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Boss Master uzupełnia gamę przyczep 
samozbierających dla gospodarstw rol-
nych o mniejszym areale i na terenach 
zwanych alpejskimi, czyli o stromych 
zboczach. Inżynierom udało się zredu-
kować wymagania konserwacyjne do 
minimum dzięki opracowanej od pod-
staw jednostce zasilającej, jednocześnie 
znacznie zwiększając jej przepustowość. 
Ponadto nowe inteligentne opcje, wcze-
śniej oferowane tylko w większych se-
riach przyczep, są teraz dostępne rów-
nież dla rodziny Boss. Jest ona oferowana 
w czterech rozmiarach od 18,7 do 26,5 m³  

(pojemność skrzyni liczona wg normy 
DIN). Dwa modele tej gamy mają opcję 
montażu walców ścielących. Seria Boss 
Master jest dostępna od sierpnia 2022 r.

Podajnik widłowy Evomatic
Gruntownie zmodernizowany widło-

wy system transferu materiału z podbie-
racza do zbiornika o nazwie Evomatic za-
pewnia według producenta o 25% więk-
szą przepustowość i działa bardzo płyn-
nie. Elementy transportowe są przykrę-
cone na sztywno do wału, a nie w spo-
sób wahliwy. W rezultacie zużycie i pra-

ce konserwacyjne zosta-
ły znacznie zmniejszone. 
Geometria palców i gar-
dziel przenosząca, której 
przekrój zwiększa się ku 
tyłowi, zapewniają deli-
katne prowadzenie ma-
sy roślinnej. 

Standardowo Boss 
Master jest pozbawiony 
docinacza. Opcjonalnie 
można zastosować: 6, 
16 lub 31 noży. Dwa bar-
dziej rozbudowane wa-
rianty pozwalają belkę 
z ostrzami hydraulicznie 
opuścić i mechanicznie 

wychylić spod maszyny. To system o na-
zwie Easymove, która znacząco ułatwia 
wyciąganie noży. Wszystkie ostrza są in-
dywidualnie zabezpieczone sprężynami 
śrubowymi przed przeciążeniem. Nowa 
układ podający nadaje się zatem do ze-
brania świeżej zielonki w celu bezpośred-
niego skarmiania, jak i siana czy surow-
ca przeznaczonego na zakiszenia. Pöt-
tinger dedykuje do przyczep Boss Ma-
ster ciągniki o mocy do 130 KM.

Dzięki licznym opcjom wyposażenia, 
takim jak nisko- lub wysokoprofilowa za-
budowa oraz podwozie z osią pojedynczą 
lub na tandemie, maszyny mogą speł-
niać różne wymagania. Ma to szczegól-
ne znaczenie w alpejskich regionach. Na 
przykład, jednoosiowy model niskopod-
woziowy ze sztywnym zawieszeniem i w 
połączeniu z dolnym dyszlem, zapewnia 
maksymalną stabilność na stromym pod-
łożu. Podwozie tandemowe z amortyza-
cją i belką pociągową unoszoną równo-
legle zapewnia najlepszą jazdę po dro-
dze z prędkością do 40 km/h.

Podbieracz z napędem pasowym
Modele o ładownościach 20,5 i 23,1 m³ 

– Boss 3210 DB i Boss 3240 DB, dostępne 
są z dwoma walcami dozującymi. W ra-
zie potrzeby można nad nimi zamonto-

Boss Master i Jumbo 8000
Nowe	przyczepy	ze	stajni	Pöttinger	rozpoznamy	z	daleka	po	białych,	a	nie	jak	do	tej	pory	
czerwonych	profilach	pionowych,	usztywniających	ściany	boczne	skrzyni	ładunkowej.	Maszyny	te	
wyróżniają	się	jednak	nie	tylko	odświeżonym	wzornictwem.	Przyjrzyjmy	się	bliżej,	co	się	zmieniło.

Przyczepy serii Boss Master mają, jako pierwsze typu alpejskiego w stajni Pöttinger, napęd podbieracza pasem klinowym, a nie łańcuchem.

Sercem Boss Mastera jest nowy, wymagający znacznie 
mniej obsługi, podajnik widłowy o nazwie Evomatic.


