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PÖTTINGER schijvenmaaiers front en achter

Schijvenmaaiers voor
het perfecte snijden
Een voorzichtig maaiproces is de basis voor een hoge
voerkwaliteit. Voor veeleisende landbouwers zijn optimale
bodemaanpassing, geringe brokkelverliezen en werkprecisie
zonder tijdrovende bediening belangrijke eisen. Dankzij de
optimale bodemaanpassing en ontlasting van onze front- en
achtermaaiers wordt vervuiling van het gewas vermeden. Dit
betekent maximale voerkwaliteit voor uw dieren.
De lichtgewicht NOVADISC-achtermaaiers staan voor hoge capaciteit en
zuivere snede bij het geringste benodigde vermogen.
NOVACAT front- en achtermaaiers bieden optimale snijkwaliteit, stabiliteit
en capaciteit. De NOVACAT-achtermaaiers met middenophanging
kunnen individueel worden uitgerust met zwadschijven of vinger- of
walskneuzers. NOVACAT-achtermaaiers met middenophanging en
instelbare ontlasting zorgen door hun uitmuntende bodemaanpassing
voor maximale voerkwaliteit bij geringste voervervuiling. Met de
ontwikkeling van dit product bevestigen wij wederom onze naam als
graslandspecialist.
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PÖTTINGER-maaibalken
Quality made in Austria

Het hart van PÖTTINGER-schijvenmaaiers is de veelbeproefde
maaibalk. De NOVACAT-schijvenmaaierbalken worden in de
hoofdvestiging in Grieskirchen ontwikkeld en gebouwd, zijn dus
een zuiver Oostenrijks kwaliteitsproduct. Uitstekende
snijkwaliteit, lichte trekweerstand en stabiliteit zijn kenmerkend
voor de maaibalken. Constructieve gegevens garanderen een
betrouwbare werking en leveren een belangrijke bijdrage aan
een lange levensduur.

Optimale voerstroom – schoon voer
De balk schuift makkelijk via de ronde, vlakke voorkant over de grond en
scheidt het voer netjes van de grasmat. Het transport van het voer is
door afgeplatte conische vlakken op de maaischijven verbeterd. Het voer
beweegt gemakkelijk en gelijkmatig weg en de volledige capaciteit blijft
onder alle bedrijfsomstandigheden gehandhaafd. Geïntegreerde ruimers
zorgen voor een schoon balkoppervlak.

Perfecte snijkwaliteit
De bijzonder vlakke en slanke balk is slechts 28 cm breed en biedt zo de
ideale voorwaarde voor de beste aanpassing aan de bodem. De messen
lopen kort boven de bovenkant van de maaibalk en het tegenmes. De
optimale overlapping van de messen zorgt voor een schoon en
gelijkmatig maaien.
Balkbreedte slechts 28 cm
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Details die u inspireren
Duurzame maaischijven
De ovale, vlakke maaischijven zijn vervaardigd van gehard
fijnkorrelstaal. Het snelwisselsysteem voor messen vergemakkelijkt het
onderhoud.
Optionele transportkegels
De transportkegels verbeteren de doorstroming van het voer en zorgen
ervoor dat het zwad wordt verzameld.
Stabiele aseinden
De stabiele aseinden zijn aan de tandwielen vastgeschroefd en
kunnen, indien nodig, dus eenvoudig worden vervangen.
Robuuste lagers
De duurzame, dubbelrĳige hoekcontactkogellagers met een
theoretische lagertussenruimte van 60 mm zijn zeer belastbaar.

Optimalisatie van tandwielen TRI DRIVE
Veilige krachtoverbrenging
De tandwielaandrijving is recht met bijna even grote tandwielen.
Er grijpen altijd twee tanden met een breedte van 20 mm in elkaar. Alle
tandwielen zijn gehard en geslepen. Dit zorgt voor een rustige loop en
een lange levensduur.
 Nieuwe tandwielparen met dezelfde diameter 39/50.
 Drie tanden grijpen in elkaar – betere krachtoverbrenging –
soepeler inlopen.
 Nieuwe oppervlakte van tandwielen zorgt voor soepeler lopen van
tandwielen- minder geluid.
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Sterke glijstukken
Brede glijstukken van gehard boorstaal verhinderen het uitsmeren van
aarde en vangen schokken op. De gladde onderkant van de balk met
afgeronde glijstukken aan binnen- en buitenkant zorgt voor de beste
bescherming van de grasmat, zelfs in nauwe bochten.
Daarnaast kunt u voor extra bescherming optionele slijtstukken aan de
onderkant van de balk monteren. De vastgeschroefde glijstukken kunnen
als dat nodig is eenvoudig worden vervangen.

Slijtstuk

Met de als optie verkrijgbare glijsloffen kan de maaihoogte met 30 – 80
mm verhoogd worden. De grote radius en het brede contactvlak zorgen
ervoor dat de glijstukken bijzonder slijtvast zijn.





Glĳsloffen voor extra maaihoogte, + 40 mm
NIEUW: Glĳsloffen voor extra maaihoogte, binnen en buiten, + 40 mm
NIEUW: Glĳsloffen voor extra maaihoogte, + 20 mm
NIEUW: Glĳsloffen voor extra maaihoogte, binnen en buiten, + 20 mm

Hoog glijstuk

Hoge kwaliteit
De maaibalk is vervaardigd uit het beste staal. Met laser- en lasrobots
worden de platen precies gesneden, gelast en in het meest
geavanceerde CNC-bewerkingscentrum verwerkt.
 De mesbouten zijn aan de maaischijf geschroefd. U kunt de
mesbout, indien nodig, voordelig vervangen.
 Het tegenmes zit vastgeklemd en kan daardoor eenvoudig worden
vervangen.
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Snel en eenvoudig messen wisselen
U wisselt de messen als volgt snel een eenvoudig: Druk de veerklem met
de messleutel omlaag en vervang het mes.
 Het mes is middels een krachtige verende beugel betrouwbaar
gezekerd.
 Als een mes lange tijd en onder zware omstandigheden wordt
gebruikt, moet het mes van de beste kwaliteit zijn. Daarom zijn de
originele messen van PÖTTINGER vervaardigd van hoogwaardig
staal.
 Een praktische box biedt plaatst aan de reservemessen.

Eenvoudig te onderhouden
Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken
optimaal bereikbaar.
Praktisch moduleontwerp
De lagerflens en schroefverbindingen zijn met rubberen afdichtringen op
een betrouwbare manier beveiligd. De tandwielen en lagers kunnen als
één geheel worden verwijderd. Daarnaast kunnen de tussentandwielen
eenvoudig worden verwijderd. We kunnen het niet eenvoudiger maken.
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NOVADISC
Licht en lichte trekweerstand

Bij de ontwikkeling van de NOVADISC-achtermaaiers zonder kneuzer lag
de focus vooral op het lage gewicht. Deze lichtgewichten hebben een
lichte trekweerstand en bieden een hoge capaciteit dankzij de
werkbreedte van 2,20 m tot 3,88 m. Ook is er rekening gehouden met
bredere tractoren of tractoren met dubbele wielen. Daarom zijn er twee
verschillende aanbouwmogelijkheden ontwikkeld.

Aanpassing aan bodem
Twee ontlastingsveren zorgen voor een uitstekende bodemaanpassing
van de maaibalk (ook bij het maaien van taluds). Via de hoogte-instelling
van de hefarm en de ontlastingsveren kan de oplegdruk worden
ingesteld.

De NOVADISC-heftechniek
Balk wordt bij omlaagbrengen eerst aan
buitenkant neergezet

Doordat de maaier al een klein beetje wordt opgehesen, worden de
balken bij het omlaagbrengen eerst aan de buitenkant neergezet. Op de
kopakker tilt u eerst van binnenuit op zodat de grasmat optimaal
beschermd wordt.

Stil en veilig
Massief ingangsdeel

Een belangrijk detail is de lichte maaibalk zonder binnenschoen. De
maaibalkaandrijving vindt achter de eerste maaischijf plaats. Hierdoor
kan probleemloos op oneffen (buiten)terreinen worden gemaaid. De
V-snaaraandrijving is sterk en stil. Een massief ingangsdeel zorgt voor
een hoge belastbaarheid.
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Stabiel en aanpasbaar
De ophanging aan beide kanten van de balk beschermt de balk tegen
verdraaiing. De tandwielen en lagers worden daardoor ontlast, waardoor
een stille werking en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Dankzij
een groot pendelbereik kunnen oneffen oppervlakken en hellingen
eenvoudig worden gemaaid.

Doordachte aanbouwbok
 De maaiers zijn middels verstelbare aanbouwpennen snel en
eenvoudig aan uw tractor aan te bouwen.
 Twee aanbouwbokken voor buitenafmeting 1800 – 2200 mm of
2200 – 2600 mm zijn beschikbaar.
 Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigd het aankoppelen.
 Een handige box biedt plaatst aan de reservemessen.
 De messleutel wordt aan de machine meegeleverd.
 De smeerintervallen van de aftakas worden verhoogd naar 150 uur.
De cardanassen zijn goed bereikbaar en derhalve eenvoudig te
onderhouden.

De aanrijbeveiliging beschermt
voor schades.
De mechanische aanrijbeveiliging heeft een uitbreekhoek van ca. 12°. Zo
wordt bij het benaderen van hindernissen schade aan de maaier
voorkomen. Na het activeren van de beveiliging wordt een klein stukje
achteruit gereden, waarna de balk opnieuw vergrendeld wordt.
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Comfortabel en eenvoudig
Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken
optimaal bereikbaar. Op deze manier kan de machine eenvoudig worden
schoongemaakt en kunt u de messen snel en eenvoudig vervangen.
Voor uw veiligheid
De beschermhoezen zijn vervaardigd van zeer sterk materiaal en houden
stenen en vuil goed tegen.

Veilig en praktisch
Een mechanische vergrendeling zorgt voor de benodigde veiligheid bij
transport op de openbare weg. Als u de transporthoogte wilt verlagen,
dan kunt u de buitenste beschermhoezen inklappen.
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NOVACAT
Achter- schijvenmaaiers met of zonder kneuzer

Eenvoudige aankoppeling
Hydraulische aankoppelarm
De hydraulische aankoppelarm garandeert een eenvoudige
aankoppeling, zonder handmatige aanpassing van de hefarm van de
tractor. Altijd de correcte ontlasting en een maximale bodemvrijheid op
de kopakker.
Bij de NOVACAT 262 en 302 zonder kneuzer zorgt een spil voor de
juiste instelling.
Eenvoudige variabele aanbouw
De maaiers zijn middels verstelbare aanbouwpennen snel en eenvoudig
aan verschillende tractoren aan te bouwen. Daardoor wordt de totale
maaibreedte benut.
 Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigd het aankoppelen.
 Een praktische box biedt plaatst aan de reservemessen.
 De messleutel wordt aan de machine meegeleverd.

Aanrijbeveiliging
Bij obstakels kan de maaibalk ver naar achteren uitzwenken. De
uitbreekkracht is instelbaar. Optioneel is een hydraulische
aanrijbeveiliging verkrijgbaar.
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NOVACAT
Achtermaaiers met
verticale transportstand

NOVACAT 262 / 262 ED / 262 RC / 302 / 305 ED / 302 RC
NIEUW: NOVACAT 352 V

Aanbouw en aandrijving
Via de aftakas op de tandwielkast en een dubbel koppelstuk in de
binnentrommel vindt aandrijving zonder spanning plaats op het tandwiel
van de eerste maaischijf. Een zeer rustige loop is daarmee
gegarandeerd.
 Een slipkoppeling en een vrijloopkoppeling zijn ingebouwd.
 De aandrijving loopt in een oliebad.

Dubbele balkophanging
De dubbele ophanging beschermt tegen torsie. De tandwielen en lagers
worden hierdoor ontlast, voor een rustigere loop en langere levensduur.

Praktijkgerichte transportstand
Het uitheffen gebeurt middels een dubbelwerkend ventiel.
Door het zwenken van de maaier met 115° wordt een geringere
transporthoogte bereikt.
Het zicht naar achteren is via beide spiegels mogelijk en het zwaartepunt
ligt in het midden achter de tractor.
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Door PÖTTINGER ontwikkeld – het "zwevend maaien" zet door.
Sinds midden jaren '80 wordt bij de ontwikkeling van de maaiers
uitgegaan van 'zwevend maaien'. Optimale bodemaanpassing en
besparing van het gewas door een geringe oplegdruk is een eis uit de
praktijk.

Middenophanging voor
optimale bodemaanpassing
Bij de NOVACAT middenophanging wordt de maaibalk over de gehele
maaibreedte gelijkmatig ontlast. Daardoor vermindert de tractie, wat een
enorm voordeel is bij maaien met een kneuzer.
Het grote pendelbereik van ± 22,5 graden maakt een eenvoudig maaien
op oneffen land en bebossingen mogelijk.

Effectieve ontlasting
De hydraulische ontlasting zorgt voor een gelijkmatige oplegdruk over de
totale breedte van de maaibalk.
De oplegdruk van de balk is afhankelijk van de ondergrond en uitvoering,
met- of zonder kneuzer, traploos instelbaar. Er is geen extra hydraulische
aansluiting nodig en de druk wordt op een manometer afgelezen.
Op droge, harde ondergrond wordt de oplegdruk verhoogd, zodat de
maaibalk bij hoge rijsnelheden niet onrustig wordt.
Natte, drassige ondergrond verlangt een verlaging van de oplegdruk
voor maximale bodemaanpassing en behoud van het gewas.
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NOVACAT
Achtermaaiers met
horizontale transportstand.

NOVACAT 352 / 352 ED / 352 RC
NOVACAT 402 / 442
Maximale capaciteit als achtermaaier
Onze 'grote jongens' in de familie van de achtermaaiers zonder kneuzers
zijn de modellen NOVACAT 402 en 442 met 3,88 m en 4,30 m
werkbreedte. De NOVACAT 402 en 442 maken vooral voor tractoren
zonder frontaftakas hoge capaciteiten mogelijk.
NOVACAT 352, 352 ED en 352 RC maaien 3,46 m breed. Onze
NOVACAT 352 met tanden- of walskneuzer maken een front-/
achtercombinatie mogelijk met kneuzing tot 6,20 m werkbreedte.

Perfecte aanbouw
De hydraulische aanbouwhefarm zorgt ook bij deze brede maaiers een
eenvoudig aankoppelen en een hoge bodemvrijheid op de kopakker.
Zwadtrommels zorgen aan weerszijden voor een goede zwadafleg en
een schoon spoor. Een deling wordt bereikt door twee
transporttrommels (optioneel). De tractor rijdt daardoor niet over het
zwad, maar in het voervrije spoor.
Middels het draaien van de aanbouw met 180° is een aanpassing aan
een frontmaaier van 3,0 m of 3,5 m mogelijk.

HEAVY DUTY maaibalk
Speciaal voor steenachtige ondergrond wordt optioneel een verstijving
van de maaibalk aangeboden. Standaard op de NOVACAT 402 / 442
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Eenvoudig te onderhouden
Bij ons wordt onderhoudsgemak met hoofdletters geschreven: Dankzij
de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal
bereikbaar. Zo kunt u de messen snel en eenvoudig verwisselen.

Smal, laag transport
Voor het wegtransport worden de maaiers hydraulisch naar achteren
gezwenkt. De zwenkinrichting dient tegelijkertijd als aanrijbeveiliging. Bij
het heffen wordt de maaibalk bovendien met een stabilisatiecilinder
vastgezet.
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Onderhouds-vriendelijk
NOVADISC en NOVACAT

Optimale toegankelijkheid
Bij ons wordt onderhoudsgemak met hoofdletters geschreven. Dankzij
de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal
bereikbaar. Hierdoor wisselt u de messen snel een eenvoudig.

Wint U tijd door maximale
servicevriendelijkheid
Eenvoudig snelwisselsysteem voor de messen voor een zuivere
snede met een lichte trekweerstand
 Druk de veerklem met de messleutel omlaag en vervang het mes.
 Het mes wordt middels een sterke veerbeugel betrouwbaar
bevestigd.
 De mesbouten zijn aan de maaischijf geschroefd. U kunt de
mesbout, indien nodig, voordelig vervangen.
 Langdurig, intensief gebruik vraagt om een optimale meskwaliteit. De
PÖTTINGER-messen zijn vervaardigd van hoogwaardig messenstaal.
 Een handige box biedt plaatst aan de reservemessen.
Onderhoudsvrije aandrijving
De smeringsintervallen van de aftakas zijn verhoogd naar 150 uur en de
aftakassen zijn goed toegankelijk. Daarom zijn ze eenvoudig te
onderhouden. Een doelmatige aftakashouder vereenvoudigd het
aankoppelen.
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Zonder van de tractor af te
stappen van het land op de weg
De zijbescherming bestaat uit van stalen, massieve geperste delen.
Optioneel zijn deze hydraulisch opklapbaar.

Ruimtebesparende opslag
NOVACAT 262, NOVACAT 302 en NOVACAT 352 V
Met de optionele steunen voor het wegzetten in opgeklapte stand heeft
u maar weinig ruimte nodig.
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NOVACAT CLASSIC
Frontmaaiers

Modern design –
klassieke betrouwbaarheid
Een gering gewicht luit het divies in de ontwikkeling van de CLASSIC
frontmaaiers. De compacte bouw van de aanbouwbok en het gebruik
van lichte geperste delen kenmerken de maaiers. Ook aan de wens naar
een effectief ontlastingssysteem voor optimale bodemaanpassing
voldoet onze NOVACAT CLASSIC op indrukwekkende wijze.

Eenvoudige, praktische veerontlasting
Twee sterke veren zorgen voor een gelijkmatige oplegdruk over de totale
breedte van de maaibalk. De optimale oplegdruk van de balk is middels
een ketting snel en eenvoudig te verstellen.

Optimale bodemaanpassing
Het handelsmerk van de perfecte bodemaanpassing is de aanbouwbok.
Door de goed doordachte vorm van de aanbouwbok ligt het
zwaartepunt in alle standen zo dicht mogelijk bij de tractor.
Kogelkoppelingen in de aanbouwarmen van de maaibalk zorgen voor
een optimale bewegingsvrijheid. Een pendelbereik van +/- 8 graden – de
maaier loopt exact over alle bodemoneffenheden.
Stabilisatieveren in de aanbouwbok zorgen voor het centreren van de
maaier tijdens transport.
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Onafhankelijk verstelbare zwadschijven
De vier buitenste maaischijven draaien per paar naar binnen. De
onafhankelijk verstelbare zwadschijven leggen het voer op de gewenste
zwadbreedte weg.
Als optie zijn extra zwadschijven voor nog kleinere zwadbreedte
verkrijgbaar.

Zonder van de tractor af te
stappen van het land op de weg
De zijbescherming bestaat uit van stalen, massieve geperste delen.
Optioneel zijn deze hydraulisch opklapbaar.

Over een breed front
Met de NOVACAT 351 CLASSIC vullen wij ons moderne aanbod van
frontmaaiers zonder kneuzers aan. De korte aanbouwbok brengt ook bij
deze brede maaier het zwaartepunt zeer dicht bij de tractor. Hiermee is
een perfecte bodemaanpassing mogelijk.
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NOVACAT
ALPHA MOTION
Frontmaaiers

Maaien zonder beperkingen
De doordachte bouw van het frame is de basis van de ALPHA MOTION
frontaanbouw techniek. In vergelijking tot andere aanbouwsystemen
reageren niet alleen de stuurarmen, maar ook het draagframe zelf op
iedere oneffenheid van de bodem. De maaibalk wordt daardoor bij
oneffenheden extra naar boven en tijdens zakken naar beneden
gestuurd.

De ultieme aanbouwbok
U kunt de maaier aan elke tractor tussen de 60 en 360 PK aankoppelen,
ongeacht model en grootte. De diverse hefinrichtingen hebben geen
invloed op de geleiding van de maaier. De maaier wordt daardoor bij
oneffenheden extra naar boven en tijdens zakken naar beneden
gestuurd.

Unieke bodemaanpassing
Unieke bodemaanpassing voor behoud van gewas en machine.
Twee robuuste veren zijn in de aanbouwbok geïntegreerd. De veren
zorgen voor een gelijkmatige ontlasting met een weg van 500 mm. Een
eenvoudige doch zeer werkzame ontlasting voor alle omstandigheden.
De doordachte geometrie van de aanbouwbok brengt het zwaartepunt
in alle standen zo dicht mogelijk bij de tractor.
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Dwarspendelen
Een uniek dwarspendelen met ± 16 graden is door kogelkoppelingen in
de armen mogelijk.

De voordelen van ALPHA MOTION
 Een maximale ontlasting over een totale weg van 500 mm.
 Een neigingshoek van 12° naar boven en 9° naar beneden verhinderd
het steken in de grond. Het gras en de machine wordt gespaard.
 Hogere rijsnelheden zonder heffen van de maaier zijn mogelijk.
 Grote bodemvrijheid van 350 mm op kopakker en in de
transportstand.
 Dankzij het unieke ontwerp heeft U een perfect zicht op de maaier.
 De maaier beweegt zich bijna verticaal, zorgt voor korte afstanden in
de aftakas en wezenlijk geringere dynamische belasting.

-9°

250 mm

+12°

350 mm
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Modellen
met kneuzer
Tandenkneuzer ED
Rollenneuzer RC

ED-tandenkneuzer
De EXTRA DRY-kneuzer is ontworpen in samenwerking met het
Instituut voor Milieu- en Agritechniek in Wageningen, en toonde
al in 1997 aan de beste oplossing te zijn. Door de instelbare
behandelingsintensiteit en breedteverspreiding is uw voer
meetbaar sneller droog.
V-vormige tanden van gehard staal zorgen voor een continue voerstroom
en een hoge levensduur. De tanden zijn elastisch in rubberen elementen
gemonteerd en spiraalvormig op de kneuzerwals geplaatst.
Versneld drogen met EXTRA DRY-kneuzer
De tandenrotor verplaatst het voer over een instelbare plaat. Instelbare
geleideplaten verdelen het ruwvoer over de totale maaibreedte. Het voer
wordt losjes en gelijkmatig op de afgeronde spreidplaten geplaatst.
Het is mogelijk dat via de zwenkbare zwadplaat een zwad kan ontstaan.
Nog meer flexibiliteit
De rotoraandrijving wordt aangedreven door de maaibalkaandrijving, via
de V-snaar met veerbelaste riemspanner. Als de kneuzer niet gebruikt
wordt,
kan hij uitgebouwd worden.
 Als u de rotor wilt demonteren, dan kunt u de V-snaar eenvoudig
wegnemen.
 De aandrijving wordt op een betrouwbare manier beschermd tegen
vervuiling.
 De smeerstrip wordt naar buiten getrokken voor een goede
bereikbaarheid.
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RC-rollenkneuzer
Economisch rendement in melkveehouderijen kan alleen worden
bereikt met kwaliteitsvoer. Goede ingrediënten in voeder zorgen
voor een verhoogde melkafgifte en minder krachtvoerkosten.
Voor groene voedergewassen biedt PÖTTINGER de bewezen
kneuzer met knelwals.
Door het zachte kneuzen is de walskneuzer bijzonder geschikt voor
alfalfa en klaver. De in elkaar grijpende rollen knellen de halmen
gelijkmatig af en zetten een gelijkmatig voertapijt neer.
Het profiel is spiraalvormig. Beide rollen zijn aangedreven.
Betrouwbaar en robuust
De robuuste centrale buis heeft een diameter van 140 mm en een
wanddikte van 5,6 mm. Het walsprofiel van polyurethaan is op de
centrale buis gevulkaniseerd. De buitendiameter bedraagt 200 mm. De
kneuzerprofielen zijn harder dan rubber en zijn daardoor slijtvast. Het
smeren van de ketting verloopt automatisch.
Veilige aandrijving
 Aandrijving middels V-snaren aan de onderste rol en
kettingaandrijving op de bovenste rol.
 De bovenste rol kan met instelbare tussenruimte in hoogte worden
versteld.
 De druk van de kneuzer wordt aan beide zijden met spiraalveren
ingesteld.
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Technische gegevens
Achtermaaier met zij–ophanging

Werkbreedte

Aanbouw

Maaischijven

Zwadbreedte zonder
zwadschijven

NOVADISC 225

2,20 m

Cat. 2 / breedte 2

5

1,3 m

NOVADISC 265

2,62 m

Cat. 2 / breedte 2

6

1,7 m

NOVADISC 305

3,04 m

Cat. 2 / breedte 2

7

2,3 m

NOVADISC 350

3,46 m

Cat. 2 / breedte 2

8

2,5 m

NOVADISC 400

3,88 m

Cat. 2 / breedte 2

9

3,0 m

Achtermaaiers met
middenophanging

Werkbreedte

Aanbouw

Maaischijven

Zwadbreedte zonder
zwadschijven

NOVACAT 262

2,62 m

Cat. 2 / breedte 2

6

1,7 m

NOVACAT 262 ED

2,62 m

Cat. 2 / breedte 2

6

1,7 m – 1,2 m

NOVACAT 262 RC

2,62 m

Cat. 2 / breedte 2

6

2,0 m – 1,4 m

NOVACAT 302

3,04 m

Cat. 2 / breedte 2

7

2,1 m

NOVACAT 302 ED

3,04 m

Cat. 3 / breedte 2

7

2,7 m – 1,9 m

NOVACAT 302 RC

3,04 m

Cat. 3 / breedte 2

7

2,5 m – 1,7 m

NOVACAT 352 V

3,46 m

Cat. 3 / breedte 3

8

2,5 m

NOVACAT 352

3,46 m

Cat. 3 / breedte 3

8

2,5 m

NOVACAT 352 ED

3,46 m

Cat. 3 / breedte 3

8

3,1 – 2,2 m

NOVACAT 352 RC

3,46 m

Cat. 3 / breedte 3

8

3,0 – 2,2 m

NOVACAT 402

3,88 m

Cat. 3 / breedte 3

9

3,2 m

NOVACAT 442

4,30 m

Cat. 3 / breedte 3

10

3,6 m

Frontmaaiers
CLASSIC

Werkbreedte

Aanbouw

Maaischijven

Zwadbreedte zonder
zwadschijven

NOVACAT 261 CLASSIC

2,62 m

Snelkoppeling

6

1,7 m

NOVACAT 301 CLASSIC

3,04 m

Snelkoppeling

7

2,1 m

NOVACAT 351 CLASSIC

3,46 m

Snelkoppeling

8

2,6 m

Frontmaaiers
ALPHA MOTION

Werkbreedte

Aanbouw

Maaischijven

Zwadbreedte zonder
zwadschijven

NOVACAT 261 ALPHA MOTION

2,62 m

Snelkoppeling

6

1,7 m

NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED 2,62 m

Snelkoppeling

6

2,2 m – 1,4 m

NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC 2,62 m

Snelkoppeling

6

2,0 m – 1,4 m

NOVACAT 301 ALPHA MOTION

3,04 m

Snelkoppeling

7

2,1 m

NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED 3,04 m

Snelkoppeling

7

2,5 m – 1,6 m

NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC 3,04 m

Snelkoppeling

7

2,4 m – 1,8 m

NOVACAT 351 ALPHA MOTION

3,46 m

Snelkoppeling

8

3,0 m

NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED 3,46 m

Snelkoppeling

8

2,9 m – 2,0 m

NOVACAT 351 ALPHA–MOTION RC 3,46 m

Snelkoppeling

8

3,0 m – 2,0 m
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Zwadschijven

Toerental

Transporthoogte

Benodigd vermogen
vanaf

Capaciteit
tot

Gewicht

0,9 m / –

540 omw/min.

2,60 m

30 kW / 40 PK

2,2 ha/h

610 kg

1,5 m / 1,1 m

540 omw/min.

2,90 m

37 kW/50 PK

2,6 ha/h

650 kg

1,7 m / 1,3 m

540 omw/min.

3,40 m

44 kW / 60 PK

3,0 ha/h

690 kg

2,1 m / 1,7 m

1000 omw/min.

3,80 m

52 kW / 60 PK

3,4 ha/h

735 kg

2,6 m / 2,2 m

1000 omw/min.

3,98 m

59 kW / 80 PK

3,9 ha/h

765 kg
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Zwadschijven

Toerental

Transporthoogte

Benodigd vermogen
vanaf

Capaciteit
tot

Gewicht

1,4 m / 1,1 m

1000 omw/min.

3,60 m

44 kW / 60 PK

2,6 ha/h

910 kg

–

1000 omw/min.

3,60 m

52 kW / 60 PK

2,6 ha/h

1160 kg

–

1000 omw/min.

3,60 m

52 kW / 60 PK

2,6 ha/h

1210 kg

1,7 m / 1,3 m

1000 omw/min.

3,80 m

52 kW / 60 PK

3,0 ha/h

930 kg

–

1000 omw/min.

3,80 m

59 kW / 80 PK

3,0 ha/h

1240 kg

–

1000 omw/min.

3,80 m

59 kW / 80 PK

3,0 ha/h

1360 kg

2,1 m / 1,7 m

1000 omw/min.

3,99 m

59 kW / 80 PK

3,4 ha/h

950 kg

2,1 m / 1,7 m

1000 omw/min.

–

59 kW / 80 PK

3,4 ha/h

980 kg

–

1000 omw/min.

–

88 kW / 120 PK

3,4 ha/h

1340 kg

–

1000 omw/min.

–

88 kW / 120 PK

3,4 ha/h

1400 kg

2,7 m / 2,3 m

1000 omw/min.

–

66 kW / 90 PK

4,0 ha/h

1040 kg

3,0 m/2,6 m

1000 omw./min

–

81 kW / 110 PK

4,5 ha/h

1080 kg
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Zwadschijven

Toerental

Transportbreedte

Benodigd vermogen
vanaf

Oppervlaktecapaciteit
tot

Gewicht

1,3 m / 1,1 m

1000 omw/min.

2,57 m

40 kW / 55 PK

2,6 ha/h

685 kg

1,4 m / 1,1 m

1000 omw/min.

2,98 m

44 kW / 60 PK

3,0 ha/h

745 kg

2,0 m / 1,6 m

1000 omw/min.

3,42 m

44 kW / 60 PK

3,4 ha/h

805 kg

2/4
Zwadschijven

Toerental

Transportbreedte

Benodigd vermogen
vanaf

Capaciteit
tot

Gewicht

1,3 m / 1,1 m

1000 omw/min.

2,57 m

40 kW / 55 PK

2,6 ha/h

855 kg

–

1000 omw/min.

2,57 m

48 kW / 65 PK

2,6 ha/h

1065 kg

–

1000 omw/min.

2,57 m

48 kW / 65 PK

2,6 ha/h

1125 kg

1,4 m / 1,1 m

1000 omw./min

2,98 m

44 kW / 60 PK

3,0 ha/h

905 kg

–

1000 omw/min.

2,98 m

52 kW / 60 PK

3,0 ha/h

1145 kg

–

1000 omw/min.

2,98 m

52 kW / 60 PK

3,0 ha/h

1225 kg

2,4 m / 2,0 m

1000 omw/min.

3,42 m

52 kW / 60 PK

3,4 ha/h

985 kg

–

1000 omw/min.

3,42 m

59 kW / 80 PK

3,4 ha/h

1265 kg

–

1000 omw/min.

3,42 m

59 kW / 80 PK

3,4 ha/h

1285 kg

Uitrustingsvarianten

NOVADISC
Achtermaaiers

Zwadschijven
binnen / buiten

225

/

265 / 305 / 350

/

Extra zwadschijven

Opzetkegel

–

Opzettrommel voor
zwadvorming
–
–

400

–/

–

NOVACAT
Achtermaaiers

Zwadschijven
binnen / buiten

Extra zwadschijven

Opzetkegel

Opzettrommels voor
zwadvorming
–

262
262 ED / 262 RC

–

–

–

–

302
302 ED / 302 RC

–

–

–

352 V

–

–

–

352

–

352 ED / 352 RC

–

–

Zwadschijven
links / rechts

Extra zwadschijven

–

402 / 442
NOVACAT
Frontmaaiers

Opzetkegel

Opzettrommels voor
zwadvorming

261 / 301 / 351 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
= standaard,

= optie

–

–
–

–

–

–

Slijtsloffen

Slijtsloffen

Glijsloffen voor
extra maaihoogte
+20 mm / +40 mm

Glijsloffen voor
extra maaihoogte
+20 mm / +40 mm

Steunpoten

Hydraulische
opklapbare zijkappen

Waarschuwingsborden
Verlichting

–

–

–

–

–

–

Steunpoten

Hydraulische
opklapbare zijkappen

Waarschuwingsborden
Verlichting

Hydraulische
opklapbare zijkappen

Waarschuwingsborden
Verlichting

–
–
–
Slijtsloffen

Glijsloffen voor
extra maaihoogte
+20 mm / +40 mm

Steunpoten

–
–
–
–
–
–
–

NOVACAT

ED-tandenkneuzer

RC-rollenkneuzer

Snelwisselbouten
voor kneuzer

Onderstel
voor kneuzer

Bescherming achter
Zwadschijven

262 ED
262 RC
302 ED
302 RC
352 ED
352 RC
NOVACAT
261 ALPHA MOTION ED
261 ALPHA MOTION RC
301 ALPHA MOTION ED
301 ALPHA MOTION RC
351 ALPHA MOTION ED
351 ALPHA MOTION RC

NOVACAT

262 ED / RC
302 ED / RC
352 ED / RC
NOVACAT
261 ALPHA MOTION ED / RC
301 ALPHA MOTION ED / RC
351 ALPHA MOTION ED / RC
= standaard,

= optie
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Uw machine is online.
Alle informatie betreffende uw machine
eenvoudig – altĳd – overal
Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het typeplaatje of
voer op www.poettinger.at/poetpro uw machinenummer in. U ontvangt
direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.





Gebruikershandleidingen
Informatie over uitrusting
Folders
Foto’s en video’s

De PÖTTINGER onderdelenservice
 Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
 Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
 U kunt originele PÖTTINGER-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Tel.: +31 (0)523-613493
Fax: +31 (0)523 – 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Téléphone +32 2 894 41 61
dominique.emond@poettinger.be
info@poettinger.be

NOVACISC / NOVACAT NL 1115

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

