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Osmi, deseti a dvanáctirotorové obraceče

Všechny informace jsou dostupné on-line!





Našimi obraceči budete unešeni!

Zemědělci požadují stále více obraceče s velkou výkonností.  

Při vývoji nových modelů si kladl PÖTTINGER následující cíle – 

stabilita, spolehlivost, šetrná manipulace s pící a čistá sklizeň. 

Perfecionismus s velkým důrazem na praktické použití dle 

podmínek – tak lze charakterizovat obraceče HIT. Stroje s novou 

konstrukcí rotorů Vám nyní nabízíme s pracovními záběry od 7,81 

do 13,20 m.

HIT 8.81 je profesionálním strojem splňujícím nejvyšší nároky 

uživatelů. Tažené obraceče HIT T v sobě kloubí vysokou výkonnost 

s inteligentní konstrukcí. 
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Čistá práce s rotory DYNATECH

Inovativní přístup naší firmy pro Vás – nová konstrukce rotoru. 

Unikátní zakřivená ramena zaručují kvalitní práci a rovnoměrný 

rozhoz. Vysoká pracovní rychlost a s tím spojená výkonnost je u 

obracečů HIT naprostou samozřejmostí. Neboť krmivo vysoké 

kvality získáte pouze rychlou sklizní. Máte zkušenosti se 

ztraceným prstem v krmivu? To je při práci s našimi stroji 

minulost. Obraceče HIT Vám dávají jistotu bezproblémové a 

kvalitní sklizně. 
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Jedinečná konstrukce rotorů a ramen

Zakřivený tvar ramen zmenšuje jejich zatížení. Tažené obracení umožňuje šetrnou 

manipulaci s obraceným materiálem. Rovnoměrné a vzdušné odkládání pokosu po celém 

záběru. Píce není zachycována na ramenech rotorů nebo na jiných částech obraceče.

Stabilní rotory DYNATECH pro 
všechny modely obracečů HIT

Možnost nastavení 2 úhlů sklonu 

prstů otočením podložky o 180° 

Dlouhodobě ověřené širokozáběrové obraceče HIT T

HEAVY DUTY – kvalitní rozhoz

 Nestejnoměrná délka prstů výrazně přispívá ke zvýšení jejich životnosti a ke zlepšení kvality 

rozhozu.

 Nastavitelná výška prstů je podstatným přínosem pro čistou sklizeň.

 Obraceče jsou osazeny větším množstvím rotorů s menšími průměry. HIT 8.81 s 5-ti rameny 

na rotoru. Obraceče s většími záběry jsou osazeny 6-ti rameny na rotoru.

Jistota s prsty HEAVY DUTY

 Šroubové uchycení prstů s možností nastavení úhlu prstů ve dvou polohách.

 Vydutý tvar opěrné podložky prstů podporuje jejich pohyblivost a funkčnost. 

 Vaše výhoda – životnost prstů se tím výrazně prodlužuje. Podložka plní současně i funkci 

pojistky proti ztrátě prstů. Ztráty prstů nejsou při obracení jen nepříjemné, nýbrž mohou být 

i nebezpečné pro zvířata a následné stroje. 

DYNATECH – čtyřikrát čisté

 Zvednutí – malý průměr rotorů pro delší okamžik dotyku prstů s pící a šetrnou manipulaci s ní

 Píce – pohyblivé uložení každého rotoru pro dokonalé kopírování nerovností

 Rozhoz – ideální nastavení rotoru pro rovnoměrné rozhození píce

 Stroj – originální konstrukce pro eliminaci zachytávání stébel na stroji
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Spolehlivost s dlouhou životností

Poddajná spojení a stabilní konstrukce představují požadavky 

praktických uživatelů. Uložení prstů pro minimální kontakt prstů s 

pozemkem pro minimalizaci znečištění krmiva. 
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Rotory jsou v každé poloze zcela 

pohyblivé 

Spojka Power

Spolehlivý pohon

 Jednoduché a dvojité klouby pro klidný pohon všech rotorů v každé poloze. 

 Spojka pro otočení vnějších rotorů o 180° pro snížení transportní šířky i výšky.

HIT kopíruje každou nerovnost 

Sklon rotorů nastavitelný bez nutnosti použití nářadí. Rychlé nastavení úhlu přestavením 

čepu ve třech polohách. Garance rovnoměrného a vzdušného rozhození píce.

Spolehlivé uchycení ramen

Lisované profilované rotory

Uzavřený pohon rotorů s mazací náplní. Stabilní uložení hřídele s velkou roztečí ložisek.

Profilované rotory (šířka 4 mm) pro přesné uchycení ramen prstů a spolehlivý přenos.  

Pevné šroubové spojení ramen s rotorem.
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Trvanlivost po dlouhé roky

Vždy si stojíme za kvalitou našich strojů. Masivní litinové a 

ocelové součástky, robustní klouby a nejvyšší kvalita laku mluví 

samy za sebe. Vysoká kvalita zpracování je zárukou dlouhé 

životnosti. Díky výrazným barvám a modernímu designu nadchnou 

obraceče i svým vzhledem. Vysoká hodnota stroje je zaručena i při 

následném odprodeji.
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Výkyvný modul se srdcovitou vodicí dráhou

 Nezávislý průjezd zatáčkou, protože obraceč jede ve stopě traktoru.

 Při zvednutí se stroj vyrovná do střední polohy. Ani při jízdě svahem nemůže sklouzávat a 

kopíruje stopu traktoru.

 Prodloužený otvor závěsu pro agregaci obraceče s čelním kopírovacím kolečkem s traktorem 

s pevným třetím bodem závěsu. 

 Sklopitelná klapka pro aretaci stroje v dopravní poloze.

 Praktický držák jednotlivých vedení a hřídele.

Polonesený obraceč HIT 8.91 T

HIT 8.81 / 8.91 s osmi rotory 

Pracovní záběry 7,81 nebo 8,86 m v závislosti na požadavcích a podmínkách sklizně.

HIT 8.81 je vhodným následným strojem pro žací stroje s pracovním záběrem 3,0 m.

Přednosti začínají krátkým závěsem

Obraceče od společnosti PÖTTINGER jsou známé svým krátkým závěsným modulem. Díky 

němu se těžiště přesune blíž k traktoru. Snížení potřebné výkonové třídy 

traktoru se současným zvýšením bezpečnosti nesených strojů při dopravě.

Srdcovitá vodící dráha

Vysoká výkonnost stroje s pracovním záběrem 8,86 m je zaručená i při agregaci s 

traktorem s malým výkonem motoru.

Obraceč s podvozkem pro dopravu je připojen do spodních ramen závěsu traktoru. HIT 8.91 

T s širokým podvozkem a s pneumatikami 260/70-15.3 pro bezpečnost při dopravě i při 

vyšších rychlostech. Hydraulické přestavení podvozku do pracovní nebo dopravní polohy. 

Středové rotory s pneumatikami 16 x 9,50-8. Osvětlení a výstražné tabulky patří k sériové 

výbavě stroje.

Podélný otvor pro využití s 

čelním kopírovacím kolečkem

3 polohy pro třetí bod 

závěsu

Tlumící vzpěry na obou stranách
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Garance kvalitního vedení

Kvalitní a čisté krmivo je nejdůležitějším cílem celé sklizně. Optimální 

pracovní poloha čelního kopírovacího kolečka je snadno a účelně 

nastavitelná. Ideální pro vedení prstů rotorů je čelní kolečko, které je 

připevněné na závěsu před prsty a reaguje včas na terénní 

nerovnosti. Výsledek – nižší podíl nečistot v krmivu znamená zdravější 

zvířata a větší užitkovost při výrobě mléka i masa.
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Čelní kopírovací kolečko pro ideální přizpůsobení povrchu a minimalizaci znečištění krmiva. 

Ideální pro vedení prstů rotorů je čelní kopírovací kolečko, které je připevněné na závěsu v 

blízkosti prstů. Čelní kopírovací kolečko vždy správně nastaví pracovní výšku prstů. 

S touto profesionální variantou lze dosáhnout vyšších pracovních rychlostí a i větší plošné 

výkonnosti. Využití čelního kopírovacího kolečka rovněž chrání porost a prodlužuje životnost 

prstů.

 Vhodné především při nasazení obraceče na nerovných a svažitých pozemcích.

 Montáž kolečka na pravé nebo levé straně závěsu. 

 

Pro nasazení na mokrých pozemcích

Středové pneumatiky obracečů HIT 8.81 a HIT 8.91 s rozměry 16 x 9,50-8. Velká nosnost 

pneumatik s minimalizovaným tlakem na půdu.

Cenově nejpřijatelnější provedení

V případě že nebudete využívat krajové obracení je vhodná pevná poloha rotorů. 

Klasika s čelním kopírovacím kolečkem

Hydraulické nastavení rotorů při 

krajovém obracení

Ukazatel polohy rotorů krajového 

obracení

Pevná poloha rotorů

Mistr v kopírování nerovností

Krajové obracení pro HIT 8.81, HIT 8.91 a HIT 8.91 T je výbavě na přání.

 Mechanické přestavení všech kol. Pomocí šikmého nastavení kol může jet obraceč šikmo a 

neházet krmivo na sousední plochy či materiál. I na velkých svazích je toto zařízení užitečné, 

protože je jím zmenšován skluz stroje. Kola lze nastavit na levou nebo pravou stranu (HIT 8.81 / 

HIT 8.91).

 Komfortní hydraulické přestavení z kabiny traktoru. Ukazatel polohy rotorů při krajovém obracení 

je viditelný z kabiny řidiče (HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T).
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Maximální výkonnost

Moderní zemědělská technika musí splňovat rostoucí potřeby 

zemědělství. Na požadavky praxe PÖTTINGER reagoval s 

nabídkou obracečů HIT 10.11 T a HIT 12.14 T. Požadavek praxe 

zněl – vyšší výkonnost. PÖTTINGER při vývoji přidal ještě další 

požadavky: Spolehlivost, funkčnost a kvalitní kopírování nerovností 

i při záběru 10,60 nebo 12,70 m. Pneumatiky přepravního 

podvozku přebírají funkci čelního kopírovacího kolečka při práci. 



13

Přesvědčivé tažené obraceče s 10-ti a 12-ti rotory

Pracovní záběry 11,00 a 13,20 m splňují nároky uživatelů na vysokou výkonnost. Rotory 

„DynaTech“ přesvědčují kvalitním obracením každého praktika!

Pro pohodlné ovládání obraceče z kabiny řidiče je nutný pouze 1 jednočinný a 1 

dvoučinný okruh. 

HIT 10.11 T s prodlouženým závěsem

HIT 10.11 T / HIT 12.14 T

Univerzální oj do horního nebo spodního závěsu

 Výhody nové generace tažených obracečů PÖTTINGER začínají již konstrukcí závěsu.

 Pootočením oje o 180° je možné agregovat stroj do horního nebo spodního závěsu traktoru. 

 V naší nabídce jsou různé varianty závěsu vč. kulového. 

Volba je na Vás!

Na přání je i prodloužený závěs pro extrémní manévrovatelnost. Obraceč s velkým 

záběrem se snadno otočí i na malých pozemcích.
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Nová dimenze obracení

PÖTTINGER doplňuje nabídku obracečů o modely HIT 10.11 T a 

HIT 12.14 T. Nové modely shrnovačů jsou naší reakcí na 

požadavky uživatelů – čistá práce při vysoké výkonnosti! Důležitým 

faktorem při vývoji byla pro nás mj. snadná nastavitelnost stroje 

(výška a sklon prstů,...). Rozhodující vliv na pohodovou sklizeň 

čistého krmiva. Mechanismus LIFTMATIC plus a rotory DYNATECH 

tvoří HIT T originálem mezi taženými obraceči!
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Rychlé a snadné nastavení výšky prstů chrání píci i půdu

Výška prstů je centrálně nastavitelná klikou. Dobrá přístupnost k ovládacím prvkům je vždy 

důležitá pro správné nastavení stroje a úsporu času.

Modulová konstrukce rámu s dlouhou životností

Koncept šroubovaného rámu i rotorů. Ochranné kryty pro přídavnou stabilizaci stroje. 

Zesílené uložení kloubů jednotlivých rotorů pro příčný výkyv.

Vodorovná pozice prstůPracovní pozice prstů

Liftmatic plus

Kulisové vedení

Jedinečný kulisový mechanismus Liftmatic plus pro vodorovné zvedání a spouštění 

rotorů.

Při zvedání rotorů z pracovní polohy jsou rotory nejprve přestaveny do vodorovné polohy a 

následně zvednuty. Tím nedochází k zapichování prstů obraceče do půdy. Čistá sklizeň s 

ochranou porostu. Zdvih rotorů až 90 cm.
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HIT je opravdovým hitem

Novou generaci obracečů navrhli konstruktéři do nejmenšího 

detailu. Při vývoji byly v úzké spolupráci s praxí odpovězené 

veškeré otázky. 
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Nastavení rotorů pomocí hydrauliky při krajovém obracení je pro HIT 10.11 T a HIT 

12.14 T ve volitelné výbavě.

Dva pravé stranové rotory lze hydraulicky vykývnout o 15°.

Eliminace vyhazování píce mimo pozemek.

Hydraulické nastavení rotorů při 

krajovém obracení

 Pro pohodlné ovládání všech funkcí obraceče z kabiny je nutný pouze 1 jednočinný a 1 

dvoučinný okruh. Sekvenční ventil pro snažší obslužnost.

 Automaticky sklopitelné stranové kryty. 

 Stabilní rám s pneumatikami 260/70-15,3 (na přání 340/55-16) a fixace rotorů umožňují 

bezpečnou dopravu i při vyšších rychlostech.

HIT je široký při práci, ale úzký při dopravě

Plnohodnotné krajové obracení i při 
10 a 12 rotorech
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 Pevná poloha rotorů
Mechanicky nastavitelné

krajové obracení 

Hydraulicky nastavitelné

krajové obracení 

Čelní kopírovací kolečko 

16 x 6,5-8

HIT 8.81

HIT 8.91

HIT 8.91 T –

HIT 10.11 T –

HIT 12.14 T –

 = sériově,  = na přání   

Výbava na přání

Pracovní záběr Pracovní záběr DIN Počet rotorů Počet ramen na rotoru
Pneumatiky rotorů

(2 středové)

HIT 8.81 7,81 m 7,70 m 8 5 16 x 6,5-8 (16 x 9,50-8)

HIT 8.91 8,86 m 8,60 m 8 6 16 x 6,5-8 (16 x 9,50-8)

HIT 8.91 T 8,86 m 8,60 m 8 6 16 x 6,5-8 (16 x 9,50-8)

HIT 10.11 T 11,00 m 10,60 m 10 6 16 x 6,5-8

HIT 12.14 T 13,20 m 12,70 m 12 6 16 x 6,5-8

 T = polonesené   

Technické údaje

Pro každý žací stroj odpovídající HIT
Záběr žacího stroje 2,20 m / 2,25 m 2,60 m / 2,62 m 2,70 m

Šířka řádku žacího stroje 1,10 m 1,20 m 1,20 m

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Záběr žacího stroje 4,30 m 5,30 m (3 m + 2,6 m) 5,70 m (3 m + 3 m)

Šířka řádku žacího stroje 2,80 m 1,80 m + 1,40 m 1,80 m + 1,80 m

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Záběr žacího stroje 7,0 m (3 m + 4,3 m) 7,30 m ( 3 m + 2 x 2,60 m) 8,30 m (3 m + 2 x 3 m)

Šířka řádku žacího stroje 1,80 m + 3,0 m 1,80 m + 2 x 1,40 m 3 x 1,80 m

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T
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Pneumatiky 340/55-16

HIT T

Prodloužený závěs

HIT T
Noční řádkovací mechanismus

Výstražné tabulky

Osvětlení

- -

– –

– –

Technické údaje se mohou měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Pneumatiky 

podvozku
Přepravní šířka Přepravní délka Přepravní výška Hmotnost

- 2,94 m 1,90 m 3,10 m 1050 kg

- 3,00 m 2,00 m 3,65 m 1250 kg

260/70-15.3 3,00 m 3,78 m 3,65 m 1550 kg

260/70-15.3 2,90 m 5,60 m 2,70 m 1980 kg

260/70-15.3 2,90 m 5,60 m 2,70 m 2300 kg

Technické údaje se mohou měnit.

3,04 m / 3,05 m 3,46 m / 3,50 m 3,88 m

1,80 m 2,10 m 2,50 m

6,20 m (3 m + 3,50 m) 6,60 m (3 m + 3,9 m)

1,80 m + 2,10 m 1,80 m + 2,70 m

9 m (3 m + 2 x 3,5 m) 9,56 m (3 x 3,5 m)

1,80 m + 2 x 2,10 m 3 x 2,10 m

Ostatní výbava na přání

Pevná oj 40 mm nebo 50 mm, otočná oj 50 mm, 

kulová oj



Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní prodejní i poprodejní 

servis. Blízkost výrobce zaručuje rychlé zásobování náhradními díly a servis s vyškolenými 

servisními techniky. Jsme tam, kde Vy! 

Se značkou PÖTTINGER 
obržíte více než pouhý stroj!

Silní v servisu:

 dostupné originální díly s dlouhou životností,

 připravený a proškolený servis s dlouholetými zkušenostmi,

 sestavy pro snadnou výměnu,

 a mnoho dalšího...

Při specifi kaci stroje nebo náhradního dílu se informujte u svého dodavatele nebo přímo 

na stránkách www.poettinger.at
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Alois PÖTTINGER 

Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Austria

Telefon +43 7248 600-0

Fax +43 7248 600-2513

info@poettinger.at

www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s.r.o.

Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5

602 00 Brno

Telefon 00420 – 542 216 790

pottinger@pottinger.cz 

A. PÖTTINGER Slovakia s.r.o 

Ing. Juraj Kandera 

Mostová 16

034 01 Ružomberok

Telefon 00421 – 918 520 426

kandera@pottinger.sk


