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Silppuri 16 terällä
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Noukkimen leveys 2,05 m, lisävarusteena 2,30 m
SELECT CONTROL -hallintalaite
IMPRESS PRO -mallit
Silppuri 32 terällä
PTO nopeus 1000 rpm
Noukkimen leveys 2,30 m
POWER CONTROL -hallintalaite
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Kaikille rehulaaduille
Tämä kone toimii kaikissa olosuhteissa, olipa
sitten kuivaa tai märkää, paalattavana heinää tai
säilörehua.

Erinomainen silpun pituus
32-teräisellä silppurilla.
Täydellinen maanpinnanseuranta ja puhtaasti
noukittu rehu useilla eri silpunpituuksilla.

Luotettavuus
LIFTUP roottoritekniikka virtaviivaisella rehun
kulkeutumisella. Paalin aloitus onnistuu
varmasti.

Mukavuus
Turvallinen huolto koneen sivulta ilman tarvetta
mennä paalikammion sisäpuolelle.

Lisätietoa netistä:
impress.poettinger.at
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Sivulle vedettävä EASY MOVE
-teräpalkki
LIFTUP-roottori
Kelluva noukin
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Hyöty 1

Monipuoliseen
käyttöön

Maataloustuotannossa tarvitaan varmuutta. Paalaus onnistuu
riippumatta siitä, sataako vai paistaako, tai onko korjattavana lehtevää
säilörehua vai olkea. Koneen toimivuus on PÖTTINGER-pyöröpaalainten
tärkein ominaisuus.
Kaikkiin olosuhteisiin
Paalin aloitus onnistuu varmasti vaikka max. 32 terää on käytössä:
nn märissä ja kuivissa olosuhteissa
nn oljella, heinällä ja säilörehulla
nn yksi kone kaikkiin olosuhteisiin
Erittäin suuri suorituskyky
Erinomainen suorityskyky saavutetaan kaikissa olosuhteissa:
nn kaikkissa suunnissa liikkuva noukin maksimaaliseen noukintatehoon
nn innovatiivinen LIFTUP-roottori mahdollistaa ennennäkemättömän
sullontatehon
nn pohjaluukku voidaan laskea alas tukosten irrottamiseksi
3-osainen ytimenmuodostus muuttuvakammioisissa malleissa
Tiivistyspaine voidaan säätää kolmivaiheiseksi.
nn 6 esivalintavaihtoehtoa valittavissa oljelle, heinälle ja säilörehulle
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Hyöty 2

Paras silpun laatu

Ennennäkemättömän tasainen silpun laatu helpottaa rehun ja oljen
jatkokäsittelyä. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista saada
pyöröpaaleihin noukinvaunuluokan silpun laatu.
Ainutlaatuinen 36 mm silpun pituus
Erittäin lyhyt 36 mm teoreettinen silpun pituus on ensimmäistä kertaa
saatavilla pyöröpaalaimeen, mikä mahdollistaa ennennäkemättömän
tiiviit paalit.
nn
nn
nn
nn
nn
nn

15 % tiiviimmät paalit, kun terämäärä nostetaan 16 terästä 32 terään
vähentää paalien varastoinnin tilatarvetta
vähemmän paalien siirtelyä
alhaisemmat kuljetuskustannukset
pienemmät paalauskustannukset verkon- ja muovinsäästön ansiota
paras rehun laatu pienemmillä kustannuksilla

Lyhyen silpun vaikutus säilörehun tuotannossa
nn Tiiviimmät ja painavammat paalit – parantunut käymisprosessi
nn Tasainen paalin tiiviys – paali kestää paremmin varastointia
nn Helpompi paalin halkaisu
nn Nopeampi sekoitus apevaunussa
nn Pienempi apevaunun tehovaatimus
Lyhyen silpun vaikutus oljella
nn Erillistä silppuamista ei tarvita – kustannussäästöt
nn Optimaalinen korren katkaisu – suurempi huokoisuus
nn Ei myöhemmästä silppuamisesta aiheutuvaa pölyämistä
nn 20 % pienempi tehontarve verrattuna paalisilppuriin
nn Ihanteellinen silpun pituus aperuokinnassa
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Maanpinnanseuranta ja noukinta
Ainutlaatuinen kelluva noukin 120 mm liikevaralla.
nn Erinomainen noukintateho kaikilla ajonopeuksilla
nn Luotettava noukinta kaikilla rehulaaduilla kaikissa olosuhteissa
nn Paras maanpinnanseuranta
nn Puhdas ja laadukas rehu
Tasainen silpun pituus
nn terien erillissuojaus varmistaa tasaisen silpun pituuden
nn TWIN BLADE -käännettävät terät
nn varaterät aina mukana
nn kaksinkertainen käyttöikä – silpun laatu varmistetaan pitkänäkin
päivänä
Paalin laatu
Edistyksellinen LIFTUP-roottori mahdollistaa ennennäkemättömän
suuren sullontatehon syöttäen rehumassan tasaisesti koko paalikammion
leveydeltä. Se vähentää kuljettajan tarvetta paalin muotoiluun
epäsymmetrisellä ajolla. Tuloksena on parempi ajomukavuus ja
ryhdikkäät paalit.
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Hyödyt 3 & 4

Luotettavuus
& mukavuus

Asiakkaat ovat tottuneet luottamaan koneisiimme. Innovatiivinen
tekniikkamme tekee paalaustyöstä entistä kevyempää. Varmatoimiset
ratkaisut mahdollistavat toimintavarmuuden kaikissa olosuhteissa ja
kaikilla rehulaaduilla.
Toimintavarmuus
nn Varma toiminta kaikilla rehulaaduissa kaikissa olosuhteissa
nn Luotettava paalin aloitus myös täydellä terämäärällä johtuen paalin
ulkokehän suuntaisesta rehunsyötöstä paalikammioon
Vähäisempi rehun likaantuminen
Vähemmän varisevaa materiaalia tasaisen rehunkulun ansiosta
nn variseva materiaali palautuu rehuvirtaan
nn multakokkareet eivät päädy yhtä helposti paaliin, koska sulloja
sijaitsee noukkimen yläpuolella
nn teräkohtainen NONSTOP-teräsuojaus
nn Terien suojausjärjestelmä pysyy puhtaana ja siten toimintavarmana
Autoteollisuudesta tuttu maalauksen laatu ja viimeistely
PÖTTINGER käyttää maalauslinjastollaan jauhemaalaustekniikka.
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
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Ympäristöystävällinen maalaustapa
Ei käytetä liuottimia
Suuri elastisuus ja erittäin kestävä
Ei halkeile vääntymisen johdosta
Hyvä korroosiosuoja
Kaikki ontelot ovat maalattuja
Erinomainen UV-kestävyys

Maatalous tarvitsee kestäviä ratkaisuja. Voimme omalta osaltamme
helpottaa maanviljelijöiden ja urakoitsijoiden työn sujumista. Teemme sen
tuottamalla toimivia ja kestäviä maatalouskoneita. IMPRESSpyöröpaalain on osoitus siitä, miten suorituskyky ja käyttömukavuus
kulkevat käsi kädessä.
Käyttömukavuus
Erittäin helppohuoltoinen:
nn Teräpalkin huolto ergonomisessa asennossa
nn Teräpalkin huolto koneen sivussa
nn Turvallisuus huomioitu kaikissa työvaiheissa
Suoremmat ajolinjat
nn Rehumassa kulkeutuu paalikammioon täydeltä leveydeltä, minkä
ansiosta tarve ajaa karhon sivussa vähenee
nn Vähäisempi kuljettajan rasittuminen
nn Oikeanmuotoiset paalit
Terämäärän esivalinta
nn Patentoitu terämäärän vaihto
nn Joustava terämäärän valinta (0-16 / 16 / 32 terää)
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Tekniset yksityiskohdat

Noukin

Erittäin suuritehoinen noukin
Hallittu rehun noukinta
MASTER-mallissa noukin on 2,05 m leveä ja PRO-mallissa 2,30 m leveä.
Noukkimessa on teräksiset piikkien ohjausradat molemmissa päissä.
Noukinpiikit kulkevat maata vasten ollessaan hieman laahaavassa
asennossa, minkä ansiosta riski mullan nousemisesta rehuun vähenee.
Siten saavutetaan paras mahdollinen rehun laatu ilman kompromisseja.
Noukinpiikit syöttävät rehun syvälle roottorin nieluun.
Noukkimen alhaisen pyörimisnopeuden ansiosta karhoa ei kammata
auki, vaan siirretään hallitusti roottorille tehokkaan silppuamisen
aikaansaamiseksi.
Noukkimen viisi piikkiriviä nostavat karhon tehokkaasti suurillakin
ajonopeuksilla ja vaikeissa korjuuoloissa.
nn Noukkimen kannatinpyörät on helppo säätää
nn Monipuoliset noukkimen säädöt oljen paalaukseen
nn 200 mm karhorulla sekä noukkimen ohjaintangot muodostavat
rehusta tiivin patjan, joka kulkeutuu ongelmitta silppurille

Kaksi noukkimen leveyttä
IMPRESS MASTER
Vakiona 2,05 m kiinteillä kannatinpyörillä. Lisävarusteena 2,30 m
ohjautuvilla kannatinpyörillä.
IMPRESS PRO
2,30 m ohjautuvilla kannatinpyörillä.
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Paras maanpinnanseuranta
Puhdas rehu

R

PÖTTINGE

PATENT

Keinuntapiste noukkimen keskilinjalla sekä kaksi nivellettyä
kannatinvartta mahdollistavat noukkimen täydellisen mukautumisen
maanpinnan muotoihin sekä peräti 120 mm keinuntavaran.
Noukkimen kannatinpyörät sijaitsevat samalla linjalla piikkien kanssa
parantaen noukintatarkkuutta.
120 mm keinuntavara

Hallittu rehun kulku roottorille
Karhorulla ja ohjaintangot muodostavat karhosta tiiviin maton, minkä
ansiosta rehu kulkeutuu roottorille ilman ongelmia vaikeissakin
olosuhteissa.
Kierukat noukkimen molemmissa reunoissa varmistavat optimaalisen
rehun syötön, erityisesti kuivalla rehulla. Harkittujen yksityiskohtien
ansiosta noukintateho on erittäin vakuuttava.

13

Tekniset
yksityiskohdat

LIFTUP-roottori

Tekniikan etulinjassa
Työmme on vastata haasteisiin, joita sinä kohtaat pellolla päivittäin.
Tangenttiaalinen rehun syöttö
Rehu syötetään kammioon tengentin, eli paalin ulkokehän suuntaisesti.
Paalin aloitus on erittäin hallittu ja varma kaikissa olosuhteissa. Yhdellä
koneella voidaan suorittaa kaikki paalaustyöt.
Patentoitu spiraalimuoto
Rehu syötetään paalikammioon täydeltä leveydeltä. Sen ansiosta tarve
ajaa karhon sivussa vähenee huomattavasti.

R

PÖTTINGE

PATENT

32 terää

Sivulle vedettävä EASY MOVE -teräpalkki
Maataloudessa tarvitaan toimivia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, josta on
hyvänä esimerkkina LIFTUP-roottorin yläpuolelle sijoitettu teräpalkki.
Yläpuolisen asennuksen johdosta silppuri pysyy puhtaampana parantaen
toimintavarmuutta.
Ulosvedettävä teräpalkki on erittäin helppo ja mukava huoltaa. Mitä
enemmän teriä, sitä tärkeämpää huollon sujuvuus on.
Huoltoystävällinen
IMPRESS-paalaimissa huollon sujuvuuteen on kiinnitetty erityishuomiota.
Hyvänä esimerkkinä on käännettävät TWIN BLADE -terät, joissa on
tuplasti pidempi käyttöikä. Niiden ansiosta teriä ei tarvitse viedä
terotukseen kesken työpäivän.

16 terää
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Ainutlaatuinen rehun kulku paalikammioon
Uusi ajatusmalli rehun siirrosta paalikammioon tuo useita etuja.
Rehumatto syötetään kammioon ihanteellisessa kulmassa paalin
ulkokehän, eli tangentin suunnassa.
Pitkä syöttökanava tekee syötettävästä rehumatosta tasalaatuisemman.
Sen ansiosta paalista tulee erittäin hyvän muotoinen, joka kestää useita
nostamiskertoja.
nn Rehun kulku paalikammioon tangentin suunnassa
nn Kaksi aloitustelaa nielun ylä- ja alapuolella
nn Halkaisijaltaan 650 mm roottorissa on 7 spiraalimuotoon asetettua
sormiriviä
nn Roottorin molemmissa päissä on itsekeskittyvät kuulalaakerit

R

PÖTTINGE

PATENT

Takaisinsyöttötela
Telojen välistä variseva materiaali syötetään takaisinsyöttötelan (1)
toimesta takaisin rehuvirtaan. Sen merkitys kasvaa erityisesti suurella
terämäärällä ajettaessa. Tuloksena on erinomainen silpunlaatu erittäin
pienillä korjuutappioilla.
nn Variseva rehu syötetään takaisin rehuvirtaan(2).
2

1
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Tekniset
yksityiskohdat

FLEXCUT 32

A
B

Roottorin yläpuolelle sijoitettu
silppuri

R

PÖTTINGE

PATENT

IMPRESS PRO -mallilla on mahdollista saavuttaa
noukinvaunutason silpunlaatu 36 mm silpunpituudella.
Uusi FLEXCUT 32 -silppuri sisältää 32 kpl TWIN BLADE -kääntöteriä,
jotka tuottavat 36 mm teoreettisen silpunpituuden koko roottorin
leveydeltä.
PÖTTINGER on maailman johtava noukinvaunujen valmistaja. Nyt
noukinvaunuluokan silpunlaatu on ensimmäistä kertaa onnistuttu
tuomaan myös pyöröpaalaimeen. Erinomainen silpun laatu säilörehulle,
heinälle ja oljelle!
IMPRESS MASTER -mallit 16 terää,
teräväli 72 mm

1

IMPRESS-silppurin edut
nn teräkohtainen NONSTOP-teräsuojaus
nn Mahdollisuus eri terämäärien käyttöön tuo joustavuutta
nn TWIN BLADE -kääntöterät – tuplaa käyttöiän, varaterät aina mukana.
Terät ovat karkaistua työkaluterästä ja niiden sahanteräreuna varmistaa
tarkan leikkuun.
R

PÖTTINGE

PATENT

Avattava sullontakanava
Tukoksen sattuessa silppurikanava voidaan avata, minkä ansiosta
tukokset saadaan purettua vaivattomasti (1). Siten työn keskeytykset
saadaan minimoitua.
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Roottorin yläpuolinen silppurikoneisto
Silppurivaihtoehdot
PRO
0 – 16 / 16 / 32 terää
MASTER 0 – 16 / 16 terää
Teriä voidaan valita monipuolisesti erilaisen silppuamistuloksen
aikaansaamiseksi. Valittu terämäärä aktivoituu kun terät käännetään
silppuamisasentoon.
Terät akselilla A ja B voidaan kääntää sisään tai ulos.

Patentoitu terämäärän vaihto
1. Terien lukumäärä teräpalkissa
PRO
0 – 16 terää
MASTER 0 – 16 terää

R

PÖTTINGE

PATENT

Haluttu terämäärä teräryhmille A ja B aktivoidaan mekaanisella kahvalla.
2. Akseli A
PRO
0 – 16 terää
MASTER 0 – 8 terää
3. Akseli B
PRO
16 terää
MASTER 0 – 8 terää
A
B
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Tekniset
yksityiskohdat

EASY MOVE
-sivulle vedettävä
teräpalkki
R

PÖTTINGE

PATENT

EASY MOVE on nyt saatavilla myös
pyöröpaalaimeen
IMPRESS-pyöröpaalaimissa on vakiovarusteena EASY MOVE -sivulle
vedettävä teräpalkki, jolla teräpalkki saadaan vedettyä koneen
sivulle. Sen ansiosta terien huolto on miellyttävää ja nopeaa. Huolto
voidaan suorittaa ergonomisesti ja turvallisesti koneen ulkopuolella. Mitä
suurempi terämäärä, sitä tärkeämpää huollon sujuvuus on. PÖTTINGER
IMPRESS tarjoaa erittäin vaivatonta ja miellyttävää huoltoa.
IMPRESS-paalaimen huolto on helppoa
nn laske noukin alas ja käännä terät hydraulisesti ulos sullontakanavasta
nn irrota hydraulisylinteri ja vedä teräpalkki koneen sivulle
nn käännä teräakselia, jolloin teräpalkki lukittuu uloinpaan asentoonsa ja
samalla terät vapautuvat pidikkeistään
Turvallinen, helppo ja nopea
nn terät voidaan kääntää tai korvata uusilla
nn käännä teräakselia terien lukitsemiseksi paikoilleen. Teräpalkki
voidaan työntää takaisin sisään
nn Kiinnitä hydraulisylinteri ja käännä terät hydraulisesti takaisin
sullontakanavaan – homma hoidettu!
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Verkkosidonta

R

PÖTTINGE

PATENT

Paali sidotaan tiukasti halutulla verkon kierrosmäärällä.
Sidontajärjestelmä sisältää useita ainutlaatuisia yksityiskohtia. Verkko
syötetään paalikammioon syöttölevyn avulla.
Syöttölevyn siirtyessä paalikammioon verkon jarru on pois päältä. Heti
kun verkko tarttuu paaliin jarru kytkeytyy päälle mahdollistaen tiukan
sidonnan alusta alkaen.
nn verkon maksimileveys 1,30 m, rullan halkaisija 310 mm
nn vararullatelineet sijaitsevat sivusuojien sisällä koneen molemmilla
puolilla
Verkkorullan vaihto
Verkkorullan vaihto käy kätevästi koneen sivulta.
IMPRESS MASTER
Käytä verkkosidontaa joko manuaalisesti tai automaatilla.
Sidontajärjestelmä mukautuu paalikoon mukaan.
IMPRESS PRO
nn Käytä verkkosidontaa joko manuaalisesti tai automaatilla.
Sidontajärjestelmä mukautuu paalikoon mukaan
nn Automaattinen ISO-järjestelmä nopeudesta riippuvaiseen sidonnnan
aloitukseen ja säädettävään viiveeseen
Automaattinen noukkimen nosto
"Paali valmis" -signaalin tultua noukin nousee automaattisesti ylös.
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Tekniset
yksityiskohdat

Vetoaisa & alusta
Huolto
R

PÖTTINGE

Erittäin varmatoiminen

PATENT

Asiakkaamme luottavat kykyymme valmistaa toimintavarmoja koneita.
Paalikammiossa on kaksi aloitustelaa ylä- ja alapuolella, mikä
varmistaa onnistuneen paalin aloituksen kaikissa olosuhteissa. Kaikki
paalikammion telat on mitoitettu kestämään maksimaalinen rasitus ja
siten tuottamaan pitkä käyttöikä.
Vetoaisa
Vetoaisan optimaalinen korkeus voidaan asettaa portaattomasti kahden
vanttiruuvin avulla. Vetoaisaan on saatavilla lisävarusteena myös
kuulavetolaite.
nn Hydrauliletkut ja johdot pysyvät hyvässä järjestyksessä
letkunkannattimen ansiosta
nn Helppokäyttöinen seisontajalka helpottaa koneen kytkentää ja
irrotusta
Ilma- tai hydrauliset jarrut
Paalaimen jarrut parantavat koneen hallittavuutta maantiellä sekä jyrkissä
rinteissä.
Rengastus olosuhteiden mukaan
MASTER-mallissa vakiona: 380/55-17
Lisävarusteena: 500/50-17, 520/50R17, 500/60R22.5, 620/40R22.5
PRO-mallissa vakiona: 500/50-17
Lisävarusteena: 520/50R17, 500/60R22.5, 620/40R22.5
Tandem-akseli
Lisävarusteena saatava tandem-akseli tasoittaa koneen kulkua pellolla ja
maantiellä. Rengastus 380/55-17, 500/50-17, 520/50R17
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Helppo huoltaa
2

Ketjujen automaattivoitelu helpottaa päivittäistä huoltoa ja varmistaa
koneen pitkän käyttöiän.

1

MASTER-mallit
2

nn Ketjujen automaattivoitelu (1)
nn Paalikammion telojen sekä hihnan laakereiden voitelunipat on koottu
kätevästi riviin koneen sivulle (2)
PRO-mallit
nn Ketjujen automaattivoitelu (1)
nn Progressiivinen telojen laakereiden voitelu
nn Automaattivoitelu lisävarusteena (3)

1

3

Helppokäyttöinen
Automaattinen paalikammion aukaisu
Paalin valmistuttua peräportti aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti (vaatii
paalinpotkaisijan).
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Kiinteäkammioiset
pyöröpaalaimet

IMPRESS 125 F MASTER / 125 F PRO
Paalin leveys 1,20 m, paalin halkaisija 1,25 m
Kiinteäkammioisissa F-malleissa on 18 kpl ketjuvetoisia teloja
tasalaatuisen, tiiviin paalin muodostamiseksi. Telat puristavat paalia
tiukemmaksi, kunnes peräportissa oleva sensori ilmoittaa ohjainlaitteesta
säädetyn paineen saavutetuksi. Sidonta alkaa automaattisesti, tai
halutessa manuaalisesti asetuksista riippuen.
Etummaiset seitsemän telaa varmistavat paalin pyörimisen kaikissa
olosuhteissa, myös oljella.
2
3

1
1

nn Kaksi aloitustelaa nielun ylä- ja alapuolella (1)
nn Viisi puristustelaa kammion etuosassa 4,5 mm seinämäpaksuudella
muodostavat erittäin tiiviin paalin (2)
nn Kahdeksan peräportissa sijaitsevaa telaa 3,5 mm
seinämäpaksuudella huolehtivat paalin oikeasta muodosta. Peräportti
on mitoitettu kestämään tiiviimpien paalien muodostamisesta
aiheutuvat rasitukset (3)
nn Erittäin järeät itsekeskittyvät laakerit 50 mm halkaisijalla
Kaikki telat ovat halkaisijaltaan yhtä suuria, minkä ansiosta paalit
muodostuvat tiiviiksi ja tasalaatuisiksi.
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Muuttuvakammioiset
pyöröpaalaimet

IMPRESS 155 V MASTER, IMPRESS 155 V PRO
Paalin leveys 1,20 m, paalin halkaisija 0,80 – 1,55 m
IMPRESS 185 V MASTER, IMPRESS 185 V PRO
Paalin leveys 1,20 m, paalin halkaisija 0,90 – 1,85 m
Varmatoiminen ja monipuolinen
Muuttuvakammioisissa paalaimissa on kolme päättymätöntä hihnaa,
joiden puristuspainetta säädetään hydraulisesti. Tiiviyttä voidaan
joustavasti säätää paalattavan materiaalin mukaan. Kolme päättymätöntä
hihnaa varmistavat paalin pyörimisen kaikissa olosuhteissa, myös oljella.
3-vaiheinen ytimenmuodostus vakiona
Paalin ytimelle, keskiosalle ja uloimmalle osalle voidaan määrittää haluttu
tiiviys. Asetukset tehdään kätevästi ohjainlaitteesta.
Tällä koneella voidaan tehdä erilaisilla tiiviysasteilla erittäin hyvin
muotonsa pitäviä paaleja. Erityisesti kuivaa heinää tai olkea paalatessa
eri kerrosten tiiviydellä on merkitystä.
nn Hydraulinen peräportti, portaattomasti säädettävä paalin halkaisija
nn Kuusi esivalittavaa asetusta PRO-malleissa heinälle/oljelle/säilörehulle
nn Hihnojen teloissa on erillinen puhdistin, joka estää heinän
kietoutumisen telan ympäri
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Hallinta

SELECT CONTROL – sähköinen esivalinta
Vakiona MASTER-malleissa
nn Haluttu toiminto valitaan ohjainlaitteesta, jonka jälkeen se toteutetaan
hydraulivivulla
nn Korkealaatuinen 2-komponenttikotelo näytöllä
nn Kohotetut taustavalaistut näppäimet yökäyttöön
nn Magneettikiinnitys
nn Kokonais- ja lohkokohtainen laskuri
nn 3-vaiheinen paalinmuodostus
nn Merkkiääni ennen paalauksen aloitusta
nn Merkkiääni paalin valmistuttua
nn Näytössä hihnan kireys (V), tiivistyspaine (F), halkaisija,
sidontakierrosten määrä
nn Ajosuunnan näyttö
nn Automaattitoiminnot: automaattisidonta
nn Kuvakkeet noukkimelle, terille, silppurille ja sidonnalle
nn Paalin halkaisijan, sidontakierrosten määrän ja tiivistyspaineen säädöt
Hydrauliliitännät:
2 x kaksitoiminen ja
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POWER CONTROL – sähköinen hallintalaite
Vakiona IMPRESS PRO -malleissa
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Toiminnot voidaan suorittaa suoraan hallintalaitteesta
Korkealaatuinen 2-komponenttikotelo näytöllä
Neljä toimintonäppäintä lisälaitteille
Kohotetut taustavalaistut näppäimet yökäyttöön
Diagnostiikkajärjestelmä: vikakoodit
Imukuppikiinnitys
Kokonaispaalilaskuri ja kolme asiakaskohtaista laskuria
3-vaiheinen paalinmuodostus
Merkkiääni ennen paalauksen aloitusta
Merkkiääni paalin valmistuttua
Näytössä hihnan kireys (V), tiivistyspaine (F), halkaisija,
sidontakierrosten määrä
nn Kuvakkeet noukkimelle, silppurille, sullojan pohjalle, sidonnalle ja
automaattivoitelulle (lisävaruste)
nn Ajosuunnan näyttö
nn Automaattitoiminnot: Automaattisidonta, automaattinen peräportti
(vaaditaan paalinpotkaisin) ja noukin
n
kaikille automaattitoiminnoille –
1 nx Puoliautomaattitoiminnot
vapaa paluu
ainutlaatuinen ominaisuus
nn Paalin halkaisijan, sidontakierrosten määrän ja tiivistyspaineen säädöt
Hydrauliliitännät:
1 x kaksitoiminen ja
1 x vapaa paluu
1 x kuormantunteva (lisävaruste)
EXPERT 100 – CC1 100 ISOBUS
Yksi terminaali kaikille ISOBUS-koneille
lisävarusteena IMPRESS PRO
ISOBUS on maailmanlaajuinen standardi traktorin ja työkoneiden
väliseen kommunikointiin kuten myös tiedonsiirtoon näiden ajoneuvojen
välillä ja maataloustoimistojen ohjelmistoihin. PÖTTINGER CCI 100
ISOBUS-pääte ei vain tarjoa kaikkia POWER CONTROL -päätteen
toimintoja, vaan mahdollistaa lisäksi eri valmistajien ISOBUSyhteensopivien työkoneiden ammattimaisen käytön.
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Luja synteettinen kotelo
Korkealuokkainen 8.4" TFT-värikosketusnäyttö
Kuusi toimintonäppäintä vasemmalla ja oikealla (F1-F12)
Ympäristön valon anturi ja taustavalaistut toimintonäppäimet
Kokonaispaalilaskuri ja 20 asiakaskohtaista laskuria
USB-liitäntä ruututulostukseen ja päätteen lisäohjelmointiin
Kameran videoliitäntä M12x1-kameralle
AUX Joystick -yhteensopiva
Selauspyörä, jossa on varmistustoiminto suoraan syöttöön ja
asetusten säätöön.
nn Muut ISOBUS-ominaisuudet:
nn ISO-automaattisidonta (vaaditaan nopeussignaali)

27

IMPRESS
Technische Daten
Bedienungen

Paalin halkaisija

IMPRESS 125 F
MASTER

IMPRESS 155 V
MASTER

IMPRESS 185 V
MASTER

1,25 m

0,80 – 1,55 m

0,90 – 1,85 m

Paalin leveys

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Tehontarve alkaen

80 hv

80 hv

80 hv

Vakio hallintajärjestelmä

SELECT CONTROL

SELECT CONTROL

SELECT CONTROL

Ulosoton nopeus

540 rpm

540 rpm

540 rpm

Noukkimen leveys

2,05 m

2,05 m

2,05 m

Noukkimen leveys, lisävaruste

2,30 m

2,30 m

2,30 m

Terien lukumäärä, max.

16

16

16

Teräväli

72 mm

72 mm

72 mm

Pituus

4657 mm

4897 mm

5107 mm

Noukkimen ulkoinen leveys 2,05 m

2620 mm

2620 mm

2620 mm

Noukkimen ulkoinen leveys 2,30 m, lisävaruste 2830 mm

2830 mm

2830 mm

Korkeus

2545 mm

2825 mm

3100 mm

Vakiorengastus

380/55-17

380/55-17

380/55-17

Paino vakiovarustein

4750 kg

4750 kg

4850 kg

IMPRESS 125 F
PRO

IMPRESS 155 V
PRO

IMPRESS 185 V
PRO

Paalin halkaisija

1,25 m

0,80 – 1,55 m

0,90 – 1,85 m

Paalin leveys

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Tehontarve alk.

100 hv

100 hv

100 hv

Vakio hallintajärjestelmä

POWER CONTROL

POWER CONTROL

POWER CONTROL

Ulosoton nopeus

1000 r/min

1000 r/min

1000 r/min

Noukkimen leveys

2,30 m

2,30 m

2,30 m

Terien lukumäärä, max.

32

32

32

Teräväli

36 mm

36 mm

36 mm

Pituus

4657 mm

4897 mm

5107 mm

Leveys

2830 mm

2830 mm

2830 mm

Korkeus

2545 mm

2825 mm

3100 mm

Vakiorengastus

500/50-17

500/50-17

500/50-17

Paino vakiovarustein

4850 kg

4850 kg

4950 kg
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MASTER lisävarusteet
Pyörivä vetosilmukka
Matala vetoaisa
Alavetoaisa kuulavetolaitteella
Noukin 2,30 m
Hydrauliset jarrut
Tandem-akseli
Renkaat 500/50-17
Renkaat 520/50R17
Renkaat 500/60R22.5
Renkaat 620/40R22.5
Paalinpotkaisin
Majakkavalo
PRO lisävarusteita
Pyörivä vetosilmukka
Matala vetoaisa
Alavetoaisa kuulavetolaitteella
Hydrauliset jarrut
Tandem-akseli
Renkaat 520/50R17
Renkaat 500/60R22.5
Renkaat 620/40R22.5
Kuormantunteva hydrauliikka (suositeltava)
CCI ISOBUS -terminaali
Automaattivoitelu
Paalinpotkaisin
Majakkavalo
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Käyttäjäkokemukset
Vakuuttuneet käyttäjät

Itävaltalaisviljelijä Berer on tyytyväinen silpun laatuun
"Silpun laatu on erittäin hyvä. Meillä on automaattinen
ruokintajärjestelmä, joka sekoittaa rehua kahdeksan kertaa päivässä
neljä minuuttia kerrallaan. Aiemmin paalit oli silputtu 14 terällä, jolloin
sekoitus kesti joka kerralla 2 minuuttia pidempään – päivässä siis
yhteensä 16 min pidempään. IMPRESS-paalaimen parempi silppu
säästää meillä aikaa ja sähköä."
Kustannustehokas ratkaisu saksalaiselle urakoitsijalle
Bernhard Bayer urakoi paalausta ja on sillä saralla erittäin kokenut pitkän
linjan ammattilainen: "Minulle hyvän silpunlaadun lisäksi olennaista on
tiivis ja painava paali. Silloin paalien käsittelyn ja varastotilan tarve
vähenee. Sillä on vaikutusta myös kuljetuskustannuksiin sekä verkon ja
muovin kulutukseen. Tämä on minulle kustannustehokkain ratkaisu."
Puolalaisviljelijä arvostaa huollon helppoutta
Suuren korjuutehon lisäksi Janusz Jelenkowski arvostaa terähuollon
vaivattomuutta: "Minulla korjuussa olevalla hehtaarimäärällä terien
huollon helppous ja turvallisuus on yksi avainasioista. Tämä yhdistettynä
asiantuntevaan huoltopalveluun, jonka PÖTTINGER tuottaa, tekee
IMPRESS-paalaimesta lyömättömän yhdistelmän."
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Katso lisää kuvia!
Lataa
ilmainen
sovellus

Skannaa
kuva

Korjuuteho ja silpun pituus ratkaisevat Ranskassa
Stéphane Simon on innoissaan uudesta paalaimestaan: "IMPRESS tuo
minulle joustavuutta korjuuseen, sillä paalaan paljon erilaisia rehulaatuja
sekä olkea. Noukin noukkiin rehut erittäin tehokkaasti ja 32-teräinen
silppuri mahdollistaa äärimmäisen tiiviit paalit. Pidän myös
automaattisesta peräportista, sillä se tehostaa paalaamista yllättävän
paljon."
Suurtila Tsekeissä
Kaikkien rehulaatujen korjuumahdollisuus sekä 36 mm silpun pituus
olivat ratkaisevia tekijöitä ZD Opařany -tilan paalainvalinnassa: "Paalin
tasalaatuisuun on kertakaikkiaan loistava. Paalit ovat kauttaaltaan tiiviitä
ja erinomaisen muotoisia. Paalit näyttävät kuin ne olisi sorvattu
muotoonsa, aivan täydellisiä! Sivulle vedettävä teräpalkki on erittäin
hyödyllinen ominaisuus, nyt kuljettajan on helppo vaihtaa terät kesken
päivän koneen sivulta, eikä koneen sisälle tarvitse mennä. Eikä se ole
vain turvallisempi, se säästää myös aikaa."
Italialaisyritys arvostaa monipuolisuutta
Maatalousyritys Boldini F.lli s.s. korjaa laaja-alaisesti monenlaisia
rehulaatuja, mitkä kaikki saadaan korjattua IMPRESS-paalaimella.
"Olemme melkeinpä yllättyneitä koneen korjuutehoon. Säilörehut, heinät,
oljet... kaikki sujuu ongelmitta IMPRESS-paalaimella."
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Löydä koneesi tiedot netistä.
Kaikki koneeseesi liittyvät tiedot
helposti - milloin vain - missä vain
Skannaa QR-koodi tyyppikilvestä älypuhelimellasi tai syötä koneen
sarjanumero osoitteessa www.poettinger.at/poetpro. Saat välittömästi
kaikki saatavilla olevat tiedot ulottuvillesi.
nn
nn
nn
nn

Käyttöohjekirja
Varustevaihtoehdot
Esitteet
Kuvat ja videot

PÖTTINGER varaosat
nn Maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto
nn Laaja vara- ja kulutusosien saatavuus
nn Alkuperäiset PÖTTINGER-varaosat tilattavissa internetistä kellon
ympäri

IMPRESS FI 0918

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Itävalta
p. +43 7248 600-0
Faksi +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

