
Pöttinger heeft een goede positie op de markt van opraapwagens. 

Wereldwijd is het volgens eigen zeggen nummer één en ook in 

Nederland heeft het een sterke reputatie en goede verkoopcijfers. Om 

dat zo te houden heeft de machinefabrikant de Jumbo-opraapwagens 

ingrijpend vernieuwd. We zagen een wagen uit de voorserie aan het 

werk als demowagen van importeur Duport.  

Koploper wil voorsprong 
uitbouwen
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De engineers bij Pöttinger kregen de opdracht 
om de wagen meer capaciteit mee te geven of 
bij gelijkblijvende capaciteit met minder vermo-
gen en dus minder brandstof toe te kunnen. Tij-
dens de eerste demo’s in Nederland leken de en-
gineers er in geslaagd om beide eigenschappen, 
capaciteit én brandstofbesparing, in de nieuwe 
wagens te verenigen. 
In de vernieuwde Jumbo-serie zijn er zes typen 
leverbaar, de 7400 met 40 kubieke meter DIN-
inhoud, de 7470 (47 kuub) en de 7540 (54 kuub). 
Alle drie wagens zijn er ook met doseerwal-
sen. Dan wordt de inhoud kleiner en verandert 
ook de typeaanduiding. De 7400 wordt dan de 
7380 DB met 38 kuub, de 7470 wordt de 7450 
DB (45 kuub) en de 7540 wordt de 7520 DB (52 
kuub). De 7540 en de 7520 DB zijn drieassers. 
De zwaarder gebouwde Jumbo Combiline ver-
dwijnt op termijn en wordt dan vervangen door 
de Torro Combiline, die naar boven wordt door-
getrokken. Maar wellicht is dat niet nodig, want 
de pick up van de nieuwe Jumbo kan heel snel 
worden afgebouwd en dan kan de wagen prima 
worden gebruikt naast de hakselaar. 
De meest in het oog springende vernieuwing 
bij de wagens is de scharnierbare voorwand. 
Dit hebben meer merken en het heeft dan ook 
duidelijke voordelen. Er ontstaat 4,3 kubieke 
meter extra laadruimte boven de rotor bij ge-

lijkblijvende wagenlengte. En door de voorwand 
te verstellen tijdens het laden, kun je de wagen 
beter vierkant vol laden. Ook op de laadauto-
maat. Daarnaast gaat het lossen sneller en komt 
de wagen beter leeg. De voorwand helpt de bo-
demketting om goed grip te krijgen op de lading 
en duwt het gras mee naar achteren. Bovendien 
komt ook het gras boven de rotor beter weg, ze-
ker als de wagen sterk voorover staat op de kuil. 
 

Powerband doet intrede
Pöttinger veranderde ook de aandrijflijn. De ro-
tor en eventuele loswalsen worden nu via een po-
werband aangedreven. Dit vermindert het aantal 
haakse overbrengingen in de aandrijflijn en daar-
mee ook de verliezen. Vanaf de tussenas van de 
PTO gaat de powerband naar de zijkant van de 
wagen. De band wordt hydraulisch op spanning 
gebracht en het toerental dat er in gaat, komt er 
ook weer uit. En mocht de powerband een keer 
slippen, dan registreren sensoren op de in- en 
uitgaande as dat en wordt de hydraulische druk 
om de powerband op spanning te zetten weg-
gehaald en kan er geen schade optreden aan de 
machine. Op de uitgaande as van de powerband 
zit een overlastbeveiliging. Door deze plaats is 
deze ongevoelig voor trillingen. Hij kan een last 
aan van 2.500 Nm, voordat hij aangrijpt. 

In de daarop volgende transmissiekast wordt via 
een groot planetair het toerental verlaagd naar 
het toerental van de rotor. Een doorgaande as 
vanuit deze kast gaat door naar de eventuele do-
seerwalsen. De hydrauliek spant de powerband 
pas na het inschakelen van de doseerwalsen. Die 
worden dus altijd vloeiend op gang gebracht. 
Dankzij de mechanische aandrijving kunnen de 
walsen een hoog vermogen verwerken, tot on-
geveer 280 pk. Dat merk je bij de lostijd. 
Het lossen gaat, ook met doseerwalsen, super-
snel. Dat komt mede doordat de bodemketting 
met een snelheid van 35 meter per minuut draait. 
Deze bodemkettingen worden hydraulisch aan-
gedreven. De aandrijving is niet langer in het 
midden geplaatst, maar aan de beide buitenkan-
ten. Hierdoor is de bodem geheel vlak en blijft 
er in het midden geen voer achter. Dat was bij 
de oude wagens nog wel eens het geval, omdat 
er veel ruimte was tussen de beide bodemket-
tingen, vanwege de hydromotor in het midden. 
Op deze rand bleef dan voer liggen, maar dat is 
nu verleden tijd. 
 

Meer slagvolume op de rotor
De rotor kreeg meer capaciteit. Hij is ongeveer 
10 centimeter breder geworden. De rotor heeft 
een diameter van 85 centimeter en heeft lan-

Aan de voorkant loopt de powerband, die van de aftakas komt. In de aan-
drijfkast van de rotor zit een planetair dat het toerental verlaagt.

De rotor heeft een groter slagvolume door meer 
breedte en langere tanden. Dit vergroot de laad-
capaciteit van de wagen.

De scharnierende voorwand ver-
groot het volume en verbetert 
zowel het laden als het lossen. 
De wagen wordt mooi vierkant 
geladen.
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gere tanden dan zijn voorganger. Hierdoor is het 
slagvolume per omwenteling vergroot. De grote 
diameter van de rotor en de sterk verlaagde bo-
dem aan de voorkant van de bak zorgen voor 
een hoge laadcapaciteit, bij een lage vermo-
gensbehoefte. Dankzij de grotere breedte van 
de rotor kunnen er nu 48 messen in de snijinrich-
ting, in plaats van de 45 in het verleden. De mes-
senbalk is nu veel opener gebouwd, waardoor 
er zich daar geen gewasresten op gaan hopen. 
Deze balk gaat hydraulisch naar onderen en 
handmatig naar de zijkant. Via een klein toetsen-
bordje aan de zijkant van de wagen kunnen deze 
hydrauliekfuncties ook staande naast de wagen 
worden bediend. Dankzij de centrale ontgrende-
ling van de messen kunnen deze zonder gereed-
schap worden uitgenomen. De messen zijn iets 
groter geworden en daardoor slijtvaster. Voor 
wie nog meer slijtvastheid wil, zijn er naast de 
standaard messen ook Durastar-messen. Deze 
zijn nog eens extra gehard. De messen zijn indivi-
dueel mechanisch beveiligd. Nadat een obstakel 
is gepasseerd, komen de messen automatisch 
terug in de uitgangspositie. Een automatische 
slijpinrichting zat niet op de gedemonstreerde 
machine, maar zal wel tot de mogelijkheden 
gaan behoren. Deze AutoCut is nu ook al als op-
tie leverbaar. 
De pick up is 230 centimeter breed en wordt 
vanaf nu hydraulisch aangedreven. De hydro-
motor is netjes weggewerkt aan de linkerkant 
van de wagen en drijft via een ketting en tand-
wielen de pick up aan. Dat gebeurt snelheidsaf-

hankelijk. Bij een snelheid van 10 kilometer per 
uur draait de pick up met 75 omwentelingen 
per minuut. Bij 15 kilometer per uur is dat het 
maximale toerental van 125 omwentelingen per 
minuut. De zeven tandbalken worden met een 
curvebaan gestuurd, een principe waar Pöttin-
ger niet van af wijkt. Het voorkomt hiermee dat 
de tanden het gras opnieuw meenemen en niet 
overgeven aan de rotor. Net als bij de bestaande 
wagens behoudt deze de zijdelingse pendelweg 
van 15 centimeter. Optioneel is een rol achter de 
pick up leverbaar, die voor een extra bodemaan-
passing zorgt. De pick up dreigt dan niet meer 
te diep te werken, doordat de tastwielen in het 
trekkerspoor lopen. 
 

Goede eerste indrukken
De wagen die we in actie zagen, stond op 
800/45R26.5 banden. Een wagen op 800/ 
45R30.5 is ook te bestellen. Om de totale 
hoogte van de wagen te beperken, missen deze 
uitvoeringen de gele balk boven langs de bak. 
De wagen had een hydraulisch gedwongen ge-
stuurd tandemstel, met de kenmerkende staan-
de commandocilinder. Er is ook een elektro-
hydraulisch gestuurde tandem leverbaar, net als 
een meelopend gestuurd tandemstel. Ook kan 
een klant kiezen uit een mechanisch geveerd 
onderstel of een hydro-pneumatisch geveerd 
onderstel. De wagens met 30.5-banden hebben 
altijd een hydro-pneumatisch onderstel. 
De wagens hebben een isobus-bediening. Ze 

kunnen op wens geleverd worden met een Ex-
pert 75 terminal van Pöttinger of met een CCI 
1200 terminal. 
De intelligente laadautomaat werkt via meting 
van het koppel in de aandrijflijn, een krachtmeet-
pen in de voorwand en een hoeksensor in de 
verdichtingsklep van de voorwand. Die sturen 
de losketting, de stand van de voorwand en die 
van de verdichtingsklep aan. Op de eventuele 
loswalsen zit een krachtopnemer die de bodem-
ketting uitschakelt. 
Pöttinger heeft in een voorserie dertig wagens 
gebouwd en daarvan draaien er twee dit seizoen 
als demo in Nederland. Importeur Duport is met 
twee wagens op tournee door het land, met ei-
gen chauffeur en vaste trekker voor de wagen. 
Ze hebben op deze manier veel dealers, boe-
ren en loonwerkers kennis laten maken met de 
nieuwe wagens. We hebben klanten en potenti-
ele klanten even kort gesproken en de reacties 
waren positief. Een van de loonwerkers, die zelf 
met een ander merk draait, verwoordde het zo: 
„De wagen loopt zó lekker rustig. Je voelt ook 
niet aan de trekker als de wagen begint te per-
sen. En het gaat ook nog eens drie keer zo snel!”

Tekst en beeld: Arend Jan Blomsma

De bodem van de bak loopt sterk af richting de rotor. Hierdoor kost het weinig vermogen om het gras 
van de rotor in de bak te krijgen.

Bij het lossen duwt de voorwand het gras naar achteren en weg van de rotor. 
Er blijft maar weinig gras achter in de bak.

De loswalsen kunnen een vermogen aan van 250 pk. Ze hebben hierdoor 
veel capaciteit en het lossen gaat dan ook razendsnel. 
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