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FOX / FOX D

Doordachte 
zaaibed bereiding

Onze korte FOX en FOX D combinaties maken een lichttrekkende en 
brandstofbesparende zaaibedvoorbereiding mogelijk.  
In combinatie met een PÖTTINGER zaaimachine wordt de combinatie tot 
een voordelige zaaicombinatie.

De voordelen in een overzicht:
 n Lichttrekkende en brandstofbesparende zaaibed combinatie
 n Hoog werktempo
 n Korte en compacte bouw voor een optimaal zwaartepunt
 n Als korte combinatie met tanden (FOX) of schijven (FOX D)
 n Als zaaicombinatie met een PÖTTINGER zaaimachine

Lichte trekweerstand en 
brandstofbesparend

Bij de ontwikkeling van de nieuwe korte PÖTTINGER-combinaties werd 
de meeste aandacht geschonken aan de compacte afmetingen en een 
lichte trekweerstand. Dit maakt het gebruik van kleine tractoren mogelijk 
en zorgt voor een brandstofbesparende en efficiënte zaaibedbereiding.

Eenvoudig aanpassen

De korte aanbouwbok heeft een uitschuifbare, beweegbare 
aanbouwarm in drie standen. Dit maakt bij de FOX de montage van 
frontapparaten mogelijk. Twee topstangposities vereenvoudigen de 
aanbouw en de aanpassing aan de tractor.
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Werkbreedte,  
Transportbreedte

Elementen Tandafstand Werkdiepte Benodigd vermogen 
vanaf

FOX 300 3,0 m 19 15,5 cm 3 - 8 cm 55 kW / 75 pk

FOX 350 3,5 m 23 15,5 cm 3 - 8 cm 66 kW / 90 pk

FOX 400 4,0 m 25 15,5 cm 3 - 8 cm 74 kW / 100 pk

FOX 300 D 3,0 m 22 13 cm 3 - 8 cm 55 kW / 75 pk

FOX 350 D 3,5 m 26 13 cm 3 - 8 cm 66 kW / 90 pk

FOX 400 D 4,0 m 30 13 cm 3 - 8 cm 74 kW / 100 pk

Technische wijzigingen voorbehouden 

FOX D-schijfmachine

Bij de FOX D nemen de schijven de voorbewerking van de grond over. 
Deze zijn in rubberen lagerelementen opgehangen en ook geschikt voor 
licht steenachtige grond. De schijven hebben een diameter van 410 mm 
en beschikken over een onderhoudsvrije lagering.

FOX cultivatortanden

De FOX 300 is met 2-rijen cultivatortanden uitgerust en zorgt voor een 
fijnverkruimeld zaaibed. De tanden zijn in drie standen verstelbaar en 
bijzonder geschikt voor lichte tot middelzware grond met weinig 
oogstresten.

Snel zaaien

In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine wordt het een 
voordelige zaaicombinatie in de 3-punts aanbouw. De koppeling van de 
zaaimachine gebeurt middels de steunrol of via Hydrolift.
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Werkbreedte,  
Transportbreedte

Elementen Tussenafstand Werkdiepte Benodigd  
vermogen vanaf

FOX 350 3,5 m 23 15,5 cm 3 - 8 cm 66 kW / 90 pk

FOX 400 4,0 m 25 15,5 cm 3 - 8 cm 74 kW / 100 pk

FOX 350 / FOX 400 
De lichte aanbouwmachine is ideaal voor gebruik op lichte tot middelzware bodems met weinig gewasresten. Door de 
mogelijkheid tot combineren met een zaaimachine wordt de korte combinatie FOX een echte allrounder. Het resultaat is een 
kosteneffectieve mulchzaaicombinatie.

Het bredere alternatief

Krachtige korte combinaties
 n Meer slagkracht door nieuwe werkbreedtes 
 n FOX 350 met 3,5 m werkbreedte 
 n FOX 400 met 4 m werkbreedte

Universeel inzetbaar:
 n Alleen voor het vermengen van gewasresten in de bodem
 n In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine is het een 

voordelige combinatie.
 n Kan worden gecombineerd met VITASEM-aanbouw, VITASEM-

opbouw en AEROSEM
NIEUW
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FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D
Door de mogelijkheid tot combineren met een mestbouwset wordt de FOX D een echte allrounder. Op deze manier wordt de mest 
in een werkstap verspreid en geïnjecteerd. Effectief en efficiënt werken is gegarandeerd. 

Mestverspreider en -injecteur

Snelle en effectieve mestinjectie
 n Korte combinatie FOX D kan worden gecombineerd met een 

mestbouwset (firma Vogelsang)
 n Mestverspreiding -injectie in één werkstap verenigd
 n FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D worden op het driepunt van de 

mestwagen gemonteerd
 n Licht en verstoppingsvrij werken  

Injecteren van mest met FOX D om verlies van stikstof te 
voorkomen

 n Gelijktijdige verspreiding en injectie van mest zorgt voor besparing 
van tijd en kosten

 n Injecteren binnen vier uur conform de wet- en regelgeving 
 n Bescherming van de bodem door minder vaak overrijden 
 n Aanzienlijk minder verlies van voedingsstoffen
 n Lagere uitstoot van ammoniak 
 n Minder stankoverlast

Werkbreedte,  
Transportbreedte

Elementen Tussenafstand Werkdiepte Benodigd vermogen 
vanaf

FOX 300 D 3,0 m 22 13 cm 3 - 8 cm 55 kW / 75 pk

FOX 350 D 3,5 m 26 13 cm 3 - 8 cm 66 kW / 90 pk

FOX 400 D 4,0 m 30 13 cm 3 - 8 cm 74 kW / 100 pk
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Kooirol
De ideale rol voor de bewerking van droge, niet plakkende grond.  
De rol is uitgerust met robuuste staven voor een optimale verdichting. 
Diameter: 420 mm, acht staven
Diameter: 540 mm, elf staven

Tandpakkerrol
Deze allrounder is voor alle grondsoorten geschikt. De rol zorgt voor een 
optimaal zaaibed met losse fijne grond aan de oppervlakte. De 
afschrapers zitten kort boven het grondoppervlak. Daardoor zal ook bij 
natte omstandigheden geen grote hoeveelheden aarde omhoog komen - 
een optimale capillaire werking blijft behouden. De tanden zijn gehard. 
Van een laag voorziene afschrapers zijn op wens verkrijgbaar. 
Diameter: 420, 500 en 550 mm

Kruimelpakkerrol
De tanden zijn naar links en rechts schuin geplaatst. Deze rol is voor 
zware, kleiachtige grond geschikt. Het resultaat is een grondige 
verdichting met een losse bovengrond. Van een laag voorziene 
afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de rol. 
Diameter: 525 mm

Aandrukrollen – de keuze is aan u 

Afhankelijk van de grondsoort biedt PÖTTINGER een breed scala steunrollen aan, voor een perfect resultaat met de gewenste 
verkruimeling. Het totale programma aan steunrollen kenmerkt zich door een perfecte afwerking en een robuuste bouw.
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Ringpakkerwals
De aan de zijkant gesloten ringen hebben een diameter van 550 mm en 
per meter heeft de rol acht ringen. De rol zorgt voor een streepvormige 
verdichting voor verbetering van de wateropname en het ademen van de 
grond. Ideaal voor steenachtige, vochtige grond en bij veel organische 
massa. Licht gebogen geleiders brengen de grond niet naar boven, 
maar vermengen deze intensief. Van een laag voorziene afschrapers 
(serie) voorkomen het vastkleven van de rol. 

Prismapakkerrol
Prismaringen met 12,5 of 15 cm afstand.  Deze rol is voor alle 
omstandigheden geschikt, ook op steenachtige grond en bij grote 
hoeveelheden oogstresten. De verdichting per rij bevordert de 
wateropname en het ademen van de grond in de minder verdichte 
tussengedeeltes. Van een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen 
het vastkleven van de rol. 
Diameter: 500 en 600 mm

Rubberen pakkerwals
Deze rol is ideaal voor sterk wisselende ondergrond. Speciaal geschikt 
voor gebruik met getrokken machines, die met de draagkracht van de 
andere rollen aan hun grens zitten. De diameter van 585 mm en het 
speciale profiel maken een streepsgewijze verkruimeling mogelijk. Van 
een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de 
rol. 
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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.

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

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

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

DUPORT BV 
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Telefoon +31 523 613493
Fax +31 523 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
België
Telefoon +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be


