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Sok esetben, mint korábban is, az eke a legmegfelelőbb gép. Különösen gyors vetésforgó esetén 

dolgozik biztosan. Jelentősen nagyszámú kártevő (pl. csiga), betegségek (pl. fuzárium) vagy gyo-

mok esetén segít az eke a gazdaságosság biztosításában. 

Néhány tápanyag és nyomelem (pl. a foszfor és molibdén) vízben nem oldható, ezért azok mé-

lyebb talajrétegbe történő juttatása feltétlenül szükséges. Ebből az okból a Pöttinger az ekéit fo-

lyamatosan továbbfejleszti.

Függesztett ekék – megállás nélküli munkavégzés
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 Függesztett váltvaforgató ekék  minden 

SERVO 25 – 2 / 3 / 4  Vasú SERVO 35 – 3 / 4 / 5  Vasú, SERVO 3

SERVO nova

Traktor 
kW 37 59 74 81 88 96 103 110 118 125 147 162 176 199

LE 50 80 100 110 120 130 140 150 160 170 200 220 240 270

SERVO 25

2-vasú

3-vasú

4-vasú

SERVO 35

3-vasú

4-vasú

5-vasú

SERVO 35 plus
3-vasú

4-vasú

SERVO 35 S

4-vasú

5-vasú

6-vasú

SERVO 35 S plus
4-vasú

5-vasú

SERVO 45
4-vasú

5-vasú

SERVO 45 plus
4-vasú

5-vasú

SERVO 45 S

3-vasú

4-vasú

5-vasú

6-vasú

SERVO 45 S plus

4-vasú

5-vasú

6-vasú
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vállalkozás és vontató számára

35 S – 4 / 5 / 6  Vasú

SERVO plus

SERVO 45 – 4 / 5  Vasú, SERVO 45 S – 3 / 4 / 5 / 6  Vasú
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  Az eke pontos beállítása kifo-

gástalan és kielégítő szántást 

biztosít.

A Pöttinger megkönnyíti 

Önnek, hogy a SERVOMATIC 

beállítási technikával gyorsan 

és egyszerűen összehangolja 

az ekét a vontatóval és a talaj-

viszonyokkal.

Ez a rendszer a nagyüze-

mekben, gépekkel foglalkozó 

társaságokban és közössé-

gekben történő használatkor 

jelent különösen nagy előnyt. 

Ez egyedülálló …

 Az első eketest fogásszélessége és a vonópont egymástól külön, gyorsan és pontosan beál-

lítható. A két funkció nem befolyásolja egymást, a korrigálás felesleges. Néhány kézmozdulat 

elég, és a beállítás már kész is.

 A nagy, fokozatmentes állítási tartománnyal minden adottsággal gyorsan összehangolható.

 Az optimális vonópont-beállítás kis felfekvési nyomást és ennek következtében kisebb kopást 

és kevesebb üzemanyag-fogyasztást garantál.

Az egyetlen pontos beállítóközpont
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1   A hátsó orsóval az első eketest 

 fogásszélessége állítható be:

 Ha az első eketest fogásszélessége túl keskeny, 

akkor forgassa hosszabbra az orsót.

 Ha túl széles, akkor forgassa rövidebbre az orsót

 2   Állítsa be az elülső orsóval a vonópontot.

 Ha a vontató a szántás felé húz, akkor forgassa 

hosszabbra az orsót, az alsó függesztőkarok a 

szántás felé mennek.

 Ha a vontató a szántatlan terület felé húz, 

akkor forgassa rövidebbre az orsót, az alsó 

függesztőkarok a szántatlan terület felé mennek.

 Az első eketest fogásszélessége nem változik a 

vonópont-beállítás megváltoztatásakor.

3    Vonópont a barázdaoldalon, túl kicsi felfekvési nyomás

   rossz vezetés

4  Vonópont a föld felőli oldalon, túl nagy felfekvési nyomás 

  nagy kopás

A helyes beállítás
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A különböző alkalmazási 

viszonyok és talajstruktúrák 

eltérő vonóerőket igényelnek.

A hidraulikus SERVO Plus fo-

gásszélesség- állítással az eke 

mindig pontosan összehan-

golható a talajviszonyokkal.

Minden esetben optimális 

vontatóterhelés és szántás.

 A SERVO Plus rendszert úgy méreteztük, hogy a fogásszélesség-állítás szántás közben is 

lehetséges legyen. Az állító munkahenger elzáróblokkal rendelkezik, így szántás közben a 

tömlők nyomásmentesek.

 Az összes kiegészítő szerszám is automatikusan helyesen beáll.

 Optimális illeszkedés a traktor teljesítményéhez, a lejtő dőléséhez és a talajviszonyokhoz. 

 Egyszerű szántás a termőföld szélén is.

 Optimális határ-szántás, már három ekefejtől. 

 A fontos csapágyazási helyek a legnagyobb nyomó igénybevételre alkalmas rugóacélból 

készült, kopásálló, cserélhető csúszóperselyekkel rendelkeznek. A csapágyazási helyek 

kenhetők

SERVO plus – intelligens állítótechnika
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Fokozatmentes 
beállítás

  Fogásszélesség-állítás anélkül, hogy az alsó függesztőkarok 

  ide-oda vándorolnának – egyedülálló 

 A fi nom beszabályozással egyedülálló 100%-os   alap-

összehangolás lehetséges a vontatók alsó 

függesztŐkarjainak különböző méreteivel, ha azok nagyon 

eltérnek a szabványtól.

 A fogásszélesség-állításnál az első eketest fogásszéles-

sége és a vontatási vonal is 100%-ban elállítódik. Az alsó 

függesztőkarok párhuzamosak maradnak, nincs oldalra hú-

zás, ami az egyenes barázda előfeltétele. Állandó felfekvési 

nyomás minden fogásszélességnél. 

 Emlékező hengertechnika két funkcióhoz (kérésre): váz-

befordítás és fogásszélesség – befordítás és megfordítás, 

majd ismét beáll az előre kiválasztott fogásszélesség.

Plus állítórendszer külső karos állítással és vázon kívüli 

forgásponttal

 Könnyı állítás hosszú állítókarral. 

 Kíméli az  állító-mechanikát és a csapágyazási helyeket.
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A NOVA kőbiztosítással felsze-

relt SERVO ekék a biztonság 

érzetével töltik el a használót.

Kifogástalan teljesítmény 

köves talajokon.

Szántás megállás nélkül.

 Közvetett állítás

 Ez a rendszer nagyon kedvező kioldóerő-karakterisztikával rendelkezik: a biztosítás csak a beállí-

tott ellenállásnál old ki. Majd a kioldóerő a növekvő kitérési magassággal egyre csökken. Ez pedig 

kíméli az egész ekét.

 Behúzáskor a nyomás állandóan nő – a biztonságos behúzás érdekében a nehéz, száraz talajo-

kon.

NONSTOP szántás köves talajon

A kioldási nyomaték gyorsan és egyszerűen – a függesztő 

szerkezeten leolvashatóan – állítható be.



11

SERVO nova

11

 Hidromechanikus kőbiztosítás – itt nem kő terem!

 A "NOVA rendszer" változtatható előfeszítési nyomás segítségével teszi lehetővé a különböző 

talajfajtákkal való összehangolást.

 Minden eketest-pár saját kiegyenlítő tartállyal rendelkezik, és max. 40 cm kitérést tesz lehető-

vé felfelé és oldalra.

 A kent csapágyazás és a kiegészítő nyírócsavarok hosszú élettartamot garantálnak.

 A központi feltöltés minden SERVO NOVA ekénél sorozatszerıen megtalálható.

  A rántásmentes és rugalmas kioldás kíméli az ekét és a vontatót.

 A gáznyomástárolók védett helyen, a belső oldalra vannak felszerelve.

 A rugózott tárcsás csoroszlyák meghibásodás veszélye nélkül gördülnek át a köveken. 
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SERVO 25 – a könnyebb kate-

gória max. 120 LE teljesítmé-

nyű vontatókhoz. 

Függesztőbak: 

 A kovácsolt, formára sajtolt elem a fordítótengely alatt folytonos – a nagyobb stabilitás érdekében.

 A kettősműködésű, elzáróblokkos fordítóhenger szériakivitel, szántás közben a tömlők nyomás-

mentesek.

 Három felső függesztőkar pozíció, ebből az egyik hossz-lyuk, a gyorsabb behúzáshoz és az alsó 

függesztőkar szabályozáshoz.

 SERVO 25 –  Kezdő kategória 2 – 4 vasú

Ekefejek száma  2 / 3 / 4 (3+1)

Vázcső 100 x 100 x 10 mm

Vázmagasság 74 cm és 80 cm

Eketesttartó (ekeszár) 80 x 30 mm

Munkaszélesség eketestenként

Ekefej-osztás 85 cm 33 / 36 / 40 / 43 cm

Ekefej-osztás 95 cm 33 / 37 / 41 / 45 cm

Ekefej-osztás 102 cm 35 / 40 / 44 / 48 cm

A stabil könnyűsúlyú – 120 LE-ig
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  A függesztőtengely 2-es kategóriás, kérésre 3-as kategóriás kapható.

  A folytonos függesztőtengely négyszeresen állítható és elfordulás ellen biztosított. Mindig a 

megfelelő helyzet a vontatón és optimális kiemelési magasság.

 Fordítótest és fordítótengely:

 A fordítótengely 80 mm átmérőjı, tömör tengely. 

 A kúpgörgős csapágyakat koronás anya feszíti. 

 Dőlésállítás két orsóval.

  Kovácsolt Formpress palástok

  Az erőknek vázra történő átvitele érdekében a palást nagy felfekvő felülettel fogja körbe a 

vázcsövet.

 Masszív eketesttartó-rögzítés mindkét oldalon

  Kétnyírású nyírócsapos biztosítás nyírócsavarral.

 Négy fogásszélesség hossz-lyuk segítségével, egy csavar átdugásával egyszerıen állítható. 

  Csavaros kötésı betét a főváztartóban 

  Kiegészítő vázmerevítés 4-vasú ekéknél, a vázcsővel összecsavarozva – nincsenek furatok 

vagy hegesztések, amelyek gyengítik a vázcsövet.

 Vázcső SG 50-ből.

Servo 25 nova – hidromechanikus kőbiztosítás.

 Fordítótengely

Csavaros kötésı betét a főváztartóban 

Sajtolt tartók
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A közepes földművelő vállal-

kozásokban használt vontatók 

egyre nagyobbak lesznek, 

úgy hogy az ekével szembeni 

követelmények egyre nőnek. 

A SERVO 35 max. 140 LE-ig 

használható kategóriája jól illik 

ebbe a szegmensbe.

A max. 170 LE teljesítményű 

vontató-kategória pedig lefedi 

a SERVO 35 S sorozatot.

Függesztő szerkezet

 Kétszeresen ható, elzáróblokkos fordítóhenger, szántás közben a tömlők nyomásmentesek.

 A folytonos függesztőtengely négyszeresen állítható és elfordulás ellen biztosított. Mindig a 

megfelelő helyzet a vontatón és optimális kiemelési magasság.

SERVO 35 – 140 LE-ig
SERVO 35 S – 170 LE-ig 

SERVO 45 fordítómıvével 

Ekefejek száma 3 / 4 / 5 4 / 5 / 6

Függesztőtengely 2. kat / 3. kat, 2-es táv 2. kat, 2-es táv

Vázcső 120 x 120 x 10 mm 120 x 120 x 10 mm

Vázmagasság 80 cm 80 cm

Eketest-tartó 80 x 30 mm 80 x 30 mm

Munkaszélesség eketestenként

Ekefej-osztás 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm

Ekefej-osztás 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm

SERVO plus 95 cm 23 – 49 cm 23 – 49 cm

SERVO plus 102 cm 25 – 53 cm 25 – 53 cm

Méretosztály 140 és 170 LE-ig
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Masszív fordítótengely

Fogásszélesség-állító furatok

 Három felső függesztőkar pozíció

 Masszív ekeszárrögzítés 

mindkét oldalon

Három felső függesztőkar pozíció

 Ebből az egyik hossz-lyuk, a gyorsabb behúzáshoz és az alsó függesztőkar szabályo-

záshoz. Az erős falú felső függesztőkar tartó edzett, és fi xen tartja a felső függesztőkar 

csapját.

Fordítótengely és fordítótest

 SERVO 35 fordítótengely 100 mm,  SERVO 35 S fordítótengely 110 mm

 A fordítótest edzett acélöntvényből készül és nincs összehegesztve a fordítótengellyel. 

Az üreges tengelyben lévő tömlőátvezető megakadályozza a tömlők súrlódását fordítás 

közben. 

 A masszív kúpgörgős csapágyak megbízható védelemmel rendelkeznek a szennyeződés 

ellen és utánállítható ellenanya biztosítja őket. 

 Dőlésállítás két orsóval.

Eketest tartó 

 Az eketesttartó palástok edzett acélból készülnek, nagyra méretezettek és nagy terhelést 

viselnek el. Az erőknek vázra történő optimális átvitele érdekében a palást nagy felfekvő 

felülettel fogja körbe a vázcsövet.

Masszív ekeszárrögzítés mindkét oldalon

 Kétnyírású nyírócsapos biztosítás nyírócsavarral.

 Öt fogásszélesség hossz-lyuk segítségével, egy csavar átdugásával egyszerıen állítható. 

SERVO 35 plus – hidraulikus fogásszélesség-állítás

SERVO 35 nova – hidromechanikus kőbiztosítás
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Egyre erősebb vontatók visz-

nek akár hat ekevasas ekéket 

is a hárompontos függeszté-

sen. 

A gyorsabb közúti közleke-

dés és a nagy ekefej-osztás 

robusztus függesztő szerke-

zetet, erős fordítóművet és 

vázcsövet követel. 

Méretosztály 170 és 270 LE-ig

SERVO 45 – 170 LE-ig SERVO 45 S – 270 LE-ig

Ekefejek száma 3 / 4 / 5 4 / 5 / 6

Függesztőtengely 3. kat, 2-es táv 3. kat, 3-es táv

Vázcső 140 x 140 x 10 mm 140 x 140 x 10 mm

Vázmagasság 80 / 90 cm 80 / 90 cm

Eketest-tartó 80 x 35 mm 80 x 35 mm

Munkaszélesség eketestenként

Ekefej-osztás 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm

Ekefej-osztás 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm

SERVO plus 95 cm 23 – 49 cm 23 – 49 cm

SERVO plus 102 cm 25 – 53 cm 25 – 53 cm
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 Függesztő szerkezet: Kettősműködésű, elzáróblokkos fordító munkahenger, szántás közben 

a tömlők nyomásmentesek.

 Az átmenő függesztőtengely négyszeresen állítható és elfordulás ellen biztosított. Mindig 

a megfelelő helyzet a vontatón és optimális kiemelési magasság. A SERVO 45 S-nél a 

függesztőtengely kettős ágyazása opcionális, a 6-fejes kivitelnél pedig szériakivitel.

  SERVO 45 fordítótengely Ø 110 mm, SERVO 45 S Ø 150 mm

 A fordítótest nemesített acélöntvényből készül és nincs összehegesztve a fordítótengellyel. A 

tömlő átvezetése optimális védelmet biztosit. A tömlők nem surlódnak fordításkor. A masszív 

kúpgörgős csapágyak megbízható védelemmel rendelkeznek a szennyeződés ellen és 

utánállítható ellenanya biztosítja őket. Dőlésállítás két orsóval.

 Három felső függesztőkar pozíció, ebből az egyik hossz-lyuk, a gyorsabb behúzáshoz és az 

alsó függesztőkar szabályozáshoz. Az erős falú felső függesztőkar tartó fixen tartja a felső 

függesztőkar csapját.

 Az eketest tartó palástok edzett acélból készülnek, nagyra méretezettek és nagy terhelést 

viselnek el. Az erőknek vázra történő optimális átvitele érdekében a palást nagy felfekvő 

felülettel fogja körbe a vázcsövet.

 Masszív ekeszár rögzítés mindkét oldalon, kétnyírású nyírócsapos biztosítás nyírócsavarral. 5 

fogásszélesség furatok segítségével, egy csavar áthelyezésével egyszerűen állitható.

 SERVO 45 plus / SERVO 45 S plus – hidraulikus fogásszélesség-állítás

 SERVO 45 S nova / SERVO 45 S nova – hidromechanikus kőbiztosítás

Kettős ágyazás

SERVO 45 S függesztőbak 
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SERVO 35 / 35 S / 45 / 45 S
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133 cm – 220 cm

  A fi nomszemcsés acélból 

készült folytonos vázcsövet 

a SERVO 35 és 45 sorozatnál 

belül még két csavaros kötésű 

betét is erősíti.

A vázcsövek nagy falvastag-

sága robusztus tartást biztosít 

az ekepalástok és szerszámok 

számára. 

Egyedülálló a piacon: csavaros kötésű betétek a 

legnagyobb vázterhelés környékén
 A nagyra méretezett a 133 – 220 cm (S változat) felfogási hosszal kiváló erőeloszlásról gon-

doskodik egészen a második eketest mögötti részig.

 Intelligens megoldás: nagy fokú vázcső-merevség a legnagyobb hajlítási igénybevétel kör-

nyékén. Abelső heveder max. 25%-kal is növeli a hajlítási ellenállást. 

 A stabil, erős csavarkötésnek köszönhetően nagy szilárdságú, robusztus egység jött létre. 

Nincsenek kilazulható, átmenő csavarok.

 A biztosítás Nord-Lock alátéttel történik.

Gerinces ekék
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Csavaros kötésı betétek a 

legnagyobb vázterhelés 

környékén

 Nagy fogásszélességnél és ekefej-távolságnál, valamint túl kicsi kiemelési magasságnál a váz 

fordítás közben hidraulikusan befordul. 

 Közúti közlekedésnél és leállításnál az eke keskeny. 

 Az állítóhenger elzáróblokkal rendelkezik, így szántás közben a tömlők nyomásmentesek.

A lengőkar – egy központi elem

 A fordítótesten szélesen megtámasztott kúpos alak nagy terhelőnyomatékok felvételét bizto-

sítja.

 A kent csapágyakban lévő csapok biztosítva vannak elfordulás ellen. A fordítótestben és a 

csapágyblokkban lévő cserélhető perselyek hosszú élettartamot biztosítanak az ekének.

 A lengőkar Vázbehúzó munkahenger

Függesztő szerkezet SERVO 35 S / SERVO 45 

Vázbefordítás standard ekéknél
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SERVO Traction 
Control  

20

A „Traction Control” egy 

továbbfejlesztett modul a 

SERVO45S függesztett ekénél, 

amely az eke súlyát áthe-

lyezi az ekéről a traktorra. A 

Traction Control által keltett 

erővonal optimális talajköve-

tést biztosit és az eke hátsó 

kerekét állandóan terheli.

A vonóerő és a traktor hátsó kerék-terhelésének megfelelő beállításával a traktor csúszását redu-

kálhatjuk. Ez üzemanyagot takarít meg és kíméli a talajt. Ezzel tehát egy optimális traktor üzemet 

kapunk. Az előnyomást a traktorból állítani tudjuk. A nyomást a forduláskor megváltoztathatjuk.

 Állandó terhelés a traktor hátsó tengelyén

 Csökkenti a csúszást

 Elkerülhető a nyomtömörödés

 Üzemanyag megtakarítás

 Javítja a környezetvédelmi és energia helyzetet.

Vonóerő fokozás a SERVO 45 S-nél
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Megakadályozza a hátsó 

kerék csúszása által okozott 

talajsérülést. Optimalizálja a 

traktor teljesítmény felhaszná-

lását. Az előfeszítési nyomás a 

traktorból beállítható.

Teljesítmény és üzemanyag felhasználási adatok középnehéz talajon

Munkaszélesség 2,60 m, Munkamélység 25 cm

Használat Traction Control nélkül Traction Controllal Hatékonyság

Teljesítmény 1,94 ha/h 2,07 ha/h + 0,13 ha/h

Gázolaj fogyasztás 20,5 l/ha 18,4 l/ha - 2,1 l/ha

Gázolaj fogyasztás 39,7 l/h 38,0 l/h - 1,7 l/h

Csúszás 4,8 % 3,3 % - 1,5 %

Kimutatás a traktor üzemanyag felhasználásáról és a megcsúszásról Traction Control has-

ználata esetén

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Bécsi Mezőgazdasági Egyetem, Talajtechnikai Intézet

Helmut Wagentristl, écsi Mezőgazdasági Egyetem
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A modern eketest formák nagy 

választéka minden talajhoz 

megfelelő. A legújabb 50RW 

műanyag eketest kis stabilitá-

sú és nagy szerves masszát 

vagy nagy szerves hányadot 

tartalmazó talajhoz optimális. 

A Robalon-S kaparólemez 

speciálisan nehéz talajhoz 

lett kifejlesztve. Az előpalást 

anyaga ugyanaz.

Új SERVO kivitel speciális talajhoz 
és speciális elvárásokhoz

Barázda szélesítő széles kerekekhez

 Az összes ekemodellhez és eketest 

formához rendelhető.

 Csak tárcsás csoroszlya nélkül

Műanyag eketest 50 RW

 Geometriája megegyezik 46W-vel

 Kitámasztás támasztó rudakkal

 Anyag: Robalon-S, 15 mm vastag

 Fém kormánylemez előrész

 V4 R előhántó azonos anyagból
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A szántáselmunkálóval 

végzett szántásnál a durva 

göröngyöket az elmunkáló 

elmorzsolja és könnyű talajon 

azonnal visszatömöríti.

Szántás és visszatömörítés 

egy munkamenetben. Köny-

nyebb utómunka vagy kész 

magágy zöldesítéshez vagy 

közbenső terményekhez.

 A szántáselmunkálót nagy tartópofa fogja. Fordítás előtti lecsatlakoztatása hidraulikusan 

megy végbe. 

 A különböző munkaszélességekkel való összehangoláshoz a megfogási helyzet öt pozícióban 

állítható. A szántáselmunkáló karját húzórugó fordítja lecsatlakoztatás után a beállított 

megfogási helyzetbe. 

 A SERVO Plus ekéknél a megfogási pozíciót egy lánc fogásszélesség-állításnál is pontosan 

megtartja.

 Közúti szállításhoz a szántáselmunkáló karja a vontató szélességén belül rögzíthető.

 Az egész szántáselmunkáló kar gyorsan és egyszerıen levehető.

Szántás a szántáselmunkálóval 
SERVO 25 – 45 S ekékhez 
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A talajmegmunkáló eszközök 

gazdaságosságának javítá-

sában a kopó alkatrészek 

hosszú élettartama nagy 

fontossággal bír. 

A Pöttinger egy új edzéstech-

nikával messze előrelépett a 

fejlesztésben ezen a területen

A felépítés – a biztos kapcsolat
Törzs

 Atörzs edzett, így kiváló stabilitást és megbízhatóságot biztosít a tele lemezes és a réselt 

kormánylemezek számára. 

 A vés Őcsúcsok a pontos és tartós kapcsolat érdekében kovácsolt zömítésen ülnek.

 Dőlésállítás

 Az eketest dőlésének állítását excenter teszi lehetővé. Gondoskodik a biztos behúzásról még 

különösen kemény, száraz talajokon is.

 Nagy ekenádak gondoskodnak az eke biztos vezetéséről

 Az ekenádak a teljes anyagkihasználás érdekében négyszer megfordíthatók. 

 Vésőcsúcsok

 A vésőcsúcsok megfordíthatók, így csökkentik a kopás okozta költségeket. 

 A vésők edzett bóracélból készülnek, és jó ekebehúzást biztosítanak minden talajviszonynál. 

 Kívánságra felhordó hegesztéssel erősített, különleges kopásállóságú vésőcsúcsok is kaphatók.

 Dőlésállítás

Kkéses csoroszlya Nagy ekenádvédő

 Törzs

 A kopóélek
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 Szántóvasak

 Vésőcsúcsok

 Beforgatólemezek

  Végig menő orros ekevasak 

 erős kopócsúcsokkal. A biztos behúzásról nagy 

aláfogás gondoskodik. Jól használható köves 

talajokon és sekély szántáshoz.

 Hasító ekevasak

 Az ekevasakra felhegesztett hasítókések gon-

doskodnak a jobb morzsolásról, mivel középen 

elvágják a talajszeletet.

Szántóvasak

 Minden szántóvas edzett bóracélból készül. A kopási zóna megnövelése akár 50% élettar-

tam-növekedést is okozhat. A 11 mm vastag szántóvasak teljes szélessége 150 mm.

 Az előre történő ferde levágás segíti a jó behúzást és önélező hatást fejt ki.

 A kopóélek 

 8 mm átedzett fi nomszemcsés acélból készülnek és a legnagyobb kopásnak kitett helyen 

vannak felerősítve. Gyorsan és kedvező költséggel kicserélhetők.



26

 Az eltérő talajfajták és 

alkalmazási körülmények 

különböző eketest formákat 

követelnek. 

Az eketesteknek könnyen 

vontathatóknak kell lenniük és 

optimális munkát kell végez-

niük.

 Ideális eketest formák 

 A modern eketest formák nagy választéka minden igényt kielégít.

  Csak a tisztán beszántott szármaradványok teszik lehetővé a földek utánmıvelését. A ma-

radványok biztos elrothadása serkenti a talajt és így lényegesen hozzájárul a gazdag hozamú 

betakarításhoz.

 Tele kormánylemezes eketestek: 

 8 mm edzett fi nomszemcsés acél – különösen kopásálló

 Réselt kormánylemezek: 

 A csíkok hátrafelé kúposan futnak – nem akadnak be a kövek. 10 mm vastag csíkok, átedz-

ve – különösen kopásálló.

Nyújtott, ívelt, tele kormánylemezek

 Könnyen vontatható eketest, 

lejtőn jól használható. Ideá-

lisan használható legelőfel-

törésnél és sekély szántás-

nál, széles barázdanyitás. 

Nagyobb menetsebességre is 

alkalmas.

Munka-szélesség max. 45 cm

Munka-mélység max. 25 cm

Barázdanyitás 48 cm-ig

27 W

Nyújtott, ívelt kormányleme-

zek nehéz, ragadós talajok-

hoz.

Munka-szélesség max. 45 cm

Munka-mélység max. 25 cm

Barázdanyitás 40 cm-ig

36 W

Nyújtott, ívelt kormányleme-

zek nehéz, ragadós talajok-

hoz. Mérsékelt munkasebes-

ség.

Munka-szélesség max. 45 cm

Munka-mélység max. 30 cm

Barázdanyitás 45 cm-ig

41 W

Jó morzsolás és lejtőre való 

alkalmasság, vályogtalajok-

hoz és agyagos talajokhoz, 

de könnyű talajokhoz is 

használható. Egy eketest 

nagy munkavégzési sebessé-

gekhez átvetés nélkül. Ezt az 

eketestet széles barázdanyi-

tás és könnyű vontathatóság 

jellemzi. 

Munka-szélesség max. 54 cm

Munka-mélység max. 35 cm

Barázdanyitás 53 cm-ig

46 W

 Eketestek minden talajhoz
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Univerzális kormánylemezek

 Réselt kormánylemezek

Műanyag kormánylemez

 Univerzális kormánylemez na-

gyon jó barázdanyitással és 

kiváló morzsolással. Könnyen 

vontatható eketest, csaknem 

minden talajhoz használható.

Munka-szélesség max. 50 cm

Munka-mélység max. 30 cm

Barázdanyitás 48 cm-ig

36 UW

 Kis méretű, meredeken álló 

réselt kormánylemez kis 

munkamélységekhez és jó 

morzsoláshoz.

Munka-szélesség max. 40 cm

Munka-mélység max. 20 cm

Barázdanyitás 40 cm-ig

30 UWS

 Könnyen vontatható, kiváló 

morzsolóhatású eketestek 

közepes és nehéz talajokhoz: 

vályogtalajhoz, agyagos ta-

lajhoz. Különösen széles ba-

rázdanyitás – ideális a széles 

gumiabroncsok számára.

Munka-szélesség max. 54 cm

Munka-mélység max. 30 cm

Barázdanyitás 50 cm-ig

38 WWS

Nagy univerzális kormányle-

mez nagyon jó barázdanyi-

tással és kiváló morzsolással.

Könnyen vontatható eketest, 

csaknem minden talajhoz 

használható.

Munka-szélesség max. 54 cm

Munka-mélység max. 35 cm

Barázdanyitás 50 cm-ig

39 UW

 Réselt kormánylemezek, 

speciálisan a mocsaras és 

ragadós talajokhoz, különö-

sen széles barázdanyitás és 

kiváló morzsolás.

Munka-szélesség max. 54 cm

Munka-mélység max. 35 cm

Barázdanyitás 53 cm-ig

35 WSS

Hosszan húzott, lekerekített 

és magas kormánylemez ala-

csony stabilitású talajokhoz. 

Széles barázdanyitás. Csak 

csőrös csoroszlyával hasz-

nálható. Köves talajhoz nem 

alkalmas.

Munka-szélesség max. 54 cm

Munka-mélység max. 35 cm

Barázdanyitás 53 cm-ig

50 RW

27
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 A tárcsás csoroszlya egyen-

letes vágása garantálja a 

talajszelet pontos fordítását és 

az egyenletes barázdanyitást. 

Ez pedig széles vontatóabron-

csok használatánál fontos. 

A megfelelő előhántóformák 

biztosítják a felületi növény-

maradványok nélküli szántás-

képet.

Egyenletes felület és barázda
Csoroszlyaformák és előhántók
Tárcsás csoroszlyák – sima és csipkés éllel

 Egy konzol standard és Plus ekékhez fogazott szegmensekkel végzett mélységállítással. 

 A tartó előre állítva – a tárcsás csoroszlya az előhántó előtt van, nagy szabad hely – nagy 

mennyiségı kukoricaszárnál nincs eltömődés.

 A tartó hátra csavarozva – a tárcsás csoroszlya szorosan az előhántónál van, könnyen por-

lasztható talajokhoz és sekély szántásnál.

Tárcsás csoroszlya sima

 500 vagy 590 mm átmérő, jó öntisztulási tulajdonságokkal. 

 Nagy stabilitás a csillag alakban préselt felületnek köszönhetően.

Csipkés élű tárcsás boronák

 500 vagy 590 mm átmérő – jó együttfutási tulajdonság sok szerves anyag esetén. 

Rugózott tárcsás csoroszlya

 Sima vagy csipkés élı túlterhelés-biztosítóval felszerelt ekékhez.

Késes ekenád 

 Kedvezőbb költségű eszköz a tárcsás csoroszlya helyett – 22 cm munkamélységtől. 

 Késes csoroszlya  Ekenádvédő

Tárcsás csoroszlya  sima / csipkés Tárcsás csoroszlya sima, rugózott

V1 Univerzális 

 beforgató

V2  kukoricaszár-

beforgató
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Előhántó 

 Felfogó ugyanaz a szár minden beforgatóhoz több fokozatú mélységállítással. 

 Az eketestek közötti távolság a lyukazott lemezen állítható.

 Az előhántók biztosítása nyírócsavarokkal történik

Előhántó formák

 V1 kukoricaszár-beforgató – Standard beforgató kukoricaszárhoz

 V2 kukoricaszár-beforgató nagy mennyiségı szerves anyaghoz, zöldesítéshez és 

 V3 univerzális beforgató minden beforgatási munkához használható

V4 RW

  Beforgatólemezek – alternatíva se-

kély szántáshoz és köves talajokhoz.

 Csúszófej – javítja a szántási 

munkát sok szerves anyag esetén 

és védi az ekeszárat.

V3  univerzális beforgató
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  Az eke pontos mélyvezetése 

nagyon fontos. A gyors és 

könnyű beállítás előfeltétel. A 

kívánságtól és az eketípustól 

függően a Pöttingernél dupla 

vagy átbillenő támkerekeket 

lehet választani.

Dupla támkerekek

 Dupla támkerék – lemezből, 505 x 185 mm

 Dupla támkerék – fúvott gumikerék, 579 x 264 mm

 Dupla támkerék – fúvott gumikerék, 26/12-12; 660 x 305 mm 

SERVO 25 bis 45 S 

 A kerék pozíciója 4-vasú ekétől az utolsó előtti vagy az utolsó eketestnél lehetséges. A tartó hátul 

is felszerelhető, vagy határszántáshoz előre helyezhető. A kerekek külön-külön, orsókkal, fokozat-

mentesen állíthatók.

Dupla támkerék – fúvott gumikerék, hidraulikusan állítható, 579 x 264 mm

Dupla támkerék – fúvott gumikerék, hidraulikusan állítható, 26/12-12; 660 x 305 mm

SERVO 25 és 45S között

A kerék helye a 4-vasú ekéktől az utolsó előtti vagy az utolsó eketestnél lehetséges.

Fokozatmentes hidraulikus mélységállítás – egy kettősműködésű vezérlő egység szükséges.

Támkerekek a jó 

megvezetéshez

 Dupla támkerék – lemezből /  fúvott gumikerék Dupla támkerék – fúvott gumikerék, 

hidraulikusan állítható
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Átbillenő 

támkerék

Szállító – átbillenő támkerék

 Átbillenő támkerék lemezből, csillapítatlan, 505 x 185 mm

Átbillenő támkerék, fúvott gumikerék, csillapítatlan, 579 x 264 mm

SERVO 25 és 35 S között

A támkerék a fordítással átfordul. Induláskor egy tüske állítja a megfelelő helyzetbe. A mélység-

állítás orsóval történik. A kerék helye a 4-vasú ekéktől az utolsó előtti vagy az utolsó eketestnél 

lehetséges.

 Átbillenő támkerék lemezből, hidraulikusan csillapított, 505 x 185 mm

SERVO 25 és 35 S között

 Fordításnál hidraulika csillapítja a kerék átfordulását – az ütésmentes átfordulás gondoskodik a 

nyugodt fordításról és így a hosszabb élettartamról. Kerékpozíció: az utolsó eketestnél.

 Átbillenő támkerék, fúvott gumikerék, hidraulikusan csillapított, 579 x 264 mm 

Szállítókerékké átszerelhető, kerékpozíció az utolsó eketestnél.

SERVO 25 – Szállítási biztosítás nélkül

SERVO 35 és 45 S között – Szállítási biztosítással

TPR- fúvott szállító-átbillenő támkerék, 579 x 264 mm, 755 x 270 mm, 780 x 340 mm

SERVO 35 és 45 S között

 Biztosítják az eke kiáló vezetését és optimális közúti menetviselkedését. A szállítási helyzet a ke-

rékelem elfordításával és a csap átdugásával állítható be. A szállítófunkció utólag telepíthető.

VTPR – Előbbre helyezett átbillenő szállítókerék, fúvott – a határszántáshoz ideális

5-vasú ekétől: 755 x 270 mm vagy 780 x 340 mm

SERVO 35 és 45 S között

Az átbillenő támkerék hidraulikusan csillapított és ütésmentesen fordul át hátrafelé. A kerék néhány 

kézmozdulattal szállítókerékké alakítható.

VTPR – Előbbre helyezett átbillenő szállítókerék, fúvott, hidraulikusan állítható

Fokozatmentes hidraulikus mélységállítás – egy kettősműködésű vezérlő egység szükséges.

Átbillenő támkerék – lemezből / fúvott gumikerék Átbillenő támkerék, hidraulikusan csillapított

VTPR TPR
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Műszaki adatok:

Ekefejek száma Ekefej-osztás Vázmagasság Vázcső
Önsúly kiegészítő 

berendezések nélkül

SERVO Standard ekék fokozatos fogás-szélesség állítással

SERVO 25

2 95 102

74 / 80 cm 100 x 100 mm

613 kg

3 85 95 102 795 kg

3 + 1 85 95 102 986 kg

SERVO 35

3 95 102

80 cm 120 x 120 mm

900 kg

3 + 1  4 95 102 1114 kg

4 + 1 102 1241 kg

SERVO 35 S

4 95 102

80 cm 120 x 120 mm

1259 kg

4 + 1  5 95 102 1386 kg

5 + 1 95 1664 kg

SERVO 45
4

95 102 80 / 90 cm 140 x 140 mm
1196 kg

4 + 1 1494 kg

SERVO 45 S

4

95 102 80 / 90 cm 140 x 140 mm

1313 kg

4 + 1  5 1614 kg

5 + 1 1915 kg

SERVO Hidraulikus kőbiztosítással

SERVO 25 nova

2 95 102

74 / 80 cm 100 x 100 mm

768 kg

3 85 95 102 1016 kg

3 + 1 85 95 1159 kg

SERVO 35 nova
3 95 102

80 cm 120 x 120 mm
1031 kg

4 88 95 102 1288 kg

SERVO 35 S nova
4 88 95 102

80 cm 120 x 120 mm
1443 kg

4 + 1 88 95 1604 kg

SERVO 45 nova
4 95 102

80 cm 140 x 140 mm
1367 kg

4 + 1 95 1712 kg

SERVO 45 S nova
4

95 102 80 cm 140 x 140 mm
1488 kg

4 + 1  5 1832 kg

SERVO fokozatmentes hidraulikus fogás-szélesség állítással

SERVO 35 plus
 3

95 102 80 cm 120 x 120 mm
1019 kg

3 + 1  4 1193 kg

SERVO 35 S plus
4

95 102 80 cm 120 x 120 mm
1324 kg

4 + 1 1579 kg

SERVO 45 plus 3 95 102 115

80 / 90 cm 140 x 140 mm

1077 kg

4
95 102

1348 kg

4 + 1 1610 kg

SERVO 45 S plus 4

95 102 80 / 90 cm 140 x 140 mm

1638 kg

4 + 1 5 1930 kg

5 + 1 2025 kg

SERVO hidraulikus fogás-szélesség állítással és hidraulikus kőbiztosítással

SERVO 35 
plus nova

3 95 102
80 cm 120 x 120 mm

1149 kg

4 88 95 102 1446 kg

SERVO 35 S 
plus nova

4 95 102
80 cm 120 x 120 mm

1591 kg

4 + 1 95 1823 kg

SERVO 45 
plus nova

4
95 80 cm 140 x 140 mm

1523 kg

4 + 1 1828 kg

SERVO 45 S 
plus nova

4
95 102 80 cm 140 x 140 mm

1813 kg

4 + 1  5 2119 kg

Az összes adat tájékoztató jellegű.
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SERVO Támkerekek 25 35 35 S 45 45 S Súly

Dupla támkerék – lemezből
505 x 185 mm

88 kg

Dupla támkerék – fúvott gumikerék
579 x 264 mm

90 kg

Dupla támkerék – fúvott gumikerék
579 x 264 mm, hidraulikusan állítható

110 kg

Dupla támkerék – fúvott gumikerék
26/12-12; 660 x 305 mm

98 kg

Dupla támkerék – fúvott gumikerék
26/12-12, hidraulikusan állítható

118 kg

Átforduló támkerék – lemezből
505 x 185 mm

55 kg

Átforduló támkerék – lemezből
505 x 185 mm; hidraulikusan csillapított

120 kg

Átforduló támkerék – fúvott gumikerék
579 x 264 mm

62 kg

Átforduló támkerék – fúvott gumikerék
579 x 264 mm; hidraulikusan csillapított

125 kg

Átforduló támkerék – fúvott gumikerék
26/12-12; 660 x 305 mm

65 kg

Szállító-átbillenő támkerék
579 x 264 mm, hidraulikusan csillapított

130 kg

Szállító-átbillenő támkerék
755 x 270 mm

180 kg

Szállító-átbillenő támkerék
755 x 270 mm, hidraulikusan állítható

195 kg

Előbbre helyezett átbillenő szállítókerék 
780 x 340 mm

203 kg

Előbbre helyzett szállító-átbillenő támkerék
780 x 340 mm, hidraulikusan állítható

218 kg

 = Opció Az összes adat tájékoztató jellegű. A kivitelek országonként eltérhetnek.
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 Függesztőtengely  2. kat Függesztőtengely  3. kat  Gyorskapcsoló tengely  Kormánytenge y 2. kat

Súly 26 kg 83 kg

SERVO 25

SERVO 35 –

SERVO 35 S –

SERVO 45 –

SERVO 45 S – – –

V1 Előhántó V2 Előhántó V3 Előhántó V4 RW Előhántó

Súly Pár 25 kg Pár 28 kg Pár 26 kg Pár 22 kg

SERVO 25

SERVO 35

SERVO 35 S

SERVO 45

SERVO 45 S

Vésőhegyes

Páncélozott

Orros ekevasak 

Páncélozott
 Hasító ekevasak  Altalajlazító

Súly Pár 32 kg

SERVO 25

SERVO 35

SERVO 35 S

SERVO 45

SERVO 45 S

 Felszereltség

 = Standard;  = Opció
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Függesztőtengely

Kettős ágyazás
Traction Control

 Vázbefordítás 

standard ekéknél

SERVO plus

Memória munkahenger
 Konzolkar, hidraulikus

45 kg 9 kg 95 kg

– – – –

– –

– –

– –

 tárcsás csoroszlya sima

500 mm / 590 mm

 tárcsás csoroszlya csip-

kés 500 mm / 590 mm

 tárcsás csoroszlya

rugózott 500 mm
 Késes csoroszlya

Ekenád védő

minden eketesten

Pár 75 / 86 kg Pár 74 / 85 kg 90 / 89 kg Pár 6 kg

nova

nova

nova

nova

nova

 Beforgatólemezek Barázda szélesítő
 Figyelmeztető táblák és 

világítás

Pár 9 kg Pár 9 kg 20 kg

Az összes adat tájékoztató jellegű. A kivitelek országonként eltérhetnek.
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Bízhat bennünk

Vevőink számára világszerte jól kiépített értékesítési- és szervizhálózat áll rendelkezésre. Ez a közelség 

garantálja a gyors pótalkatrész szállítást és lehetővé teszi a gépek optimális átadását és beállítását a 

szakképzett személyzet segítségével. Mi ott vagyunk, ahol Ön.

Erős szervizháttér

Szerviz szolgáltatásunk:

 Original-Inside alkatrészek, 24 órás online rendelési lehetőség

 Alkatrészek hosszú távú rendelkezésre állása

 Hozzáértés a rendszeres oktatások segítségével – szakképzett személyzet

 És még sok más …

… érdeklődjön a Pöttinger kereskedőjénél vagy a www.poettinger.hu honlapon!

Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1

A-4710  Grieskirchen 

Tel: +43 (0) 7248/600-0

Fax: +43 (0) 7248/600-2513
E-mail: landtechnik@poettinger.at

Magyarországi képviselet:

Szász László 

Tel: +36 (0) 6/30 383 0109 

Fax: +36 (0) 6/56 513 365 

E-mail: laszloszasz@t-email.hu 

Dávid Lajos 

Tel: +36 (0) 6/30 406 3048 

Fax: +36 (0) 6/96 455 910 

E-mail: david.lajos@t-online.hu


