
NOWE ZBIERAJ�CE PRZYCZEPY OBJ�TO�CIOWE  
O ZMIENNEJ WYSOKO�CI ZAŁADUNKU 

 
 

Produkcj� nowych zbieraj�cych przyczep obj�to�ciowych 
o zmiennej wysoko�ci załadunku uruchomiła firma Pöttinger. 
S� to przyczepy serii EUROBOSS 330D o obj�to�ci 33 m3 i 
dozowaniem materiału przy załadunku oraz EUROBOSS 370 
o objeto�ci 37 m3. Obydwa modele przyczep tej serii 
produkowane s� ze składan� a�urow� nadstawk� skrzyni 

ładunkowej. Pozwala ona na zmian�, a �ci�lej na obni�enie 
wysoko�ci załadunku w przypadku konieczno�ci wjazdu 
załadowanej przyczepy w bramy budynków gospodarskich o 
ograniczonej wysoko�ci. Ogólny widok jednej z nowych 
przyczep jest przedstawiony na rys. 1. 
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Nowe przyczepy wyposa�one s� w podbieracz o 
szeroko�ci roboczej 1,8 m współpracuj�cej z 31-no�owym 
zespołem tn�cym, który rozdrabnia podbierany i ładowany do 
wn�trza skrzyni materiał, tj. siano, zielonki itp. 

Liczba czynnych no�y zespołu tn�cego jest regulowana w 
zale�no�ci od wymaganego stopnia rozdrobnienia ładowanego 
materiału. W czasie rozładunku przyczepy przeno�nik 
podłogowy skrzyni ładunkowej podaje ładunek ku tyłowi na 
trzy uz�bione walce rozładowcze wyrzucaj�ce go na zewn�trz. 

W modelach przyczep EUROBOSS 330D z 
automatycznym dozowaniem rozładunku w ło�yskach walców 
rozładowczych znajduj� si� wbudowane czujniki nacisku 
rejestruj�ce ci�nienie wywierane przez ładunek na dozuj�ce 
walce rozładowcze. Je�eli nacisk przekracza nastawiane 
warto�ci wył�czony zostaje na pewien czas nap�d przeno�nika 
podłogowego. Po odpowiednim zmniejszeniu nacisku ładunku 
na walce nap�d ten zał�czony jest ponownie. Tak wi�c 

automatycznie regulowana pr�dko�� przeno�nika 
podłogowego steruje procesem dozowania. Dzi�ki temu 
pr�dko�� holuj�cego przyczep� ci�gnika nie wymaga zmian, a 
kierowca ci�gnika uwolniony zostaje w du�ej mierze od wielu 
dodatkowych czynno�ci. 

Niezale�nie od rozładunku do tyłu przyczepy mo�liwy jest 
równie� rozładunek na praw� lub lew� jej stron� za pomoc� 
ta�mowego przeno�nika poprzecznego usytuowanego na 
tylnym ko�cu przyczepy, tu� poza podłog� skrzyni 
ładunkowej. Po otwarciu dolnego segmentu tylnej 
odejmowalnej �ciany przyczepy materiał paszowy zsuwany 
jest na ta�m� przeno�nika poprzecznego i zale�nie od potrzeby 
podawany jest na lew� lub praw� jej stron�, dokładnie do 
miejsca przeznaczenia. Nieu�ywany ta�mowy przeno�nik 
poprzeczny wsuwany jest pod tyln� cz��� podłogi skrzyni 
ładunkowej. 

 
A oto podstawowe dane techniczne nowych przyczep serii EUROBOSS: 

 

EUROBOSS 330T-D/ 330H-D 370T/ 370H 
pojemno�� skrzyni ładunkowej 33 m3 37 m3 
szeroko�� robocza podbieracza 1,80 m 1,8 m 
maksymalna liczba no�y tn�cych  31 31 
długo�� przyczepy 8,07 m 8,69 m 
szeroko�� przyczepy 2,11 m/ 2,33 m 2,11 m/ 2,33 m 
wysoko�� z nadstawk� skrzyni 3,06 m/ 3,25 m 3,06 m/ 3,25 m 
wysoko�� bez nadstawki skrzyni 2,19 m/ 2,38 m 2,19 m/ 2,38 m 
ci��ar przyczepy 3000 kg 3230 

 

Obja�nienie oznacze�: 
D – przyczepa z dozowaniem rozładunku 
H – przyczepa z postawion� nadstawk� skrzyni ładunkowej 
T – przyczepa ze zło�on� nadstawk� skrzyni ładunkowej 
 

Na podstawie materiałów i danych opublikowanych w internecie przez firm� Pöttinger 
opracował doc. dr in�. Józef Kobylarz, PIMR – Pozna� 

 
 


