
SERVO
9
7+

2
1
0
.S

V
.1

2
1
7

PÖTTINGER burna växelplogar





3

SERVO-plogarna mår bra på alla åkrar i hela världen

Den robusta och intelligenta konstruktionen hos PÖTTINGERS plogar 

säkerställer en optimal kraftfördelning och stabilitet inom den största 

rambelastningen. På det unika SERVOMATIC-inställningscentrat hos 

PÖTTINGER kan en enkel och optimal anpassning till alla jordarter och 

användningsförhållanden göras. Det stora urvalet av moderna 

plogkroppsformer gör att varje jordtyp bearbetas på bästa sätt.
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Korrekt ploginställning garanterar en felfri och tillfredsställande 

plöjning. Med SERVOMATIC-inställningstekniken gör 

PÖTTINGER det lätt att snabbt och enkelt anpassa plogen till alla 

traktorer och olika jordmåner.

SERVOMATIC för SERVO-plogar med 
mekanisk inställning av tiltbredd

Den första plogkroppens tiltbredd och dragpunkten är snabbt 

och exakt separat ställbara. 

 Ställ med den bakre spindeln in den första plogkroppens tiltbredd.

 Anpassa dragpunkten med hjälp av den främre spindeln.

 De båda funktionerna påverkar inte varandra.

 Några få handgrepp räcker och den första inställningen passar. 

 Det krävs ingen efterjustering. 

 Med det stora, steglösa inställningsområdet är en snabb anpassning 

till alla förutsättningar och alla traktorer möjlig.

Den optimala dragpunktsinställningen garanterar ett lägre 

aggregattryck, varför slitaget blir mindre och 

bränsleförbrukningen minskar.

Det unika, exakta inställningscentrat

SERVOMATIC



6

SERVO PLUS med hydraulisk 
tiltbreddsinställning

Olika arbetsförhållanden och jordstrukturer kräver olika 

dragkrafter. Med den hydrauliska SERVO PLUS-

tiltbreddsinställningen kan plogen alltid anpassas exakt till de 

olika markförhållandena. 

 Alltid optimalt utnyttjande av traktorkapaciteten och optimal plöjning.

 Samtliga extra verktyg ställer in sig automatiskt.

 Optimal anpassning till traktoreffekten, sluttningar och åkerformer. 

 Enkel plöjning av alla kilformiga ytor och åkerkanter.

 Optimal kantplöjning redan med tre skär.

Konstruktionen har en lång livslängd

Viktiga lagringspunkter har slitstarka, utbytbara glidbussningar av 

fjäderstål för de största tryckbelastningarna. Lagringarna är smörjbara.

NYHET! SERVO 45 M PLUS 

Upp till 6-skärig och upp till 240 hk

Intelligent, hydraulisk inställningsteknik

SERVOMATIC PLUS
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Unikt

Tiltbreddsinställning utan att lyftarmarna rör sig fram och 

tillbaka

 Med finjusteringen är en unik 100 %-ig grundanpassning till 

traktorernas olika lyftarmsmått möjlig.

 Vid tiltbreddsinställningen sker en 100 %-ig samtidig inställning av 

den första plogkroppens tiltbredd och draglinjen. Lyftarmarna förblir 

parallella, ingen dragning åt sidan, en förutsättning för en rak fåra. 

Konstant aggregattryck vid alla tiltbredder. 

 Minnescylinderteknik för två funktioner som tillval. Raminsvängning 

och tiltbredd – den svängs in och vänds, därefter ställs den förvalda 

tiltbredden in igen.

SERVO PLUS-inställningssystemet med utanpåliggande 

lyftstyrning och vridpunkt utanför ramen

 Enkel inställning tack vare långa inställningsspakar. 

 Skydd för inställningsmekanismen och lagringspunkterna.

 Väl synlig tiltbreddsskala.

SERVO PLUS-systemet är dimensionerat, så att tiltbredden kan ställas 

in, medan plöjningen pågår. Inställningscylindern har ett låsblock, varför 

slangarna är utan tryck under plöjningen.
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NONSTOP plöjer på steniga marker 

SERVO NOVA-plogar med stenutlösning förmedlar en känsla av 

säkerhet. Plogning utan stillestånd och därmed full kapacitet 

även på stenig jord. 

SERVO NOVA-plogar med hydraulisk stenutlösning

En hydraulisk överlastsäkring med ställbar utlösningskraft skyddar 

plogen mot skador.

Det här systemet har ett mycket gynnsamt förlopp för utlösningskraften. 

Först vid det inställda motståndet löser säkringen ut. Därefter avtar 

utlösningskraften allt mer, ju högre plogen fälls upp. Inga stora stenar 

dras upp eller lossas. Det skonar hela plogen.

 Vid isättningen ökar trycket kontinuerligt, vilket ger en säker isättning 

på tunga, torra jordar.

 Utlösningsmomentet, som är avläsningsbart på en manometer på 

monteringsfästet, kan ställas in snabbt och enkelt.

SERVO PLUS NOVA

Multitalangen med hydraulisk inställning av tiltbredden och hydraulisk 

stenutlösning ger optimal säkerhet och flexibilitet.

Hydromekanisk stenutlösning

SERVO NOVA
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Beprövat system

SERVO NOVA-systemet möjliggör en anpassning till olika jordtyper via 

variabla, hydrauliska förspänningstryck. Varje plogkroppspar har ett eget 

expansionskärl och möjliggör en undanvikning på upp till 40 cm uppåt 

och åt sidan. Den smorda lagringen och extra brytbultar garanterar en 

lång livslängd.

 Den centrala påfyllningen är standard på alla SERVO NOVA.

 Ryckfri och elastisk utlösning skonar plogen och traktorn.

 Gastrycksackumulatorerna är skyddat monterade på insidan.

 Fjädrande skivrister rullar över stenar utan risk för skador. 

NYHET! SERVO 45 M PLUS NOVA

Upp till 5-skärig och upp till 240 hk
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En SERVO för varje lantbruk

SERVO-teknik

Rekommenderad för 

traktorer 

kW 37 59 74 81 88 96 103 110 118 125 147 162 176 206 220 236 257

hk 50 80 100 110 120 130 140 150 160 170 200 220 240 280 300 320 350

SERVO 25

2-skärig

3-skärig

4-skärig

SERVO 35

3-skärig

 4-skärig

 5-skärig

SERVO 35 S

4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 45 M
4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 45 S

4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 25 NOVA

2-skärig

3-skärig

4-skärig

SERVO 35 NOVA
3-skärig

4-skärig

SERVO 35 S NOVA
4-skärig

5-skärig

SERVO 45 M NOVA
4-skärig

5-skärig

SERVO 45 S NOVA

4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 35 PLUS
3-skärig

4-skärig

SERVO 35 S PLUS
4-skärig

5-skärig

SERVO 45 M PLUS
4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 45 S PLUS

3-skärig

4-skärig

5-skärig

6-skärig

SERVO 35 PLUS NOVA
3-skärig

4-skärig

SERVO 35 S PLUS NOVA
4-skärig

5-skärig

SERVO 45 M PLUS NOVA
4-skärig

5-skärig

SERVO 45 S PLUS NOVA

4-skärig

5-skärig

6-skärig
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Arbetsbredder Arbetsbredder Arbetsbredder Arbetsbredder

Plogkroppsavstånd 85/88 cm Plogkroppsavstånd 95 cm Plogkroppsavstånd 102 cm Plogkroppsavstånd 115 cm

0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m 0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m

0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m 0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m 1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m

1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m 1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m 1,40 / 1,60 / 1,76 / 1,92 m

0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m 0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m 1,92 / 2,28 / 2,58 / 2,88 / 3,24 m

0,66 / 0,74 / 0,82 / 0,90 m 0,70 / 0,80 / 0,88 / 0,96 m

0,96 / 1,08 / 1,20 / 1,29 m 0,99 / 1,11 / 1,23 / 1,35 m 1,05 / 1,20 / 1,32 / 1,44 m

1,28 / 1,44 / 1,60 / 1,72 m 1,32 / 1,48 / 1,64 / 1,80 m

0,90 / 1,05 / 1,20 / 1,35 / 1,50 m 0,96 / 1,14 / 1,29 / 1,44 / 1,62 m

1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m 1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,12 / 1,28 / 1,48 / 1,68 / 1,84 m 1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,40 / 1,60 / 1,85 / 2,10 / 2,30 m 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m 1,28 / 1,52 / 1,72 / 1,92 / 2,16 m

1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m 1,60 / 1,90 / 2,15 / 2,40 / 2,70 m

1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 m

0,69 – 1,47 m 0,75 – 1,59 m

0,92 – 1,96 m 1,00 – 2,12 m

0,92 – 1,96 m 1,00 – 2,12 m

1,15 – 2,45 m 1,25 – 2,70 m

1,20 – 1,96 m 1,28 – 2,16 m

1,50 – 2,45 m 1,65 – 2,70 m

1,80 – 2,94 m

0,96 – 1,86 m

0,92 – 1,96 m 1,00 – 2,16 m 1,28 – 2,48 m

1,15 – 2,45 m 1,25 – 2,70 m

1,38 – 2,94 m 1,50 – 3,24 m

0,69 – 1,47 m 0,75 – 1,59 m

0,92 – 1,96 m 1,00 – 2,12 m

0,92 – 19,6 m 1,00 – 2,12 m

1,15 – 2,45 m

1,20 – 1,96 m 1,28 – 2,16 m

1,50 – 2,45 m

0,92 – 1,96 m 1,00 – 2,16 m

1,15 – 2,45 m 1,25 – 2,70 m

1,38 – 2,94 m
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Den stabila lättviktaren

Den lättare klassen för lantbruk med traktorer upp till 120 hk.

Skruvlist i huvudramlagret 

På 4-skäriga finns det en fastskruvad extra ramförstärkning med ramrör. 

Inga borrhål eller svetsningar som försvagar ramröret.

SERVO 25

SERVO 25 – introduktionsklass 2- till 4-skärig

Skär 2/3/4 (3+1)

Ramrör 100 x 100 x 10 mm

Ramhöjd 80 och 74 cm

Åsben (ås) 80 x 30 mm

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 85 cm 33/36/40/43 cm

Plogkroppsavstånd 95 cm 33/37/41/45 cm

Plogkroppsavstånd 102 cm 35/40/44/48 cm

SERVO 25 NOVA med hydromekanisk stenutlösning
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Monteringsfäste: 

 Den smidda, formpressade delen löper genomgående under 

vändaxeln för ökad stabilitet.

 En dubbelverkande vändcylinder med låsblock är standard. 

Slangarna är utan tryck under plöjningen.

 Tre toppstångspositioner, varav ett avlångt hål för snabbare isättning 

och lyftarmsreglering.

Vändaxel, kategori 2, som tillval kategori 3

 Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att 

den inte vrider sig.

 Alltid rätt placerad på traktorn och optimal markfrigång.

Vändkropp och vändaxel:

 Vändaxeln är en homogen axel med en diameter på 80 mm. 

 De koniska rullagren är spända och justerbara med en kronmutter. 

 Lutningsinställning via två spindlar.

Smidda formpressade skal

 Skalet omsluter ramröret med stora anliggningsytor för överföring av 

krafterna till ramarna.

Massivt åsbensfäste på båda sidor

 Vändbart brytbultsskydd via brytbulten.

 Fyra tiltbredder enkelt via hålbilden genom att flytta på en skruv.
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Plogar med ryggrad

SERVO 35/35 S  

SERVO 45 M/45 S

Skruvlister i området för den största 
rambelastningen

Unik på marknaden

Det genomgående ramröret av mikrolegerat finkornigt stål är extra 

förstärkt invändigt genom två skruvlister på SERVO i serierna 35 och 

45.

 Högsta styvhet på ramröret vid den största böjningsbelastningen. 

 Det inre bandet ökar böjningsmotståndet med upp till 25 %. 

 Tack vare att det kraftiga skruvförbandet sitter hårt skapas en 

robust enhet med hög hållfasthet. 

 Inga genomgående skruvar som kan lossna. Säkring via Nord 

Lock-brickor.

Intelligent lösning

Det kraftigt dimensionerade huvudramlagret med 1 330 mm 

mottagningslängd, 2 200 mm på SERVO M/SERVO S-versionen, ger 

den bästa kraftfördelningen till långt bakom den andra plogkroppen. 

Ramrörens kraftiga väggar garanterar en robust fastsättning för 

plogkroppar och övriga tillbehör.

1 330/2 200 mm
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Klassen upp till 140 hk och 170 hk

Traktorerna i de mellanstora lantbruken blir allt större och samtidigt växer 

kraven på plogen. 

SERVO 35-klassen upp till 140 hk passar i det här segmentet.

Traktorkategorin upp till 170 hk täcker tillverkningsserien SERVO 35 S 

med svängkransen från SERVO 45.

SERVO 35 

Upp till 140 hk

SERVO 35 S 

Upp till 170 hk

Skär 3/4/5 4/5/6

Vändaxlar Kategori 2/3, bredd 2 Kategori 3, bredd 2

Ramrör 120 x 120 x 10 mm

Ramhöjd 80 cm

Åsben 80 x 30 mm

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 95 cm 30/35/40/45/50 cm

Plogkroppsavstånd 102 cm 32/38/43/48/54 cm

SERVO PLUS 95 cm 23-49 cm

SERVO PLUS 102 cm 25-53 cm

SERVO 35  

SERVO 35 S

SERVO 35 PLUS/SERVO 35 S PLUS med hydraulisk 

tiltbreddsinställning

SERVO 35 NOVA/SERVO 35 S NOVA med hydromekanisk 

stenutlösning

SERVO 35 PLUS NOVA/SERVO 35 S NOVA med hydraulisk 

tiltbreddsinställning och hydromekanisk stenutlösning
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Monteringsfäste

 Dubbelverkande vändcylinder med låsblock och slangarna är utan 

tryck under plöjningen.

 Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att 

den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal 

markfrigång.

Tre toppstångspositioner

 Varav ett avlångt hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering.  

Det kraftiga toppstångsfästet är seghärdat och garanterar att 

toppstångsbulten sitter stadigt.

Vridaxel och vändkropp

 På SERVO 35 är vridaxeln 100 mm tjock, medan den är 110 mm på 

SERVO 35 S.

 Vändkroppen i seghärdat gjutstål är inte sammansvetsad med 

vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på 

slangarna vid vändningarna. 

 De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot 

föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter. 

 Lutningsinställning via två spindlar.

Åsben 

 Åsbensbågarna av seghärdat stål är kraftigt dimensionerade och 

klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor 

anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.

Massivt åsfäste på båda sidor

 Vändbart brytbultsskydd via brytbulten.

 Fem tiltbredder enkelt via hålbilden genom att flytta på en skruv.
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Nyhet: 

SERVO 45 M 

SERVO 45 M

Upp till 240 hk

Skär
4/5/6 SERVO 45 M / SERVO 45 M PLUS

4/5 SERVO 45 M NOVA / SERVO 45 M NOVA PLUS

Vändaxlar Kategori 3, bredd 3 

Ramrör 140 x 140 x 10 mm

Ramhöjd 80/90 cm

Åsben 80 x 35 mm

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 95 cm 30/35/40/45/50 cm

Plogkroppsavstånd 102 cm 32/38/43/48/54 cm

SERVO PLUS 95 cm 23-49 cm

SERVO PLUS 102 cm 25-53 cm

Klassen upp till 240 hk

Allt starkare traktorer bär plogar med upp till sex skär på trepunktsfästet. 

Snabba landsvägskörningar och stora plogkroppsavstånd kräver ett 

robust monteringsfäste, en kraftig svängkrans och ett kraftigt ramrör.

Nyhet: SERVO 45 M/SERVO 45 M PLUS 4/5/6 skärig

SERVO 45 M NOVA/SERVO 45 M PLUS NOVA

4- till 5-skärig upp till 240 hk
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Nyhet: Monteringsfäste SERVO 45 M upp till 240 hk

 Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att 

den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal 

markfrigång. 

Vridaxel 

 SERVO 45 M Ø 130 mm 

 Vändkroppen i seghärdat gjutstål är inte sammansvetsad med 

vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på 

slangarna vid vändningarna. 

 De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot 

föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter. 

 Lutningsinställning via två spindlar.

 Fyra toppstångspositioner

 Varav tre avlånga hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering. 

Det kraftiga toppstångsfästet är seghärdat och garanterar att 

toppstångsbulten sitter stadigt.

Åsben 

 Åsbensbågarna av seghärdat stål är kraftigt dimensionerade och 

klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor 

anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.
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SERVO 45 S

Den högsta klassen upp till 350 hk

Allt starkare traktorer bär plogar med upp till sex skär på trepunktsfästet. 

Snabba landsvägskörningar och stora plogkroppsavstånd kräver ett 

robust monteringsfäste, en kraftig svängkrans och ett kraftigt ramrör.

SERVO 45 S 

Upp till 350 hk

Skär 4/5/6

Vändaxlar  Kategori 3, bredd 3

Ramrör 140 x 140 x 10 mm

Ramhöjd 80/90 cm

Åsben 80 x 35 mm

Arbetsbredder per plogkropp

Plogkroppsavstånd 95 cm 30/35/40/45/50 cm

Plogkroppsavstånd 102 cm 32/38/43/48/54 cm

SERVO PLUS 95 cm 23-49 cm

SERVO PLUS 102 cm 25-53 cm
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Monteringsfäste SERVO 45 S upp till 350 hk 

 Den genomgående vändaxeln är ställbar i fyra lägen och låst, så att 

den inte vrider sig. Alltid rätt placerad på traktorn och optimal 

markfrigång. 

 Dubbellagrad vändaxel på SERVO 45 S som tillval, standardmässigt 

på 6-skärigt utförande.

Vridaxel 

 SERVO 45 M Ø 150 mm

 Vändkroppen i seghärdat gjutstål är inte sammansvetsad med 

vändaxeln. Slanggenomföringen i röraxeln förhindrar nötning på 

slangarna vid vändningarna. 

 De massiva, koniska rullagren är ordentligt skyddade mot 

föroreningar och låsta med en justerbar kronmutter. 

 Lutningsinställning via två spindlar.

Tre toppstångspositioner

 Varav ett avlångt hål för snabbare isättning och lyftarmsreglering. Det 

kraftiga toppstångsfästet är seghärdat och garanterar att 

toppstångsbulten sitter stadigt.

Åsben 

 Åsbensbågarna av seghärdat stål är kraftigt dimensionerade och 

klarar höga belastningar. Bågarna omsluter ramröret med en stor 

anliggningsyta för optimal överföring av krafterna till ramarna.
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SERVO 45 M och SERVO 45 S

TRACTION CONTROL möjliggör överföring av vikt från plogen till 

traktorn för burna SERVO 45 M- och 45 S-plogar. 

Tack vare den perfekta anpassningen av dragkraft och 

bakaxelbelastning kan slirningen reduceras. Därmed är ett optimalt 

utnyttjande av traktorn möjligt. Det sparar bränsle och skonar marken. 

Förspänningstrycket kan ställas in från traktorn. Till och med på 

vändtegen förblir trycket oförändrat.

Universität für Bodenkultur (BOKU) i Wien i Österrike har testat systemet 

TRACTION CONTROL och bevisat dess positiva effekt. 

Med kraftinledning via systemet TRACTION CONTROL belastas 

bakhjulen permanent med vikt från plogen.

 Slirning och därmed skadlig, kladdig jord på bakhjulen undviks.

 Upp till 50 % mindre slirning

 Bränslebesparing tack vare effektivare kraftöverföring

TRACTION  

CONTROL
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Skonsamt för marken och lägre bränsleförbrukning

Plogen körs med toppstången i det avlånga hålet och all frihet som 

plogen behöver för arbetet bibehålls. Möjlighet att utjämna ojämn 

terräng. Plogen håller det inställda djupet.

 På fem- eller sexskäriga plogar i tillverkningsserien 45 M

 På fem- eller sexskäriga plogar i tillverkningsserien 45 S

 Komprimerad jord luckras aldrig verksamt genom en ständig styrning 

av den elektroniska regleringen av lyftanordningen! Orsaken är att 

den elektroniska regleringen av lyftanordningen lyfter plogen.

 Sammanfattning: Dragkraftsreglering i kombination med TRACTION 

CONTROL luckrar upp varje komprimering.

 Upp till 2,1 liter lägre bränsleförbrukning per hektar

Undersökning av bränsleförbrukningen och traktorns slirningsbeteende via påverkan från TRACTION CONTROL

SERVO 45 S: Prestanda och förbrukningsdata på mellantunga jordar, arbetsbredd 2,60 m, arbetsdjup 25 cm

Körstrategi Utan TRACTION CONTROL Med TRACTION CONTROL Effektivitet

Effekt 1,94 ha/tim 2,07 ha/tim + 0,13 ha/tim

Dieselförbrukning 20,5 l/ha 18,4 l/ha - 2,1 l/ha

Dieselförbrukning 39,7 l/tim 38,0 l/tim - 1,7 l/tim

Slirning 4,8 % 3,3 % - 1,5 %

Markus Schüller och Gerhard Moitzi, Institut für Landtechnik, Universität für Bodenkultur, Wien 

Helmut Wagentristl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur, Wien
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PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta möjliga 

funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. Beständig prestanda är 

något som vi på PÖTTINGER kräver av oss själva.

CLASSIC 

CLASSIC är den klassiska reserv- och slitdelslinjen. 

PÖTTINGERS CLASSIC-plogkroppar uppkolas för att klara det ytslitage 

som uppstår optimalt. Uppkolningsförfarandet ger mer än 20 % bättre 

hållbarhet jämfört med vanligt 3-skiktsstål. Uppkolningen sker på båda 

sidor hos PÖTTINGER. 

Då blir stålet hårdare och motståndskraftigare på utsidan, så att 

delarnas slitmotstånd förbättras avsevärt. Kärnan i stålet förblir 

emellertid elastisk. Därför undviks brott och sprickor vid senare 

belastningar. Därmed klarar slitdelarna belastningarna. Beständig 

prestanda är PÖTTINGERS anspråk. Därför sätter vi en ny standard. 

DURASTAR – håller vad som utlovas

För användningssituationer med höga krav

PÖTTINGER plogkroppar

Våra massiva DURASTAR-typer 46 Wc, 27 Wc, 36 UWc och 39 UWc är 

härdade i standardutförandet. Därmed arbetar de ekonomiskt och de 

slösar inte bort din värdefulla tid med byte av reservdelar.

Originaldelar



+
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Vändbara DURASTAR-spetsar

Bepansringen med wolframkarbid på undersidan av DURASTAR-

plogspetsarna minskar slitaget, ökar prestandan och svarar därmed för 

betydligt längre bytesintervaller. Tack vare spetsarnas vändbarhet kan 

båda spetssidorna användas, vilket leder till en optimal användning av 

slitmaterialet och därmed till en förlängning av livslängden. De 

bepansrade, vändbara DURASTAR-spetsarna svarar därför för en cirka 

50 % längre livslängd.

DURASTAR-näbbskär

Precis som plogskären tillverkas även näbbskären av härdat borstål. 

Materialtjockleken 11 mm ger en ökad livslängd. De genomgående 

näbbskären med kraftiga slitspetsar ger en säker neddragning och de är 

mycket lämpliga för stenig jord och ytplöjning.

En överblick över dina fördelar

 Lättdragen till förmån för hög körhastighet och lägre 

bränsleförbrukning

 Optimal vid steniga och kladdiga jordar

 Idealisk för ytplöjning

 Bättre jordavrinning reducerar fastsättningen av jord.

 Utvecklad och tillverkad av PÖTTINGER
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Plogkroppar för alla jordar

SERVO-teknik

DURASTAR 

Genomhärdade och uppkolade

Genomhärdad betyder konstant hårdhet över hela plåttjockleken. 

Uppkolad: Mittkärnan som bärmaterial är elastisk.

Beprövade, genomhärdade plogkroppar garanterar solida arbetsresultat 

på konstanta jordar (fruktbara lågslätter, svartjordar med flera).

Plogkropparna med en särskild uppkolning övertygar genom ett 

superhårt ytterskikt på 2,3 mm på båda sidorna och en elastisk kärna. 

Den här kombinationen säkerställer en optimal jordbearbetning med 

dåligt rinnbeteende och växlande struktur.

 Ökad livslängd i jämförelse med treskiktsplåtar.

 Bättre jordavrinning reducerar fastsättningen av jord.

 Utvecklad och tillverkad av PÖTTINGER

 DURASTAR-plogkroppsformerna 27 Wc, 46 Wc, 36 UWc och 39 

UWc

Plogkropp i massiv plåt 

8 mm, härdat, finkornigt stål, extremt slitstarkt

Spaltad DURASTAR-vändskiva

12 mm tjock och härdad, extremt slitstark Strängarna löper koniskt 

bakåt, så att inga stenar kan fastna.

Bepansrade mejselspetsar med näbbskär

Som tillval finns det mejselspetsar och näbbskär med fyllnadssvetsning 

för extrem slitstyrka.
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Långdragna, böjda, massiva vändskivor

27 Wc DURASTAR (1)

Lättgående plogkropp, mycket lämplig för sluttningar. Idealisk för 

plöjning av ängsmark och för grund plöjning, bra renskärning i fårorna. 

Lämplig för höga körhastigheter.

 Arbetsbredd upp till 45 cm

 Arbetsdjup ner till 25 cm

 Plöjning av fåror upp till 48 cm

36 W (2)

Långdragen, vriden kroppsform för tunga, kladdiga jordar. Måttlig 

arbetshastighet.

 Arbetsbredd upp till 45 cm

 Arbetsdjup ner till 25 cm

 Plöjning av fåror upp till 40 cm

41 W (3)

Långdragen, vriden kroppsform för tunga, kladdiga jordar. Måttlig 

arbetshastighet.

 Arbetsbredd upp till 45 cm

 Arbetsdjup ner till 30 cm

 Plöjning av fåror upp till 45 cm
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Plogkroppar för alla jordar

SERVO-teknik

46 Wc DURASTAR (1)

Bra uppluckringsförmåga och goda egenskaper vid arbete i sluttningar, 

lättdragen i sandhaltig lera och lerjord, men även i lätta jordar. En 

plogkropp för höga arbetshastigheter utan överkastning. Bred 

renskärning i fårorna, lätt gång och mycket bra vändning av tiltan 

kännetecknar den här plogkroppen.

 Arbetsbredd upp till 54 cm

 Arbetsdjup ner till 35 cm

 Plöjning av fåror upp till 53 cm 

Universalplogkropp

36 UWc DURASTAR (2)

Universalplogkropp med mycket god renskärning i fårorna och utmärkt 

uppluckring vid normal arbetshastighet. Bra renskärning i fårorna vid 

stora mängder skörderester. En lättgående plogkropp, lämplig för i stort 

sett alla jordar.

 Arbetsbredd upp till 50 cm

 Arbetsdjup ner till 30 cm

 Plöjning av fåror upp till 48 cm

39 UWc DURASTAR (3)

Stor universalplogkropp med mycket god renskärning i fårorna och 

utmärkt uppluckring vid normal arbetshastighet. Bra renskärning i 

fårorna vid stora mängder skörderester. En lättgående plogkropp, 

lämplig för i stort sett alla jordar.

 Arbetsbredd upp till 54 cm

 Arbetsdjup ner till 35 cm

 Plöjning av fåror upp till 50 cm
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Spaltad vändskiva

35 WSS DURASTAR (4)

Spaltad vändskiva med utmärkt vändegenskap, speciellt för torvhaltiga, 

medeltunga och klibbiga jordar. Särskilt bred renskärning i fårorna och 

utmärkt uppluckring.

 Arbetsbredd upp till 54 cm

 Arbetsdjup ner till 35 cm

 Plöjning av fåror upp till 53 cm

38 WWS DURASTAR (5)

Lättgående, utmärkt uppluckrande, spaltad vändskiva med spiralform för 

medeltunga till tunga jordar (sandhaltig lera, lerjord). Bra renskärning i 

fårorna, idealisk för breda däck.

 Arbetsbredd upp till 54 cm

 Arbetsdjup ner till 30 cm

 Plöjning av fåror upp till 50 cm

Plogkropp i plast 

50 RW (6)

Tillverkad i robalon S, tjocklek 15 mm, skärkant i metall, geometrin och 

plogkroppskanten samma som 46 W-plogkroppen. 

Långdragen, spiralformad och hög plogkropp i plast för mark med låg 

egenstabilisering. Bred renskärning i fårorna. Jordmaterialet rinner lätt 

undan. Ska användas enbart tillsammans med näbbskär. Inte lämplig på 

stenig mark. 

 Arbetsbredd upp till 54 cm

 Arbetsdjup ner till 35 cm

 Plöjning av fåror upp till 53 cm
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Beständig – tillförlitlig – högkvalitativ

SERVO-teknik

Beprövad plogkroppskonstruktion

Plogkroppskant

Plogkroppskanten är seghärdad och ger därmed högsta stabilitet och 

pålitlighet. Mejslarna sitter på en smidd, tillplattad del, vilket ger en 

exakt och varaktig sammanbindning.

Inställning av lutningen (1)

En excenter möjliggör inställning av plogkropparnas lutning. För en 

säker isättning, även i extremt hårda och torra jordar.

Stora landsidor ger en säker styrning av plogen (2).

Landsidorna är vändbara i fyra lägen, vilket ger ett fullt utnyttjande av 

materialet. En aggregatskonande plåt på den sista plogkroppen 

Vändbara DURASTAR-spetsar är standard

Fyllnadssvetsade, mejselformade spetsar. Spetsarna är vändbara, vilket 

minskar slitagekostnaderna. Mejslarna är tillverkade av härdat borstål 

och garanterar en bra isättning av plogen i alla jordmåner. 

Plogskär

Alla plogskär är tillverkade i härdat borstål. Ökningen av slitzonen 

innebär att bytesintervallerna förlängs med upp till 50 %. De 11 mm 

tjocka plogskären har en sammanlagd bredd på 150 mm.

Avfasningen framåt främjar en bra jordsökning och ger en självslipande 

effekt.
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Bröst (3)

Bröst i massivt, 8 mm, genomhärdat, finkornigt stål i den del, där slitaget 

är som störst. De kan bytas ut snabbt och kostnadseffektivt. 

Genomgående näbbskär (4)

med kraftiga slitspetsar. Ett stort undergrepp garanterar en säker 

isättning. Mycket lämplig för stenig jord och ytplöjning. 

Det finns bepansrade DURASTAR-näbbskär med integrerad spets som 

tillval.

Knivskär (5)

Påsvetsade knivar på skären ger en bättre uppluckring, eftersom tiltan 

delas i mitten.

Fårbreddare för breda däck (6)

Det finns fårbreddare för alla plogmodeller och plogkroppsformer som 

tillval. De måste användas utan skivrist.
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För en ren yta och en ren fåra

SERVO-teknik

Ett rent snitt från skivristen garanterar en exakt vändning av 

tiltan och renskärning i fårorna. 

Ristformer 

Ställbar konsol

En konsol för standard- och PLUS-plogar. Inställningen i djupled görs via 

kuggsegment.

 När hållaren har ställts framåt, befinner sig skivristen framför 

förplogen. Det ger ett stort, fritt utrymme för stora mängder 

skörderester och organisk massa.

 När hållaren har skruvats fast bakåt, ligger skivristen tätt mot 

förplogen för jordar som rinner tillbaka en aning i fårorna och vid 

ytplöjning.

Slät eller tandad skivrist (1)

 Diameter 500 eller 590 mm med goda självrengöringsegenskaper. 

 Hög stabilitet genom stjärnformiga presspassningar.

 Särskilt stort avstånd mellan lagren för längsta möjliga livslängd.

 Tandad skivrist, god medlöparegenskap vid stora mängder organisk 

massa. 

Fjädrad skivrist (2)

För SERVO NOVA-plogar med överlastsäkring erbjuds fjädrade skivristar.

Skumrist (3)

Skumristen är ett billigare alternativ till skivristen vid användning från 22 

cm arbetsdjup. 



V1 V2 V3

V4 V5
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Lämpliga förplogsformer säkerställer en plöjning utan växtrester 

på jordytan. 

Ställbar förplog utan verktyg

Samma skaft för alla förplogar med djupinställning i flera steg utan 

verktyg. Avståndet till plogkroppen är ställbart på en hålskiva. Säkringen 

av förplogarna sker med hjälp av brytbultar.

V1 universalförplog 

 Lämplig för alla förplogsarbeten och majshalm

V2 majsförplog 

 För stora mängder organisk massa, vall och stora arbetsdjup

V3 universalförplog 

 Lämplig för alla förplogsarbeten vid grunt arbetsdjup

V4 RW gödningsförplog i plast 

 För lätta, inte leriga eller mycket klibbiga jordar

V5 majsförplog 

 Stor, hög förplog för inarbetning av stora mängder skörderester, 

lämplig för mycket djup plöjning

Skumvingar (1)

Alternativet för grund jordbearbetning och stenig jord.

Glidhuvud (2)

Glidhuvudet förbättrar dels plöjningen vid stora mängder organisk massa 

och dels skyddar det åsen.
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Pivåhjul för bra styrning

SERVO-teknik

Pendelpivåhjul

Pivåhjulet svänger vid vändningen. En bult för det till rätt position vid 

starten. Djupinställning via en spindel. Hjulposition möjlig från 4-skärig 

på den näst sista och sista plogkroppen.

 Pendelpivåhjul i stål, odämpat

 Pendelpivåhjul, med luftdäck, odämpat

 Pendelpivåhjul, med luftdäck, hydrauliskt dämpat, ändringsbart till 

transporthjul, placerat vid den sista plogkroppen

Dubbelt pivåhjul

Hjulposition möjlig från 4-skärig på den näst sista och sista plogkroppen. 

Hållaren, som kan flyttas framåt för kantplöjning, sitter särskilt nära 

plogkroppen. Hjulen är steglöst ställbara separat via spindlar. 

 Dubbelt pivåhjul i stål

 Dubbelt pivåhjul med luftdäck

 Dubbelt pivåhjul med luftdäck, hydrauliskt justerbart

Steglös, hydraulisk djupinställning, en dubbelverkande ventil behövs 

Transportpendelhjul, med luftdäck

Ger plogen den bästa styrningen och optimala köregenskaper på 

landsväg. Transportposition genom att hjulelementet svänger och bulten 

flyttas. Transportfunktionen går att komplettera.

 Transportpendelhjul bak

 Framdragna transportpendelhjul, idealiskt vid kantplöjning från 

5-skärigt

Pendelpivåhjulet är hydrauliskt dämpat och svänger därför ryckfritt neråt. 

Med några få handgrepp ställs hjulet om till transporthjul.

 Framdragna transportpendelhjul, hydrauliskt justerbara

 Steglös, hydraulisk djupinställning, en dubbelverkande ventil behövs
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SERVO-pivåhjul 25 35 35 S 45 M 45 S Vikt

Pivåhjulskonsol bak och fram

från fyraskärig

Pendelpivåhjul i stål

505 x 185 mm
– – 55 kg

Pendelpivåhjul med luftdäck

579 x 264 mm (23 x 10,5-12)
– – 62 kg

Pendelpivåhjul med luftdäck

660 x 305 mm (26 x 12-12)
– – – 65 kg

Pendelpivåhjul bak med luftdäck

579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt dämpat
– – – – 125 kg

Dubbelt pivåhjul i stål

505 x 185 mm
88 kg

Dubbelt pivåhjul med luftdäck

579 x 264 mm (23 x 10,5-12)
90 kg

Dubbelt pivåhjul med luftdäck

660 x 305 mm (26 x 12-12)
98 kg

Dubbelt pivåhjul med luftdäck

579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt justerbart
– 110 kg

Dubbelt pivåhjul med luftdäck

660 x 305 mm (26 x 12-12), hydrauliskt justerbart
– 118 kg

Transportpendelhjul bak

579 x 264 mm (23 x 10,5-12), hydrauliskt dämpat
– – – 125 kg

Transportpendelhjul bak

755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt dämpat
– – – 130 kg

Transportpendelhjul framdraget, från femskärig

755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt dämpat
– 180 kg

Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig)

755 x 270 mm (260/70 x 15,3), hydrauliskt justerbart
– 195 kg

Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig)

780 x 340 mm (340/50 x 16)
– 203 kg

Transportpendelhjul bak och framdraget (från femskärig)

780 x 340 mm (340/50 x 16), hydrauliskt justerbart
– 218 kg

 = som tillval
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Tekniska data
Skär  Vändaxel Plogkroppsavstånd Ramhöjd Ramrör dimension Grundvikt utan extra 

verktyg

SERVO 25

2 95 / 102 cm

80 / 74 cm 100 x 100 x 10 mm

630 kg

3 Kat. 2 / Weite 2 85 / 95 / 102 cm 845 kg

3 + 1 85 / 95 / 102 cm 995 kg

SERVO 25 NOVA

2 95 / 102 cm

80 / 74 cm 100 x 100 x 10 mm

740 kg

3 Kat. 2 / Weite 2 85 / 95 / 102 cm 1020 kg

3 + 1 Kat. 3 / Weite 2 85 / 95 cm 1230 kg

Skär  Vändaxel Plogkroppsavstånd Ramhöjd Ramrör dimension Grundvikt utan extra 

verktyg

SERVO 35 

3 Kat. 2 / Weite 2 95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x 10 mm

955 kg

3+1 / 4 Kat. 3 / Weite 2 95 / 102 cm 1180 kg

4 + 1 Kat. 3 / Weite 2 95 cm 1255 kg

SERVO 35 NOVA
3 Kat. 2 / Weite 2 95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x 10 mm
1055 kg

4 Kat. 3 / Weite 2 88 / 95 / 102 cm 1388 kg

SERVO 35 PLUS
3 Kat. 2 / Weite 2

95 / 102 cm 80 cm 120 x 120 x 10 mm
1030 kg

3 + 1 / 4 Kat. 3 / Weite 2 1245 kg

SERVO 35 PLUS NOVA
3 Kat. 2 / Weite 2 95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x 10 mm
1195 kg

4 Kat. 3 / Weite 2 88 / 95 / 102 cm 1515 kg

Skär  Vändaxel Plogkroppsavstånd Ramhöjd Ramrör dimension Grundvikt utan extra 

verktyg

SERVO 35 S

4 Kat. 3 / Weite 2 95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x 10 mm

1215 kg

4 + 1 / 5 Kat. 3 / Weite 2 95 / 102 cm 1390 kg

5 + 1 Kat. 3 / Weite 3 95 cm 1675 kg

SERVO 35 S NOVA
4

Kat. 3 / Weite 2
88 / 95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x10 mm
1485 kg

4 + 1 88 / 95 cm 1688 kg

SERVO 35 S PLUS
4

Kat. 3 / Weite 2
95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x 10 mm
1350 kg

4 + 1 95 / 102 cm 1585 kg

SERVO 35 S PLUS NOVA
4

Kat. 3 / Weite 2
95 / 102 cm

80 cm 120 x 120 x10 mm
1615 kg

4 + 1 / 5 95 cm 1815 kg

Skär  Vändaxel Plogkroppsavstånd Ramhöjd Ramrör dimension Grundvikt utan extra 

verktyg

4 Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm 1550 kg

SERVO 45 M 4 + 1 / 5 Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm
80 / 90 cm 140 x 140 x 10 mm

1400 kg

5 + 1 Kat. 3 / Weite 3 95 cm 1910 kg

SERVO 45 M NOVA
4

Kat. 3 / Weite 3
95 / 102 cm

80 cm 140 x 140 x 10 mm
1620 kg

4 + 1 / 5 95 cm 1895 kg

4 Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm 1520 kg

SERVO 45 M PLUS 4 + 1 / 5 Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm 80 / 90 cm 140 x 140 x10 mm 1785 kg

5 + 1 Kat. 3 / Weite 3 95 cm 2090 kg

SERVO 45 M PLUS NOVA
4

Kat. 3 / Weite 3
95 / 102 cm

80 cm 140 x 140 x 10 mm
1740 kg

4 + 1 / 5 95 cm 2055 kg

Skär  Vändaxel Plogkroppsavstånd Ramhöjd Ramrör dimension Grundvikt utan extra 

verktyg

SERVO 45 S

4

Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm 80 / 90 cm 140 x 140 x 10 mm

1330 kg

4 + 1 / 5 1785 kg

5 + 1 1915 kg

SERVO 45 S NOVA

4

Kat. 3 / Weite 3

95 / 102 cm

80 cm 140 x 140 x 10 mm

1495 kg

4 + 1 / 5 95 / 102 cm 1890 kg

6 95 cm 2235 kg

SERVO 45 S PLUS

3

Kat. 3 / Weite 3

115 cm

80 / 90 cm 140 x 140 x 10 mm

1160 kg

4 95 / 102 / 115 cm 1685 kg

4 + 1 / 5 95 / 102 cm 2015 kg

5 + 1 95 / 102 cm 2260 kg

SERVO 45 S PLUS NOVA

4

Kat. 3 / Weite 3 95 / 102 cm 80 cm 140 x 140 x 10 mm

1880 kg

4 + 1 / 5 2130 kg

6 2605 kg
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Utrustningar

Svängarmen – en central komponent

Den koniska formen med bred infästning på vändkroppen medför att 

höga belastningsmoment klaras av.

Bultarna i de insmorda lagringarna är låsta mot vridning. Utbytbara 

bussningar i vändkroppen och lagerbocken garanterar en lång livslängd 

för plogen.

Ramsvängning på standardplogar

Vid stora tiltbredder och plogkroppsavstånd och vid en för låg 

markfrigång svängs ramen in hydrauliskt vid vändningen. 

Plogen är smal vid landsvägstransporter och parkering. 

Inställningscylindern har ett låsblock, varför slangarna är utan tryck 

under plöjningen.

Plöjning med tiltpackare

 Tiltpackaren fångas upp av en stor fångmun. Frånkopplingen sker 

hydrauliskt före varje vändning. 

 Kopplingspositionen är ställbar i fem lägen för anpassning till de olika 

arbetsbredderna. En dragfjäder svänger tiltpackararmen till den 

inställda fångpositionen efter frånkopplingen. 

 På SERVO PLUS-plogar bibehålls kopplingspositionen exakt via en 

kedja, även vid ändring av tiltbredd.

 Vid landsvägstransporter kan tiltpackararmen låsas innanför 

traktorbredden.

 Hela tiltpackararmen går snabbt och enkelt att ta av.
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Vändaxel kategori 2 Vändaxel kategori 3 Vändaxel 

Dubbellagrad

Styraxel kategori 2

Vikt 4 kg 50 kg 83 kg

SERVO 25 –

SERVO 35 – –

SERVO 35 S – –

SERVO 45 M – – –

SERVO 45 S – –

TRACTION CONTROL Raminsvängningscylinder SERVO PLUS minnescylinder

Vikt 30 kg 45 kg 9 kg

SERVO 25 – – –

SERVO 35 –

SERVO 35 S –

SERVO 45 M –

SERVO 45 S

Hydraulisk svängarm 

för tiltpackare

Alvluckrare Varningsskyltar och belysning

Vikt 95 kg Par 26 kg 30 kg

SERVO 25

SERVO 35

SERVO 35 S

SERVO 45 M

SERVO 45 S

 = standard,  = som tillval



Din maskin finns nu online.

All information om din maskin

enkelt – alltid – överallt

Skanna in den QR-kod som finns på typskylten med din smarttelefon 

eller surfplatta alternativt ange ditt maskinnummer på www.poettinger.

at/poetpro. Då får du direkt en mängd information om din maskin.

 Bruksanvisningar

 Information om utrustning

 Broschyrer

 Foton och videofilmer

PÖTTINGERS reservdelsservice

 Ett väl utbyggt nätverk med distributions- och servicepartner över 

hela världen.

 Reserv- och slitdelar kan beställas under årtionden.

 PÖTTINGERS originaldelar kan beställas online dygnet runt.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Österrike 

Tel 0043-7248-600-0

info@poettinger.at

www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Frederiksholms Kanal 20, st 

1220 København K

Telefon: +46 7063 83133
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