voidaan voidella vaunun sivusta.

 Purkunopeus aina 24 metriin minuutissa

 ISOBUS-toteutus

  Kuormantuntevan anturin avulla vään-

tömomentti voidaan sopeuttaa tarkal-

leen korjattavan rehun mukaan. 

 Tuloksena on rehun hellävarainen kä-

sittely.

 Kuormattaessa vaihteiston kuormausmomenttianturi 
ohjaa pohjakuljettimen toimintaa.
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  JUMBO combiline – 
 yhdistelmävaunu 
Etuläppä voidaan säätää muutamassa sekunnissa traktorin istuimelta hydraulisesti kol-

meen eri asentoon. 

 Itsekuormaus:  Suuri rehun tiivistyslevy ohjaa automaattista kuormausyksikköä. 

  Rehuvaunu:  Etupaneeli taitettu eteen – ihanteellinen „avoin aukko“ ja hyvä näkyvyys kuor-

matilaan.

   Etupaneeli nostettu ylös, tiivistyslevy voidaan laskea alas, jolloin käytettävissä koko kuormatila.

 Nykyään monipuolisuus ja 

lisääntynyt koneen käyttötehok-

kuus ovat ostajan vaatimuksia. 

JUMBO combiline voidaan 

muuttaa itsekuormaavasta 

noukinvaunusta suurikapasi-

teettiseksi korjuuperävaunuksi 

muutamassa sekunnissa. Suu-

ren käyttötehokkuuden lisäksi 

JUMBO combi line on erittäin 

kustannustehokas ja jälleen 

kerran osoittaa itsekorjaavien 

noukinvaunujen tärkeyden tule-

vaisuudessa.

JUMBO combiline
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   Runko
 Kokoteräksinen tukevin sivupalkein varustettu rakenne ylös asti. Jämerä rakenne on suunnitel-

tu painavimmalle kuormalle.

  Erikoispinnoitetut profiloidut paneelit takaavat pitkän käyttöiän.

 Ei kattopaneelia tai köysiä esiintyöntyvän rehun tiivistyslevyn takia.

 Ainutlaatuinen suurikokoinen rehun tiivistyslevy – takaa erinomaisen rehun tiiveyden käyttäen 

optimaalisesti koko kuormatilan.

Lisävarusteena saatavana taittuva täyttökanavan suojus.

 Taittuva täyttökanavan suojus estää rehun joutumisen täyttökanavaan käytettäessä laitetta 

 Rehuvaununa tai maissin ajossa.

  Pöttingerin vaunuissa täyttökanavan suojus on taittuva eikä sitä tarvitse irrottaa.

 Noukinvaunu.  Rehuvaunu. Suurin mah-

dollinen kuormatila

 Rehuvaunu.

Hyvä näkyvyys kuorma-

tilaan.
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Automaattipurku
Vain päätteen näppäinpainallus tarvitaan L- ja D-malleissa.

 Suuri avautuma mahdollistaa nopean purun.

 Peräportin kulmaa voidaan säätää kaikissa JUMBO-malleissa – ohjaajan istuimelta. Estää sivu-

tuuliongelmat purettaessa.

  Purkukelojen momenttirajoitus 1500 Nm nostaa purkutehokkuutta D-malleissa jopa 20%.

 Purkukelat ovat tarvittaessa irrotettavissa. 

 Tasaisesti jaettu rehumatto 

on täydellisen tiivistymisen 

edellytys. Purkukelalla varus-

tetun mallin purkuautomatiikka 

helpottaa kuljettajan työtä ja 

vähentää koneeseen kohdistu-

vaa rasitusta.

Purkukelojen voimansiirron etupää Purkukelojen voimansiirron takapää Automaattinen ketjun kiristin
Keskusvoitelu
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D-mallin vaunu –  uudet purkukelat
Uudet purkukelat takaavat nopean purun ja tasaisen jakauman.

 Uusi roottorin muotoilu esiintunkevine piikkeineen antaa suuremman tehon erittäin tiiviin rehun 

purkuun.

 Roottorin tangot takaavat maissin tehokkaan purun.

 Purkukelan laakerin paineanturi kytkee ja pysäyttää pohjakuljettimen automaattisesti purkauk-

sen aikana. Kuljettajan ei enää tarvitse tehdä sitä.

 Kolmas purkukela on saatavana, jos aumaan halutaan vieläkin parempi rehujakauma.



2424

POWER CONTROL

  Täyttö pohjakuljetin

 Teräpalkki sisään

 Teräpalkki ulos

   Noukin ylös

 Noukin alas

 Vetoaisa ylös

 Vetoaisa alas 

  Pohjakuljetin, 2-vaihemoottori 

 nopea / hidas 

  Purkukelat päällä

 Poikittaiskuljetin päällä

 Pohjakuljetin eteenpäin

 Ohjausakseli

 Takaportti auki

 Takaportti kiinni

  Päällä / Pois 
 Set:  tunti- / kuormalaskuri

 Kuormaustilan valaistus

 Hapottimen ohj. esivalinta

 Vianmääritysjärjestelmä

 Varoitus teräpalkin ollessa 

käännetty

 Terien teroitus

 Pitkinä korjuupäivinä kuljettaja 

tarvitsee mukavuutta. Kaikkia 

toimintoja voidaan käyttää 

mukavasti kuljettajan istuimelta 

käsin. Pöttingerin käyttökon-

septi tarjoaa vielä enemmän, se 

kattaa tulevaisuudenkin tarpeet: 

ISOBUS-järjestelmä on vakiova-

rusteena. 

 Käyttö- ja hallintalaitteet
 Noukinvaunusarjoissa JUMBO vakiovarusteisiin kuuluu Power Control -ohjausyksikkö. 

 Kaikkia automatiikkatoimintoja voidaan ohjata suoraan ohjausyksiköstä. Siinä näytetään 

myös virheilmoitukset ja tietojenkeruu on yhdistetty siihen.

  Automaattitoiminnot tekevät käytöstä yksinkertaisen.

 Ergonominen näppäimistö

 Vakiona taustavalolliset näppäimet

 Online Demoversion: www.poettinger.at/powercontrol 

ISOBUS toiminnot

Voit käyttää ISOBUS-ohjelmia muihin käyttötarkoituksiin kuten passiiviohjatun akseliston no-

peudesta riippuvaan ohjaukseen, momenttiriippuviin kuormaus- ja purkuohjauksiin. Yhdistetty 

diagnostiikkatoiminto ja virheraportointi nopeuttavat ongelmien ratkaisua.

 Täyttöautoma-
tiikka

 Purkuautomatiikka 
 kaikki toiminnot

Seis
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ISO CONTROL

 CCI 100 – 100 % ISOBUS 
Huippuluokan käyttömukavuus, pääte joka tekee kaiken.

Power Control -päätteen ominaisuuksien lisäksi, tämä pääte mahdollistaa valmistajasta 

riippumatta kaikkien ISOBUS-koneiden ohjauksen.

 Laadukas 8.4SDSq TFT värinäyttö

 Taustavalolliset kosketusnäppäimet

 Kosketusnäyttö

 12 toimintonäppäintä

 USB-liitäntä

 Kameran kiinnitys M 12x1

 Momenttianturi automaattikuormauksen ohjaukseen.  Nopea ja tarkka hienosäätö erilaisille re-

hun ominaisuuksille ajajan istuimelta.

 Passiiviohjatun akselin lukko ajonopeudesta riippuen ja peruutettaessa.
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 Ajomukavuutta 31 t kokonaispainoon asti Suuremmat kuormausmäärät 

ja kohonneet kuljetusnopeu-

det edellyttävät vankkoja ja 

maanpintaa säästäviä akselis-

toja. Pöttinger on perehtynyt 

aihealueeseen perusteellisesti; 

tukipinnoiltaan suuret pyö-

rät, kolmen akselin Tridem-

akselisto ja ainutlaatuinen 

8-pyöräinen akselisto ovat 

vastauksia näihin vaatimuksiin.

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

Neljän pyörän paineilmajarrut on varustettu ALB-säätimellä (automaattinen kuormituksesta riippu-

vainen jarruvoiman säädin), ja se mahdollistaa turvallisen jarrutuksen myös suurilla ajonopeuksilla 

ja suurilla kuormamäärillä. Voidaan haluttaessa varustaa myös ABS-jarruilla.

Maakohtaisesti voidaan toimittaa myös hydraulisilla jarruilla varustettuna.
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Paraboliset lehtijouset 22 t kokonaispainoon asti

 Paraabelijousissa on suuri jousien tukiväli ja keinulevy korkeu-

den tasaamiseen. Täydelliset jousitusominaisuudet siilolla ja ta-

sainen kulku pellolla ja tiellä. Vakaat pitkittäisohjaustangot huo-

lehtivat jarrutusvoimista ja akseliohjauksesta.

Passiiviohjattu taka-akseli vakiona, aktiiviohjattu ja lukkiutumat-

tomat jarrut lisävarusteena.

 

Vakaustangolla varustetut paraboliset lehtijouset 22 t koko-

naispainoon asti

Paraabelijousissa on suuri jousien tukiväli ja keinulevy korkeuden 

tasaamiseen. Täydelliset jousitusominaisuudet siilolla ja tasainen 

kulku pellolla ja tiellä. Vakaat pitkittäisohjaustangot huolehtivat 

jarrutusvoimista ja akseliohjauksesta.

 Vakaustangolla varustettujen parabolisten lehtijousien ja 

suuren akselin ja jousen välin etuna on suurempi vakavuus 

rinteessä.

Passiiviohjattu taka-akseli vakiona, aktiiviohjattu ja lukkiutumat-

tomat jarrut lisävarusteena.

Kaasunestejousitus 24 t kokonaispainoon asti rekkatyyppi-

sessä passiiviohjattu taka-akselistossa (jossa 410 x 180 mm 

jarrupalat)

Ihanteelliset jousto-ominaisuudet siilolla ja tasainen kulku pellol-

la ja tiellä. Vakaat pitkittäisohjaustangot huolehtivat jarrutusvoi-

mista ja akseliohjauksesta.

Passiiviohjattu taka-akseli vakiona, aktiiviohjattu ja lukkiutumat-

tomat jarrut lisävarusteena.

 Jousien suuri keskinäinen etäisyys – 1200 mm – lisää vakautta 

rinteessä.

Suuri ajomukavuus tiellä ja sen ulkopuolella. Suuresta poikittais-

kiertojäykkyydestä johtuen erinomainen vakavuus rinteissä kor-

keasta painopisteestä huolimatta.

Suuri akselien maavara 270 mm vaativille alustoille ja huonoille 

teille.

Ihanteelliset jarrutusominaisuudet tasaisesta akselikuormasta 

johtuen.

   8-pyöräinen alusta – täydellistä pinnan suojelua 22 t koko-

naispainoon asti.

 Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisessa akselistossa pyörät ovat 

akseleissa pareittain ja ne on kiinnitetty erillisiin tukivarsiin. Taa-

empi akselipari on vapaasti ohjautuva, mikä säästää pyöriä sekä 

pellon pintakerrosta. Hydraulinen vakain ja patentoitu heiluri-

vaste huolehtivat optimaalisesta paineen jakautumisesta. Näin 

parannetaan tuntuvasti sopivuutta kaltevilla pinnoilla työskente-

lyyn.

Hydraulijousitus parantaa ajomukavuutta, paineilma- tai hyd-

raulitoimiset jarrut takaavat myös suurilla ajonopeuksilla hyvän 

jarrutustehon. 

26,5 tuuman renkaista huolimatta sullojaroottori on kevyempi 

pienemmän alustakorkeuden ansiosta.
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Alusta, akselit, 
 renkaat

 JUMBO
Suurin sallittu kokonaispaino 

 vetoaisamalleille 6010 L / D 6610 L / D

2 t 3 t 4 t

Lehtijousitettu alusta 20 t 21 t 22 t  

Vakaustangolla ja lehtijousilla varustettu alusta 20 t 21 t 22 t

Kaasunestejousituksella varustettu alusta 22 t 23 t 24 t –

Kaasunestejousituksella varustettu kolmiakselinen alusta – – 31 t – –

Hydraulijousituksella varustettu 8-pyöräinen alusta 20 / 22 t 21 / 23 t 22 / 24 t

K80 pallokytky 

Aktiiviohjattu akseli ja K80 pallokytky 

Lukkiutumattomat ilmajarrut

Renkaat
lehtijousitetulla ja kaasunestejousite-
tulle alustalle 

600/50R22,5

710/45R22,5

710/50R26,5

800/45R26,5

Tiedot eivät ole sitovia, varusteet vaihtelevat maakohtaisesti. = Vakiovaruste, = Lisäv



2929

JUMBO combiline

210 L / D 8010 L 10010 L

Suurin sallittu kokonaispai-

no vetoaisamalleille 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 – –

– –

= Vakiovaruste, = Lisävaruste

Tasainen pieni  pintapaine 
 Tridem -akselistolla.
Kaasunestejousitettu aktiiviohjattu kolmoisakselisto, jonka suurin sallittu kokonaispaino on 31 t.

 Pöttingerin Tridem -akselisto jakaa suuren kuormituksen suurelle pinta-alalle, jolloin 

pintapaine pysyy vähäisenä. 

 Seuraa traktoria rinteessä ja aumalla.

  Erityinen yksityiskohta on akselien suuri kevennysjärjesvelmä. 

 Hydropneumaattinen jousitus mahdollistaa akseleille 270 mm:n suuruisen heiluriliikkeen.

 Näin akselien kuormitus voidaan jakaa tasaisesti. 

 Vaunu on sivusuunnassa vakaa ja kulkee tasaisemmin – ohjaus on sivuista riippumaton. 

 Tutkimukset osoittavat, että näin säästyy myös polttoainetta. Akselien kevennysjärjestelmä saa 

aikaan myös jarrujen tasaisemman kulumisen kaikilla akseleilla.
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 Ausstattungen
JUMBO JUMBO combiline

6010 6610 7210 8010 10010 6010  6610 7210  10010

Korkea vetoaisa, aisapaino 2,0 t – – – – –

Matala vetoaisa, aisapaino 2,0 t – – – – –

Matala vetoaisa, aisapaino 3,0 t – –

Matala vetoaisa, aisapaino 4,0 t

= Vakiovaruste, = Lisävaruste

JUMBO 

Metalliset kattoprofi ilit

JUMBO L-peräportti

Large

JUMBO combiline Taittu-

va kanavasuojus

JUMBO combiline 

 „vaunu täynnä“ -anturi

 JUMBO  Tilavuus  Tilavuus DIN
 Tilavuus DIN

 renkaat 26,5"
 Noukin Teräpalkki  Pohjakorkeus

6010 L 60 m3 35,0 m³ 33,5 m³

 Noukkimen 

leveys

2,0 m

 Noukkimen 

 leveys DIN

1,9 m

 45 terää 

 Terien etäisyys 

34 mm

1460 mm

(26,5" kanssa

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) m

 JUMBO combiline

6010 L 60 m3 33,8 m3

 Noukkimen 

leveys

2,0 m

 Noukkimen 

 leveys DIN

1,9 m

 45 terää 

 Terien etäisyys 

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) m

Kaikki tiedot 22.5" vakiorenkain

 Tekniset tiedot

ISOBUS-pääte ja

ohjaussauva

ISOBUS-vääntömoment-

tianturi

autocut 

teroitusjärjestelmä
Liankaavin silppuriin

Hydraulinen noukkime

kevennys
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JUMBO JUMBO combiline

6010 6610 7210 8010 10010 6010  6610 7210  10010

Pohjakuljettimen ketjut 4 4 4 4 4 4 4 6 6

Pohjakuljettimen vaihteet 1 1 1 1 2 1 1 2 2

 Pohjakuljettimen kaksivaihevaihteisto

Metalliset kattoprofi ilit – – – –

= Vakiovaruste, = Lisävaruste

Kuormaustila  Pituus  Leveys  Korkeus Tyhjäpaino
Sallittu kokonais-

paino

Sallittu kokonais-

paino

470 x 2300 mm 9250 mm
2550 mm

3980 mm

8500 kg
20000 kg 22000 kg

220 x 2300 mm 9720 mm 8950 kg

50 x 2300 mm 9930 mm
2550 mm 3980 mm

8750 kg
20000 kg 22000 kg

900 x 2300 mm 10400 mm 9200 kg

830 x 2300 mm 10600 mm
2550 mm 3980 mm

9000 kg
20000 kg 31000 kg

580 x 2300 mm 11070 mm 9450 kg

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

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

(mit 26,5")

550 x 2300 mm
9460 mm 2570 mm

3765 mm

(3885 mm)

8990 kg
21000 kg 24000 kg

270 x 2300 mm 9540 kg 

235 x 2300 mm
10140 mm 2810 mm

3830 mm

(3930 mm)

9150 kg
21000 kg 24000 kg

955 x 2300 mm 9700 kg 

920 x 2300 mm
10820 mm 2810 mm

3880 mm 

(3990 mm)

10600 kg 
23000 kg 31000 kg

640 x 2300 mm 11150 kg 

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

Tiedot eivät ole sitovia, 

varusteet vaihtelevat 

maakohtaisesti.

Vetokuulakytkentä
Tridem-akseliston nosto-

akseli
Kolmas purkukela Punnitusjärjestelmä 

Muita lisävarusteita 

JUMBO

 Nivelakseli 1 3/4", 20-urainen

Nivelakseli 1 3/8", 21-urainen

Nivelakseli 8x32x38 8-osainen

Hydraulijarrujen hätäventtiili

L-mallin takaportin lisälevy

Pohjakuljettimen takakatkaisin (L-malli)

 Heijastinlevyt ja äärivalot

Muita lisävarusteita

JUMBO combiline

 Nivelakseli 1 3/4", 20-urainen

Nivelakseli 1 3/8", 21-urainen

Nivelakseli 8x32x38 8-osainen

Hydraulijarrujen hätäventtiili

 Heijastinlevyt ja äärivalot
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Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
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Puhelin +43 (0) 7248/600-0
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Konefarmi OY
Mr. Olli Rauhala
Kärsämäentie 47
20360 Turku
Tel.: +358 (0) 42 49 00 11
Mobile: +358 40 182 7008
E-mail: olli.rauhala@konefarmi.fi 
www.konefarmi.fi 

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!


