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Slagkraft med god økonomi

PÖTTINGERs slåmaskinekombinationer er kraftfulde og 

økonomiske. Høj betjeningskomfort, gennemtænkte detaljer, 

fleksible anvendelsesmuligheder, stabilitet og førsteklasses 

slåkvalitet gør disse slåmaskinekombinationer til de stærkeste i 

deres klasse.

NOVADISC 730 / 810 / 900

De lette NOVADISC slåmaskiner uden crimper står for en høj kapacitet 

og et rent snit med det lavest mulige effektforbrug. 

NOVACAT S10 / S12 – den sparsomme

PÖTTINGER sætter nye standarder, når det gælder slagkraft og 

effektivitet.  

NOVACAT S12 er markedets største liftophængte 

slåmaskinekombination.

NOVACAT X8 / A9 / A10

Takket være crimper og skårsammenlægning kan vores 

slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

Alle oplysninger om tekniske billeder, data, mål, vægt, ydelser osv. er tilnærmelsesvise og 

uden ansvar.
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Kernen i PÖTTINGERs skiveslåmaskiner er den gennemprøvede 

knivbjælke. NOVACAT knivbjælkerne udvikles og produceres i 

Grieskirchen – et rent østrigsk kvalitetsprodukt. Førsteklasses 

slåkvalitet, bevægelighed og stabilitet kendetegner knivbjælken. 

Konstruktive detaljer garanterer en pålidelig funktion og 

bidrager væsentligt til en lang levetid.

Optimalt afgrødeflow – rent foder

Den afrundede, flade forside gør, at bjælken glider let over jorden og 

adskiller afgrøden helt fra underlaget. Transporteffekten er blevet 

forbedret takket være de affladede kegleflader på slåtallerkenerne. 

 Indbyggede renseanordninger sørger for en ren overflade af bjælken.

 Afgrøden glider let og jævnt af, og man bevarer den fulde ydelse 

under alle arbejdsforhold. 

 PÖTTINGER garanterer problemfri slåning i alt terræn.

Perfekt slåkvalitet

Den meget flade og slanke bjælke er kun 28 cm bred og er den optimale 

forudsætning for den bedste konturtilpasning. Knivene løber med mindst 

mulig afstand til bjælkeoverkanten og modskærene. Den optimerede 

overlapning af knivene sikrer et rent og jævnt slåbillede.

Bjælkebredde kun 28 cm 

PÖTTINGER 

knivbjælker
Kvalitet produceret i Østrig
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Detaljer, der begejstrer

Slåtallerkener med lang levetid 

De ovale, flade slåtallerkener er lavet af hærdet finkornsstål.  

Hurtigt skift af kniven letter vedligeholdelsen.

Medbringerkonus som ekstraudstyr

Den forbedrer afgrødeflowet og muliggør skårdannelse.

Stabile akselender 

De stabile akselender er boltet sammen med tandhjulene og kan derfor 

nemt udskiftes ved behov.

Robust lejring

De langtidsholdbare, dobbeltradede skrå kuglelejer med en teoretisk 

lejeafstand på 60 mm kan klare meget store belastninger.

TRI DRIVE – tandhjulsoptimering

Sikker kraftoverførsel

Det cylindriske tandhjulsdrev løber i lige linje med næsten lige store 

tandhjul. Alle tandhjul er hærdet og slebet, hvilket garanterer, at de er 

støjsvage og med lang levetid.

 Nye tandhjulspar ved samme diameter 39/50.

 Tre tænder i indgrebet – bedre kraftoverførsel – blødere 

igangsætningsegenskaber

 Ny overflade af tandhjulene sørger for roligere løb af tandhjulene – 

reduktion af støjniveauet.



6

Modstandsdygtige slæbesko

Brede slæbesko af hærdet bohrstål forhindrer, at der ophobes jord, og 

absorberer stød. En glat bjælkeunderside med afrundede slæbesko 

udvendigt og indvendigt sørger for en skånsom behandling af 

græsbunden, selv ved kørsel i tætte kurver. 

Som ekstraudstyr kan man desuden montere ekstra høje slæbesko til 

beskyttelse af bjælkens underside. De monterede slæbesko kan nemt 

udskiftes ved behov.

Med de høje slæbesko kan stubhøjden indstilles fra 50 til 120 mm. Den 

store radius og de brede oplægsflader gør 

den særligt slidstærk.

 Høje slæbesko + 20 mm, universalsko specielt til stenede jorde.

 Høje slæbesko + 40 mm, specielt til høj stubhøjde

 NYHED: Høje slæbesko fås også til de to udvendige slæbesko.

Højeste kvalitet

Knivbjælken er fremstillet i stål af bedste kvalitet. Pladerne skæres og 

svejses nøjagtigt med laser- og svejserobotter og bearbejdes på det 

mest moderne CNC-center. 

 Knivboltene er monteret på slåtallerkenen. Ved behov kan disse 

udskiftes, uden store udgifter.

 Modskærerne er klemt på og er derfor også nemme at udskifte.

Høj slæbesko

Slidmede



 NOVACAT S10
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Nem og hurtig udskiftning af knive 

Sådan skifter du hurtigt og nemt knivene: Tryk fjederbøjlen med 

knivlåsen nedad og udskift kniven. 

 Kniven er pålideligt sikret med en stærk fjederbøjle.

 En lang og sej indsats kræver den bedste knivkvalitet, og derfor er de 

originale PÖTTINGER knive fremstillet i kvalitetsknivstål.

 En praktisk knivboks har plads til reserveknive.

Vedligeholdelsesvenlig

Takket være opklap af den store beskyttelsesdug er knivbjælkens 

tilgængelighed optimalt løst. 

Praktisk modulkonstruktion

Lejeflanger og boltforbindelser er godt beskyttet med 

gummitætningsringe. Tandhjul og lejring kan udskiftes som en enhed, og 

også mellemhjulene kan nemt tages ud gennem åbningerne – nemmere 

bliver det ikke.
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Modeller uden crimper

NOVADISC 730 / 810 / 900

NOVADISC slåmaskinekombinationer dækker markedssegmentet for 

lette maskinkombinationer uden crimper. Varemærket er den lette 

konstruktion med sideophæng. 

NOVACAT S10 / S12

NOVACAT S12 med centerophæng er markedets største liftophængte 

slåmaskinekombination. ”Brændstofbespareren” giver mulighed for en 

arbejdsbredde på hele 11,20 m med et effektbehov på kun 160 hk og 

med lavt brændstofforbrug. 

NOVACAT S10 kan benyttes med 130 hk.

Modeller med crimper

NOVACAT X8

NOVACAT X8 slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. 

Disse kombinationer kan anvendes separat eller kombineret ved 

reversekørsel. 

Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR kan vores 

slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

 NOVACAT X8 med skårformer.

 NOVACAT X8 ED med fingrecrimper.

 NOVACAT X8 RCB med valsecrimper.

 NOVACAT X8 COLLECTOR med skårsammenlægning.

Oversigt over 

modeller

NOVADISC 
NOVACAT 
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Nyhed: NOVACAT A9

NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en front-/liftophængt 

kombination med faste arbejdsbredder. Arbejdsbredde fra 8,92 eller 9,18 

m med 2 montagepositioner. De to slåmaskiners midterafstand udgør 

2,0 m eller 2,26 m.

NOVACAT A10

NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen er en front-/liftophængt 

kombination med variabel arbejdsbredde. Dette muliggør en fleksibel 

tilpasning til forskellige arbejdsforhold. Ved skråninger, kurver og på fladt 

terræn kan arbejdsbredden og overlap altid optimeres. 

Høj betjeningskomfort, gennemtænkte detaljer, fleksible 

anvendelsesmuligheder, stabilitet og førsteklasses slåkvalitet gør 

slåmaskinekombinationerne til de stærkeste i deres klasse.

Valget er dit

 NOVACAT A9 / A10 med skårformer.

 NOVACAT A9 / A10 ED med fingrecrimper.

 NOVACAT A9 RCB / A10 RCB med valsecrimper.

 NOVACAT A10 CROSS FLOW med skårsammenlægning.

 NOVACAT A10 ED COLLECTOR / A10 RCB COLLECTOR med 

skårsammenlægning.

800 mm frihøjde

260 mm 

Indstillingsområde



NOVADISC 730

Modeller uden crimper
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Tilpasning til underlaget

Via liftarmenes højde og aflastningsfjedrene kan trykket indstilles. To 

aflastningsfjedre garanterer en optimal konturtilpasning fra knivbjælken 

– også ved slåning på skrænter. Aflastningsfjederen kan indstilles trinløst.

NOVADISC – hæveteknik

Via det lave forspring sættes bjælkerne først udvendigt. Ved forageren 

hæves de først indvendig, således at græsbunden skånes mest muligt.

Støjsvag og sikker

En væsentlig detalje er den lette knivbjælke uden indersko. 

Knivbjælketransmissionen sker bag den første slåtallerken. Det er derfor 

helt problemfrit at slå på bakker og skråninger. Kileremsdrevet er 

kraftsluttende og støjsvagt. En massiv indgangsdel sørger for stor 

bæreevne.

NOVADISC 730 / 810 / 900

Lette og let at trække

Ved nedsænkning støtter bjælken først yderst

Massiv indgangsdel



NOVADISC 730
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Stabil og fleksibel

Ophængningen i begge sider af bjælken beskytter mod vridninger. Dette 

aflaster tandhjul og lejer, så der opnås en meget rolig kørsel og lang 

levetid. Det store pendulområde giver mulighed for nem slåning af 

ujævne arealer og skråninger. 

Gennemtænkt monteringsbuk

 Den hensigtsmæssige kardanakselplacering letter tilkoblingen.

 En praktisk knivboks har plads til reserveknive.

 Knivnøglen følger med maskinen. 

 Smøreintervallerne for kardanakslerne er øget til 150 timer. 

Kardanakslerne er lettilgængelige og derfor nemme at vedligeholde.

Påkørselssikring beskytter mod skader

Den mekaniske påkørselssikring (1) giver mulighed for en svingvinkel på 

ca. 12°. Dermed undgås skader ved påkørsel af forhindringer. Efter 

udløsningen skal der blot bakkes et kort stykke, hvorefter bjælken låses 

igen.



NOVADISC 810
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Bekvem og nem

Takket være opklap af den store beskyttelsesdug er knivbjælkens 

tilgængelighed optimalt løst. På den måde er maskinen nem at rengøre, 

og knivene skiftes hurtigt og nemt.

For din egen sikkerhed 

Beskyttelsesdugene er af særligt slidstærkt materiale og opsamler 

sikkert sten og snavs.

Sikker og praktisk

Løftet foretages med et enkeltvirkende hydraulikudtag. Med den valgfrie 

elektriske forvalgsstyring kan der vælges mellem parallel- eller enkeltvis 

hævning. En mekanisk lås sørger for den nødvendige sikkerhed ved 

transport på landevejen. De udvendige sideskærme kan klappes ind, så 

transporthøjden bliver mindre. 

Belysningen er standard.

Pladsbesparende parkering 

For pladsbesparende parkering kan slåmaskinen parkeres på støtteben 

der fås som ekstra udstyr.



NOVACAT S12
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PÖTTINGER sætter nye standarder med slagkraft og effektivitet. 

NOVACAT S12 fordele:

 Den største liftophængte slåmaskinekombination. 

 Maksimal slagkraft – op til 13 ha/h. 

 Lavt effektbehov – fra 130 hk / 160 hk.

 Lavt brændstofforbrug – kun 2,0 l/ha.

 Kompakt transportbredde – kun 2,20 m.

Perfekt jordtilpasning

Centerophænget på knivbjælker giver mulighed for et svingområde på 

+/- 22,5° og sikrer en perfekt jordtilpasning. Den trinløst indstillelige, 

hydrauliske aflastning garanterer samtidig et optimalt tryk i hele 

slåbredden. Dette "svævende snit" garanterer dig fremragende skånsom 

behandling af jord og afgrøder. 

Sikkert arbejde

Den hydrauliske tilbagesvingning indeholder også en påkørselssikring. 

NOVACAT S10 

NOVACAT S12 

De største liftophængte slåmaskinekombinationer
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50 cm frihøjde

Ved forageren er frihøjden 50 cm. Ved løft fastgøres knivbjælken med en 

stabiliseringscylinder. Dette letter kørslen over skår og sikrer stabiliteten 

ved transport.

Kompakt transport 

Slåmaskinen svinges bagud til transportstilling. De forreste 

beskyttelsesduge klapper automatisk op. Det garanterer dig en smal 

transportbredde på bare 2,20 m og en høj frihøjde under transporten.

Belysningen er standard. 

Enkel betjening

Betjeningen sker komfortabelt via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. 

Den enkeltvise hævning og transportstillingen kan vælges via en 

vippekontakt.



NOVACAT S12 NOVACAT X8
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25 % mere kapacitet 
25 % mindre brændstofforbrug 

Trods den imponerende store arbejdsbredde på 11,20 m kan 

slåmaskinekombinationen NOVACAT S12 anvendes med en traktor med 

160 hk. På den måde fås en kapacitet på op til 13 ha/t samtidig med et 

meget lavt brændstofforbrug på gennemsnitlig 2 l/ha. Sammenlignet 

betyder det op til 25 % større kapacitet samtidig med et 

brændstofforbrug, der er 25 % mindre, samt lavere 

investeringsomkostninger.

BrændstofsparerBekræftet i praksis

Traktorer: 118 kW / 160 hk

Testareal: 80 ha

NOVACAT X8

NOVACAT 301

NOVACAT S12 

NOVACAT 351 

Arbejdsbredde 8,30 m 11,20 m + 35 % arbejdsbredde

Målt kapacitet / t 9,9 ha 12,4 ha + 25 % kapacitet

Brændstofforbrug / ha 2,70 l 2,04 l - 25 % brændstofforbrug

 

Sparepotentiale = - 700 l brændstof / 1000 ha
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Fingercrimper ED

EXTRA DRY crimperen er udviklet i samarbejde med 

landbrugsteknikinstituttet IMAG-DLO i Wageningen (Holland) og 

viste allerede vejen i 1997. Via en justerbar crimpingintensitet og 

bredspredning kan afgrøden tørre målbart hurtigere.

V-formede ståltænder af hærdet stål garanterer et kontinuerligt

afgrødeflow og en lang levetid. Tænderne er indlejret elastisk i

gummielementer og placeret spiralformet på crimperrotoren.

EXTRA DRY fremskyndet tørring

Crimperrotoren fremfører afgrøden via en indstillelig crimperplade. De 

indstillelige plader fordeler afgrødeflowet over hele slåbredden. Afgrøden 

bliver lagt løst og regelmæssigt over den afrundede crimperkasse.

Skårformning er muligt ved hjælp af de indstillelige skårplader.

Endnu større fleksibilitet

Crimperen drives fra knivbjælkedrevet via kileremme med fjederbelastet 

remstrammer. Hvis der ikke er brug for crimperen, kan den afmonteres. 

 For at afmontere crimperen skal kileremmene tages af. 

 Drevet er godt beskyttet mod snavs.

 Smørenipler er fremført for en nemmere adgang.

Modeller  

med crimper 

NOVACAT X8 
NOVACAT A9 / A10



NOVACAT X8 ED
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Valsecrimper RCB

Det er kun muligt at opnå et økonomisk udbytte i 

malkekvægsbedrifter med et grundfoder i en god kvalitet. De 

bedste indholdsstoffer i grundfoderet øger mælkeydelsen og 

sænker kraftfoderomkostningerne. Til bladrige foderarter 

tilbyder PÖTTINGER en crimper med tværvalser.

Valsecrimperen med den skånende crimping er især egnet til lucerne og 

kløver. Valserne, som griber ind i hinanden, maser strået og efterlader et 

regelmæssigt afgrødetæppe.  

Profilen er designet i spiralform. Træk på begge valser.

Pålidelig med lang levetid

Det robuste centralrør har en diameter på 140 mm og en vægtykkelse på 

5,6 mm. Valseprofilen af polyuretan er vulkaniseret på centralrøret. Den 

ydre diameter er 200 mm. Crimperprofilerne er hårdere end gummi og 

derfor meget slidfaste.  

Nyt RCB-drev

 Valsecrimperens tandremsdrev bliver ikke beskidt og kræver kun lidt 

vedligeholdelse (RCB).

 Valserne, som griber ind i hinanden, maser strået og efterlader et 

jævnt afgrødetæppe.

 Valsecrimperen med den skånende crimping er især egnet til lucerne 

og kløverarter.

 Den øvre valse kan tilpasses i højden, indstillelig valseafstand.

 Crimpertrykket kan indstilles på begge sider via spiralfjedre.

 Smørenipler er fremført for en nemmere adgang.
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NOVACAT X8

Som front- / liftophængt kombination er der garanteret optimal 

vægtfordeling og bedste håndtering af skråninger. Den 

frontmonterede slåmaskine kan anvendes uafhængigt af det 

bagerste. Når den samlede slåmaskinekombination 

reversemonteres, har man det bedste overblik over alle 

slåmaskiner. Reversmontering er specielt velegnet til mindre 

arealer der kræver stor manøvredygtighed.

Effektiv aflastning af underlaget 

To stærke trækfjedre pr. slåenhed giver garanti for et "flydende snit" og 

sørger for et ensartet aflastningstryk over hele bjælkebredden. Bjælkens 

aflastningstryk kan indstilles hurtigt og nemt vha. fjedrelængden. 

Hydraulisk aflastning

Bedst mulig tilpasning til underlaget for at skåne græsbunden er en 

kvalitetsstandard hos PÖTTINGER. Via hydraulisk aflastning kan trykket 

på underlaget justeres nemt og hurtigt fra terminalen. Standard ved 

NOVACAT X8 COLLECTOR.

Hydraulisk påkørselssikring

Ved forhindringer viger slåmaskinerne bagud og bringes derefter 

automatisk tilbage i position. (1)

Den alsidige slåkombination



NOVACAT X8
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Komfort til forageren

Løftecylinderen på slåmaskinerne sørger for uafhængighed af traktorens 

lift, da denne ikke behøver at blive aktiveret.

Kompakt transport

Ved kørsel på almindelige veje klappes begge slåmaskiner lodret op, og 

slåmaskinen i front hæves. Transportbredden på tre meter overskrides 

ikke. Belysningen er standard.

Sideafskærmningerne på NOVACAT frontmonterede slåmaskiner fås 

som ekstra udstyr med hydraulisk opklap uden at det er nødvendigt at 

stige ud. (1)

Den mekaniske transportlås betjenes hydraulisk. Det er ikke nødvendigt 

med snortræk.

Pladsbesparende parkering

For pladsbesparende parkering kan slåmaskinen parkeres på støtteben 

der fås som ekstra udstyr.
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Driftssikker i alle situationer

A9 ophæng

Hovedramme til kombination med en frontmonteret slåmaskine med 3 m 

arbejdsbredde. Arbejdsbredde fra 8,92 eller 9,18 m med 2 

montagepositioner. De to slåmaskiners midterafstand udgør 2,0 m eller 

2,26 m.

A10 ophæng efter ønske

Der fås to hovedrammer til kombinationen med en frontmonteret 

slåmaskine på 3 m eller 3,50 m. De to slåmaskiners midterafstand udgør 

1,88 – 2,64 m eller 2,34 – 3,10 m.

Hydraulisk påkørselssikring 
NONSTOP LIFT beskytter slåmaskinen

NONSTOP LIFT er en innovativ teknik til optimal beskyttelse af 

knivbjælken. Påkørselssikringen i begge sider gør det muligt at afvige 

med knivbjælken ved forhindringer. 

Ved udløsning bliver udliggerarmen svinget bagud via den trekantede 

plejlstang og derudover drejet op foran via kugleleddet – en 

„tredimensional“ beskyttelsesmekanisme. (1) Derved frigøres 

slåmaskinen nemmere fra forhindringer, og man undgår større skader på 

slåmaskinen ved høj hastighed.

NOVACAT A9 / A10

Driftssikker med lang levetid 
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Lang levetid takket være Y DRIVE

En ny transmission

Det specielle indgangsgear Y DRIVE med cylindrisk tandhjulsudveksling 

og overforliggende drev. Det giver den fordel, at der kan anvendes 

længere standard-kardanaksler med lavere udvinkling på kardankryds.

Med placeringen af overbelastningskoblingen (1) og friløb (2) på gearet 

er det spilfrie drev muligt med lange standard-kardanaksler. Blæserhjul 

sørger for optimal køling af transmissionen (3).

Resultatet er et roligere løb samtidig med øget effekt; også ved sej 

indsats og i foragerposition. Det resulterer også i en længere levetid.

Stærk drivlinje

Et dobbelt led i den indre slåtromle sørger for en spændingsfri 

forbindelse mellem vinkelgearet og bjælken. Gearene løber i oliebad. 

Robust teknik – lang levetid

Massive udliggerarme med stor lejeafstand bærer knivbjælken og 

optager kræfterne optimalt. 

Ophængningen i begge sider af bjælken beskytter mod vridninger. Dette 

aflaster tandhjulene og lejerne, så der opnås en mere rolig kørsel og 

længere levetid.

N
YH

ED
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Optimering af arbejdsbredden for at opnå 
maksimal kapacitet ved A10

Hydraulisk variabel arbejdsbredde

Hydraulikcylinderne, der er integreret i udliggerarmene, forskyder 

knivbjælkerne med op til 400 mm. Dermed kan der i enhver situation 

indstilles tilstrækkeligt overlap af frontslåmaskinen. Automatisk indstilling 

af arbejdsbredden via styrevinkelsensor ved kørsel i kurver med egnede 

traktorer.

Hydraulisk aflastning

Reduceret slid og brændstofforbrug

Bedst mulig tilpasning til underlaget for at skåne græsbunden er en 

kvalitetsstandard hos PÖTTINGER. 

Ved NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen kan trykket på underlaget 

hurtigt og nemt indstilles via en hydraulisk aflastning (1). Med 

POWER CONTROL eller ISOBUS betjening. 

„Svævende snit“ på selv meget ujævnt terræn – garantien for skånsom 

behandling af jorden og bedste foderkvalitet. 

Den optimale hydrauliske aflastning sørger derudover for en betydelig 

reduktion af slitagen og brændstofforbruget.

Stor fleksibilitet i anvendelsen

Slåmaskinekombinationerne fås med skårformer uden crimper, med ED 

fingercrimper og med RCB-valsecrimper. Vi har noget til enhver 

anvendelse.

NOVACAT A9 / A10

Økonomi og komfort

400 mm forskydning
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Transporthøjde under 4 m

Slåmaskinen klappes hydraulisk op til vejtransport og sikres med en 

stabil transportlås. 

Mekanisk transportlås som standard kan betjenes hydraulisk – uden 

snortræk for maksimal komfort.

Sidebeskyttelsesskærmene kan valgfrit klappe ind hydraulisk, og 

dermed er en transporthøjde på under 4 m mulig ved en frihøjde på 270 

mm, uden at det nødvendigt at stige ud af traktoren. Standard ved A10 

COLLECTOR.

 A9 transportbredde 2,95 m. 

 A10 transportbredde 2,75 m ved 3 m frontmonteret slåmaskine. 

Transportbredde 3,15 m ved 3,50 m frontmonteret slåmaskine.

 Støtteben til parkering i transportposition er standard. 

 Belysningen er standard.

Nem vedligeholdelse

Nem vedligeholdelse fra betjeningsterminalen med henvisninger 

afhængigt af indsatstiden. Ren komfort.

Automatisk centralsmøring

Som ekstra udstyr fås automatisk centralsmøring af NOVACAT A10 ED 

og A10 RCB – alle smørepunkter (undtagen kardanakslerne) udstyres 

med en elektrisk smørepumpe.

N
YH

ED
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NOVACAT A10 CF (CROSS FLOW) 

Skårsammenlægning uden crimper

Med NOVACAT A10 CF tilbyder PÖTTINGER nu et billigt og nemt system 

til skårsammenlægning. Den lave vægt og det lave effektbehov 

reducerer brændstofforbruget væsentligt.

Økonomisk system

Med NOVACAT A10 CF profiterer du af tydeligt lavere 

investeringsomkostninger til et system til skårsammenlægning. Denne 

innovative løsning kommer uden crimper og muliggør en vægtreducering 

på 15 % i forhold til traditionelle systemer. 

 Mindre jordpakning.

 Brændstofbesparende, drift med traktorer fra 160 hk.

Nem og fleksibel

På grund af den tværgående transportsnegls lukkede kappe bliver det 

høstede materiale transporteret over til centerskåret uden tab og 

tilsmudsning. En skårkam fås som ekstraudstyr.

Der er mulighed for nem omstilling mellem bredspredningen og 

skårlægningen ved manuelt at åbne kappen. 

Den tværgående transportsnegl fremskynder materialets tørringstid på 

grund af arbejdsmåden – både ved bredspredning og ved 

skårsammenlægning bliver materialet vendt, og dermed fremskyndes 

tørringen.

NOVACAT A10 CF

Skårsammenlægning med tværgående transportsnegl 
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NOVACAT X8 / A10 

COLLECTOR

Skårsammenlægning 

Maksimal fleksibilitet med tværgående 
transportbånd

Slåmaskinekombinationerne NOVACAT X8 COLLECTOR med en fast 

arbejdsbredde på 8,30 m og NOVACAT A10 COLLECTOR med en 

variabel arbejdsbredde mellem 8,80 m og 10,02 m tilbyder slagkraft og 

maksimal fleksibilitet. 

Begge bånd er optimalt aflastede og dermed påvirkes slåmaskinernes 

tilpasning til underlaget ikke. 

Fingercrimper EXTRA DRY 

De spiralformede ståltænder sørger for kontinuerligt materialeflow til de 

tværgående transportbånd.

Valsecrimper RCB 

Profilvalserne forarbejder materialet og den ekstra accelerationsvalse 

kaster det hen på de tværgående transportbånd.

NOVACAT X8 COLLECTOR

Transportbåndene har eget hydrauliksystem. Den ideelle kombination for 

traktorer med en hydraulikydelse under 80 l og under 200 bar. 

En trinløs hastighedsregulering og ekstra accelerationsvalser fås som 

ekstraudstyr. 

De tværgående transportbånd kan afmonteres på få minutter og stilles 

på støtteben.
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Enkelt skår

Bredspredning 

Tredobbelt skår

Skårplacering

Enkelt skår

Med hævede tværgående transportbånd opnås tre kompakte enkelte 

skår.

Bredspredning

De indstillelige skårplader fordeler materialeflowet over hele slåbredden. 

Materialet bliver lagt løst og regelmæssigt.

Tredobbelt skår

Med de tværgående transportbånd lægges de tre skår på et stort skår.

Skårplacering

Spar penge med den kombinerede skårplacering.

Med separat løft af tværgående transportbånd kan du ved at anvende 

rotorriven TOP spare op til 40 % af rivearbejdet.
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Tredobbelt skår – enkelt skår – 
bredspredning – skårplacering

Maksimal fleksibilitet økonomi

Transportbåndene drives ved hjælp af traktorhydraulikken, ekstra 

accelerationsvalser fås som ekstraudstyr. Den samlede enhed er 

hydraulisk aflastet og tilbyder dermed en fremragende tilpasning til 

underlaget. 

De tværgående transportbånd kan efter behov afmonteres. 

Trinløs indstilling af båndhastigheden

 Manuelt via ventiler på båndelementet ved SELECT CONTROL 

betjening.

 Elektrisk indstilling pr. båndelement ved POWER CONTROL 

betjening.

Valgfri for en optimal skårlægning

 Mekanisk højdeindstillelig accelerationsvalse til justering af 

skårbredden.

 Skårkam for kompakt skår ved ensidig drift af COLLECTOR 

båndene.

NOVACAT A10 

COLLECTOR

Indsatsfleksibilitet
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Den hydrauliske aflastning af slåmaskinen reducerer slitage og sørger 

dermed for en lang levetid for maskinen. 

Derudover sørger aflastningen for en lavere andel af råaske i materialet 

samt et lavere brændstofforbrug. 

 Maskinens øgede rentabilitet. 

Integreret båndovervågning sikrer optimal drift af båndsektionen. 

Nem vedligeholdelse

Nem vedligeholdelse fra betjeningsterminalen med henvisninger 

afhængigt af indsatstiden. Ren komfort.

Automatisk centralsmøring

Som ekstra udstyr fås automatisk centralsmøring til alle smørepunkter 

(undtagen kardanakslerne). Optimal og kontinuerlig smøring af NOVACAT 

A10 ED COLLECTOR og A10 RCB COLLECTOR.

N
YH

ED
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NOVADISC 730 / 810 / 900

Elektrisk forvalgsstyring

Den elektriske forvalgsstyring giver mulighed for valgfrit at hæve 

slåmaskinerne enkeltvist med et enkeltvirkende hydraulikudtag.

NOVACAT S10 / S12 

Elektrisk forvalgsstyring

Betjeningen sker komfortabelt via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. 

Den enkeltvise hævning, samt transportstillingen, kan som standard 

vælges via en vippekontakt.

NOVACAT X8

SELECT CONTROL terminal

Alle funktioner kan forudindstilles med SELECT CONTROL og derefter 

udføres via traktorens hydraulikudtag. 

 Enkeltvis hævning af begge slåenheder

 Lettere betjening vha. en automatisk funktion på forageren

 Betjening af transportsikring

 Kun et enkeltvirkende hydraulikudtag er nødvendigt

Komfort i topklasse

Betjening
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NOVACAT X8 

POWER CONTROL terminal 

Standard ved NOVACAT X8 COLLECTOR

Fås som ekstra udstyr til NOVACAT X8

 Enkeltvis hævning af slåenhederne

 Foragerautomatik

 Hydraulisk aflastning

 Hydraulisk beskyttelsesskærm

 Betjening af transportsikring

 Frontmonteret slåmaskine kan betjenes via terminalen

 Time- og hektartæller

 Load Sensing-styring

NOVACAT X8 COLLECTOR funktioner:

 Enkeltvis hævning af båndene

 Indstilling af båndhastigheden fås som ekstra udstyr

EXPERT 100

CCI 100 – 100 % ISOBUS

Alle funktioner som POWER CONTROL dækkes. Derudover er en 

betjening af ISOBUS egnede maskiner fra andre producenter mulig.

 Robust kunststofhus

 8,4'' TFT-farvedisplay af høj kvalitet og med touchscreen

 Seks displaytaster til højre og til venstre

 Omgivelseslyssensor og belysning af funktionstasterne

 Indtastning via taster og touchscreen

 Videoindgang til kamera

 Rullehjul til direkte indtastning og justering af indstillingsværdier
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SELECT CONTROL standard

 Mulighed for enkeltstyring med automatikfunktion til hævning af 

slåenheder.

 Valgfri hydraulisk sidebeskyttelsesopklapning, også under 

arbejdskørsel.

 Synkron hydraulisk arbejdsbreddeindstilling.

 Hydraulisk transportoplåsning.

 Manuel indstilling af slåenhedernes aflastningstryk på 

hydraulikblokken.

 Vedligeholdelsesstyring – visning af anvendelsesafhængige smøre- 

og olieskiftintervaller.

POWER CONTROL (ekstraudstyr A10)

 Enkeltvis hævning af slåenhederne med foragerstyring.

 Uafhængig hydraulisk indstilling af arbejdsbredden for begge 

slåenheder.

 Hydraulisk aflastning kan indstilles via terminalen – automatisk 

tilpasning til arbejdsbredden.

 Hydraulisk sideskærmsopklapning, også under arbejdskørsel.

 Betjening af transportsikring.

 Load Sensing-styring.

 Frontmonteret slåmaskine kan betjenes via terminalen.

 Vedligeholdelsesstyring – visning af anvendelsesafhængige smøre- 

og olieskiftintervaller.

EXPERT 100 (ekstraudstyr A10)

CCI 100 – 100 % ISOBUS 

 Alle funktioner i POWER CONTROL, samt valgfri styrevinkelafhængig 

arbejdsbreddejustering via ISOBUS terminal med afgivelse af 

styrevinkelsignal fra traktoren. 

 I en højrekurve svinges den venstre slåenhed styrevinkelafhængigt 

indad i køreretningen.

For godt udsyn

Valgfri lyspakke med 4 LED arbejdslygter (A10).

NOVACAT A9 / A10

Betjeningskomfort
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Tekniske data

Kombinationer uden crimper Arbejdsbredde Tilkobling Slåskiver Kapacitet 

op til

NOVADISC 730 7,24 m Kat. 2 / bredde 2 2 x 6 7 ha/t

NOVADISC 810 8,08 m Kat. 2 / bredde 2 2 x 7 9 ha/t

NOVADISC 900 8,92 m Kat. 2 / bredde 2 2 x 8 11 ha/t

Kombinationer uden crimper 

med centerophæng

Arbejdsbredde Tilkobling Slåskiver Kapacitet 

op til

NOVACAT S10 9,10 m 
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 11 ha/t

med frontslåmaskine 3,50 m 9,52 m

NOVACAT S12 10,78 m 
Kat. 3 / bredde 3 2 x 10 13 ha/t

med frontslåmaskine 3,50 m 11,20 m

Kombinationer med centerophæng Arbejdsbredde Tilkobling Slåskiver Kapacitet 

op til

NOVACAT X8 8,30 m Kat. 3 / bredde 2 2 x 7 10 ha/t

NOVACAT X8 ED 8,30 m Kat. 3 / bredde 2 2 x 7 10 ha/t

NOVACAT X8 RCB 8,30 m Kat. 3 / bredde 2 2 x 7 10 ha/t

NOVACAT X8 ED COLLECTOR 8,30 m Kat. 3 / bredde 2 2 x 7 10 ha/t

NOVACAT X8 RCB COLLECTOR 8,30 m Kat. 3 / bredde 2 2 x 7 10 ha/t

Kombinationer med centerophæng Arbejdsbredde Tilkobling Slåskiver Kapacitet 

op til

NOVACAT A9 8,92 m / 9,18 m Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

NOVACAT A9 ED 8,92 m / 9,18 m Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

NOVACAT A9 RCB 8,92 m / 9,18 m Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

Kombinationer med 

variabel arbejdsbredde

Arbejdsbredde Tilkobling Slåskiver Kapacitet 

op til

NOVACAT A10 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

med frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

NOVACAT A10 CF 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

med frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

NOVACAT A10 ED 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

til frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

NOVACAT A10 RCB 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

til frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

NOVACAT A10 ED COLLECTOR 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

til frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

NOVACAT A10 RCB COLLECTOR 8,80 – 9,56 m
Kat. 3 / bredde 3 2 x 8 12 ha/t

til frontslåmaskine 3,50 m 9,26 – 10,02 m

Indgangshastighed generelt 1000 o/min
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Afstand mellem de 

bagerste slåmaskiner

Aflægningsbredde uden 

skårtallerkener

2 / 4 slåtallerkener Transporthøjde Vægt

2,0 m 1,7 m 1,5 m / 1,1 m 3,1 m 1215 kg

2,0 m 2,3 m 1,7 m / 1,3 m 3,5 m 1400 kg

2,0 m 2,5 m 2,1 m / 1,7 m 3,9 m 1520 kg

Afstand mellem de 

bagerste slåmaskiner

Aflægningsbredde uden 

skårtallerkener

2 slåtallerkener Transportbredde Vægt

2,16 m
2,5 m 2,1 m 2,2 m 1800 kg

2,58 m

2,16 m
3,6 m 3 m 2,2 m 2040 kg

2,58 m

Afstand mellem de 

bagerste slåmaskiner

Aflægningsbredde uden 

skårtallerkener

2 / 4 slåtallerkener Transporthøjde Vægt

2,20 m 2,1 m 1,7 m / 1,3 m 4,0 m 2160 kg

2,20 m 2,7 m – 1,9 m – 4,0 m 2620 kg

2,20 m 2,5 m – 1,7 m – 4,0 m 2780 kg

2,20 m – 4,0 m 3800 kg

2,20 m – 4,0 m 4200 kg

Afstand mellem de 

bagerste slåmaskiner

Aflægningsbredde uden 

skårtallerkener

2 / 4 slåtallerkener Transporthøjde Vægt

2,0 m / 2,26 m 2,5 m 2,1 m / 1,7 m 3,99 m 2260 kg

2,0 m / 2,26 m 3,1 – 2,2 m – 3,99 m 2980 kg

2,0 m / 2,26 m 3,0 – 2,2 m – 3,99 m 3060 kg

Afstand mellem de 

bagerste slåmaskiner

Aflægningsbredde uden 

skårtallerkener

2 / 4 slåtallerkener Transporthøjde Vægt

1,88 – 2,64 m
2,5 m 2,1 m / 1,7 m 3,99 m 2350 kg

2,34 – 3,10 m

1,88 – 2,64 m
 – 3,99 m  3240 kg

2,34 – 3,10 m

1,88 – 2,64 m
3,1 – 2,2 m – 3,99 m  3080 kg

2,34 – 3,10 m

1,88 – 2,64 m
3,0 – 2,2 m – 3,99 m  3160 kg

2,34 – 3,10 m

1,88 – 2,64 m
3,1 – 2,2 m – 3,99 m 3780 kg

2,34 – 3,10 m

1,88 – 2,64 m
3,0 – 2,2 m – 3,99 m 3980 kg

2,34 – 3,10 m
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Udstyr

Enkeltvis hævning Enkeltvis hævning

Transportposition

Skårtallerkener

venstre / højre

Ekstra skårtallerkener

NOVADISC 730 / 810 / 900 –

NOVACAT S10 / S12 – –

POWER CONTROL EXPERT 100

CCI 100 ISOBUS

Skårtallerkener

venstre / højre

Ekstra skårtallerkener

NOVACAT X8

NOVACAT X8 ED / RCB

NOVACAT X8 COLLECTOR – –

NOVACAT A9 – –

NOVACAT A9 ED / RCB – –

NOVACAT A10 

NOVACAT A10 CF – –

NOVACAT A10 ED / RCB

NOVACAT A10 COLLECTOR – –

Crimper med fingre 

ED

Valsecrimper 

RCB

Beskyttelsesdug bag

Skårtallerkener

Hurtigskift-bolte 

til crimper 

NOVACAT X8

NOVACAT X8 ED 

NOVACAT X8 RCB

NOVACAT A9 / A10 

NOVACAT A9 ED / A10 ED

NOVACAT A9 RCB / A10 RCB

 = standard  = ekstraudstyr
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Transportkegle Slæbesko Høje slæbesko

+20 mm / +40 mm

Støtteben 

–

Transportkegle Slæbesko Høje slæbesko

+20 mm / +40 mm

Støtteben 

CE-overensstemmelse

Hydraulisk 

sidebeskyttelsesopklapning

 

 

 

  

 

 

Chassis til 

crimper 

Yderligere udstyr:

Kabelslangesæt til hævning af ALPHA MOTION frontmonteret slåmaskine. 

Bredspredning på NOVACAT RCB. 

Accelerationsvalse til NOVACAT X8 / A10 COLLECTOR for bedre skårdannelse. 

Styrevinkelafhængig arbejdsbreddejustering på NOVACAT A10. 

Skårkam til NOVACAT A10 COLLECTOR.

Centralsmøring NOVACAT A10 ED / NOVACAT A10 RCB
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH 

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Österreich 

Telefon +43 7248 600-0

info@poettinger.at

www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st 

1220 København K

Telefon +45 23207273

lars.andreasen@poettinger.at

Din maskine går online.

Alle oplysninger om din maskine

enkel – når som helst – hvor som helst

Indscan QR-koden fra typeskiltet med smartphone eller tablet, 

eller indtast maskinnummeret på www.poettinger.at/poetpro.  

Så får du straks en mængde oplysninger om din maskine.

 Brugsanvisninger

 Oplysninger om udstyret

 Brochurer

 Fotos og videoer

PÖTTINGER reservedelsservice

 Optimalt udbygget netværk af salgs- og servicepartnere over 

hele verden.

 Reserve- og sliddele kan fås i årtier.

 Originale PÖTTINGER dele kan bestilles online døgnet rundt.


