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Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen geldt ter indicatie en is vrijblijvend.  
De afgebeelde machines zijn niet landspecifiek uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's 
verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER-verkooppartner helpt u graag verder.

Met de nieuwe JUMBO loopt u altijd twee stappen voor. 
De JUMBO is een hoogwaardige opraapwagen die uitblinkt in maximale prestaties, hoge efficiëntie, uitstekende 
bedrijfszekerheid en het beste comfort. Hij zorgt dat het werk aangenaam wordt en hoge omzet garandeert. De nieuwe 
serie helpt u veilig door het oogstseizoen en is ook buiten het seizoen de ideale partner bij het vervoer van de meest 
uiteenlopende goederen.
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Voor uw klanten

Als loonbedrijf is het uw taak om, in naam van uw klant, in 
korte tijd het beste voer binnen te halen. 
Als u deze klant langdurig aan u wilt binden, moet deze ook 
langdurig tevredengesteld worden. 
 
Het economische succes van de landbouwer is gebaseerd 
op de door u geoogste voerkwaliteit. Als de landbouwer 
door de matige kwaliteit van het voer niet het volledige 
potentieel van zijn veestapel kan benutten, draait dat uit op 
verlies van orders en zal het werk aan een andere 
ondernemer worden toegewezen. 
 
Dat geeft voldoende basis om vanaf het begin er alles aan 
te doen uw klant blij te maken.  
De landbouwtechnologie van PÖTTINGER legt daar een 
goede fundering voor, want de technologie past zich 
optimaal aan de bodem aan om het binnendringen van vuil 
tot een minimum beperken. 
Deze technologie is ontwikkeld voor maximale 
voerbescherming en slagvaardigheid. Dit is om twee 
redenen belangrijk: het beste voer heeft een korte 
veldperiode en u moet daarna ook weer verder naar de 
volgende klant.

De basis van uw succes
Of u nu landbouwer bent of loonbedrijf – het beste voer is 
altijd de moeite waard. 
Voor de klantenbinding op lange termijn en nieuwe 
acquisities loont de focus op de beste voerkwaliteit ook 
voor landbouwer en handelaren van voer. 
 
Het beste voer ontstaat niet pas bij het binnenhalen. De 
randvoorwaarde is een gezonde, energierijke en 
gebalanceerde samenstelling van het voer. Als u wilt 
voorkomen dat er voedingswaarde verloren gaat, is het 
maaitijdstip van wezenlijk belang. 
Als het gras eenmaal gemaaid is, begint het energie te 
verliezen. Hoe langer het ligt, hoe minder energie het voer 
bevat. Het doel is een korte veldperiode en een optimaal 
drogestofgehalte om tot de maximale voerkwaliteit te 
komen. 
Als het materiaal te droog is, ensileert het niet optimaal. Als 
het te nat is, gaat er door het fermentatiesap veel energie 
verloren. 
 
Houd het voer schoon met behulp van een geschikte 
stoppelhoogte en de weinig vervuilende 
landbouwtechnologie van PÖTTINGER en oogst optimale 
voerkwaliteit.

Het beste voer
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Voor uw vee

Als landbouwer weet u: Productiedieren hebben behoefte 
aan hoogwaardig voedergewas. 
 
Herkauwers zijn fijnproevers. De kwaliteit, namelijk het 
energiegehalte, de verteerbaarheid, de geur en de smaak 
van het aangeboden voer, bepaalt of uw vee het 
voedergewas in grote hoeveelheden opneemt. 
 
Schoon en smakelijk voedergewas wordt graag gevreten. 
Het gebruik van krachtvoer kan verminderd worden. Dit 
leidt enerzijds tot lagere voederkosten en anderzijds tot een 
beter welzijn van de dieren. 
Gezond vee betaalt u terug met een betere vruchtbaarheid, 
een langer leven en – cruciaal – een hogere melk- en 
vleesproductie.  
 
Uiteindelijk profiteert u van schoon en hoogwaardig voer 
door meer bedrijfsrendement.

JUMBO

Voer uw dieren geen ruw as!
"Een hoog gehalte aan ruw as belemmert op vele manieren 
een economische melkproductie. Voor een goede 
gezondheid en vruchtbaarheid en veel melk is het beste 
voedergewas vereist. Het voedergewas moet zoveel 
mogelijk vrij zijn van aarde en/of zand. Deze in de 
voeranalyse als 'ruwe as' aangeduide verontreinigingen 
leiden tot ongewenste neveneffecten. 
De werking van het pens-netmaagsysteem verslechtert 
namelijk hierdoor. Fermentatieplagen, zoals Clostridium, 
kunnen worden geïntroduceerd en het ensileerproces 
veranderen. Dat leidt op zijn beurt tot slecht gemotiveerde, 
ongezonde en onvruchtbare melkkoeien!"

Dipl-TA Dr. Michael Neumayer 
Dierenarts 
Neukirchen am Großvenediger | Oostenrijk
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Compromisloos sterk
Het concept van de nieuwe JUMBO is gestoeld op de 
volgende eisen: doorvoer en massastroom. 
Met de indrukwekkende nieuwe aandrijflijn bereikt hij een 
aanzienlijk hoger vermogen dan zijn voorgangers. 
Het innovatieve aandrijfsysteem met riemaandrijving en 
hoekig/planetair tandwielstelsel in de rotor zorgt voor 
maximale krachtoverbrenging bij een rustige loop.

Alles onder controle

Gecontroleerde krachtoverbrenging

Dankzij de soft-start kunnen de rotor en de 
doseeraandrijving ook onder belasting in- of uitgeschakeld 
worden. De dempende werking van de powerband 
beschermen de onderdelen en zorgen voor een lange 
levensduur. 
De laadmomentmeting informeert u over het actuele 
laadmoment aan de rotor.

Effectief en efficiënt
De nieuwe JUMBO-serie brengt de wezenlijke 
prestatiekenmerken van het binnenhalen van voer en het 
transport ervan in één machine samen. 
Een ongeëvenaard schone gewasopname en de hoge 
bedrijfszekerheid van een opraapwagen, de flexibiliteit en 
het volume van een transportwagen, een nauwkeurige 
snijkwaliteit en hoge verwerkingscapaciteit van een 
hakselmachine.  
Door de combinatie van deze eigenschappen loopt de 
JUMBO definitief twee stappen voor. 
 
De hoge praktische eisen die aan een moderne 
hoogwaardige opraapwagen worden gesteld, zijn in de 
derde generatie van JUMBO opgenomen. De JUMBO 
maakt op deze manier een nieuwe prestatieklasse 
toegankelijk. 
 
Hij dient als opraapwagen met een maximaal 
tractorvermogen van 500 pk en maakt dankzij meerdere 
technische innovaties het oogsten een heel stuk efficiënter.

Optimale efficiëntie en prestaties



7

Gecontroleerde opname

De opnamebreedte van de gestuurde pendelende pick-up 
ligt standaard op 2.300 mm. 
Ook bij onregelmatige of zeer brede zwaden biedt de 
pick-up een snelle en schone voederopname. 
De hydraulische regelbare aandrijving van de pick-up past 
het toerental automatisch aan de rijsnelheid aan. 
 
Op die manier zorgt de JUMBO voor een hoog rijcomfort en 
een schone gewasopname zonder verlies bij slechts een 
passage. 

Enorme laad- en losprestaties
"We hebben alle ontwikkelingen van JUMBO sinds 2002 
meegemaakt, van JUMBO 7200 tot JUMBO 10010 L 
COMBILINE. Het laatstgenoemde werkte al heel goed, 
maar de nieuwe JUMBO is anders. Het is niet te vergelijken, 
het is een revolutie." 
 
"Wij waarderen met name de eenvoud en regelmaat van het 
laadsysteem met het intelligente frontpaneel. Zelfs het 
lossen is niet meer te vergelijken met de voorganger. Met de 
nieuwe JUMBO gaat het veel sneller en blijft er nooit voeder 
achter in de wagen.” 
 
 
Adrien Malgonne 
Ondernemer loonbedrijf 
Regio Pays de Loire | Frankrijk

JUMBO
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Prestaties op een hoger niveau
De JUMBO werd ontworpen voor maximale prestaties en 
de hoogste efficiëntie. Alle kernonderdelen werden volledig 
nieuw geconstrueerd en uitgebreid getest op een maximale 
tractorprestatie van 500 pk.

Gestuurde pendelende pick-up

De hydraulisch aangedreven, gestuurde pendelende 
pick-up met een opnamebreedte van 2.300 mm volgens 
DIN zorgt voor schone en maximale opnameprestaties bij 
iedere laadsnelheid. Het toerental van de pick-up past zich 
individueel aan tussen de 75 en 125 omw./min.

Riemaandrijving met hoekig/planetair tand-
wielstelsel

Modern en innovatief aandrijfconcept voor een maximaal 
tractorvermogen van 500 pk. Vanuit de cabine instelbare 
laadautomaat.

Laadaggregaat

Maximale verwerkingscapaciteit door een vergroot 
toevoerkanaal en de grote rotor met een doorsnee van 850 
mm.

Bodemketting

Twee tweestandenmotoren en een gepatenteerde 
boostfunctie zorgen voor een maximale losprestatie.

Beweegbare frontplaat

De frontplaat maximaliseert het laadruim en zorgt voor hoge 
bijlading door een optionele intelligente laad- en 
losstrategie.

Dosering

De doseeraandrijving met een vermogen van 210 kW en 
een nieuwe, soft-start aandrijflijn ontziet de 
aandrijvingsonderdelen. De nieuwe doseerwalsen met 
V-rotatie zorgen voor een optimale oplossing en zelfs bij een 
hogere verdichting voor snel lossen.

JUMBO
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Vermogensoverdracht opnieuw 
uitgedacht

Het innovatieve en unieke aandrijfconcept is ontworpen 
voor tractoren met een vermogen van 200 tot 500 pk. De 
JUMBO kan daarom met een verscheidenheid aan tractoren 
worden aangedreven. 
 
De aandrijving heeft een groothoekaftakas zonder 
koppeling aan beide zijden en wordt door middel van een 
powerband aangedreven. Door een hoekig/planetair 
tandwielstelsel in de rotoraandrijving wordt de kracht 
optimaal op de rotor overgebracht. 
 
De powerband zorgt voor een optimale krachtoverbrenging 
onder alle omstandigheden. Hij realiseert een rustige loop 
en een dempende werking bij wisselende 
gebruiksomstandigheden. Dit ontziet de techniek en 
verlaagt de onderhouds- en slijtagekosten tot het minimum. 

Speciale overbelastingsbeveiliging
Een aandrijfas met overbelastingsbeveiliging wordt bij de 
toepassing van de hoogwaardige oogstmachine onder hoge 
en slijtage-intensieve belastingen uitgezet. 
Door de angulatie van de in gebruik zijnde aandrijfas 
ontstaan torsieschommelingen. Dit leidt tot een voortijdige 
reactie van de overbelastingsbeveiliging en heeft een 
negatieve invloed op de doorvoerprestatie. 
 
PÖTTINGER onderscheidt zich door de aandrijfbeveiliging 
van de aandrijfas te ontkoppelen. 
 
De JUMBO kan door het nieuw ontwikkelde aandrijfconcept 
continu met maximaal 3.000 Nm worden aangedreven.  
De aandrijvingsonderdelen worden optimaal beschermd 
tegen onnodige belasting en slijtage-intensieve blokkades. 
 
Onregelmatige zwadvormen kunnen ook bij het maken van 
bochten zonder snelheidsvermindering of verlies 
opgenomen worden. Hierdoor wordt de efficiëntie bij het 
laden enorm verhoogd.

Optimale efficiëntie en prestaties
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JUMBO

Powerband

De hoogwaardige band met zes 
groeven is geconstrueerd voor een 
lange levensduur en zorgt voor een 
zekere krachtoverbrenging. 
Hij kan de zwaarste belasting aan en 
zorgt bovendien onder alle 
omstandigheden voor een rustige 
loop.  
Het werkingsgeluid wordt tot een 
minimum gereduceerd. 
 
De dempende werking van de band bij 
wisselende zwadcondities heeft een 
positieve uitwerking op het 
laadvermogen. 
 
De powerband is onderhoudsvrij.

Aandrijfas zonder overbelas-
tingskoppeling

Het innovatieontwerp van de 
riemaandrijving maakt een 
slipkoppeling op de aftakas overbodig. 
 
Traditionele systemen verliezen tot 
20% van het draaimoment door de 
angulatie en de daardoor ontstane 
vibraties in het bijzonder bij het maken 
van bochten. 
 
Derhalve kan de JUMBO het volledige 
draaimoment van 3.000 Nm onder 
iedere bedrijfsconditie ten volle 
benutten. 

Soft-start

De riemaandrijving maakt ook bij 
volledige belasting het soft-start 
schakelen van de rotor en de 
doseerwalsen mogelijk. 
Daardoor vervalt de vooruitloop van de 
bodemketting bij het lossen met de 
doseerwalsen. De bodemkettingen en 
de aandrijving worden ontzien. Dat 
leidt tot een verhoogde 
bedrijfszekerheid en een aanzienlijk 
langere levensduur van alle 
onderdelen. 
 
De gebruikelijke slipkoppeling in de 
aftakas komt bij de riemaandrijving van 
de JUMBO te vervallen.

Overbelastingsbeveiliging
Een krachtmeetbout op de riemaandrijving stelt het actuele 
laadmoment vast.  
Door de detectie van een opbouwende overbelasting 
worden blokkades aanmerkelijk geminimaliseerd. 
De aandrijflijn is beveiligd met een nokkenslipkoppeling 
direct voor het hoekige/planetaire tandwielstelsel.
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Aandrijving
De rotor wordt aangedreven via een hoekige/planetair 
tandwielstelsel, wat het hoge starttoerental tot het optimale 
rotortoerental terugbrengt. 
Het naar voren geplaatste hoekige stelsel is bij de JUMBO 
met doseeraandrijving aanvullend uitgevoerd met een 
cardanas en geïntegreerde schakeling. 
 
Als de doseeraandrijving wordt geactiveerd, schakelt de 
onderhoudsvrije koppeling, starten de aandrijfriemen soepel 
en begint de losprocedure.  
De onderdelen worden ontzien en er wordt een langere 
levensduur gegarandeerd. 

Beweegt gewoon meer
De kern van de JUMBO-serie is robuust, krachtig en voor 
een nagenoeg onbeperkt tractorvermogen gebouwd. De 
rotor en zijn innovatieve aandrijving zorgen voor hoge 
doorvoerprestaties, perfecte snijkwaliteit en desgewenst 
ook voor de hoogste verdichting. 
 
Door de brede, scherpe oppervlakken aan de 12 mm dikke 
tanduiteinden van de rotor met acht tandrijen neemt deze 
het oogstgewas ook bij nat en kort voer actief en 
betrouwbaar van de pick-up over. 
De spiraalvormige geordende tandrijen met een diameter 
van 850 mm voeren het voer moeiteloos door de korte 
snij-inrichting van 34 mm. 
Om de rotoraandrijving ook onder zware belasting zoveel 
mogelijk te ontzien, is de rotor direct op het persframe 
bevestigd. 
 
Een verder geoptimaliseerde tandvorm in combinatie met 
een zo groot mogelijk afstrijkoppervlak in de laadruimte 
zorgen indien nodig voor een verdichtingsprestatie van 
meer dan 400 kg/m³.

Optimale efficiëntie en prestaties
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JUMBO

Afstrijkers
De afzonderlijke afstrijkers in de 
laadruimte zijn uitgerust met 
achterkant van 18 mm breed. Door het 
unieke, enorme afstrijkoppervlak van 
53% van het totale oppervlak wordt 
het voer optimaal in de laadruimte 
vastgehouden. 
Op die manier wordt het voer schoon 
van de rotor afgestreken en niet mee 
terug getrokken. Het blijft in de 
laadruimte. 
 
Zo kan een hoge verdichting in de 
laadruimte worden verkregen. 
Deze hoge verdichtingsprestatie laat 
het rendement ook bij grotere 
afstanden van het veld naar het erf 
toenemen. 
 
De afstrijkers zijn vervaardigd van 
slijtvast Hardox en bieden u de langst 
mogelijke levensduur.

Toevoerkanaal
Het toevoerkanaal werd met100 mm 
verbreed en maakt daarmee een nog 
hogere doorvoerprestatie mogelijk dan 
zijn voorganger. 
Hij biedt hoge efficiëntie tijdens het 
snijproces en zorgt voor minder 
snijrandwaarde dan andere, brede 
laadsystemen op de markt.

Bodemplaat
De bodemplaat achter de rotor van de 
JUMBO bestaat uit slijtvast fijnkorrelig 
staal. Dit zorgt voor een enorme 
verhoging van de levensduur.

Laadrotor
75% van de rotorbreedte is voorzien van nieuw, 
hoogwaardig verhard staal en zorgt zo voor een hoge 
slijtbestendigheid in zeer veeleisende toepassingsgebieden. 
Dit zorgt voor 25% meer slijtvastheid en een lange 
levensduur.
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Snel lossen
De hoge losprestatie van de JUMBO maakt hem een 
efficiënt onderdeel in ieder silage oogstteam. Met een 
lossnelheid van maximaal 35 m/min. worden wachttijden 
van aandrukker bij de silo vermeden.

Efficiënt lossen
Snel lossen, een perfect lostapijt, zo min mogelijk werk voor 
de verspreiders en aandrukkers overlaten – de 
doseeraandrijving van de JUMBO maakt het mogelijk. 
 
De losprestaties zijn met nog eens 33% verhoogd. Met een 
totaal vermogen van 210 kW lost de doseeraandrijving in 
minder dan 1 minuut. 
Daarmee zijn JUMBO-modellen met doseersysteem net zo 
krachtig als modellen zonder. 
 
De nieuwe vorm van de doseerwals met V-rotatie grijpt 
gelijkmatig en zonder pieken in het oogstgewas. U verwerkt 
het materiaal ook bij hoge verdichting op betrouwbare wijze. 
U bespaart energie en genereert de hoogste efficiëntie met 
minder slijtage. 

De doseerschakeling is in de haakse aandrijving 
geïntegreerd en wordt veer-gekoppeld geschakeld door het 
activeren van de riemspanners. 
Door de soft-start worden naast de 
doseeraandrijvingselementen ook de aandrijving van de 
laadvloer en de bodemkettingen gespaard. Er zijn geen 
pieken en de levensduur wordt verlengd. 
 
Als de toevoer te hoog wordt ingesteld, verlaagt de 
bodemketting de snelheid automatisch. 
Mocht er zich toch een overbelasting voordoen, dan moet 
de doseeraandrijving door middel van een 
nokkenslipkoppeling worden beveiligd. 
 
Dankzij de soft-start kan de losprocedure worden 
gepauzeerd, waardoor het oogstgewas in delen in de silo 
kan worden gelost. 
 
Het gelijkmatige lostapijt van de JUMBO ondersteunt het 
werk van de wals en verzekert op die manier een efficiënte 
verdichting en de beste kuilvoerkwaliteit.

Optimale efficiëntie en prestaties
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JUMBO

Aflopende bodemketting

De bodemketting loopt aan de 
voorzijde met 250 mm  
af. Daardoor is er minder vermogen 
nodig bij het laden. Door de daarmee 
verbonden hogere vultrechter ontstaat 
ook meer verdichting en wordt het 
netto laadvermogen van de wagen 
verhoogd. 
 
Bij de aanvang van het laden wordt 
compact, vormvast kuilvoer bij het 
frontpaneel gevormd. Dit wordt daarna 
door de bodemketting voortdurend 
naar achter getrokken.  
 
De zware stalen bodem van platte 
elementen vormt een robuust 
laadoppervlak met weinig wrijving voor 
snel lossen.

Platte invoerketting

De brede platte invoerkettingen met 
een breukbelasting van 13 t zorgen 
voor een hoge stabiliteit, maximale 
bedrijfszekerheid en een rustige loop. 
De richels van de bodemketting zijn 
dubbel vastgeschroefd en worden 
vastgehouden door omwisselbare 
geleiderails. 
 
Door de hoge krachtoverbrenging en 
de robuuste bouw is de JUMBO ook 
op zichzelf onbeperkt inzetbaar voor 
het vervoer van hakselmateriaal.

Aandrijving bodemketting

In de dwarsbalken zijn twee 
hoogwaardige aandrijvingen met 
ingebouwde 2-standenschakeling 
geïntegreerd. 
 
De gepatenteerde boostfunctie zorgt 
voor maximale benutting van het 
beschikbare hydraulische vermogen 
van de tractor.

Conische opbouw
Het laadoppervlak van de JUMBO is conisch opgebouwd. 
Het opent circa 25 mm per zijde naar achteren en 
minimaliseert zo de wrijving bij het lossen. 
De lading wordt sneller vrijgegeven en de snelheid van de 
bodemketting kan eerder worden verhoogd. 
Dit bevordert een snel losproces ook na lange afstanden 
van het veld naar het erf.
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Maximale voerkwaliteit
Productieve melkkoeien hebben behoefte aan hoogwaardig 
voedergewas met een optimale voerstructuur. 
De belangrijkste doelen bij de ontwikkeling van de JUMBO 
waren het voer schoon en zorgvuldig opnemen, kort en 
gelijkmatig snijden, laden en door de hoge kracht onnodig 
verlies van voer en energie voorkomen. 
 
De nieuwe hydraulisch aangedreven, gestuurde pendelende 
pick-up met de nieuwe koppeling van tastwielen, het extra 
tastwiel, het nieuwe aandrijvingsconcept, de nieuwe rotor, 
het snijmechanisme en het beweegbare frontpaneel. Al 
deze ontwikkelingen zijn het resultaat van de consequente 
verwezenlijking van de eisen van onze klanten. 

Perfecte snijkwaliteit
Afgezien van het optimale drogestofgehalte vormt ook de 
meslengte een belangrijke factor voor de voerkwaliteit van 
het kuilgras. Hierdoor hoeft er minder te worden herkauwd 
en kan de pens het voer gemakkelijker verteren.  
Dit leidt gezamenlijk tot een snellere verlaging van de 
pH-waarde, waardoor het risico op schadelijke gisting 
minder wordt en de stabiliteit van het kuilgras bewaard blijft. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor een hoge 
drogestofopname.

34 mm korte snede

Dankzij de korte snij-inrichting met een theoretische 
snijlengte van 34 mm is de JUMBO de ideale keuze voor de 
hoogste voerkwaliteit. 
De langgetrokken messen snijden over de gehele lengte - 
trekkende snede. De voerpakketten worden exact en 
gelijkmatig doorgesneden. Het gesneden materiaal beschikt 
over een optimale voerstructuur voor het vee. 

Maximale voerkwaliteit
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Schoon opnemen
De tanden van de JUMBO-pick-up worden nalopend 
aangestuurd. Dat garandeert optimale besparing van de 
grasmat en weinig opname van ruwe as. Bovendien 
voorkomt het aangepaste toerental onnodige slijtage van de 
tanden. 
Het samenspel tussen de gestuurde pick-up, de volledig 
beweegbare kinematica en het lichte gewicht resulteert in 
een zo goed en schoon mogelijke gewasopname. 
Het vuilgehalte kan zo op de gewenste grenswaarde van 
80-100 g/kg droge stof worden gebracht. 
 
1% minder ruwe as bij een opbrengst van 7.500 kg droge 
stof/ha geeft 300-350 liter meer melk. 
Een toename van 1% ruwe as/kg droge stof komt bij 
kuilgras overeen met een afname van de 
energieconcentratie in het voer van ca. 0,1 MJ NEL/kg 
droge stof.

JUMBO

Onze klanten hechten veel waarde 
aan voeder van de hoogste kwali-
teit.
"Bij de opraapwagens hechten we bijzonder veel waarde 
aan de kwaliteit van het snijden en daarom moet natuurlijk 
een overeenkomstige snijprestatie worden geleverd. En 
precies dat biedt de nieuwe JUMBO ons.
Naar mijn mening is de hydraulisch aangedreven, gestuurde 
pick-up een zeer goede oplossing, omdat je het toerental 
afhankelijk van de snelheid kunt regelen. Dit kan voorkomen 
dat het voeder wordt uitgekamd en zo in de lengterichting 
van de messen in de rotor terechtkomt. 

Maar ook het laden van de opraapwagen draagt bij aan een 
goede voederkwaliteit. Daarom gebruiken we het 
geoptimaliseerde automatische laadsysteem zodat het 
voeder in de opraapwagen niet te hard of te weinig wordt 
aangedrukt." 
 
 
Jeff Reiff 
Landbouwer & loonwerker
Troisvierges | Luxemburg
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Maximale voerkwaliteit

Hydraulische aandrijving

Besturing met curvebaan

Actief aangedreven vijzels

Regelbare koppeling van tastwielen
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Gestuurde pendelende pick-up
De gestuurde pendelende pick-up met zeven 
aaneenschakelingen en een werkbreedte van 2.300 mm 
volgens DIN biedt een maximale opnameprestatie. De 
pick-up van de JUMBO zorgt op die manier voor een 
schone opname zonder verlies met een passage.

Hydraulische aandrijving

Het toerental wordt automatisch aangepast aan de 
rijsnelheid tussen de 75 en 125 omw./min.

Besturing met curvebaan

Naast de hoge bedrijfszekerheid staat de besturing met 
curvebaan garant voor de beste voerkwaliteit. 
Hierdoor wordt een wezenlijk grotere pendelafstand 
mogelijk dan bij andere systemen op de markt en kan met 
een duidelijk lager toerental worden gewerkt.

Actief aangedreven vijzels

De vijzels vormen een optimale gewasstroom, ook bij hoge 
rijsnelheden. Het toevoerkanaal wordt optimaal gevuld, wat 
de snijkwaliteit verhoogt.

Bodemaanpassing

Een groter pendelbereik van +/- 3,5° komt overeen met een 
pendelbereik van 120 mm op de buitenste tanden. 
De centrale ophanging van de pick-up op een draagframe 
en beide geleidearmen op iedere zijde zorgen voor een 
optimale aanpassing aan de bodem.

Regelbare koppeling van tastwielen

De koppeling van de tastwielen kan voor iedere toepassing 
worden aangepast. U bepaalt of de pick-up direct of 
indirect wordt gekoppeld.

Extra tastwiel

Het extra tastwiel verhindert dat de tastwielen in het 
tractorspoor wegzakt en maakt ongehinderde 
beweeglijkheid mogelijk voor de beste contourgeleiding.

JUMBO
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Schoon, veilig en comfortabel
De brede pick-up van de JUMBO is een combinatie van 
hoog rijcomfort en een schone opname zonder verlies in 
slechts een passage. Hij heeft een centrale ophanging en 
wordt aan beide zijden met behulp van een curvebaan 
bestuurd. Door de enorme opnamebreedte van 2.300 mm 
volgens DIN is geen zwad te breed voor de pick-up. Ook 
hakselzwaden worden door het enorme laadvermogen 
schoon opgenomen. 
 
Het inrijden in het zwad en het nemen van bochten wordt 
door de grote werkbreedte aanzienlijk eenvoudiger en dit 
ontlast de bestuurder.

Perfecte bodemaanpassing

Ongeacht op welk terrein u de JUMBO inzet, de gestuurde 
pendelende pick-up past zich perfect aan de bodemcontour 
aan en beschermt het gewas tegen vervuiling. 
 
Een hydraulisch instelbare ontlasting maakt een lage druk 
op het oppervlak van ca. 100 kg mogelijk en laat de pick-up 
over de bodem glijden. 
 
Het optionele pick-up-tastwielonderstel met pendelfunctie 
maakt door de gepatenteerde parallellogramgeleiding een 
unieke aanpassing op de bodem mogelijk.

Maximale voerkwaliteit
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Tastwielonderstel
Het optionele extra tastwiel voorkomt 
dat de tastwielen wegzakken in het 
tractorspoor. Dit tastwiel bevindt zich 
centraal achter de pick-up en bestrijkt 
dankzij de grote afmetingen een breed 
oppervlak.  
De beide tastwielen en het extra 
tastwiel vormen samen een stabiele 
contactdriehoek, wat zorgt voor een 
perfecte bodemaanpassing. 
Hierdoor steken de tanden aanzienlijk 
minder in de bodem en kan worden 
voorkomen dat het voer verontreinigd 
raakt. 
 
Ook op kort gesneden velden zorgt 
het extra tastwiel voor een schone 
opname van materiaal.

120 mm pendelafstand
De JUMBO zorgt met de unieke pick-up-pendelafstand van 
120 mm voor een perfecte bodemaanpassing en exact 
bochtengedrag. 
Door de pendelfunctie krijgt u ook op lastige velden schoner 
voer.

Tastwiel

Standaard

De standaard tastwielen zijn vast 
uitgevoerd en voeren de pick-up 
keurig over iedere oneffenheid op de 
bodem.  
Buitenste breedte: 2,99 m

Hydraulisch inklapbaar

Om voor de bestuurder bij smalle 
veldingangen het inrijden te 
vereenvoudigen, kan optioneel het 
hydraulisch wegklappen van de 
tastwielen vanuit de 
bedieningsterminal worden bediend. 
 
Het hydraulische inklapbare tastwiel 
reduceert de transportbreedte naar 
een buitenafmeting van 2,55 m.

Koppeling van  
tastwielen

De standaard tastwielen beschikken 
standaard over twee koppelingen van 
tastwielen. De koppeling biedt u een 
individuele instelmogelijkheid volledig 
naar behoefte.

 n Positie "indirect" 
Het tastwiel wordt in opgeheven 
toestand op de hoogte van de 
pick-up-tanden gehouden en dit 
zorgt voor meer bodemvrijheid.

 n Positie "direct" 
Het tastwiel brengt iedere 
beweging direct (1:1) over op de 
pick-up-trommel. Dit leidt tot een 
duidelijk verbeterde bodemvolging.

1

2
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Maximale voerkwaliteit

Hydraulische aandrijving
De nieuwe, regelbare hydraulische aandrijving van de 
JUMBO-pick-up past het toerental automatisch aan de 
rijsnelheid aan. Op deze wijze zorgt hij voor een schone 
opname zonder het voer in de lengterichting uit te kammen. 
 
Het aangepaste toerental leidt tot weinig ruwe as bij de 
invoer en ontziet de pick-up-tanden. 
Het snelheidssignaal wordt verkregen via het ISOBUS-
signaal van de tractor, via de InCab-doos van de tractor of 
direct van de opraapwagen bij gebruik van een elektronisch 
remsysteem, een elektronische stuurbekrachtiging of een 
intelligente naloopstuuras. 
 
Het toerentalbereik voor de pick-up ligt tussen 75 en 
125 omw./min. In de automatische modus regelt de pick-up 
het toerental zelfstandig. Beneden de 10 km/h ligt het 
toerental maar op 75 omw./min. Bij een stijgende 
laadsnelheid neemt het toerental toe. 
In de handmatige modus kan het gewenste toerental ook 
individueel worden ingesteld.

Compensatie van de ondersteu-
nende belasting

Om het reduceren van de openingsdiameter tussen de 
pick-up en dissel tijdens het laadproces tegen te werken, 
wordt de doorstroomopening door de JUMBO automatisch 
bijgesteld. 
De automatische regeling stelt de knikdissel iedere 
10 seconden af op de ingestelde positie en zorgt zo voor 
een maximale doorvoerprestatie tijdens het totale 
laadproces.
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Vijzels
Aan de beide zijden van de pickup zijn 
vijzels gemonteerd om het zwad naar 
het doorvoerkanaal te geleiden. 
Hierdoor wordt de totale breedte van 
het invoerkanaal benut. Minder 
trekkracht en betere snijkwaliteit.

Rolwagen
Om bij onderhoud en servicebeurten 
een optimale toegankelijkheid te 
kunnen bieden kan de pick-up met 
vaste tastwielen op een optioneel 
verkregen rolwagen worden geplaatst 
en ervan worden verwijderd. 
 
Door de demontage van de pick-up 
kan het gewicht van de JUMBO als 
vervoersmiddel met ca. 520 kg 
verminderd worden. Hiermee wordt de 
netto bijlading aanzienlijk verhoogd. 
Samen met een optioneel extra 
tastwiel kan er zelfs tot 580 kg 
bespaard worden. 
 
Bij uitsluitend transportgebruik wordt 
de pick-up door de uitbouw ook voor 
beschadigingen behoed.

Tanden
De geoptimaliseerde pick-up-tanden 
met een draaddikte van 6 mm van 
DURASTAR maken een 20% hogere 
levensduur mogelijk bij gelijkblijvende 
hogere opnamekwaliteit. Dit 
vermindert de slijtagekosten.

Curvebaan
De vorm van de curvebaan zorgt voor een optimale 
verplaatsing van de tanden. 
De meelopend gestuurde tanden nemen alleen via een 
besturing met curvebaan het voer onder de juiste hoek op. 
Dit verplaatsen ze zorgvuldig omhoog, en de gewassen 
worden actief en met een aangepast toerental op de rotor 
overgedragen.  
De tanden gaan daarna onder een rechte hoek omlaag en 
voorkomen daarmee het samenpersen van het voer.

JUMBO
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Maximale voerkwaliteit

EASY MOVE - zijdelings uitzwenkbaar messenbalksysteem

Centrale messenontgrendeling

Beweegbare geleidearm, snij-inrichting met positiedetectie 

Mesbeveiliging per mes

1
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34 mm korte snede
Met de bewezen POWERCUT snij-inrichting is de JUMBO 
de ideale keus voor de beste voerkwaliteit. 
Door de ideale stand van de messen t.o.v. de rotor laat de 
wagen zich ligt trekken.

EASY MOVE

Maakt het hoogste bediencomfort en het eenvoudigste 
onderhoud mogelijk. De snij-inrichting kan zonder 
gereedschap aan de zijkant worden uitgezwenkt.

Centrale messenontgrendeling 

Hydraulische, centrale messenontgrendeling met een druk 
op de knop voor een snelle omwisseling van de messen 
zonder gereedschap.

Gepatenteerde mesbeveiliging per mes

De mesbeveiliging werkt met een dubbele beveiliging.
Bij een obstakel wordt het mes eerst uit de rol gelicht en zal 
daarna drukloos uitklappen. Nadat het obstakel 
automatisch is gepasseerd zal het mes in werkstand 
terugklappen.

AUTOCUT

Volautomatisch messlijpsysteem met elektrisch-
hydraulische aandrijving.

Snijlengteverdeling*) van de korte snij-inricht-
ing van 34 mm

Frequentieverdeling van de halmlengtes in procenten bij 
ieder snijlengtebereik:

JUMBO

*)Bron: Onderzoek van Josephinum Research 2017
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Maximale voerkwaliteit

EASY MOVE 
Uitzwenkbare messenbalk

Deze unieke uitzwenkbare messenbalk maakt van het 
wisselen of het draaien van de messen een eenvoudige 
klus. 
Door op de toets aan de zijkant van de wagen te drukken, 
zwenkt de messenbalk naar buiten en na bevestiging van 
de mechanische vergrendeling kan de snij-inrichting 
eenvoudig naar de zijkant uitgezwenkt worden. 
Onderhoudswerk en servicebeurten kunnen zo op een 
veilige en eenvoudige wijze worden uitgevoerd. 
 
De centrale, hydraulische mesontgrendeling is standaard 
inbegrepen. Door op de activeringstoets van de centrale 
mesontgrendeling te drukken, worden de messen 
vrijgegeven en kunnen ze zonder gereedschap uitgenomen 
worden.

Ronduit comfortabel
Verwissel of draai de messen eenvoudig en comfortabel 
buiten de opraapwagen met EASY MOVE. 
Het garandeert ergonomisch werken bij onderhoud, 
servicebeurten of controleactiviteiten. 
Door deze eenvoudige hantering worden de messen vaker 
gecontroleerd en blijft de opraapwagen in optimale 
bedrijfsconditie. 
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 n Vreemde objecten activeren de 
mesbescherming. Het mes 
beweegt richting de doorvoer.

 n De activatierol wordt uit zijn houder 
op de mesrug getild.

 n De weerstand vermindert abrupt 
en het mes laat het vreemde 
voorwerp door.

 n Vervolgens wordt het mes 
automatisch terug in de 
uitgangspositie gebracht.

De stenen in het gewas worden niet 
versplinterd. Het vee laat de vreemde 
voorwerpen in de stallen liggen en 
verwondingen in het 
spijsverteringskanaal worden 
vermeden.

Mesbeveiliging per 
mes

PÖTTINGER beschermt uw 
opraapwagen met een gepatenteerd 
beveiligingssysteem tegen vreemde 
objecten. Ieder mes is apart beveiligd. 
Vreemde voorwerpen zijn een gevaar 
voor uw vee en uw opraapwagen. 
Stilstandtijden brengen hoge kosten 
met zich mee en verminderen de 
kwaliteit van het voer. 
 
De uitbreekkracht van de 
mesbeveiliging is aan de hoge 
capaciteit aangepast. De messen 
worden in de juiste positie gehouden 
en zorgen voor een veilig en 
gelijkmatig snijden. 
De drukveren en kiephendels voor de 
beveiliging van de afzonderlijke 
messen bevinden zich in het 
beschermde deel. Daardoor wordt de 
vervuiling van de meshouders 
aanzienlijk gereduceerd.

TWIN BLADE
Omdraaien in plaats van omwisselen 
met het optionele TWIN BLADE 
DURASTAR omkeerbare mes. Door 
zijn nieuwe en gepatenteerde vorm 
bereikt u een twee keer zo lange 
levensduur. 
TWIN BLADE maakt het gebruik van 
een scherp mes mogelijk zonder de 
messen te slijpen of een tweede 
messenset te moeten meenemen.

1

2

3

4

Meskwaliteit
De messen zijn gemaakt voor de hoogste 
doorvoercapaciteit en vervaardigd van gehard DURASTAR-
gereedschapstaal. De gekartelde rand zorgt voor een 
constante en nauwkeurige snede. Door de extra sterke 
mesrug wordt een hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd.
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Maximale voerkwaliteit

AUTOCUT - volautomatisch slijp- 
systeem

Een nauwkeurige, gelijkmatige snede is de basis voor 
hoogwaardig kuilvoer. Met AUTOCUT verzekert u zich en 
uw klanten van een langdurig hoge snijkwaliteit gedurende 
de hele werkdag. 
 
Alleen scherpe messen in de snij-inrichting garanderen 
optimale snijkwaliteit, weinig energieverbruik en een hogere 
doorvoercapaciteit. 
De messenslijpinrichting AUTOCUT biedt u deze 
comfortabele mogelijkheid. De messen worden direct en 
volledig automatisch geslepen in de opraapwagen.  
Afhankelijk van de messenbelasting is het aantal slijpcycli 
eenvoudig via de bedieningsterminal vooraf te selecteren.  
 
U kunt het brandstofverbruik tot 15% verminderen dankzij 
de langdurig scherpe messen. 
Ook de onderhoudstijd wordt met 45 minuten per dag 
verminderd, omdat het slijpproces tijdens een pauze 
stilstaand uitgevoerd kan worden. 

Elektrisch-hydraulische aandrijving

De AUTOCUT van de JUMBO is momenteel uitgerust met 
een elektrisch-hydraulische aandrijving, waardoor het slijpen 
aanzienlijk sneller verloopt. 
 
Het slijpproces kan individueel op uw gebruikseisen worden 
aangepast. Om een perfecte aanpassing van de mesvorm 
te kunnen verwezenlijken, is de slijpkop driedimensionaal 
instelbaar.
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Minder onderhoud
AUTOCUT slijpt de complete 
messenset volautomatisch in de 
kortste tijd. 
Het aantal slijpcycli kan na de 
belasting eenvoudig vooraf op de 
bedieningsterminal worden gekozen. 
 
U kunt de onderhoudstijd door 
AUTOCUT met wel 45 minuten per 
dag verkorten.

Voordelen AUTOCUT
 n Altijd scherpe messen
 n Aanzienlijk minder onderhoud
 n Volautomatisch slijpen van de 

volledige set messen door een 
druk op de knop

 n Slijpkop is tweedimensionaal 
instelbaar

 n Slijpgraad naar behoefte regelbaar
 n Constante slijtage op alle messen

Winstverhoging door 
scherpe messen 

"De snijkwaliteit is gewoon belangrijk 
om dan op de kuilen echt goed te 
verdichten, zodat alle lucht eruit wordt 
geduwd. En als ik energierijk kuilvoer 
met veel ingrediënten en eiwitten heb, 
dan brengt mijn gras meer melk op en 
hoef ik minder voer bij te kopen. 
Hierdoor wordt de productie beslist 
efficiënter." 
 
 
 
Hans-Willi Thelen 
Bio-melkveebedrijf en  
TPS opdrachtnemer
Kall | Duitsland

Eenvoudige bediening
 n Zowel de functies van de snij-inrichting als de knikdissel 

kunnen direct op het standaard bedieningsveld op de 
zijkant van de wagen worden bediend.

 n Alle functies van de AUTOCUT worden op het extra 
bedieningspaneel bediend.

1
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Messcherpte zonder AUTOCUT
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Maximale voerkwaliteit

Beweegbaar frontpaneel
Het beweegbaar frontpaneel is standaard en biedt duidelijk 
meer volume bij een gelijke wagenlengte. 
U vergroot het laadvolume met 4,3 m3. 
Bij het ontwerpen werd in het bijzonder gelet op een goed 
zicht op de laadruimte. 
 
Door dit frontpaneel is de opraapwagen wezenlijk 
compacter en is het keren op smalle oppervlakken en 
wegen eenvoudiger. 
 
Een geoptimaliseerde verdeling van de belasting op zowel 
de as- als de disselbelasting voor een stabiel en zeker 
rijgedrag op het veld en op de weg.  
 
Het beweegbaar frontpaneel dient ook als ondersteuning bij 
de losprocedure. De voervoorraad wordt al na een korte 
looptijd van de bodemketting naar achteren geduwd en zo 
automatisch omgegooid.

Laadsysteem

Het standaard laadsysteem ondersteunt de bestuurder 
tijdens het laden en zorgt voor een hoog gebruiksgemak. 
Voor de beste werkervaring heeft u de keus uit twee 
bedieningsmodi.

 n Meting van het laaddraaimoment in de riemaandrijving 
 n Meetpunt op de beweegbare voerverdichtingsklep op 

de bovenkant

De variant met meting van het laaddraaimoment in de 
riemaandrijving is speciaal bij vochtig voer de beste keus, 
omdat de voervoorraad de verdichtingsklep niet kan 
bereiken.  
 
De veelvoorkomende variant is die met het meetpunt in de 
beweegbare voerverdichtingsklep aan de bovenkant. 
Deze is bestemd voor typisch voordroogkuil.  
Hier kunnen de schakeltijden en looptijden voor de 
bodemketting eenvoudig en direct individueel worden 
aangepast op de voerverhouding en vulfactoren.
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Standaard frontpaneel
Het beweegbaar frontpaneel zorgt in 
de standaarduitvoering duidelijk voor 
meer volume. 
Het laadsysteem kan worden 
aangepast op iedere voersoort en 
drogestofgehalte.  
Bij het lossen ondersteunt de 
frontplaat een snelle en effectieve 
lossing.

Intelligent frontpaneel

Als de wagen de 'vol'-melding via een 
hoorbaar signaal op de achterwand 
bereikt, zwenkt de frontplaat 
onafhankelijk van het laadsysteem 
naar voren in de eindpositie en komt 
daarmee het volledige laadvermogen 
beschikbaar.

Laadstand

Het frontpaneel bevindt zich in de 
verticale laadstand. De bovenste 
verdichtingsklep is aan beide zijden 
met een drukveer voorgespannen. Met 
een lengte van 730 mm en een 
breedte van 2.300 mm heeft de 
frontplaat een groot oppervlaktebereik, 
wat goed laden, zelfs aan de zijkanten, 
mogelijk maakt.

Laadsysteem
Het standaard laadsysteem zal de opraapwagen ook op 
lange oogstdagen altijd automatisch vullen en de bestuurder 
ontlasten.

 n Belastingkoppelsensor
 n Verdichtingsklepsensor

1

2
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Intelligent frontpaneel
Het gepatenteerde, intelligente en automatisch gestuurde 
frontpaneel maakt een unieke laad- en losstrategie mogelijk. 
Deze is optioneel verkrijgbaar en heeft met een lengte van 
830 mm aan de bovenkant een verdichtingsklep met een 
bijzonder groot oppervlak. 
 
Bij het intelligente frontpaneel wordt een extra 
krachtmeetbout ingebouwd die een nieuw 
besturingsconcept mogelijk maakt. De twee bouten meten 
de ladingdruk het frontpaneel. De combinatie van alle 
meetpunten (laadmomentsensor, krachtmeetbouten, 
verdichtingsklepsensor) maakt zowel een directe 
beïnvloeding op de verdichtingsgraad als de gewenste 
vulhoogte mogelijk. De perfecte aanvulling op de eisen die u 
stelt aan het binnenhalen van uw gewas. 
 
Indien nodig krijgt u door de actief bestuurbare 
verdichtingsklep naarmate het drogestofgehalte een uniek 
laadvermogen van tot wel 400 kg/m³.

Intelligent laadsysteem
Voor het gebruik als opraapwagen kan uit drie 
voorgedefinieerde modi worden gekozen. U kunt optimale 
aanpassingen maken voor uiteenlopende voersoorten, 
drogestofgehalte en vulgraad.

 n Stand 1: Licht laden
 n Stand 2: Middelmatige verdichting
 n Stand 3: Zware verdichting

 
Deze drie modi kunnen bovendien individueel op uw 
wensen worden afgestemd.

Actief bestuurbare verdichtingsklep

Een ander hoogtepunt is de actief bestuurbare 
voerverdichtingsklep aan de bovenkant. Deze regelt naast 
de compactie ook het vulniveau en garandeert de hoogste 
voerkwaliteit. 
 
De besturing biedt een snelle en directe aanpassing op 
wisselende gebruiksomstandigheden.
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Opraapmodus

Als de bodemketting door het 
laadsysteem in werking wordt gesteld, 
duwt het frontpaneel actief mee, 
waarna deze automatisch terug naar 
de laadpositie. Dankzij deze 
gepatenteerde besturing blijft de 
voervoorraad extreem compact. 
 
Nadat de 'vol'-melding wordt bereikt, 
zwenkt het frontpaneel in drie fasen 
naar voren. Daarbij wordt de 
resterende vulling actief en onder druk 
bestuurd.  
 
Het intelligente frontpaneel zorgt 
bovendien voor een perfecte en 
maximale lossing.

Lossen in recordtijd

Bij de losprocedure zwenkt het 
frontpaneel mee. Deze brengt de 
volledige lading over op de 
bodemketting en drukt de lading actief 
in de richting van de achterklep.  
 
Door de combinatie van de 
gepatenteerde, hydraulische 
boostfunctie van de bodemketting en 
het aandrukken van het frontpaneel 
wordt zelfs de grootste JUMBO binnen 
1 minuut gelost.

Silagewagen- / transportmo-
dus

In de transportmodus worden alleen 
de bedieningsopties die relevant zijn 
voor het transport in het werkmenu 
weergegeven. De JUMBO rijdt dan 
uitsluitend als een 
hakseltransportwagen. 
  
Voor direct zicht vanuit de tractor op 
de laadruimte of om 'door te steken' bij 
het gebruik als hakseltransport kan de 
verdichtingsklep hydraulisch naar 
voren worden gedraaid. 
Dankzij het extreem diepe draaipunt 
van de klep heeft u goed zicht op het 
hakselgoed. 
 
Een optionele ladingzekering is voor 
het vervoer over de weg aan te 
bevelen.

Vulstrategieën
Naargelang het gebruiksdoel en de eisen heeft u drie 
keuzemodi om de geschikte vulstrategie te selecteren. De 
bestuurder kan zijn installatie comfortabel gebruiken met 
voorgedefinieerde parameters en daardoor wordt het totale 
rendement van de combinatie aanzienlijk vergroot. 

 n Belastingkoppelsensor
 n Verdichtingsklepsensor
 n Krachtmeetbouten

1

2

3
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Hoogste werkingszekerheid
De voortdurend toenemende eisen aan efficiënt gebruik van 
het terrein met voortdurend kortere oogstperioden maken 
het des te belangrijker om over een betrouwbare machine te 
kunnen beschikken. 
 
De JUMBO werd gebouwd voor de hoogste 
betrouwbaarheid en werkingszekerheid. Een van de 
grootste uitdagingen daarbij is het garanderen van een 
schone opname van het voer onder alle 
gebruiksomstandigheden gedurende het gehele seizoen.

Zeker onder alle gebruiksomstandigheden

De pick-up met zeven rijen tanden wordt beide zijden 
middels een stalen curvebaan aangestuurd. 
De tanden zijn licht aflopend gevormd. De hydraulische 
aandrijving van de pick-up regelt het toerental naargelang 
de rijsnelheid automatisch of kan handmatig worden 
ingesteld. 
 
Dit zorgt voor een maximaal vermogen bij hoge rijsnelheden 
en een constant opraapvermogen. 
 

Bij voordroogkuil, natkuil (< 30% drogestofgehalte), veldvoer 
of stro, de JUMBO zorgt voor een zekere gewasopname 
onder alle bedrijfsomstandigheden. 
 
De gestuurde pick-up zorgt voor een lange, actieve 
transportbandwerking tot het opnamepunt. Daarmee wordt 
een perfecte overbrenging van het voer naar de rotor 
gegarandeerd. 
 
Door het lagere toerental wordt het voer niet 'uitgekamd'. 
De bestaande richting van de halmen in het zwad wordt 
overgenomen, 1:1 aan de rotor overgebracht en deze zorgt 
voor een optimale snijervaring.

Altijd inzetbaar



35

Bedrijfszeker en betrouwbaar

Zodra de grote rotor met zijn geoptimaliseerde getande 
vormgeving het voer van de pick-up heeft overgenomen, 
wordt het voorzichtig door de korte snij-inrichting van 34 
mm gevoerd. 
 
Als er zich vreemde voorwerpen in de toevoer bevinden, 
laat de gepatenteerde beveiliging van de afzonderlijke 
messen de vreemde voorwerpen door en stelt het mes 
weer automatisch terug in de uitgangspositie. 
De opraapwagen en de messen worden zo effectief 
beschermd tegen beschadigingen en dure stilstandtijden 
worden vermeden. 

We hebben krachtige en betrouw-
bare machines nodig

Bretagne heeft een zeeklimaat dat erg goed is voor het 
gras, maar dit is niet altijd even makkelijk voor het oogsten. 
Als het het hele jaar door regelmatig regent, moeten we 
daarom onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op 
betrouwbare en zeer efficiënte machines. 
 
Het nieuwe riemaandrijfconcept met de laadsensor maakt 
het mogelijk om de JUMBO op maximaal vermogen te laten 
rijden. De levensduur van werktuigen hangt sterk af van het 
gebruik: "Ik wilde een opraapwagen die constant het koppel 
in de gaten houdt, zodat de bestuurder niet overbelast 
wordt." 
 
 
Yann FAUJOUR 
Lohnunternehmer 
Regio Bretagne | Frankrijk

JUMBO
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Verdere ontwikkeling
Voor de verdere ontwikkeling van de productprogramma's 
investeert PÖTTINGER voortdurend in onderzoek en 
ontwikkeling.
Daar draagt ook de continue uitbreiding van het eigen 
testcentrum, het hart van de kwaliteitsborging, op 
doorslaggevende wijze aan bij.  
 
Ons testcentrum in het technologie- en innovatiecentrum 
telt wereldwijd tot de modernste in de landbouwtechnologie. 
We testen daar belangrijke onderdelen resp. machines op 
hun bestendigheid en prestatievermogen. 

Hoogwaardige componenten
De nieuwe onderdelen van deze JUMBO-generatie worden 
naast de praktische testen ook van top tot teen doorgelicht 
om de levensduur te garanderen. De in de praktijk 
voorkomende bedrijfsbelastingen op de complete aandrijflijn 
worden tijdens testritten uitgevoerd met sensors op de 
neuralgische bereiken en daarna in het testprogramma 
afgespeeld. Daarbij wordt het doel van 8.000 geladen ritten 
zonder uitval bereikt en zelfs overtroffen. 

Daarmee fascineert deze generatie door de hoogste 
uitvalszekerheid, bedrijfszekerheid, winstgevendheid en de 
lage slijtagekosten. Dit zorgt additioneel voor een hoge 
herverkoopwaarde, ook nog voorbij zijn levensduur.

Elektronica

Door de nieuwe besturingseenheid 3.0 met 
gestandaardiseerde zelfbewegende behuizing en modulaire 
kabelboom zonder aansluitkast is de opraapwagen 
vanwege minder vrijliggende aansluitingen minder 
storingsgevoelig.

Altijd inzetbaar
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JUMBO

Hydraulische 
stuurbekrachtiging

De hydraulische stuurbekrachtiging 
zorgt voor maximale bedrijfszekerheid, 
spoornauwkeurigheid en beschermt 
de kwetsbare grasmat. 
 
Ze is uitgerust met een stuurstang met 
een K50-kogelkopkoppeling. Door de 
uitschuifbare, automatische aanslag 
kan de opraapwagen gemakkelijk door 
maar een persoon aangehangen 
worden. 
Het koppelpunt van de 
stuurbekrachtiging op de trekker 
conform ISO DIN 26402 is gebaseerd 
op de K80-kogelkopkoppeling als 
spelingsvrije trekinstallatie voor een 
absolute spoornauwkeurigheid ook op 
hellingen en in de silo. 

Elektronische 
stuurbekrachtiging

De snelheidsafhankelijke 
stuurhoekaanpassing van de 
elektronische stuurbekrachtiging zorgt 
voor maximale stabiliteit tijdens snelle 
ritten en optimale wendbaarheid in 
nauwe bochten.

 n Op het veld een strakkere 
draaicirkel om de graszode te 
ontzien en voor meer 
wendbaarheid

 n Bij een hoge transportsnelheid een 
wijdere draaicirkel voor meer 
veiligheid

 
Een veiligheidsbesturingscomputer, 
een hydraulische eenheid, de 
besturingscilinders en de hoeksensor 
op de stuuras sturen de draaicirkel 
aan.

Intelligente 
meeloopstuuras

Met het rijhulpsysteem 'Intelligente 
naloopstuuras' herkent de 
opraapwagen de beweging 
onafhankelijk. Hierdoor wordt het 
mogelijk om ook zonder een 
snelheidssignaal van de tractor de as 
onder alle gebruiksomstandigheden 
automatisch te blokkeren. 
 
Een draairichtingsensor registreert de 
voor- of achterwaartse snelheid en 
blokkeert de as binnen het door u 
vooraf vastgelegde snelheidsbereik. 
 
De hellingsensor blokkeert de as 
tevens bij het bereiken van de 
gedefinieerde hellinggrens. 
Als de vastgelegde hellingswaarde 
wordt overschreden, dan wordt u 
hierover geïnformeerd door een 
bericht op de display.

Besturingssystemen voor meer 
veiligheid

Om het rijcomfort op de weg en op het veld te verhogen, 
kunt u uw JUMBO aanvullend met verschillende 
besturingssystemen uitrusten.
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Altijd inzetbaar

Minder bodembelasting
Let steeds op de gezondheid van de bodem. 
Selecteer de meest geschikte banden, bescherm de 
grasmat en vergroot zo uw winst. 
 
Het gebruik van geschikte banden is niet in tegenspraak 
met de toepassing van krachtige techniek en 
bodembeschermend werk. 
Om de bodem als natuurlijke hulpbron te beschermen, voor 
een duurzame bescherming van de vruchtbaarheid van de 
grond en tot behoud van de opbrengst van de grond is het 
noodzakelijk om voor een gelijkmatige verdeling van de 
belasting te zorgen. 
Door het gebruik van de grootst mogelijke wielmaten wordt 
het contactoppervlak vergroot en de structuur van de 
bodem zo goed mogelijk behouden.

 n 1 cm diepe rijsporen kosten tot 10% meer diesel1). 
 n Aantasting van de grasmat kan een vermindering in de 

opbrengst veroorzaken tot 100 euro per ha1).
 n Een hoge mate van schadelijke verdichting kan tot 20% 

meer mestkosten veroorzaken1).

Bandentabel JUMBO 7380/7400 met 9 resp. 10 t aslast bij 40 km/h 

Bandenmaat Laadver
mogen per 
wiel

Banden
spanning

Contact
oppervlak

Bodemdruk

710/50-R26,5 
885

4.500 kg - - -

5.000 kg - - -

710/50-R26,5 
Country King3)

4.500 kg 1,7 kPa 2.574 cm2 1,75 kg/cm²

5.000 kg 2,6 kPa 2.132 cm2 2,35 kg/cm²

710/50-R26,5 
Flotation Trac 2)

4.500 kg 1,5 kPa 2.794 cm2 1,58 kg/cm²

5.000 kg 1,7 kPa 2.822 cm2 1,74 kg/cm²

710/50-R30,5 
Flotation Trac 2)

5.000 kg 1,9 kPa 2.524 cm2 1,94 kg/cm²

800/45-R26,5 
885

4.500 kg - - -

5.000 kg - - -

800/45-R26,5 
Country King3)

4.500 kg 1,5 kPa 2.920 cm2 1,54 kg/cm²

5.000 kg 1,9 kPa 2.956 cm2 1,69 kg/cm²

800/45-R26,5 
Flotation Trac 2)

4.500 kg 1,4 kPa 2.930 cm2 1,51 kg/cm²

5.000 kg 1,6 kPa 2.954 cm2 1,66 kg/cm²

800/45-R30,5 
Flotation Trac 2)

5.000 kg 1,6 kPa 2.944 cm2 1,67 kg/cm²

1) Bron: lezing gehouden aan de Fachhochschule Südwestfalen, Agrarwirtschaft Soest 

(D), 2008. 2) Bron: Apollo Vredestein GmbH; 3) Bron: Nokian Tyres
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Onderstel met para-
boolveren 26,5" 

Het schommelstuk van het onderstel 
met paraboolveren zorgt door de 
dynamische verdeling bij de remmen 
voor gelijke wielbelasting en daarmee 
voor uitstekende vertragingswaarden. 
 
Het onderstel heeft met een 
ascompensatie van 110 mm de beste 
veringseigenschappen in de silo en 
loopt rustig op het veld en op de weg. 
Standaard een naloopstuuras voor het 
behoud van het gras ook bij hoge 
tonnages.
 
 

Optioneel

 n Hydraulische stuurbekrachtiging
 n Elektronische stuurbekrachtiging
 n Rijhulpsysteem 'Intelligente 

naloopstuuras'
 n EBS – elektronisch remsysteem 

met RSP – 'Roll Stability Program'

Een grote veerondersteuningsafstand 
van 1.100 mm aan de voorste starre as 
met een afstand van 856 mm aan de 
achterste stuuras zorgt voor optimale 
stabiliteit. 
Stabiele geleidearmen nemen 
remkrachten en asgeleiding over.

Dwarsstabilisator

De dwarsstabilisator biedt een 20% 
hogere rijstabiliteit, de allerbeste 
verdeling van de belasting en een 
beter rijgedrag op hellingen of in 
bochten. 
Een torsiestang op iedere as verbindt 
de veerpakketten aan beide zijden met 
het chassisframe. Deze leidt bij 
belasting de druk automatisch verder 
naar de tegenoverliggende zijde.

JUMBO

Tandem
onderstel met 
paraboolvering 
18 t, 26,5"

Hydraulisch 
tandemonderstel 
20 t, 26,5"

Hydraulisch 
tandemonderstel 
20 t, 30,5"

Hydraulisch 
tridemonderstel 
27 t, 26,5"

Hydraulisch 
tridemonderstel 
30 t, 26,5"

Hydraulisch 
tridemonderstel 
30 t, 30,5"

JUMBO 7380 DB - - -

JUMBO 7400 - - -

JUMBO 7450 DB - - -

JUMBO 7470 - - -

JUMBO 7520 DB - - - -

JUMBO 7540 - - - -

 = standaard,  = optioneel
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Hydropneumatisch onderstel
Het hydropneumatisch onderstel biedt u een brede 
ondersteuningsafstand voor een veiliger rijgedrag en zowel 
een buitengewone hellingstabiliteit als rijveiligheid bij hoge 
snelheden. 
 
De fijnafstemming van de veringskarakteristiek zorgt voor 
een indrukwekkende verbetering van het rijcomfort. Door 
het gebruik van een afzonderlijk opslagmiddel in het 
belastingbereik in lege en volle staat, is het rijcomfort 
aanmerkelijk beter. 
 
Het door PÖTTINGER ontwikkelde, hydropneumatisch 
geveerde onderstel neemt de stootbelastingen bij gebruik 
op het veld en op de weg voor zijn rekening. Hij heeft 
daarom een aanzienlijk hoger veringscomfort dan starre 
systemen, die slechts de banden als vering gebruiken. 
Dit ontziet de banden en zorgt voor een rustig 
wielpositioneringsvermogen.

De grote ascompensatie tot 270 mm zorgt voor een beter 
klimvermogen op het veld, bij de bunkersilo en op slechte 
wegen.

 n Standaard met paraboolvering uitgevoerd
 n Brede ondersteuning van de armvering met 

dwarsstabilisatoreffect – grote ondersteuningsafstanden 
van 1.100 mm en 856 mm

 n Hoogste rol- en hellingstabiliteit door minimale 
doorbuiging

 n Maximaal rijcomfort op wegen en op het land 
 n Maximale remvertraging door gelijke 

asbelastingsverdeling

Het gehele voertuig is uitgevoerd volgens verordening (EU) 
2015/68 en voldoet daarmee aan de nieuwste bepalingen 
van de EU-typegoedkeuring.

Altijd inzetbaar
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JUMBO

Bodemvrijheid
De JUMBO is een veelzijdig inzetbare 
rotoropraapwagen voor diverse 
doeleinden met onbeperkte 
rijkwaliteiten, ook op lastig terrein. 
Bij het ontwerp van het remsysteem 
werd in het bijzonder gelet op de 
hoogst mogelijke bodemspeling. 
 
Alle belangrijke remonderdelen 
bevinden zich boven het asmidden. 
Op die manier zijn deze goed 
beschermd en kunt u storingsvrij 
werken.

Hellingstabiliteit
Direct responsgedrag wordt bij de JUMBO mechanisch 
uitgevoerd, in plaats van een uitwendige, trage, hydraulisch 
geschakelde hellingverdeling te bepalen. 
 
De integratie van de brede geleidearmvering op het chassis, 
de schroefverbinding van de assen en de brede veerafstand 
zorgen voor een uniek mechanisch dwarsstabilisatoreffect.  

Vering
Een hoogwaardige en in alle 
beladingssituaties functionerende 
voertuigvering is juist bij ladingen van 
tot 20 t oogstmateriaal en snelheden 
tot 65 km/h een belangrijke eis. 
Het bijzondere van dit onderstel is de 
fijnafstemming van de 
veringskarakteristiek in lege en 
geladen toestand.  
Deze afstemming zorgt voor de 
optimaal rustige loop, rijcomfort en ten 
slotte voor meer rijveiligheid.

Compensatie
De hydropneumatische ascompensatie 
zorgt voor een constante wieldruk bij 
alle toepassingen. 
In het bijzonder wordt het daarmee 
mogelijk om over een silovoorziening 
te rijden zonder veel trekkracht nodig 
te hebben. 
 
Een hoog klimvermogen van de 
opraapwagen kan het beste worden 
verkregen met de hydropneumatische 
ascompensatie. 



42

Altijd inzetbaar

Tridem-onderstel
Het hydropneumatische tridem-onderstel verdeelt hoge 
asbelastingen van 27/30 t over een groot contactoppervlak. 
 
Voorbeeld JUMBO 7470:
Het netto laadvermogen wordt door de derde as met 50% 
verhoogd. Bovendien verlaagt de derde as de 
transportkosten met wel 25% afhankelijk van de 
bedieningstijd en -duur. 
De bodemdruk per as wordt in vergelijking met de tandem-
uitvoering met 10% verlaagd. Van ca. 1,67 kg/cm³ *) naar 
ca. 1,51 kg/cm³ *). 
 
Het tridem-onderstel is standaard uitgerust met een 
mechanische stuurbekrachtiging aan beide zijden. 
 
Optioneel wordt de elektronische stuurbekrachtiging 
aangeboden.

Tandem-onderstel
Het hydropneumatische onderstel maakt een asbelasting 
mogelijk van 20 t en een totaalgewicht van 24 t.  
Optioneel kunnen voor een nog lagere rolweerstand banden 
van 30,5" worden gemonteerd. De bodemdruk wordt 
minimaal gereduceerd in vergelijking met 26,5".  
 
De bodemdruk per as ligt bij 800/45-R26,5 op 1,66 kg/cm³ 
*) en bij 800/45-R30,5 op 1,67 kg/cm³ *). 
 
Standaard een meelopend gestuurde as voor het behoud 
van het gras ook bij hoge tonnages. 
 
Dit onderstel onderscheidt zich door de bijzonder hoge 
wendbaarheid op het veld.

*) Bron: Apollo Vredestein GmbH
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JUMBO

Liftas tridem 
De banden worden gedurende de rit 
zonder vracht bespaard. 
 
Op onbegaanbaar terrein kan met de 
inzet van de liftas de ondersteunende 
belasting voor korte tijd worden 
verhoogd om de tractie van de tractor 
te vergroten. 
 
Een veiligheidsdrukventiel laat de liftas 
bij overbelasting automatisch zakken 
om de trekker te beschermen tegen 
overbelasting. 
 
De bediening gebeurt comfortabel op 
het bedieningspaneel.

Weeginrichting
De optionele weeginrichting van de 
JUMBO is verkrijgbaar voor het 
hydropneumatische tandem- en 
tridem-onderstel. U kunt hierdoor 
dynamisch wegen als richtlijn tijdens 
de rit en een nauwkeurige1) meting bij 
stilstand. 
 
Bij overschrijding van de maximale 
waarde die u heeft bepaald, krijgt u 
een visuele waarschuwing op de 
terminal of een geluidsmelding.

Elektronische stuurbe-
krachtiging tridem-as

Stuurprogramma elektr. stuurbek. 
tridem-as:

 n Normale stuuraandrijving
 n Krabbengang 
 n Offset

Normale stuuraandrijving:

Dit programma is altijd automatisch 
geactiveerd. De stuurhoek wordt 
snelheidsafhankelijk geregeld.

Krabbengang:

Bepaalt voor alle stuurassen dezelfde 
stuurhoek.

Offset:

Dit speciale stuurprogramma wordt 
gebruikt voor de verdeling van de 
aandrijving bij het rijden schuin op een 
helling.

1) Meettolerantie +/- 2,5 %
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De economische methode
Een opraapwagen kan de werkstappen opname, snijden, 
verdichten en transporteren in één machine realiseren. 
De werkwijze met de opraapwagen wordt daarom ook vaak 
aangeduid als tweemansoogst.  
 
De JUMBO is een multifunctionele opraapwagen en is 
daarom ook een volwaardige transportwagen. 
Dat betekent dat hij ook buiten de gewassenoogst veelzijdig 
kan worden ingezet. Hierdoor kan de machine tot het 
uiterste worden benut en het rendement van uw JUMBO 
maximaliseren. 
 
De functie als opraapwagen garandeert de beste voer- en 
kuilvoerkwaliteit tegen geringe oogstkosten. Dat maakt hem 
daarmee de oogstmethode van de toekomst.

Beter inkuilen
De opraapwagen komt in het kuilproces optimaal tot zijn 
recht. 
Hij kan de geoogste oppervlakken flexibel mengen om een 
optimale voedermix te genereren. 
 
Om de walswagen voldoende verdichtingstijd te geven, kan 
de JUMBO verre afstanden van het veld naar het erf en 
afgeronde oppervlakken combineren. Op die manier 
verkrijgt u hoogwaardig kuilvoer en wordt stilstand van de 
gehele oogstketen vermeden. 
 
Door het hoge verdichtingsvermogen van meer dan 
400 kg/m3 kan de JUMBO in vergelijking tot pure 
transportvoertuigen veel meer aan oogstgoederen 
vervoeren. Dat maakt het transport met een JUMBO 
aanzienlijk rendabeler.

Efficiënt werken
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JUMBO

Vooral goede prestatie en efficiën-
tie zijn voor ons belangrijk.

We trekken de nieuwe JUMBO 7470 met een Fendt 933 en 
kunnen per lading 18 tot 19 ton kuilvoer laden met een 
droge massa van 35% per lading. De laadtijd is exact 
hetzelfde als bij het vorige model, de JUMBO 6000, maar 
het laadvermogen van de nieuwe JUMBO is 50% hoger. Zo 
kunnen we op goede dagen maximaal 40 hectare oogsten. 
 
We zijn ook bijzonder te spreken over de brede pick-up en 
de hoge laadsnelheid van de JUMBO. Afhankelijk van de 
voermassa kunnen we met een snelheid tussen de 9 en 16 
km/u laden. Zelfs als de zwaden groot en onregelmatig zijn, 
is er met de nieuwe JUMBO geen sprake van verstopping. 
 
 
Casa Carballo SAT 
Melkveehouderij
Pol - Lugo | Spanje
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Laadruimteverhoging
Met de banden van 26,5" kan de laadruimte afhankelijk van 
het model tot 2,6 m3 vergroot worden. Daarmee wordt de 
wettelijk toegestane totale hoogte van 4 m volledig benut en 
het rendement verhoogd. 

Laaduitbreiding per model:
 n JUMBO 7380/7400: + 2 m3

 n JUMBO 7450/7470: + 2,3 m3

 n JUMBO 7520/7540: + 2,6 m3

Het multitalent
De JUMBO biedt een hoge gebruiksflexibiliteit, hogere 
volledige machinebelasting en daarmee een maximaal 
rendement.  
 
U kunt de JUMBO ook als stabiele transport- en 
silagewagen gebruiken. 
Door houtsnipper-, kuilmais-, kuilveldrogge- of 
biomassatransport met hoge transportcapaciteiten kunt u 
de gebruikstijd van uw JUMBO aanzienlijk verhogen en de 
kosten verlagen. 
 
Het demonteren van de pick-up verhoogt de 
transportcapaciteit aanzienlijk en is snel en gemakkelijk. 
 
De krachtige silagewagen of hakseltransportwagen JUMBO 
is een echt multitalent.

Efficiënt werken
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JUMBO

Laadgoedbeveiliging
De nieuw ontwikkelde laadruimafdekking bedekt snel de 
lading en beschermt deze tijdens het wegvervoer. 
 
Deze bestaat uit twee zwenkbare uitklapbare delen, met 
een hydraulisch aangedreven kettingtakel direct aan de 
draaias. De aandrijving is centraal aangebracht, compact in 
de opbouw geïntegreerd en zo goed beschermd.

Afneembare pick-up
De optionele wagen biedt u de 
mogelijkheid de pick-up met vaste 
tastwielen eenvoudig in slechts 15 
minuten te (de)monteren. 
 
Op die manier wordt het eigengewicht 
verlaagd tot 580 kg (pick-up incl. 
optioneel extra tastwiel). 
Het laadvermogen wordt aanzienlijk 
verhoogd. 
 
Als de pick-up gedemonteerd is, moet 
er een rotorafdekking worden 
geplaatst. Die beschermt tegen vuil. 
Daarna kan de opraapwagen in de 
transportmodus worden gezet. 
 
De rolwagen maakt bovendien 
onderhoud en servicebeurten 
eenvoudiger.

Kanaalafdekking
Een optionele kanaalafdekking 
voorkomt dat bij de toepassing als 
hakseltransportwagen het 
hakselmateriaal in het laadkanaal valt. 
De uitvoering in 2 delen zorgt voor een 
eenvoudige hantering.

Frontpaneel
Het nieuw frontpaneel biedt een extra 
volume van 4,3 m3. 
Zo verkrijgt u een opraapwagen die 
1.350 mm korter is maar een gelijk 
DIN-volume heeft. 
Daarmee is de opraapwagen wezenlijk 
compacter en nog flexibeler inzetbaar. 
 
Door een hoger netto laadvermogen 
wordt ook het rendement verhoogd.
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Meer comfort
In het seizoen kunnen de oogstdagen lang zijn. Het is 
daarom nog belangrijker het werk met de opraapwagen zo 
comfortabel en aangenaam mogelijk te maken. De 
praktische automatiseringen van de JUMBO helpen u 
daarbij aanzienlijk. 
 
Ook al begint u de oogstdag met geslepen messen, het kan 
al na 2 tot 4 uur nuttig zijn de messen van de opraapwagen 
te slijpen. Met AUTOCUT heeft u altijd een volautomatische 
messenslijpinrichting bij de hand. Daarmee heeft u de hele 
werkdag een perfecte snijkwaliteit. ´s Avonds hoeven de 
messen niet gedemonteerd en geslepen te worden. 
AUTOCUT verkort de tijd die u nodig heeft voor het slijpen 
aanzienlijk. 
 
Vele automatische functies helpen u bij iedere toepassing.  
De pick-up-positieregeling, een pick-up-toerentalregeling, 
automatische transport- en laadstand, de 
laadmomentregistratie, de intelligente frontplaat met 
laad- en losstrategie, de automatische losinrichting en veel 
meer functies verhogen het comfort. 
 
Zo blijft u als bestuurder altijd ontspannen en productief.

Weinig onderhoud
Bij de ontwikkeling van de JUMBO van de derde generatie 
was ook onderhoud een belangrijk onderdeel.

 n Het aantal aandrijvingen op de wagen is gehalveerd
 n De voortandwielen zijn onderhoudsvrij
 n De bodemkettingaslager aan de achterkant heeft een 

zijdelingse centrale smeerstang

De levensduur van specifieke slijtagepunten zoals de 
pick-up-tanden, de laadrotor, de staalkwaliteit van de 
messen, de persachterwand en de bodemketting werd 
hierdoor aanzienlijk verhoogd.

Comfort en onderhoud



49

Hoogwaardige sensortechnologie

De extra functies worden mogelijk gemaakt door de inbouw 
van positie-, toerental- en vermogenssensoren. 
 
De hoeksensor voor de positieherkenning van de pick-up en 
een toerentalsensor om de hydraulische pick-up-aandrijving 
te regelen, dragen bij tot een comfortabele en gemakkelijke 
opname van het voer. 
Een krachtmeetbout op de riemaandrijving en het 
intelligente frontpaneel helpen de automatische besturing bij 
het laden.

Ons bedrijf functioneert goed, 
wanneer onze chauffeurs gelukkig 
zijn
"Meestal is er met de nieuwe JUMBO een chauffeur op pad 
die al lang op de weg zit en hij zegt altijd: "Deze machine is 
echt geweldig goed." 
Hieruit blijkt dat hij enorm enthousiast is. 
 
Vroeger reed hij al in een JUMBO 6610 of 6620 en daarover 
zegt hij: "De nieuwe JUMBO zet weer een grote stap 
vooruit. Zowel qua prestaties als qua bediening. We hebben 
de voorwand gebruikt om meer gewicht op de trekker te 
zetten wanneer deze zich op een helling bevindt." 
Dankzij de nieuwe voorwand kan de opraapwagen goed en 
snel worden gelost, waarover al onze chauffeurs en klanten 
enthousiast zijn. 
 
Laden in de automatische functie werkt sowieso 
supergoed!" 
 
 
Roland Kobler
Loonwerker | Agrolohn GmbH
Passau | Duitsland

JUMBO
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JUMBO

Hydraulische aanpak
Door het scheiden van het hydraulische en elektrische 
systeem is de opraapwagen eenvoudiger en beter schoon 
te maken. 
De overzichtelijke groepering van de leidingen helpt bij het 
zoeken naar storingen waarmee de stilstandtijd wordt 
teruggebracht.

Parallelfunctie

Het nieuwe hydraulische blok ondersteunt het schakelen 
van meerdere functies tegelijkertijd. 
Zo kan er parallel worden geschakeld tussen de pick-up-
aandrijving, bodemketting en het frontpaneel.

Service counter
De bestuurder wordt via een melding op de 
bedieningsterminal gewezen op de van toepassing zijnde 
servicebeurtintervallen.  
Als de teller afgelopen is, wordt bij de volgende 
inbedrijfstelling eerst de servicebeurtdatamask 
weergegeven. Deze geeft de lopende servicebeurten 
overzichtelijk aan u weer.
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Verlichting
De verlichting van de JUMBO is compleet overgeschakeld 
naar ledtechnologie voor een lange levensduur. 
 
Dat bespaart geld en vermindert het onderhoud. 
 
Het hoge verlichtingsvermogen van de leds zorgt dat het 
licht precies schijnt waar u het nodig heeft.

Pakket 1 - Standaard

 n Laadruimteverlichting met 
4 ledstrips

Pakket 2

 n Laadruimteverlichting met 
4 ledstrips 

 n 4 achteruitrij-schijnwerpers
 n 2 knipper- en achter-/remlichten 

boven op de achterwand

Pakket 3

 n Laadruimteverlichting met 
4 ledstrips 

 n 4 achteruitrij-schijnwerpers
 n 2 knipper- en achter-/remlichten 

boven op de achterwand
 n 2 ledschijnwerpers op de opbouw 

boven aan de zijkant
 n 2 ledschijnwerpers bij de pick-up
 n 2 ledschijnwerpers als asverlichting
 n 1 ledschijnwerper bij de snij-

inrichting

JUMBO
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Een gemeenschappelijke taal

Zo begrijpen machine en tractor elkaar onge-
acht de fabrikant

Een gemeenschappelijke taal spreken - dat is eenvoudig 
gezegd de achtergrond van het begrip ISOBUS. De 
noodzaak daarvan vloeide voort uit het feit dat elke 
fabrikant van landbouwmachines oorspronkelijk zijn eigen 
elektronische oplossing ontwierp. Dat is een hindernis voor 
iedere boer met een machinepark samengesteld uit 
machines van verschillende fabrikanten. 
ISOBUS verwijst naar de fabrikant-onafhankelijke 
gestandaardiseerde communicatie tussen tractor en 
werktuig met behulp van gestandaardiseerde hardware en 
software: Een echte opluchting voor uw dagelijkse werk.

Meer comfort door ISOBUS

ISOBUS maakt een einde aan geïsoleerde oplossingen en 
vormt een gestandaardiseerde en compatibele oplossing 
tussen tractor en machine die via 'plug-and-play' bij alle 
combinaties werkt: Steek gewoon de ISOBUS-stekker in de 
ISOBUS-contactdoos en klaar. Een enkele ISOBUS-terminal 
vervangt de verschillende terminals voor specifieke 
aanbouwapparaten op de tractor. 
Bron: www.aef-online.org

Voor elke eis de geschikte oplossing

Een modern ISOBUS-systeem bestaat uit verschillende 
componenten, inclusief tractor, terminal en aanbouw-
apparatuur. Daarbij is het altijd belangrijk wat de prestaties 
van terminal en aanbouw-apparatuur zijn, en welke 
uitvoeringen worden aangesloten. Hier komen de ISOBUS-
functies van pas. 
ISOBUS-functies kunnen worden beschouwd als 
zelfstandige modules of bouwstenen binnen het ISOBUS-
systeem. Deze zijn actief zodra ze zijn opgenomen in alle 
betrokken componenten.

Intelligente bediening en ISOBUS-terminal
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POWER CONTROL –  
elektronische comfort-
bediening
Optioneel bij JUMBO-modellen. 
 
Met de nieuwe POWER CONTROL-
bedieningsterminal kunt u veel met 
ISOBUS compatibele machines van 
PÖTTINGER bedienen. De 
belangrijkste elementen zijn de met 
machinefuncties bedrukte toetsen die 
een intuïtieve bediening door 
bestuurders met en zonder voorkennis 
waarborgen. 
 
Via het grote 5"-kleurentouchdisplay 
kunnen aanvullende functies worden 
aangestuurd en gebruikerstaken 
worden uitgevoerd. Het display, dat 
zowel overdag als in het donker goed 
zichtbaar is, verschaft ook duidelijke 
informatie over de gebruikstoestand 
van de machine.

EXPERT 75  
ISOBUS-terminal

Optioneel bij JUMBO-modellen. 
 
De compacte 5,6" EXPERT 75 
ISOBUS-terminal is zowel met het 
touchscreen als met het scrolwiel te 
bedienen. Een betrouwbare één-hand-
bediening wordt door een polssteun 
versterkt. De omgevingslichtsensor en 
de verlichting van de toetsen zorgen 
ook in het donker voor een 
comfortabele bediening.

CCI 1200 
ISOBUS-terminal

Optioneel bij JUMBO-modellen. 
 
De nieuwe 12” CCI 1200 ISOBUS-
terminal biedt de professionele 
landbouwer een omvangrijk pakket 
aan functies. De terminal wordt net als 
een tablet bedient. De menubediening 
is eenvoudig gehouden, er zijn weinig 
handelingen nodig. De terminal heeft 
een camera-aansluiting. De 
geïntegreerde lichtsensor past de 
lichtsterkte van het display 
automatisch aan. 

ISOBUS-terminals
De ISOBUS-terminals EXPERT 75 en CCI 1200 maken een 
professionele bediening van alle ISOBUS geschikte 
machines van PÖTTINGER en andere fabrikanten mogelijk.
Beide terminals zijn AEF-gecertificeerd.

Digitale landbouwtechnologie
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External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

Zonder  
agrirouter

Fabrikant-overschrijdende draadloze gegevensoverdracht

Met agrirouter
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agrirouter

Dankzij de ISOBUS-norm kunnen machines van verschillende fabrikanten op een zo eenvoudig mogelijke wijze met elkaar 
communiceren en onderling gegevens uitwisselen. Om deze gegevens ook na de werkzaamheden te kunnen gebruiken, is 
het nuttig om ze te importeren in het farmmanagementsysteem en ze bijvoorbeeld voor documentatiedoeleinden te 
beoordelen. Zo eenvoudig als de gegevensoverdracht tussen landbouwmachines van verschillende fabrikanten intussen is, 
zo lastig is deze tussen machines en softwareproducten van verschillend aanbieders. Tot niet zo lang geleden waren 
ontbrekende standaarden daar de oorzaak van. Daarom zijn verschillende fabrikanten van landbouwmachines - inclusief 
PÖTTINGER - gaan samenwerken en hebben ze gezamenlijk de agrirouter ontwikkeld. De agrirouter zorgt voor een 
draadloze gegevensoverdracht tussen machines en agrarische software van alle fabrikanten en reduceert het aantal 
communicatie-interfaces binnen de landbouwtechniek tot een minimum.

De 'gegevens vervoerende' 
agrirouter

De agrirouter is een webgebaseerd platform voor 
gegevensuitwisseling. Met een gratis account kunnen 
diverse gegevens, zoals opdrachten van perceelkaarten, 
rechtstreeks naar de CCI 1200-terminal worden gezonden. 
Omgekeerd kunt u gegevens met betrekking tot uw 
machines direct naar uw boerderij-pc sturen. 

Transparant

Alleen u bepaalt de routes waarlangs de agrirouter uw 
gegevens overbrengt.

Gegevensveiligheid

De agrirouter slaat geen gegevens op - u behoudt de 
volledige controle daarover. 

Wij zijn klaar voor agrirouter
U kunt de agrirouter bij ons gebruiken op het gebied van 
zaaitechniek in combinatie met onze VITASEM en 
AEROSEM met elektrische doseeraandrijving en met de 
TERRASEM-zaaimachines. Op het gebied van de 
oogsttechniek kunt u onze voor ISOBUS geschikte 
opraapwagenprogramma's FARO, EUROPROFI, TORRO en 
JUMBO met de agrirouter koppelen.  
Deze machines zijn in staat om totaalwaarden die met het 
oog op de geleverde werkzaamheden zinvol zijn, te 
documenteren en ter beschikking te stellen. U kunt deze 
gegevens als gestandaardiseerd ISO-XML-bestand over de 
CCI 1200-terminal draadloos van de tractor naar uw kantoor 
sturen. Omgekeerd kunt u aanvragen van uw 
farmmanagementsysteem draadloos naar de CCI 
1200-terminal in de tractor sturen. Voor de 
gegevensoverdracht heeft u geen USB-stick meer nodig. 
Ook een gemengd machinepark levert geen problemen op 
voor de gegevensoverdracht via de agrirouter, voor zover de 
betreffende landbouwtechniek-fabrikant lid is van het 
agrirouter-consortium.  
 
Meer info op www.my-agrirouter.com
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Toebehoren

Meer uitrustingen

 n TWIN BLADE omkeerbare messen
 n Vulpeilsensor
 n Kanaalafdekking
 n Soorten banden:  

800/45R26,5"  
710/50R30,5" 
800/45R30,5"

 n Hydraulische stuurbekrachtiging
 n Elektronische stuurbekrachtiging
 n Intelligente naloopstuuras
 n Liftas voor Tridem met automatische neerlaatfunctie
 n Terminals: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
 n Ledpakket werkverlichting 2 en 3
 n Weeginrichting

 n Zwaailamp
 n EBS-remsysteem
 n Videosysteem
 n Waarschuwingsborden

Intelligent 
frontpaneel 

AUTOCUT 
slijpsysteem

TWIN BLADE Extra tastwiel voor 
pickup

Inklapbare 
tastwielen voor 
pickup

 Pickupwagen voor 
uitvoering met vaste 
tastwielen

Laadruimteverhoging 
voor 26,5" banden

Laadgoedbeveiliging Tridemonderstel Banden 30,5" 3. Doseerwals

JUMBO 7380 DB

JUMBO 7400

JUMBO 7450 DB

JUMBO 7470

JUMBO 7520 DB

JUMBO 7540  
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Worden vaak gezamenlijk aangeschaft

Configureer uw persoonlijke machine.

 = standaard,  = optioneel

Intelligent 
frontpaneel 

AUTOCUT 
slijpsysteem

TWIN BLADE Extra tastwiel voor 
pickup

Inklapbare 
tastwielen voor 
pickup

 Pickupwagen voor 
uitvoering met vaste 
tastwielen

Laadruimteverhoging 
voor 26,5" banden

Laadgoedbeveiliging Tridemonderstel Banden 30,5" 3. Doseerwals

JUMBO 7380 DB

JUMBO 7400

JUMBO 7450 DB

JUMBO 7470

JUMBO 7520 DB

JUMBO 7540  
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JUMBO Volume DIN | met 
laadruimteverhoging voor 
banden van 26,5"

Breedte pickup Aantal messen Messenafstand Totale lengte | totale 
breedte

Totale hoogte 
26,5" | 30,5" banden

Eigengewicht  
Standaard

Toegelaten totaalgewicht Totaalgewicht 
Maximaal

JUMBO 7400 40 m3 | 42 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 9,35 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 11.100 kg 22 t 24 t

JUMBO 7470 47 m3 | 49,3 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 10,66 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 12.000 kg 24 t 31 t

JUMBO 7540 54 m3 | 56,6 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 11,98 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 14.200 kg 34 t 34 t

JUMBO DB

JUMBO 7380 DB 38 m3 | 40 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 9,35 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 11.450 kg 22 t 24 t

JUMBO 7450 DB 45 m3 | 47,3 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 10,66 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 12.350 kg 24 t 31 t

JUMBO 7520 DB 52 m3 | 54,6 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 11,98 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 14.550 kg 34 t 34 t

Technische gegevens
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JUMBO Volume DIN | met 
laadruimteverhoging voor 
banden van 26,5"

Breedte pickup Aantal messen Messenafstand Totale lengte | totale 
breedte

Totale hoogte 
26,5" | 30,5" banden

Eigengewicht  
Standaard

Toegelaten totaalgewicht Totaalgewicht 
Maximaal

JUMBO 7400 40 m3 | 42 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 9,35 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 11.100 kg 22 t 24 t

JUMBO 7470 47 m3 | 49,3 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 10,66 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 12.000 kg 24 t 31 t

JUMBO 7540 54 m3 | 56,6 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 11,98 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 14.200 kg 34 t 34 t

JUMBO DB

JUMBO 7380 DB 38 m3 | 40 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 9,35 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 11.450 kg 22 t 24 t

JUMBO 7450 DB 45 m3 | 47,3 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 10,66 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 12.350 kg 24 t 31 t

JUMBO 7520 DB 52 m3 | 54,6 m3 2,3 m 48 stuks 34 mm 11,98 | 2,99 m 3,89 | 3,99 m 14.550 kg 34 t 34 t

JUMBO
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Alle informatie in één overzicht

De voordelen
n Snelle en langdurige

beschikbaarheid.
n Maximale levensduur door

innovatief productieproces en het
gebruik van hoogwaardige
materialen.

n Vermijden van storingen door
exacte passing.

n Beste arbeidsresultaat door
optimale afstemming op het hele
systeem van de machine.

n Kosten- en tijdsbesparing doordat
slijtdelen minder vaak vervangen
hoeven te worden.

n Uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
n Continue vooruitgang middels

onderzoek en ontwikkeling.
n Wereldwijde levering van

reserveonderdelen.
n Aantrekkelijke, marktconforme

prijzen voor alle reserveonderdelen.

Ga voor het origineel
PÖTTINGER Original Parts – 
overtuigen door de hoogste mate van 
functionaliteit, bedrijfsveiligheid en 
prestatievermogen. Wij bij PÖTTINGER 
leggen ons geheel op dit doel toe. 

Onze PÖTTINGER Original Parts 
maken we daarom van kwalitatief 
hoogwaardige materialen. Alle 
vervangende en slijtdelen zijn bij ons 
optimaal op het totale systeem van uw 
machine afgestemd. Daarbij vragen 
verschillende bodem- en 
gebruiksomstandigheden een eigen 
aanpassing.  

Wij luisteren naar onze klanten en 
bieden met drie verschillende 
uitvoeringen, CLASSIC, DURASTAR 
en DURASTAR PLUS, het optimale 
pakket voor alle omstandigheden. 
Originele onderdelen betalen zich uit, 
de knowhow is onvervalst.

Uitvoeringen
CLASSIC is de klassieke uitvoering. 
We zetten hiermee de standaard voor 
originele onderdelen wat betreft 
kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding en 
betrouwbaarheid.

DURASTAR is de innovatie in de markt 
van slijtdelen – slijtvast, duurzaam, 
krachtig en betrouwbaar. 

Extreme omstandigheden en eisen 
aan de machine zijn voor u normaal? 
Dan is de DURASTAR PLUS-serie de 
juiste keuze. 

ORIGINAL PARTS

Productinfo 

MyPÖTTINGER biedt voor alle machines die vanaf 1997 zijn 
gebouwd specifieke informatie. 

Scan de QR-code van het typeplaatje met uw smartphone 
of tablet of voer op www.mypoettinger.com eenvoudig het 
serienummer van uw machine in. U ontvangt direct een 
schat aan informatie over uw machines, zoals de 
gebruiksaanwijzingen, uitvoeringsgegevens, brochures, 
foto's en video's.

MyPÖTTINGER - eenvoud. Altijd. Overal.

Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle 
informatie kunt vinden over uw PÖTTINGER-machines.  

Om meer te weten te komen over uw PÖTTINGER-
machines en voor handige tips gaat u naar 'Mijn machines'. 
Hier vindt u ook meer informatie over andere PÖTTINGER-
producten.

Mijn machines 

Voeg uw PÖTTINGER-machines toe aan uw machines en 
geef ze elk een eigen naam. Zo profiteert u van waardevolle 
informatie, waaronder nuttige tips over uw machines, de 
gebruiksaanwijzingen, lijsten met reserveonderdelen, 
garantiegegevens en alle andere technische specificaties en 
documenten. 

NIEUW VANAF 17-11-2021
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Alle informatie in één overzicht
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Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle 
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Succesvoller met PÖTTINGER
 n Als familieonderneming sinds 1871 uw 

betrouwbare partner
 n Specialist in landbouw en grasland
 n Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
 n In Oostenrijk gegrond - thuis in de wereld

Laat u zich informeren:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industrieterrein 
4710 Grieskirchen
Oostenrijk 
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

DUPORT BV 
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart Nederland
Telefoon +31 523 613493
info@duport.nl
www.duport.nl

PÖTTINGER Belgium BV.
Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
België
Telefoon +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

Twee stappen vooruit
 n Compromisloze hoogwaardige silagewagen
 n Efficiënt en krachtig met maximale doorvoer en een hoge 

massastroom 
 n Beste voerkwaliteit en altijd inzetbaar
 n Maximale efficiëntie, comfort en onderhoud

JUMBO NL 0921


