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Wszystkie informacje online

Perfekcyjnie tnące kosiarki dyskowe
Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające
ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe
straty paszy i precyzja działania bez pochłaniającej czas obsługi to
uprawnione wymagania praktyki. Kosiarki przednie i tylne
NOVACAT gwarantują najwyższej jakości cięcie, wykazują się duża
wytrzymałością oraz wydajnością. Lekkie kosiarki tylne NOVADISC
charakteryzują się dużą wydajnością, zapewniają czyste cięcie i
ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu mocy.
Nasze przednie i tylne kosiarki doskonale dopasowują się do
nierówności terenu a sposób ich zawieszenia pozwala na
uniknięcie zabrudzenia paszy. Oznacza to najwyższą jakość paszy
dla Państwa zwierząt.
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Belka kosząca – made in Austria
Sercem kosiarek dyskowych PÖTTINGER jest od lat ceniona
belka nożowa. Belki koszące kosiarek NOVACAT zostały w
całości skonstruowane i wyprodukowane w głównej fabryce
ﬁrmy w Grieskirchen – są więc czysto austriackim produktem o
wysokiej jakości.

Zobacz "Narodziny" belki nozowej
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Szybka wymiana noży
Przeciwostrze
zamontowane na
zacisk

Praktyczne zalety
Szybka wymiana ostrzy we wszystkich kosiarkach PÖTTINGER stanowi
wyposażenie seryjne.
Konstrukcja belki umożliwia optymalny przepływ masy zielonej
 Spłaszczona powierzchnia stożków na belce nożowej wspomaga przepływ zielonki.
Pasza przepływa równomiernie i lekko, przez co w każdych warunkach pracy możecie się
Państwo cieszyć pełną wydajnością.

Gładka dolna strona belki koszącej

Przeciwostrze

 Optymalna przestrzeń przeciwostrzy ze spłaszczoną częścią przednią oddziela ziemię od
czystej paszy. Gładka dolna część belki i zaokraglone płozy ślizgowe chronią darń.
 Noże obracają się w małych odstępach od górnej krawędzi belki i przeciwostrzy.
To zapewnia Państwu żadaną jakość cięcia również przy wyłożonej zielonce lub suchych,
grubych żdżbłach.
 Przeciwostrze jest zamontowane na zacisk, stąd wymiana w razie konieczności jest łatwa i
niedroga.
 Obustronne zawieszenie belki nożowej ogranicza możliwość skręcenia i stabilizuje elementy
ochronne.
 Spawana belka nożowa wykonana z wysokiej jakości stali podlega precyzynej obróbce w
Centrum CNC. Dzięki temu zagwarantowane są precyzyjne odstępy między łożyskami.
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Niezawodność na wiele lat
Najlepsza jakość koszenia, lekkość uciągu i stabilnośc to znaki
ﬁrmowe kosiarek PÖTTINGER. Konstruktywne detale zapewniają
Państwu niezawodne działanie i w istotny sposób przyczyniają się
do wydłużenia żywotności.

Dwa zęby są stale
w uchwycie.

6

Szczegóły, które stawiają
kropkę nad "i"
Żywotna belka nożowa (1)
Owalne, płaskie dyski nożowe wykonane z hartowanej stali
drobnoziarnistej. System szybkiej wymiany noży ułatwi Państwu obsługę

1

W opcji stożki lub bębny wspomagające (2)
Elementy te polepszają przepływ masy zielonej i wspomagają tworzenie
pokosu.
2

Wytrzymałe końcówki wałków (3)
Końcówki są przykręcone do kół zębatych i przez to łatwowymienne.
3

Mocne łożyskowanie (4)
Żywotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym
odstępie 60 mm odznaczają się nadzwyczajną wytrzymałością.
4
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Zawsze dwa zęby w uchwycie (5)
Prostolinijny napęd kół czołowych z kołami zębatymi prawie takiej samej
wielkości. Zawsze dwa zęby są zahaczone a każdy z nich ma szerokość
20 mm. Wszystkie koła zębate są hartowane i szlifowane. To oznacza
płynna spokojną pracę oraz długie użytkowanie.

Praktyczna budowa modułowa (6)
Kołnierz łożyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe
pierścienie uszczelniające. Koła czołowe i łożyskowanie są wymieniane
jako całość. Również międzykola są łatwe do wyjęcia przez otwory
– prościej już nie można.

Wytrzymałe płozy ślizgowe (7)
Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej
zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia. Przykręcone
płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić. Dodatkowo możecie
Państwo zamówić w opcji dodatkowe płozy robocze.

Płozy wysokiego cięcia jako wyposażenie w opcji (8)
W ten sposób możecie Państwo zwiększyć wysokosć cięcia na 50-80
mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są
odporne na zużycie.
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Kosiarki dyskowe bez płozy wewnętrznej
i system szybkiej wymiany noży
"Mały ciężar" tak brzmiała dewiza przy konstruowaniu tylnych
kosiarek NOVADISC bez spulchniacza. Kosiarki te są lekkie w
uciągu i przy swoich szerokościach roboczych od 2,20 m do
3,88 m oferują duża wydajność.
Nasze myśli są również przy ciągnikach o dużej szerokości
zewnętrznej lub z ogumieniem bliźniaczym. Z tego względu
stworzyliśmy dwie różne możliwości zaczepu.
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Uniwersalna konstrukcja
Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu
szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika.
Do wyboru sa dwie możliwosci zawieszenia dla szerokości
śladu 1800 – 2200 mm lub 2200-2600 mm.

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe

Wejście do przekładni

Odciążenie sprężynowe do koszenia chroniącego podłoże
 Nacisk na podłoże można regulować przez ustawienie wysokości cięgieł dolnych i sprężyn
odciążających.
 Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę
nożową – również przy koszeniu na skarpie.
 Sprężyny odciążajace są regulowane.
 Mechaniczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe wyczepia sie przy napotkaniu na
przeszkodę. Cofnięcie kosiarką powoduje powrót zabezpieczenia do pozycji wyjściowej.
To komfort i bezpieczeństwo w jednym.

Belka nożowa bez płozy wewnętrznej
 Istotnym znakiem ﬁrmowym jest belka nożowa bez płozy wewnętrznej. Napęd następuje od
tylnego dysku. Dzięki temu zagwarantowane jest płynne koszenie.
 Bębny po obu stronach mają za zadanie dobre odłożenie pokosu i uprządkowanie śladu.
 W NOVADISC 400 można wyposażając kosiarkę w dwa opcjonalne bębny wspomagajace
dzielić pokos. Ciągnik nie jedzie w ten sposób po pokosie, lecz po czystym śladzie.
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NOVADISC – lekka i wydajna
Kosiarka decyduje o jakości Państwa paszy.
W centrum uwagi znajdują się czyste cięcie, ochrona darni i duża
wydajność. Nasze lekkie w uciągu kosiarki dyskowe NOVADISC
wypełniają segment rynku kosiarek bez spulchniaczy.
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Chroń darń
Technika podnoszenia NOVADISC gwarantuje ochronę darni
Przy opuszczaniu kosiarki najpierw osiada zewnętrzna część belki. Na uwrociu
w ten sposób darń jest idealnie chroniona.
Regulacja nacisku redlic odbywa się za pośrednictwem zaworu
jednostronnego działania.

Mocne fartuchy ochronne dłużej służą
 Wysokiej jakości materiał
 Osłona przednia do prac konserwacyjnych a także dla uzyskania mniejszej wysokości
transportowej może być podniesiona w górę.

Podparcie belki na zewnątrz
 Zewnętrzne podparcie chroni przed skręceniem belki nożowej i służy jednocześnie jako
stabilizator uchwytów osłon.

Transport
 Podnoszenie wykonywane jest za pośrednictwem prostego urządzenia sterującego.
 Dzięki nisko osadzonej osi skrętnej kosiarki uzyskujecie Państwo małą wysokość
transportową.
 W NOVADISC 400 belka nożowa składa się przez środek ciągnika. Przy składanej osłonie
bocznej wysokość transportowa jest dzięki temu redukowana do 3,98 m.
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Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT z lub
bez spulchniacza
Nasze tylne kosiarki dyskowe NOVACAT zawieszone centralnie
można indywidulanie wyposażać w tarcze pokosu, spulchniacz lub
zgniatacz pokosu. Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT zawieszone
centralnie i z regulowanym odciążeniem zapewniają Państwu
znakomite kopiowanie nierówności terenu skutkujące maksymalną
jakością i znikomym zanieczyszczeniem paszy. Innowacje w tych
produktach potwierdzają naszą wiodącą rolę jako producenta
maszyn zielonkowych.
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Łatwe ustawienie
Hydrauliczne cięgło dolne
Hydrauliczne cięgło dolne gwarantuje łatwe sprzęganie bez obracania ramion podnośnika
przy traktorze. Dzięki temu zawsze występuje prawidłowe odciążenie a duży prześwit na
uwrociu jest zagwarantowany. Śruba rzymska w NOVACAT 262 i 302 bez spulchniacza
zapewnia prawidłowe ustawienie.

Hydrauliczne cięgło dolne

Łatwe zaczepienie
Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu szybko i prosto dopasować do
Państwa ciągnika. Dzięki temu wykorzystujecie Państwo całą szerokość cięcia.
W NOVACAT 302 występują dwie szerokości zawieszenia dla optymalnego wykorzystania
szerokosci koszenia 3,0m i 3,5 m kosiarki przedniej.

Napęd
Skutecznie działający zespół napędu jest realizowany od wałka przegubowego na przekładni
kątowej i przez podwójny przegub w bębnie wewnętrznym na koło czołowe pierwszego
dysku tnącego.
 Gwarantuje to bardzo spokojną pracę.
 Sprzęgło ślizgowe i wolne koło chronią przed uszkodzeniami.
 Przekładnie pracują w kąpieli olejowej i nie wymagają konserwacji.

Podwójny przegub w bębnie
wewnętrznym

Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem
Przy napotkaniu na przeszkodę belka nożowa może daleko wychylić się
w tył. Siła wyzwalania jest regulowana.

Zabezpieczenie
przeciwnajazdowe
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Patent PÖTTINGER – "pływające cięcie"
W połowie lat 80- tych projektując kosiarki postawiliśmy na
"pływające cięcie". Optymalne kopiowanie nierówności terenu i
ochrona darni dzięki małej sile nacisku na podłoże to wymagania
stawiane przez praktyków przede wszystkim kosiarkom ze
spulchniaczem.
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Zawieszenie centralne dla optymalnego dopasowania do podłoża
 W NOVACAT z centralnym zawieszeniem belka kosząca na całej szerokości koszenia jest
równomiernie odciążona. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie siły ciągu – bardzo
istotna zaleta przy kosiarkach ze spulchniaczem!
 Duży zakres wychylenia od +/- 22,5 stopnia umożliwia łatwe koszenie na nierównej
powierzchni oraz na stoku.

Skuteczne odciążenie
 Odciążenie hydrauliczne zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki
nożowej.
 Rozłożenie nacisku belki jest płynnie regulowane w zależności od stanu koszonej łąki
i wyposażenia w formierz pokosu lub spulchniacz. Nie ma konieczności stosowania
dodatkowego węża a stopień odciążenia możecie Państwo odczytać na manometrze.

Odciążenie hydrauliczne

 Na suchych, twardych glebach stopień nacisku jest zwiększony, aby kosiarka mogła
spokojnie pracować przy dużych prędkościach jazdy.
 Wilgotne, miekkie podłoże wymaga zmniejszczenia nacisku, aby zapewnić najlepsze z
możliwych kopiowanie nierówności i ochronę darni.

Obustronne zawieszenie belki nożowej
Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki
temu odciążone, co sprzyja spokojniejszej pracy i większej żywotności.
Doceniona przez praktyków pozycja transportowa
 Podnoszenie odbywa się przez zawór dwustronnego działania.
 Dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115° możliwe jest uzyskanie małej wysokości transportowej.
 Widok w tył jest możliwy dzięki dwóm zewnętrznym lusterkom. Punkt ciężkości leży blisko
ciągnika.
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NOVACAT 352 / 352 ED / 402 / 442
kosiarki tylne o maksymalnej wydajności
Nowe w rodzinie kosiarek tylnych NOVACAT są modele 402 i 442
o szerokości roboczej wynoszącej 3,88 m i 4,30 m. NOVACAT 402
i 442 zapewniają dużą wydajność zwłaszcza we współpacy z
ciągnikami bez wałka przedniego.
NOVACAT 352 i 352 ED koszą na szerokości 3,46 m. NOVACAT
352 ED ze spulchniaczem pokosu pozwala na utworzenie
przedniej i tylnej kombinacji o szerokości cięcia 6,20 m.
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Perfekcyjny zaczep
 Hydrauliczne wahliwe cięgło dolne gwarantuje również w tych szerokich kosiarkach łatwe
podłączenie i duży prześwit na uwrociu.
 Bębny troszczą się o dobre odkładanie pokosu i czysty ślad. Podział uzyskuje się dzięki
dwóm bębnom transportowym (na życzenie). Tym samym traktor nie jedzie po pokosie,
tylko czystym śladem przejazdu.
 Przez przekręcenie elementu podłączenia belki o 180° możliwe jest dopasowanie do
kosiarki przedniej 3,0m i 3,50 m.
Przyjazna konserwacja to dla nas ważna kwestia: Dzięki składanej osłonie belka kosząca jest
łatwodostępna. Wymiana noży jest więc łatwa i szybka.

Węższy, niższy transport
Podczas transportu drogowego kosiarki przechylane są hydraulicznie do tyłu. Mechanizm
obrotowy służy jednocześnie jako zabezpieczenie przed najazdem. Podczas podnoszenia
belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik.
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Nowoczesny design –
klasyczna niezawodność
Redukcja ciężaru to podstawowy cel, jaki sobie postawili
konstruktorzy przy projektowaniu nowej generacji kosiarek
przednich „classic“. Krótka konstrukcja i zastosowanie lekkich
elementów to znaki charakterystyczne tych kosiarek. Nasza
kosiarka NOVACAT classic oferuje również system odciążenia,
który optymalizuje kopiowanie konturów terenu.
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Proste, praktyczne odciążenie sprężynowe
 Dwie nowe, mocne sprężyny zapewniają równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości
belki nożowej.
 Optymalne rozłożenie nacisku belki nożowej jest regulowane szybko i łatwo przez długość
łańcucha.
Perfekcyjne kopiowanie podłoża
 Znakiem ﬁrmowym perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu jest kozioł zawieszenia.
Przemyślana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach
roboczych możliwie blisko ciągnika.
 Kulowy przegub w skrętnych ramionach belki nożowej gwarantuje swobodę ruchu. Zakres
wychylenia +/- 8 stopni – kosiarka jest prowadzona precyzjnie nad każdą nierównością.
 Sprężyny stabilizujące w koźle zawieszenia centralnie ustawiają kosiarkę podczas transportu

Zakres wychylenia +/- stopni

Indywidualnie regulowane tarcze pokosu
 Cztery zewnętrzne dyski koszące obracają się parami do wewnątrz. Pojedynczo regulowane
tarcze pokosu odkładają paszę na żądanej szerokości.
 Jako opcja w ofercie dodatkowe tarcze pokosu do odkładania jeszcze węższego pokosu.
Bez konieczności wysiadania z ciągnika z pola na drogę
 Osłony boczne są wykonane z masywnych, stabilnych prasowanych elementów stalowych.
Na życzenie elementy te są składane hydraulicznie.
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NOVACAT alpha-motion –
koszenie bez ograniczneń
Przemyślana kinematyka ramienia nośnego jest podstawą
techniki przedniego zawieszenia alpha motion. W porównaniu
do innych systemów zaczepu na nierówność terenu reaguje tu
nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna.
Dzięki temu w przypadku natraﬁenia na wzniesienie agregat
koszący podciągany jest do góry, zaś w przypadku jego
obniżenia — opuszczany w dół.
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Kozioł zawieszenia dla kosiarek przednich
Możecie Państwo podłączyć kosiarkę do każdego ciągnika mocy od 60 do 360KM
niezależenie od rodzaju i wielkości konstrukcji. Różnorodne podnośniki nie mają wpływu na
prowadzenie kosiarki. Dzięki temu na wzniesieniu terenu agregat koszący podciągany jest do
góry, zaś w przypadku jego obniżenia — opuszczany w dół.
 Niezwykłe kopiowanie terenu oraz ochrona darni i maszyny.
 Dwie sprężyny dużych rozmiarów zintegrowane są z kozłem zawieszenia. Sprężyny służą
równomiernemu rozłożeniu odciążenia agregatu koszącego w przypadku skoku roboczego
rzędu 500 mm. Proste i skuteczne odciążenie w każdych warunkach pracy.
 Przemyślana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach
roboczych możliwie blisko ciągnika.

Jedyne w swoim rodzaju wychylenie poprzeczne +/- 16 stopni przez przegub kulisty w ramieniu skrętnym.

+/- 250 mm

-9°

+12°

Zalety technologii Alpha-motion:
 Bardzo skuteczne odciążenie na całej drodze roboczej 500 mm.
 Dopasowanie pochylenia od 12° w góre i 9° w dół zapobiega uderzeniu o podłoże. Darń i
maszyna są optymalnie chronione
 Możliwe duże prędkości jazdy bez podnoszenia belki koszącej
 Duży prześwit od podłoża 350 mm na uwrociu i pozycji transportowej.
 Dzięki niecodziennemu wyglądowi kosiarki mają Państwo zapewniony dobry widok na
belkę koszącą.
 Kosiarka porusza się w pionie, zapewnia krótką drogę suwu wałka przegubowego i
wyraźnie mniejsze obciążenie dynamiczne.

21

Bez wysiadania z drogi na pole.
Osłony boczne kosiarek przedni i tylnych NOVACAT są wykonane z
mocnych prasowanych części stalowych. Kosiarki przednie i
wychylane w górę modele kosiarek tylnych występują również w
opcji jako kosiarki składane hydraulicznie. W ten sposób redukują
Państwo wysokość transportową.
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Praktyczna skrzynka na
narzędzia

Prosta i szybka wymiana noży

Przyjazny serwis oszczędza Państwa czas
Prosta wymiana noży wspomaga czyste i efektywne cięcie
 Do wymiany trzeba tylko nacisnąć kluczem na ramię sprężyste. Kolejny krok to już wymiana.
 Ostrze jest skutecznie zabezpieczone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia.
 Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo
wymienić.
 Długa, intensywna praca wymaga najlepszej jakości noży. Noże PÖTTINGER są wykonane z
wysokiej jakości stali nożowej.

Najlepszy dostęp
Przyjazna konserwacja jest w ﬁrmie PÖTTINGER zawsze na pierwszym miejscu. Dzięki
składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna. W ten sposób wymiana jest
szybka i łatwa.

Przyjazny serwis
 Interwały smarowania wałka przegubowego wydłużyły się do 150 godzin. Same wałki są
łatwodostępne. Konserwacja jest więc bezproblemowa.
 Uchwyt na wałek ułatwia sprzęganie, a praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje
się do przechowywania zapasowych nożyków.

Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca
Przy wykorzystaniu stóp podporowych przestrzeń przechowywania jest zredukowana
do minimum.
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Spulchniać czy nie spulchniać –
niezależnie od odpowiedzi na to pytanie
mamy dla Państwa odpowiednią kosiarkę
Spulchniacz "extra dry", wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki
Rolniczej IMAG – DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył już w
roku 1997 trend. Dzięki regulowanej intensywności spulchniania i
szerokości odłożenia pokosu, Państwa pasza w wymierny sposób
schnie szybciej.
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Spulchniacz palcowy ED "extra dry"
Koszenie bez spulchniacza
Nasze kosiarki NOVACAT bez spulchniacza są w opcji wyposażane w tarcze pokosu.

Przyspieszenie efektu schnięcia ze spulchniaczem palcowym ED (extra dry)
 Rotor palcowy przepuszcza paszę przez blachy uderzeniowe o regulowanym ustawieniu.
Blachy rozdzielają strumień paszy na całej szerokości koszenia. Pasza jest rozkładana luźno i
równomiernie.
 Formowanie pokosu odbywa się przez wychylne blachy pokosu.
 Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej przez paski klinowe napinane przez
sprężyny.
 Napinacz pasków odciążony sprężynami, z szeroką rolką zapewnia także przy szczytowych
obciążeniach skuteczne przeniesienie siły.
 Liczba obrotów spulchniacza może być dopasowana do różnorodnych rodzajów paszy.
940 obr /min zapewnia dużą intensywność spulchniania lub na życzenie 710 obr/min dla
łagodnego procesu spulchniania.

Do wymontowania rotora wystarczy wyjąć paski klinowe. Napęd jest skutecznie chroniony
przed zabrudzeniami.
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Spulchniać czy nie spulchniać pokos,
PÖTTINGER na każdą okoliczność oferuje
odpowiednią kosiarkę
Każdy praktyk wie, że sukces ekonomiczny można osiągnąć tylko
przy zapewnieniu zwierzętom wysokiej jakości paszy. Więcej energii
w paszy wspomaga wydaność mleka i obniża koszty samej paszy.
Do zielonek o dużej ilości liści zalecamy zgniatacz walcowy.
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Zgniatacz walcowy (Roller Conditioner)
Wytrzymała rura centralna ma średnicę 140 mm i grubość ścianki 5,6 mm. Proﬁl walca
wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej 200 mm jest połączony wulkanicznie z rurą
centralną. Proﬁle spulchniaczy są twardsze niż guma i ulegają mniejszemu zużyciu wskutek
tarcia. Wykluczone jest również przekręcenie segmentów.
Końcówki napędu są przykręcane i można je łatwo wymieniać w razie konieczności.
Regulowane smarowanie łańcucha za pomocą pompy olejowej (smarowanie przy
podniesionej maszynie na uwrociu).

Maksymalna elastyczność
Kosiarka

Szerokość
robocza

Formierz pokosu

Spulchniacz
ED

Spulchniacz
RC

NOVACAT 261 classic

2,62 m

–

–

NOVACAT 301 classic

3,04 m

–

–

NOVACAT 261 alpha-motion

2,62 m

NOVACAT 301 alpha-motion

3,04 m

NOVACAT 351 alpha-motion

3,46 m

NOVACAT 225 H ED / CRW

2,20 m

NOVACAT 262

2,62 m

–

–

NOVACAT 262 ED / RC

2,62 m

NOVACAT 302

3,04 m

–

–

NOVACAT 302 ED / RC

3,04 m

NOVACAT 352

3,46 m

–

–

NOVACAT 352 ED / RC

3,46 m

NOVACAT 402

3,88 m

–

–

NOVACAT 442

4,30 m

–

–

–

–

= do wyboru,

= opcja
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Dane techniczne
Kosiarki czołowe

Szerokość robocza

Zaczep

Dyski tnące

Wydajność

NOVACAT 261 classic

2,62 m

Szybkozłącze

6

2,6 ha/h

NOVACAT 301 classic

3,04 m

Szybkozłącze

7

3,0 ha/h

NOVACAT 261 alpha–motion

2,62 m

Szybkozłącze

6

2,6 ha/h

NOVACAT 261 alpha–motion ED

2,62 m

Szybkozłącze

6

2,6 ha/h

NOVACAT 261 alpha–motion RC

2,62 m

Szybkozłącze

6

2,6 ha/h

NOVACAT 301 alpha–motion

3,04 m

Szybkozłącze

7

3,0 ha/h

NOVACAT 301 alpha–motion ED

3,04 m

Szybkozłącze

7

3,0 ha/h

NOVACAT 301 alpha–motion RC

3,04 m

Szybkozłącze

7

3,0 ha/h

NOVACAT 351 alpha–motion

3,46 m

Szybkozłącze

8

3,4 ha/h

NOVACAT 351 alpha–motion ED

3,46 m

Szybkozłącze

8

3,4 ha/h

NOVACAT 351 alpha–motion RC

3,46 m

Szybkozłącze

8

3,4 ha/h

Szerokość robocza

Zaczep standard
(do wyboru)

Dyski tnące

Wydajność

NOVACAT 225 H ED

2,20 m

Kat. 2 / 2

5

2,2 ha/h

NOVACAT 225 CRW

2,20 m

Kat. 2 / 2

5

2,2 ha/h

NOVACAT 262

2,62 m

Kat. 2 / 2 (3 / 2)

6

2,6 ha/h

NOVACAT 262 ED

2,62 m

Kat. 3 / 2 (4 / 3)

6

2,6 ha/h

NOVACAT 262 RC

2,62 m

Kat. 3 / 2 (4 / 3)

6

2,6 ha/h

NOVACAT 302

3,04 m

Kat. 2 / 2 (3 / 2) (4 / 3)

7

3,0 ha/h

NOVACAT 302 ED

3,04 m

Kat. 3 / 2 (4 / 3)

7

3,0 ha/h

NOVACAT 302 RC

3,04 m

Kat. 3 / 2 (4 / 3)

7

3,0 ha/h

NOVACAT 352

3,46 m

Kat. 3 / 3 (4 / 3)

8

3,4 ha/h

NOVACAT 352 ED

3,46 m

Kat. 3 / 3 (4 / 3)

8

3,4 ha/h

NOVACAT 402

3,88 m

Kat. 3 / 3 (4 / 3)

9

4,0 ha/h

NOVACAT 442

4,30 m

Kat. 3 / 3 (4 / 3)

10

4,5 ha/h

Szerokość robocza

Zaczep

Dyski tnące

Wydajność

NOVADISC 225

2,20 m

Kat. 2 / 2

5

2,2 ha/h

NOVADISC 265

2,62 m

Kat. 2 / 2

6

2,6 ha/h

NOVADISC 305

3,04 m

Kat. 2 / 2

7

3,0 ha/h

NOVADISC 350

3,46 m

Kat. 2 / 2

8

3,4 ha/h

NOVADISC 400

3,88 m

Kat. 2 / 2

9

3,9 ha/h

Kosiarki tylne

Kosiarki tylne
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Szerokość pokosu
bez tarcz pokosu

2 / 4 tarcze pokosu

Liczba obrotów napędu

Szerokość transportowa

Ciężar

1,7 m

1,3 m / 1,1 m

1000 obr./min

2,57 m

620 kg

2,1 m

1,4 m / 1,1 m

1000 obr./min

2,98 m

670 kg

1,7 m

1,3 m / 1,1 m

1000 obr./min

2,57 m

700 kg

2,2 m – 1,4 m

–

1000 obr./min

2,57 m

850 kg

2,0 m – 1,4 m

–

1000 obr./min

2,57 m

850 kg

2,1 m

1,4 m / 1,1 m

1000 obr./min

2,98 m

855 kg

2,5 m – 1,6 m

–

1000 obr./min

2,98 m

1030 kg

2,4 m – 1,8 m

–

1000 obr./min

2,98 m

1030 kg

3,0 m

1,4 m / 1,1 m

1000 obr./min

3,42 m

990 kg

2,9 m – 2,0 m

–

1000 obr./min

3,42 m

1195 kg

3,0 m – 2,0 m

–

1000 obr./min

3,42 m

1195 kg

Szerokość pokosu
bez tarcz pokosu

2 / 4 tarcze pokosu

Liczba obrotów napędu

Wysokość transportowa

Ciężar

1,5 m – 1,1 m

–

540 obr./min

2,80 m

840 kg

1,7 m – 1,4 m

–

540 obr./min

2,80 m

840 kg

1,7 m

1,4 m / 1,1 m

1000 obr./min

3,60 m

850 kg

1,7 m – 1,2 m

–

1000 obr./min

3,60 m

1130 kg

2,0 m – 1,4 m

–

1000 obr./min

3,60 m

1210 kg

2,1 m

1,7 m / 1,3 m

1000 obr./min

3,80 m

920 kg

2,7 m – 1,9 m

–

1000 obr./min

3,80 m

1210 kg

2,5 m – 1,7 m

–

1000 obr./min

3,80 m

1340 kg

2,5 m

2,1 m / 1,7 m

1000 obr./min

–

950 kg

2,7 – 1,4 m

–

1000 obr./min

–

1320 kg

3,2 m

2,7 m / 2,3 m

1000 obr./min

–

980 kg

3,6 m

3,0 m / 2,6 m

1000 obr./min

–

1070 kg

Szerokość pokosu
bez tarcz pokosu

2 / 4 tarcze pokosu

Liczba obrotów napędu

Wysokość transportowa

Ciężar

1,3 m

0,9 m

540 obr./min

2,60 m

535 kg

1,7 m

1,5 m / 1,1 m

540 obr./min

2,90 m

585 kg

2,3 m

1,7 m / 1,3 m

540 obr./min

3,40 m

650 kg

2,5 m

2,1 m / 1,7 m

1000 obr./min

3,80 m

695 kg

3,0 m

–

1000 obr./min

3,98 m

720 kg

Zastrzega się prawo do zmian, wyposażenie różne w zależności od kraju.
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Wyposażenie

NOVADISC

hydrauliczne
Składanie bocznych osłon

NOVADISC 225

–

NOVADISC 265

–

NOVADISC 305

–

NOVADISC 350

–

NOVADISC 400

–

Tarcze pokosu
lewa strona/ prawa strona

Dodatkowe tarcze pokosu
–

NOVACAT
NOVACAT 225 H ED / CRW

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NOVACAT 262
NOVACAT 262 ED / RC
NOVACAT 302
NOVACAT 302 ED / RC
NOVACAT 352
NOVACAT 352 ED / RC
NOVACAT 402
NOVACAT 442

NOVACAT
261 / 301 classic
261 alpha–motion
261 alpha–motion ED / RC
301 alpha–motion
301 alpha–motion ED / RC
351 alpha–motion
351 alpha–motion ED / RC

Pozostałe wyposażenie kosiarek tylnych:
 Hydrauliczne wychylenie w tył do NOVACAT 225 H ED / CRW
 Ramie do kosiarki przedniej 3,50 m NOVACAT 302 / 302 ED / 302 RC
 Liczba obrotów napędu 540 obr / min do NOVACAT 262 / 302
 Wałek przegubowy 1 3/8" 21-dzielny, 1 3/4" 20-dzielny, 1 3/4" 6-dzielny, 8x32x38
 Podwozie i sworznie szybkiej wymiany do spulchniacza ED i zgniatacza RC
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Stożki wspomagające
2 sztuki

Bębny wspomagające dodatkowo do formowania pokosu

Płozy robocze

Płozy wysokiego cięcia
50 – 80 mm

Tablice ostrzegawcze
Oświetlenie

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
= standard,

= opcja

Zastrzega się prawo do zmian, wyposażenie różne w zależności od kraju.

Pozostałe wyposażenie kosiarek przednich:
 Trójkąt zawieszenia Kat. / S
 Liczba obrotów napędu 540 obr / min
 Wałek przegubowy 1 3/8" 21-dzielny, 1 3/4" 20-dzielny, 1 3/4" 6-dzielny
 Podwozie i sworznie szybkiej wymiany do spulchniacza ED lub zgniatacza RC
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Jesteśmy tam, gdzie są nasi Klienci.
Na całym świecie nasi Klienci mają dostęp do szeroko rozbudowanej sieci handlowej i
serwisowej. Bliskość usług oferowanych przez ﬁrmę PÖTTINGER zapewnia szybką dostawę
części zamiennych i daje gwarancję optymalnego przekazania i ustawienia maszyny u Klienta
przez profesjonalny personel.
Nasze usługi serwisowe:
 Zamówienia online 24 godziny na dobę Original Inside.
 Stała dostępność części zamiennych
 Kompetencja dzięki regularnym szkoleniem personelu.
 i wiele więcej...
Dowiedz się więcej u Partnera Handlowego PÖTTINGER lub na stronie www.PÖTTINGER.at

PÖTTINGER w Polsce
Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@PÖTTINGER.pl
www.PÖTTINGER.pl

Novacat / Novadisc pl 1113

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@PÖTTINGER.at
www.PÖTTINGER.at

