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Bedrijf met traditie en ontwikkeling

PÖTTINGER Grieskirchen (ΑT)

Succesvoller met PÖTTINGER
Dit motto is onze belofte aan onze klanten. Dankzij de uitstekende arbeidsresultaten van onze machines en onze
uitmuntende prestaties bent u als klant gegarandeerd succesvoller. Het is ons doel u werk uit handen te nemen en
duurzaam onderhoud te leveren.
Als familiebedrijf met een lange traditie hebben wij zeer veel internationale ervaring. Daardoor beschikken wij over een ruim
aanbod waarmee we voor alle levens- en arbeidsomstandigheden het juiste product in huis hebben. Ons productaanbod is
even divers als de behoeften van onze klanten:
Met onze claim "de beste grond" te realiseren, hebben we intelligente systemen en machines ontwikkeld voor
grondbewerking en zaaitechniek.
Economisch succes hangt nauw samen met "goed voer". De perfect op elkaar afgestemde apparaten voor graslandoogst
leveren hier een waardevolle bijdrage aan.
Met het PÖTTINGER-PROGRAMMA voor grond, zaad en grasland voorzien we ook in uw behoeften.

Jörg Lechner
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PÖTTINGER

PÖTTINGER Vodňany (CZ)

PÖTTINGER Bernburg (DE)

4PQSWHSLU\P[KLNLZJOPLKLUPZ]HUOL[ILKYPQM
1871

Het bedrĳf wordt opgericht door Franz Pöttinger in Grieskirchen (Oostenrijk) - graslandtechniek.

1941

Uitbreiding van de productiecapaciteit door overname van de ijzergieterij van Grieskirchen.

1960

Bouw van de nieuwe fabriek in Grieskirchen (Oostenrijk), de huidige hoofdvestiging.

1975

Het bedrijf gaat zich dankzij de overname van de Beierse ploegfabriek in Landsberg / Lech (Duitsland)
bezig houden met grondbewerking.

2001

Overname van de fabriek voor zaaitechniek in Bernburg (Duitsland).

2007

Oprichting van de fabriek in Vodnany (Tsjechië) als expertisecentrum voor grondbewerking.

2017

Het logistiek centrum voor reserveonderdelen in Taufkirchen/Tr. (Oostenrijk) wordt geopend.

2018

Opening van het nieuwe centrum voor montage en logistiek in Grieskirchen (Oostenrijk).
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De beste grond

De grond vormt de basis van de land- en bosbouw en behoort tot de belangrijkste slechts beperkt vermenigvuldigbare
hulpbronnen ter wereld. De grond is cruciaal voor ons bestaan. Hij levert immers alle levensmiddelen en voedermiddelen die
we nodig hebben. Alleen met een gezonde bodem kunt u uw oogst optimaliseren.

Ploegen –
perfecte injectie

Cultivatoren –
de bodem ventileren

Door de bewerking met de ploeg
wordt uw akkeroppervlak schoon en
reststofvrij. Door de draaibeweging
worden tegelijkertijd meststoffen,
oogstresten en begroeiing
opgenomen. Het omploegen van de
akker draagt bij aan het bestrijden van
onkruid, ongedierte en ziektes.

De vermenging van oogstresten en
aarde, net onder het oppervlak,
verhoogt de vruchtbaarheid van de
bodem en beschermt tegen erosie. De
capillaire werking wordt door de
cultivator onderbroken en de
vochtigheid blijft behouden. Onze
SYNKRO-cultivator is beschikbaar met
twee of drie balken. Door de vele
volgrollen ontstaat tevens een ideaal
kiembed voor uitgevallen graankorrels
en onkruidzaden.
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Schijveneggen –
de bodem weer tot leven
brengen
De TERRADISC-korteschijveneggen
werden voor het onderwerken van
stoppelvelden en voor de algemene
zaaibedbereiding ontwikkeld. De
compacte bouw evenals de agressieve
stand van de schijven zorgen voor een
perfecte intrek en een goede menging
van de oogstresten.

PÖTTINGER Grondbewerking en zaaitechniek

Rotorkopeggen –
de bodem voorbereiden
Beste kruimeling, goede doormenging
en egalisatie vormen de basis voor een
geslaagde uitzaai. De combinatie van
rotorkopeg en zaaimachine is een
krachtig en economisch duo voor
perfect zaaien. PÖTTINGER biedt u
voor elke bodem en elke
bedrijfsgrootte een passende
oplossing.

Mechanische zaaimachine
– gelijkmatige afleg van
zaaigoed
Onze zaaimachines overtuigen door
maximale functionaliteit,
betrouwbaarheid en capaciteit.
Unieke doseersystemen, gelijkmatige
afleg van zaaigoed en gemakkelijke
bediening behoren tot de
handelsmerken van onze mechanische
zaaimachines.

Korte combinaties –
fijnverkruimeld zaaibed

Pneumatische zaaimachine –
precies werken

Onze korte combinaties FOX zijn met
cultivatortanden en FOX D met
schijven verkrijgbaar. Met onze korte
combinaties profiteert u van een
gemakkelijk te trekken en
brandstofbesparende
zaaibedbereiding. In combinatie met
een PÖTTINGER-zaaimachine wordt
het stel een voordelige combinatie.

Onze pneumatische
zaaimachinegeneratie voor granen en
maïs (enkelkorrelige zaaiing). Het
unieke AEROSEMzaaimachineconcept combineert het
zaaien van gewassen en maïs. De
exact werkende, universele dosering
en de perfecte schaarsystemen
garanderen dat het zaad nauwkeurig
wordt afgelegd.

Mulchzaaimachines –
perfect zaaien
Ons TERRASEM-mulchzaaiconcept
verenigt grondbewerking, verdichting
en zaaien in één machine. De
effectieve schijveneg, de low
disturbance WAVE DISC, de unieke
bandenrol en de perfecte kouter
zorgen stuk voor stuk voor een
optimaal arbeidsresultaat.
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Perfect Onderwerken

De robuuste en doordachte constructie van de PÖTTINGER-ploegen zorgt voor een optimale krachtverdeling en stabiliteit
van het frame. Het unieke PÖTTINGER-instelcentrum maakt een eenvoudige en optimale aanpassing aan alle
bodemsoorten en omstandigheden mogelijk.

Eenvoudig instelbaar

NONSTOP-steenbeveiliging

Met de SERVOMATIC-insteltechnologie kunt u de ploeg
snel en gemakkelijk aan de tractor- en
grondomstandigheden aanpassen.
 Eenvoudige en goed doordachte ploegaanpassing.
 Tijdbesparende en flexibele bevestiging aan moderne
tractorafmetingen.
 Voor een perfect arbeidsresultaat.

 Geen uit- of lostrekken van grote stenen. Zo wordt de
ploeg ontzien.
 Bij het intrekken neemt de druk evenredig toe – voor een
betrouwbaar intrekken op zware, droge grond.
 Het uitbreekmoment kan snel en gemakkelijk (afleesbaar
op de manometer op de aanbouwbok) worden
ingesteld.
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Ploegen

Zo bespaart u brandstof
TRACTION CONTROL als optie bij SERVO 45 S /45 M en
6.50 maakt een gerichte belasting mogelijk op de achteras
van de trekker. Door de perfecte afstemming van trekkracht
en achterasbelasting kan de slip gereduceerd worden.
Daardoor is een optimale vermogensoverdracht van de
tractor mogelijk. Dit bespaart tot 2 l/ ha aan brandstof en
ontziet de bodem.

6UKLYaVLRUHHYKLPU]SVLK]HU;9(*;065*65;963VWOL[IYHUKZ[VM]LYIY\PRLUZSPW]HUKL[YHJ[VY
Vermogens- en verbruiksgegevens op middelzware grond, werkbreedte 2,60 m, werkdiepte 25 cm
Rijstrategie

zonder TRACTION CONTROL

met TRACTION CONTROL

Efficiëntie

Vermogen

1,94 ha/h

2,07 ha/h

+ 0,13 ha/h

Brandstofverbruik

20,5 l/ha

18,4 l/ha

- 2,1 l/ha

Brandstofverbruik

39,7 l/h

38,0 l/h

- 1,7 l/h

Slip

4,8%

3,3%

- 1,5%

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Inst. f. Landtechnik, Universität für Bodenkultur Wien
Helmut Wagentristl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur Wien
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Perfecte injectie

1330

mm

/ 2 20

0 mm

Lange levensduur

Voor gebruik onder alle omstandigheden

 Hoogste vastheid van de kokerbalk op de plaats van het
hoogste buigmoment.
 De binnenversterking verhoogt de buigweerstand met
maximaal 25 %.
 Uitstekende krachtverdeling en stabiliteit door
doorlopende hoofdframeversteviging.

 Risters zijn van gehard fijnkorrelige boorstaal.
 De slĳtkant is vervangbaar.
 Kunststof ploegristers voor bodems met geringe eigen
stabiliteit.
 Wij hebben voor elk type bodem de juiste ploegrister
voor een veilige intrekking.

Modeloverzicht ploegen
SERVO-aanbouwploegen met getrapte snijbreedten
N
IE
U
W

SERVO 25

De doorlopende kokerbalk is in ploegen uit de SERVO-series 35 tot 45 S van
binnen met twee aanschroefprofielen (sterke ruggengraat) verstevigd. De sterke
wand van de kokerbalk garandeert een robuuste bevestiging van ploegelementen
en hulpstukken.

Kouter

9PZ[LYHMZ[HUK
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2/3/4

85 / 95 / 102 cm

88 kW / 120 pk

SERVO 35

3/4/5

95 / 102 cm

103 kW / 140 pk

SERVO 35 S

4/5/6

95 / 102 cm

125 kW / 170 pk

4/5/6

95 / 102 cm

176 kW / 240 PS

SERVO 45 S

SERVO 45 M

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 pk

SERVO 6.50

6/7/8/9

102 cm

265 kW / 360 pk
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NIEUW

Ploegen
SERVO NOVA –
aanbouwploegen met hydraulische steenbeveiliging
Een overbelastingsbeveiliging met instelbare uitbreekkracht beschermt de ploeg
tegen beschadigingen. De uitbreekkracht neemt met toenemende uitwĳkhoogte
af. Zo wordt de ploeg ontzien. Bij het intrekken neemt de druk continu toe.

SERVO 25 NOVA

Kouter

9PZ[LYHMZ[HUK
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2/3/4

85 / 95 / 102 cm

88 kW / 120 pk

SERVO 35 NOVA

3/4

88 / 95 / 102 cm

103 kW / 140 pk

SERVO 35 S NOVA

4/5

88 / 95 / 102 cm

125 kW / 170 pk

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 240 PS

SERVO 45 S NOVA

SERVO 45 M NOVA

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 pk

SERVO 6.50 NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW / 360 pk

NIEUW

SERVO PLUS – aanbouwploegen met hydraulische
snijbreedteverstelling
Onze SERVO PLUS-modellen passen zich individueel aan alle grondsoorten en
omstandigheden aan. Snijbreedte van het eerste ploeglichaam, trekpunt en extra
werktuigen veranderen automatisch mee van plaats.

Kouter

9PZ[LYHMZ[HUK
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SERVO 35 PLUS

3/4

95 / 102 cm

103 kW / 140 pk

SERVO 35 S PLUS

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 170 pk

4/5/6

95 / 102 / 115 cm

125 kW / 240 PS

SERVO 45 S PLUS

SERVO 45 M PLUS

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 pk

SERVO 6.50 PLUS

6/7/8/9

102 cm

265 kW / 360 pk

NIEUW

SERVO PLUS NOVA – Het hydraulische multitalent
Ploegen met hydraulische snijbreedteverstelling en hydraulische steenbeveiliging
bieden u optimale veiligheid en flexibiliteit.

Kouter

9PZ[LYHMZ[HUK
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SERVO 35 PLUS NOVA

3/4

88 / 95 / 102 cm

103 kW / 140 pk

SERVO 35 S PLUS NOVA

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 170 pk

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 240 PS

SERVO 45 M PLUS NOVA

NIEUW

SERVO 45 S PLUS NOVA

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 pk

SERVO 6.50 PLUS NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW / 360 pk
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De bodem ventileren

De PÖTTINGER SYNKRO-cultivatoren werden voor het onderwerken van stoppelvelden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling is
vooral gelet op een lichte trekkracht en een laag benodigd vermogen.

Onverslaanbaar op alle ondergronden

Instellen zonder uit te stappen

SYNKRO's uit de 1030-serie zijn met de spits-/
vleugelschaarcombinatie uitgerust. De korte afstand van
27 cm tussen de tanden zorgt ervoor dat het oogstafval er
goed wordt ondergewerkt. De ideale voorwaarde voor
mulchzaad.
Voor een diepere bodembewerking kan uit een smalschaar
met snelwisselsysteem, dubbelhart- of beitelschaar gekozen
worden.

De hydraulische diepteaanpassing (optioneel) zorgt voor
een flexibele instelling bij verschillende toepassingen en
bodemsamenstellingen. De hydraulische voelerwielinstelling
van de voelerwielen voor T-modellen is beschikbaar. Een
gemakkelijke en snelle bediening – comfortabel vanaf de
tractorstoel.
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Cultivatoren

NONSTOP-steenbeveiliging
Bij SYNKRO NOVA garandeerden geveerde tanden voor
"NONSTOP-cultivatorwerkzaamheden" op steenachtige
bodems.
 De gekartelde holle schijven zijn eveneens geveerd.
 De uitbreekkracht van 550 kg neemt bij toenemende
hoogte af - geen omwoelen of lostrekken van grote
stenen.

zonder hardmetalen
punt

 Twee tandposities voor het veilig intrekken onder harde
omstandigheden.
 Extra mechanische beveiliging beschermt tegen
breukschade.
 Harde laag ook tegen stenen bestand.

met hardmetalen
punt

Langere standtijden
 Hoogwaardig basismateriaal en hard metaal voor de
punten.
 Aanzienlijk langere levensduur en weerstand tegen
breken voor een betrouwbare werking.
 Levensduur wordt tot zes keer verlengd – daardoor
worden tijd en kosten bespaard.
 Betere intrekking, minder trekkracht vereist door
scherpe randen.
 Optimaal losmaken en doormenging van de bodem.
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De bodem ventileren
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Cultivatoren
SYNKRO-aanbouwcultivator met twee balken
PÖTTINGER SYNKRO-cultivatoren werden voor het onderwerken van
stoppelvelden ontwikkeld. De compacte serie met twee balken werkt met een
lichte trekweerstand bij een gering energieverbruik. De framehoogte van 80 cm
garandeert storingsvrij werken.

Werkbreedte

;HUKLU

(MZ[HUK[\ZZLU[HUKLU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

SYNKRO 2520 / 2520 NOVA

2,5 m

6

42,5 cm

51 kW / 70 pk

SYNKRO 3020 / 3020 NOVA

3,0 m

7

42 cm

66 kW / 90 pk

SYNKRO 4020 K /4020 K NOVA

4,0 m

9

44 cm

88 kW / 120 pk

SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA

5,0 m

11

45 cm

110 kW / 150 pk

SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA

6,0 m

13

46 cm

129 kW / 175 pk

SYNKRO-aanbouwcultivator met drie balken
De SYNKRO-cultivatoren met drie balken zijn zowel voor vlakke als voor diepe
bodembewerking ideaal. Via een centraal gatenpatroon kunt u de werkdiepte
snel en eenvoudig aanpassen.

Werkbreedte

;HUKLU

(MZ[HUK[\ZZLU[HUKLU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

SYNKRO 3030 / 3030 NOVA

3,0 m

11

27 cm

80 kW / 110 pk

SYNKRO 3530 / 3530 NOVA

3,5 m

12

28,5 cm

96 kW / 130 pk

SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW / 150 pk

SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW / 180 pk

SYNKRO T getrokken cultivator met drie balken
Getrokken cultivator met transportonderstel. Het gewicht op de hefinrichting
wordt verminderd waardoor de tractor wordt ontzien. Tijdens het gebruik op het
land is het transportonderstel opgehesen. Door het ophijsen oefent het extra
druk op de werktuigen uit.

Werkbreedte

;HUKLU

(MZ[HUK[\ZZLU[HUKLU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

SYNKRO 4030 T / 4030 T NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW / 150 pk

SYNKRO 5030 T / 5030 T NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW / 180 pk

SYNKRO 6030 T / 6030 T NOVA

6,0 m

22

27 cm

155 kW / 210 pk

K = opklapbaar, T = getrokken, opklapbaar
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Slimme zaaibedbereiding

Onze korte combinaties FOX en FOX D maken een lichte trekweerstand en brandstofbesparende zaaibedbereiding mogelijk.
In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine wordt het stel een voordelige combinatie.

FOX-cultivatortanden

FOX D-schijfmachine

 De FOX is met twee 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.
 Optie: Staafrollen aan de voorkant voor exacte
dieptegeleiding en verhoging van de draagkracht op
zachte, zandige grond.

 Bij de FOX D nemen de schijven de voorbewerking van
de grond over. Deze zijn gelagerd met rubber elementen
en geschikt voor het gebruik bij licht steenachtige grond.
 De schijven hebben een diameter van 410 mm en
beschikken over een onderhoudsvrije lagering.
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Korte combinatie

Met het oog op rendabiliteit

Veelzijdige inzetbaarheid

 Bij de ontwikkeling van de nieuwe korte combinaties van
PÖTTINGER werd veel aandacht geschonken aan de
compacte afmetingen en een lichte trekweerstand
 Dankzij de rollende werktuigen van de FOX D en de
veerbeugeltanden met agressiviteitsverstelling van de
FOX blijven de kosten per hectare voor de
zaaibedbereiding laag.

 In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine wordt
het duo een voordelige zaaicombinatie in de
driepuntsaanbouw.
 Alleen voor het vermengen van gewasresten in de
bodem.
 De koppeling van de zaaimachine gebeurt via de
steunrol of de HYDROLIFT.
 Kan worden gecombineerd met VITASEM-aanbouw,
VITASEM-opbouw en AEROSEM.

Bedieningscomfort

Lichte trekweerstand

 De korte aanbouwbok heeft een uitschuifbare,
beweegbare aanbouwarm in drie standen.
 Daarnaast vereenvoudigen twee topstangposities de
aanbouw en de aanpassing aan de tractor.

 Maakt het gebruik van kleinere tractoren mogelijk en
zorgt voor een brandstofbesparende en efficiënte
zaaibedbereiding.
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Mestverspreider en -injecteur
De ideale machine voor mulchzaad
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.

Beste arbeidsresultaten gegarandeerd
Het handelsmerk van onze korte FOX-combinaties, uitgerust
met cultivatortanden of schijven, is hun korte bouw. Met
deze zaaicombinatie kunnen ook hoge werksnelheden
bereikt worden. Cultivatortanden zorgen op zachte, zandige
grond voor een fijne verkruimeling. Indien ook oogstresten
ondergewerkt moeten worden, zijn de schijven van de FOX
D de juiste keuze.Mulchzaaicombinatie.

Volgrollen – de keuze is aan u
Afhankelijk van de grondsoort biedt PÖTTINGER een breed
scala volgrollen aan, voor een perfect resultaat met de
gewenste verkruimeling. Het totale aanbod aan rollen
kenmerkt zich door een perfecte afwerking en een robuuste
bouw.
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Korte combinatie
Flexibel inzetbaar bij mesttoepassingen
Doordat ze zo licht zijn, kunnen FOX 300 D / 350 D / FOX
400 D gemakkelijk op mestvaten worden aangesloten. De
mest wordt zo tegelijkertijd verdeeld en geïnjecteerd. Zo
werkt u gegarandeerd effectief en efficiënt.

Snelle en effectieve mestinjectie
 Korte FOX D-combinaties kunnen worden
gecombineerd met een mestset (firma Vogelsang).
 Mestverspreiding en -injectie in één werkstap verenigd.
 De FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D worden op het
driepunt van de mestwagen gemonteerd.
 Licht en verstoppingsvrij werken gegarandeerd.

Injecteren van mest met FOX D om verlies
van stikstof te voorkomen
 Verspreiding en injectie van mest tijdens één rit zorgt
voor besparing van tijd en kosten.
 Injecteren binnen vier uur conform de wet- en
regelgeving.
 Bescherming van de bodem door minder vaak
overrijden.
 Aanzienlijk minder verlies van voedingsstoffen.
 Lagere uitstoot van ammoniak.
 Minder stankoverlast.

>LYRLU
[YHUZWVY[IYLLK[L

Elementen
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FOX 300

3,0 m

19

15,5 cm

3 - 8 cm

55 kW / 75 pk

FOX 300 D

3,0 m

22

13 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 350 D

3,5 m

26

13 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 400 D

4,0 m

30

13 cm

3 - 8 cm

74 kW / 100 pk
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De bodem weer tot leven brengen

De TERRADISC-korteschijveneggen werden voor het onderwerken van stoppelvelden en voor de algemene
zaaibedbereiding ontwikkeld. De compacte bouw evenals de agressieve stand van de schijven zorgen voor een perfecte
intrek en een goede menging van de oogstresten.

1

Perfecte intrekking door agressieve schijfplaatsing

2

Werken zonder verstoppingen door grote tussenruimtes

3

Lange levensduur door gesmede onderdelen van edelstaal

4

Bewerkte grond – gelijkmatig grondoppervlak en veilig doorsnijden

5

Onbewerkte grond

3
1

2

4
5

Intensief doormengen
Het beproefde PÖTTINGER TWIN Arm System: twee massieve, gesmede draagarmen zijn beide op een zeer brede
klemschaal gelast. Dit heeft als gevolg dat de schijven altijd de juiste positie en instelling behouden.
Een gelijkmatig grondoppervlak wordt zowel bij vlakke als bij diepe bewerking bereikt. Gegarandeerde perfecte intrekking.
Ook bij harde, droge bodems en grote oogstresten kunt u van een intensieve doormenging op aan.

20

Schijveneg
TERRADISC – starre korteschijveneggen
De korte bouw is een belangrijk kenmerk van de PÖTTINGER schijveneggen.
Werkdieptes van 3 tot 12 cm zijn mogelijk. De verstekplaatsing van de agressief
gestelde werktuigen zorgt voor een goed doormengde mix van aarde en stro.

Werkbreedte

:JOPQ]LU

+VVYZULKLZJOPQ]LU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

TERRADISC 3001

3,0 m

24

580 mm

70 kW / 95 pk

TERRADISC 3501

3,5 m

28

580 mm

85 kW / 115 pk

TERRADISC 4001

4,0 m

32

580 mm

100 kW / 135 pk

TERRADISC K / T – opklapbare / getrokken
korteschijveneggen
TERRADISC K – met een werkbreedte van 4 tot 6 m en een verhoogde
wendbaarheid door driepuntsaanbouw. TERRADISC T-eggen worden gedragen
door een transportonderstel.

Werkbreedte

:JOPQ]LU

+VVYZULKLZJOPQ]LU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

TERRADISC 4001 K / T

4,0 m

32

580 mm

100 kW / 135 pk

TERRADISC 5001 K / T

5,0 m

40

580 mm

125 kW / 170 pk

TERRADISC 6001 K / T

6,0 m

48

580 mm

140 kW / 190 pk

N

TERRADISC T – getrokken korteschijveneg

IE
U
W

TERRADISC T – met een werkbreedte van 8 tot 10 m. TERRADISC T's worden
door een transportonderstel gedragen. Daardoor wordt de tractorhefinrichting
gespaard en de bodemverdichting op de kopakker verminderd.

Werkbreedte

:JOPQ]LU

+VVYZULKLZJOPQ]LU

)LUVKPNK]LYTVNLU]HUHM

TERRADISC 8001 T

NIEUW

8,0 m

64

580 mm

198 kW / 270 PS

TERRADISC 10001 T

NIEUW

10,0 m

80

580 mm

265 kW / 360 pk

K = opklapbaar, T = getrokken, opklapbaar
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Volgrollen

Kooirol

Dubbele kooirol

De kooirol is de ideale steunrol voor de bewerking van
droge, niet plakkerige grond. De rol is uitgerust met
robuuste staven voor een optimale verdichting.

De pendelfunctie van de dubbele kooirol zorgt voor een
optimale bodemaanpassing en verkruimeling.

Snijringrol

Ringpakkerrol

Bij de snijringrol bereikt u een strooksgewijze verdichting.
Daardoor kan het water beter worden opgenomen. De juiste
keuze bij droge, zware grondsoorten.

De rol verdicht streepsgewijs: dit bevordert de
wateropname en het ademen van de bodem. De ideale rol
bij stenige, vochtige bodems.
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SYNKRO / TERRADISC

Pendel-rotopack

Rubber pakkerrol

De Rotopack-rollen mengen bijzonder intensief – voor lichte
tot zware bodems. Onkruid wordt ontworteld en naar de
oppervlakte gebracht.

De ideale rol voor sterk wisselende bodems. Speciaal voor
gebruik met getrokken apparaten met goede draagkracht.
Dankzij het speciale profiel is een strooksgewĳze verdichting
mogelijk.

CONOROLL-wals

TANDEM CONOROLL-wals

Door de vorm van de CONROLL sijpelt het regenwater in
het bodemprofiel van de wals. Water stroomt niet
ongecontroleerd weg. Een ideale wals voor zware tot
middelzware grond.

Dankzij twee walsen overtuigt de TANDEM CONOROLL met
een goede draagkracht. Dit maakt de machine ook geschikt
voor zachte bodems. Daarmee kan de wals ook
probleemloos worden gebruikt als er sprake is van stenen.
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Multitalent voor de akkerbouw

Van stoppelvelden tot mulchzaad met de aanbouwzaaimachines VITASEM ADD en AEROSEM ADD.
Binnen enkele minuten ontstaat uit de getrokken TERRADISC-schijveneg of de getrokken SYNKRO-cultivator een
economisch, optimaal functionerende mulchzaaimachine.

Economisch werken

Bandenrol

Bij de MULTILINE gaat het om een getrokken machine. Dit
resulteert in een lage achterasbelasting van de tractor en
maakt een grote oppervlaktecapaciteit ook met kleinere
tractoren mogelijk.

Op de kopakker en tijdens het transport worden de
TERRADISC MULTILINE en SYNKRO MULTILINE door de
bandenrol gedragen en wordt het gewicht over de totale
werkbreedte verdeeld.
De bandenrol zorgt voor maximale stabiliteit op de weg.
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MULTILINE-concept

MULTILINE-aankoppeling

Flexibele SYNKRO-vleugelscharen

Dissel met aankoppeling aan hefarmen.
De hefinrichting van de MULTILINE wordt via een
dubbelwerkend bedieningsapparaat bediend.
Eenvoudig en snel te combineren met de
aanbouwzaaimachine VITASEM ADD en AEROSEM ADD.

Boogvormige stelen voor een optimale werkhoek.
Twee instelmogelijkheden beveiligen het intrekken bij alle
bodemsamenstellingen.
Standaard zijn gedeelde puntscharen met vleugels.
Korte afstand van 27 cm voor het volledig doorsnijden van
het hele bodemoppervlak.
De vleugelscharen kunnen aan de steel met een schroef in
twee posities worden versteld.

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L

:JOPQ]LU

:JOPQM
diameter

:JOPQM
afstand

Benodigd
]LYTVNLU
]HUHM

TERRADISC 3001 MULTILINE

3,0 m

3,0 m

24

580 mm

125 mm

70 kW / 95 pk

TERRADISC 4001 MULTILINE

4,0 m

4,0 m

32

580 mm

125 mm

100 kW / 135 pk

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L

;HUKLU

,NHSPZH[PLZJOPQ]LU

(MZ[HUK
tussen
tanden

Benodigd
]LYTVNLU
]HUHM

SYNKRO 3030 MULTILINE

3,0 m

3,0 m

11

6

27 cm

80 kW / 110 pk

SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE

3,0 m

3,0 m

11

6

27 cm

80 kW / 110 pk

NOVA = Steenbeveiliging
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In één keer

Doordat de TEGOSEM-zaaimachine tegelijkertijd de grond bewerkt en groenbemesting verspreidt, bespaart u tijd en
kosten. De TEGOSEM is met de PÖTTINGER TERRADISC-schijveneg, evenals met de SYNKRO-cultivator te combineren.
Het gebruik van de zaaimachine is met driepuntmachines en getrokken machines mogelijk.

Standaarduitvoering en -bediening
De TEGOSEM wordt via een bedieningspaneel eenvoudig
vanaf de tractor bediend.
 Zaaiasregeling- en controle,
hoeveelheidsregeling elektronisch instelbaar.
 Aanduiding in kg/ha.
 Voordosering
 Kopakkermanagement
 Automatische afdraaiproef.
 Hectareteller voor totale en dagelijkse hoeveelheid.
 Afdraaien middels een druk op de knop.
 Functie voor het verwijderen van de resthoeveelheid.
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 Vulpeilsensor
 DGPS-sensor voor snelheidssignaal.
 Druksensoren bij hydraulische blazeraandrijving op
getrokken machines.
 Sensoren op topstang resp. onderstel voor starten en
stoppen dosering.
 Veilige opstap middels platform.
 Nokkenrad voor fijnzaad en normaal zaad.

Zaaimachine voor groenbemesting

Exacte verdeling

Zaaigoedverdeling

Met de TEGOSEM wordt het zaad gelijkmatig verdeeld. De
dosering wordt elektrisch aangedreven. Standaard zorgen
twee onafhankelijke zaaiassen voor een nauwkeurige
dosering van het zaaigoed (fijne en grove dosering), zelfs bij
geringe hoeveelheden. Hiervoor zijn acht uitlopen voor de
zaadverdeling verantwoordelijk.

De zaaigoedverdeling geschiedt pneumatisch middels
verdeelplaatjes. Dit garandeert een exact uitbrengen van
het zaad onafhankelijk van wind. De verdeelplaatjes zijn
door het verdraaien van de assen instelbaar. De
blazeraandrijving geschiedt tot 4,0 m werkbreedte
elektrisch, vanaf 5,0 m werkbreedte hydraulisch.

Mogelijkheid om TEGOSEM en SYNKRO-cultivator te combineren:
=VVYTHJOPULZ]HU
OL[[`WL

(HUIV\^
tractor

)SHaLYHHUKYPQ]PUN

7SHH[ZPUN]HUKL )V_]VS\TL
box
(in liter)

.L^PJO[

TEGOSEM 200

SYNKRO 2520
SYNKRO 3020 / 3030
SYNKRO 3530

star
in driepunt

Elektrische
blazeraandrijving

Type steunrol

200

125 kg

TEGOSEM 500

SYNKRO T 4030
SYNKRO T 5030
SYNKRO T 6030

opklapbaar
getrokken

Hydraulische
blazeraandrijving

Dissel

500

240 kg

Mogelijkheid om TEGOSEM en TERRADISC-schijveneg te combineren:
=VVYTHJOPULZ]HU
OL[[`WL

(HUIV\^
tractor

)SHaLYHHUKYPQ]PUN 7SHH[ZPUN]HUKL )V_]VS\TLPUSP[LY
box

TEGOSEM 200

TERRADISC 3001
TERRADISC 3501
TERRADISC 4001

star
in driepunt

Elektrische
blazeraandrijving

Type steunrol

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 4001

opklapbaar
in driepunt

Elektrische
blazeraandrijving

centrale houder TD 200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

opklapbaar
in driepunt

Hydraulische
blazeraandrijving

centrale houder TD 200

135 kg

TEGOSEM 500

TERRADISC 4001
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

opklapbaar
getrokken

Hydraulische
blazeraandrijving

Dissel

240 kg

500

.L^PJO[
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Beste arbeidsresultaat voor de zaaibedbereiding

Goede verkruimeling en menging zijn de voordelen van de PÖTTINGER–rotorkopeggen. Samen met een PÖTTINGER–
zaaimachine ontstaat een krachtige en economische combinatie voor perfect zaaien.

De elementaandrijving – het hart van
de machine
 Dikwandige tandwielbak van hoogwaardig staal –
extreem torsievast.
 Groot gedimensioneerde tandwielen direct boven de
lagers.
 Sterke vertanding op de aandrijfas.
 Lagerbehuizing aan de middenplaat en bodem gelast.
Exacte afstand tussen de elementen.
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 Robuuste kegelrollenlagers in gesmeed, 1–delig
lagerhuis.
 De onderste lagers zitten dicht bij de tandhouder.
 Grotere afstand tussen bovenste en onderste lager,
daardoor minder belasting.

Rotorkopeggen

Geïntegreerde tandhouders
 18 mm dikke, gecoate tanden met slechts twee
schroeven centraal bevestigd – onderhoudsvriendelijk.
 Snelle tandenwisseling (optioneel).
 Bouten en splitpennen zijn tegen vervuiling en losraken
beschermd.

 Geen wikkeling van oogstresten.
 Tandhouders zijn in de behuizing geïntegreerd –
geen inklemming van stenen.
 Voorste deel loopt schuin af – de aarde kan ongehinderd
wegstromen, waardoor verstoppingen worden
vermeden.

Comfortabele botsrailaansturing

DURASTAR–rotoregtanden

Wanneer de botsrail wordt versteld, wordt de werkdiepte
ook altijd automatisch aangepast.

De PÖTTINGER rotorkoptanden zorgen voor een constante
en slijtvaste bodembewerking en zijn zodoende ideaal voor
het gebruik tijdens mulchzaaien. Ook bij zware grond
zorgen de tanden voor een gelijkmatige verkruimeling.

 Altijd perfect ingestelde botsrail door directe aansturing
van de botsrail aan de volgrol.
 Achteraf bijstellen is niet nodig.
 Alleen aan het begin van het seizoen precieze afstelling.







Tot 60% langere levensduur door speciale coating.
18 mm dikke tanden met snijvlak aan weerszijden.
15 mm dikke tanden voor LION 303.12 en LION 353.14.
Hoge vormvastheid.
Constante werkkwaliteit
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Ideale kiemvoorwaarde
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Rotorkopeggen
LION–rotorkopeggen
Kan eenvoudig worden verbonden aan tractoren met verschillende
banddiameters.
 Uitschuifbare hefarmlussen.
 Altijd de ideale instelling van de cardanasoverlapping.
 Pendelmogelijkheid tussen tractor en rotorkopeg door pendelfunctie van de
hefarmwippen.

Werkbreedte

Elementen

;HUKLU

)LUVKPNK]LYTVNLU[V[

2,50 m

8

18 x 340 mm

103 kW / 140 pk

LION 303 CLASSIC

3,00 m

10

18 x 340 mm

103 kW / 140 pk

LION 303.12 CLASSIC

3,00 m

12

15 x 330 mm

103 kW / 140 pk

Rotorkopeggen tot 140 pk
LION 253 CLASSIC

Rotorkopeggen in middelzware uitvoering
LION 303

3,00 m

10

18 x 340 mm

132 kW / 180 pk

LION 303.12

3,00 m

12

15 x 330 mm

132 kW / 180 pk

LION 353.14

3,50 m

14

15 x 330 mm

147 kW / 200 pk

LION 403

4,00 m

14

18 x 340 mm

147 kW / 200 pk

LION 3002

3,00 m

10

18 x 340 mm

184 kW / 250 pk

LION 4002

4,00 m

14

18 x 340 mm

184 kW / 250 pk

LION 5000

5,00 m

16

18 x 340 mm

199 kW / 270 pk

LION 6000

6,00 m

20

18 x 340 mm

199 kW / 270 pk

Rotorkopeggen in zware uitvoering

Rotorkopeggen in opklapbare uitvoering

Verhaal van een klant: Tomasz Grzeczka,
Polen
„Met de VITASEM 302 ADD–combinatie en de LION 302
bewerk ik jaarlijks ca. 100 ha. Deze combinatie werkt al 3
jaar feilloos op mijn velden. Zowel na het ploegen alsook bij
mulchwerkzaamheden. Ik vind het vooral fijn dat de
machine zo flexibel is en op alle werkomstandigheden kan
worden ingesteld. De instelling zelf is kinderspel. De
kwaliteit van de machine is zeer hoog.“
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Volgrollen

Afhankelijk van de grondsoort biedt PÖTTINGER een breed scala volgrollen aan, voor een perfect resultaat met de
gewenste verkruimeling. Het totale aanbod aan rollen kenmerkt zich door een perfecte afwerking en een robuuste bouw.

Kooirol

Tandpakkerrol

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.

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.
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Rotorkopeggen

Kruimelpakkerrol

Ringpakkerrol

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.

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 aandrukking per rij 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

Rubber pakkerrol

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 mm, 600 mm.

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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Gelijkmatige afleg van zaaigoed

PÖTTINGER–zaaimachines overtuigen door maximale functionaliteit, betrouwbaarheid en capaciteit. Unieke
doseersystemen, gelijkmatige afleg van zaaigoed en gemakkelijke bediening behoren tot de handelsmerken die uw werk
makkelijker maken.

3–in–1–
multizaaisysteem
Tarwe

Mosterd

Papaver

Gerst

Raapzaad

Raapzaad

-PQUaHHK

7YLJPZPLaHHK

Soja

5VYTHHSaHHK

Veelzijdig inzetbaar met
multifunctionele dosering

Uniek principe:
perfecte korrellengteverdeling

 Multizaaisysteem voor uitzaaihoeveelheden tussen 0,5
en 450 kg/ha.
 Drierijïg multifunctioneel zaaiwiel met in verstek
geplaatste nokkenrijen.
 Eenrijïg fijnzaaiwiel gescheiden door verbindingsstuk.
 Schuiver voor snelle omzetting van normaal zaad naar
fijn zaad – geen reduceerinzetstuk nodig.

 "Boven zaaien" als optie: komt bij raapzaad en andere
fijnkorrelige goederen van enkelkorrelig zaad in de buurt.
 De draairichting van de zaaias wordt veranderd –
eenvoudig verplaatsen op de zĳaandrĳving.
 Door de kleine gaatjes aan de achterkant van de
zaaiwielnokken valt slechts één zaadkorrel per keer in
de zaadtrechter.
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Mechanische zaaimachines

Toevoer tot de laatste korrel

Perfecte zaaivoor – exacte diepteregeling

 Trechtervormige uitlaten boven de zaaiwielen zorgen
voor een volledige leging.
 Exacte toevoer naar de kouter.
 Gelijkmatige vulling, ook op een helling.

 De roterende afschrapers zijn instelbaar en reinigen
betrouwbaar. Een grote, zijdelingse doorgang en een
kouterindeling van 30 cm maakt de machine ongevoelig
voor grote klompen en oogstresten.
 Zaailichaam met slijtvaste gegoten schaarpunt.

Doordacht schaarsysteem met enkele schijf

DUAL DISC–dubbelkouterscharen

De schuin lopende schijfkouter van PÖTTINGER is
universeel inzetbaar en is net zo geschikt voor mulchzaad
als voor de meeste soorten organisch materiaal. De
schijfkouter opent de grond en het gietdeel verwijdert
plantenresten uit het korrelstortgebied en maakt een
schone zaaivoor.
Een gelijkmatige zaadopkomst wordt hiermee
gegarandeerd.

 De VITASEM ADD–aanbouwzaaimachines zijn met
DUAL DISC–dubbelkouterscharen uitgerust.
 Alle scharen worden voor een gelĳkmatige neerlegdiepte
via drukrollen geleid – diameter drukrollen 350 mm.
 De afstand tussen de scharen van 300 mm zorgt voor
een ruime doorgang en storingsvrije doorstroming, ook
bij veel oogstresten.
 De zaadhefbomen van gelijke lengte zorgen voor een
constante, uniform kouterdruk.
 Centrale kouterdrukverstelling.
 Handige diepte–instelling.

35

Gelijkmatige afleg van zaaigoed
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Mechanische zaaimachines
Grootste bedieningsgemak
De VITASEM–aanbouwzaaimachines kunnen afzonderlijk of in combinatie met
andere grondbewerkingsmachines worden gebruikt. Dankzij een zeer lage
vulhoogte is de machine gemakkelijk te vullen.

Werkbreedte

9LZLY]VPY

9PQLU

9PQLUHMZ[HUK

VITASEM 252 CLASSIC

2,50 m

360 l

21

12 cm

VITASEM 252

2,50 m

480 l

21

12 cm

VITASEM 302 CLASSIC

3,00 m

450 l

25

12 cm

VITASEM 302

3,00 m

600 l / 1000 l

25 / 21

12 / 14,3 cm

VITASEM 402

4,00 m

850 l / 1400 l

33 / 27

12 / 14,8 cm

Veelzijdige inzetbaarheid
De VITASEM A–aanbouwzaaimachines kunnen snel en eenvoudig worden
gemonteerd op en gedemonteerd van het werktuig voor bodembewerking. Bij
het werk op het land steunt de zaaimachine altijd direct op de rol.
De rotorkopeg blijft daarmee vrij beweegbaar.
De nieuwe VITASEM A CLASSIC–modellen zijn lichter en daardoor geschikt voor
kleinere landbouwbedrijven en tractoren met 4 cilinders.

VITASEM 252 A

Werkbreedte

9LZLY]VPY

9PQLU

9PQLUHMZ[HUK

2,50 m

480 l

20

12,5 cm

VITASEM 252 A CLASSIC

2,50 m

360 l

20

12,5 cm

VITASEM 302 A

3,00 m

600 l / 1000 l

24 / 20

12,5 / 15 cm

VITASEM 302 A CLASSIC

3,0 m

450 l

24

12,5 cm

VITASEM 302 ADD

3,00 m

600 l / 1000 l

24 / 20

12,5 / 15 cm

VITASEM 402 A

4,00 m

850 l / 1400 l

32 / 26

12,5 / 15 cm

VITASEM 402 ADD

4,00 m

850 l / 1400 l

32 / 26

12,5 cm
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Beste zaadopkomst

Het unieke AEROSEM–zaaimachineconcept van PÖTTINGER combineert het zaaien van gewassen en maïs. De exact
werkende, universele dosering en de perfecte schaarsystemen garanderen dat het zaad nauwkeurig wordt afgelegd.

Ì

Ì

Ì

Ì

Intelligent distribution system –
Flexibiliteit die loont

Ì

Het nieuw ontwikkelde IDS–verdelingssysteem stuurt alle
uitlopen via het BUS–SYSTEEM aan. Dit opent volledig
nieuwe mogelijkheden bij zaaivoor– en rijpadschakeling.
In combinatie met de POWER CONTROL of ISOBUS op de
tractor en de elektrische doseeraandrijving zijn de
mogelijkheden onbegrensd.
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Precision combi seeding –
All–in–one – Pure flexibiliteit
PCS integreert de enkelkorrelzaaitechniek in een
pneumatische zaaimachine, waardoor u niet langer
afhankelijk bent van een enkelkorrelig zaaiapparaat. Dat
betekent meer flexibiliteit en meer efficiëntie op het werk.

Pneumatische zaaimachine

6 % zaaigoed besparen

Eén tank voor alle doeleinden

IDS stuurt de automatische hoeveelheidsreductie in de
rijpad– of gedeeltelijke uitschakeling. Het overbodige zaad
wordt via de trechter weer in de stijgbuis teruggevoerd.

Voor enkelkorrelig zaad met PCS en de gelijktijdige,
bemesting naar behoefte, wordt de zaaigoedhouder
eenvoudig opgedeeld. Met vleugelmoeren worden de
scheidingswanden snel en eenvoudig omgezet. De
voorraadtank biedt plaatst aan 400 liter zaad (2 x 200 l) en
800 liter mest.

 Volledig constant aantal korrels in elke rij.
 Uniforme gewasontwikkeling.
 Tot wel 6 % zaaigoedbesparing.

Naar wens keuze uit:

Exacte scheiding van de korrels








Onder de extra trechter bevinden zich meerdere
enkelkorrelige doseerelementen. De hydraulisch
aangedreven elementen zorgen voor een exacte
mechanische scheiding van de korrels. Aansluitend worden
ze naar de speciaal ontwikkelde injector getransporteerd.
De luchtstroom geleid het zaad naar de kouter.

Rijenafstand
Breedte rijpaden
Spoorbreedtes
Extra rijpaden
Dubbele rijpaden
Gedeeltelijke uitschakeling links en rechts.

 Eenvoudige instelling hoeveelheid per m2
 Nauwkeurige registratie van de korrellengteverdeling.
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Enkelkorrelige maïs

Perfect ondergebracht

Rendabeler

De DUAL–DISC–scharen met geïntegreerde
zaaivoorvormers maken een perfect gevormde zaaivoor.
Een vangrol stopt de korrel en drukt deze in de voor. De
verdichting en dieptegeleiding gebeurt via een drukrol. De
diepte is centraal instelbaar.












Minder erosie.
Betere bodemdekking – sneller sluiten van de rij.
Bij silomaïs opbrengstverhoging tot 5,5% mogelijk.
Bij korrelmaïs opbrengstverhoging tot 5,5% mogelijk.

Geen valhoogte.
Exacte korrelplaatsing.
Geen wegrollen van de korrels.
Optimale bodemsluiting.
Uniforme zaadopkomst.

75 cm

75 cm
12,5 cm

14,8 cm

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED
Maïszaaien in dubbele rij
 Met 12,5 cm en dubbele afstand in de rij, rijenafstand
cm.
 Toename capaciteit tijdens zaaien door hogere
rijsnelheid.
 Opbrengstverhoging bij silomaïs en korrelmaïs tot
5,5% mogelijk.
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12,5 cm

Pneumatische zaaimachine

PRECISION COMBI SEEDING –
Enkelkorrelige zaaitechniek

Onderzaad voor bodembescherming en
verhoogde efficiëntie

Eén zaaimachine voor vier toepassingen
 graan
 Maïs
 Maïs met bemesting
 Maïs ondergezaaid

Onderzaad wordt in combinatie met AEROSEM PCS
centraal exact gedoseerd en via de verdeelkop en kouter
alleen tussen de maïsrijen gelegd.
 In één keer enkelkorrelig zaad en onderzaad zaaien.
 Minder erosie.
 Betere bodemdekking – sneller sluiten van de rij.

De voordelen
 Het uitbreiden van het bereik van het gebruik – hoge
flexibiliteit.
 Vermindering van de investeringskosten door combinatie
van rijenzaad en enkele–korrelzaad.
 Meervoudig gebruik van de machinecombinatie.
 Besparing t.o.v. een aparte enkele–korrelzaaimachine.
 Onafhankelijkheid van de loonwerker.
 Gebruik van de meest optimale weersomstandigheden.
 Verlaging van de operationele vaste kosten per hectare.

AEROSEM–pneumatische aanbouwmachines
Voor het zaaien van graan staan sleepscharen, enkelschijfsscharen of
DUAL DISC–dubbelschijfscharen ter beschikking. PCS integreert de
enkelkorrelzaaitechniek in een pneumatische zaaimachine, waardoor u niet
langer afhankelijk bent van een enkelkorrelig zaaiapparaat. Dit betekent meer
flexibiliteit en meer rendabiliteit bij de werkzaamheden.

Werkbreedte

9PQLUHMZ[HUK

2V\[LYKY\RRV\[LY

)LUVKPNK]LYTVNLU

AEROSEM 3002 A

3m

15 / 12,5 cm

tot 25 kg

81 kW / 110 pk

AEROSEM 3002 ADD

3m

15 / 12,5 cm

tot 50 kg

103 kW / 140 pk

AEROSEM 3502 A

3,5 m

12,5 cm

tot 25 kg

92 kW / 125 pk

AEROSEM 3502 ADD

3,5 m

12,5 cm

tot 50 kg

121 kW / 165 pk

AEROSEM 4002 A

4m

15 / 12,5 cm

tot 25 kg

103 kW / 140 pk

AEROSEM 4002 ADD

4m

15 / 12,5 cm

tot 50 kg

140 kW / 190 pk
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Efficiënt zaaien

Het PÖTTINGER TERRASEM-mulchzaaiconcept verenigt grondbewerking, verdichting en zaaien in één machine. De
effectieve schijveneg, de unieke bandenrol alsook de perfecte zaairail zorgen voor een optimaal resultaat.

Nauwkeurige bodemaanpassing

Driedelige opbouw

 Door contourgeleiding van de pakker en ingestelde druk
op de zaaieenheid wordt een nauwkeurige
bodemaanpassing gegarandeerd.
 De zaairail kan zich los van de pakker aan de contouren
van het terrein aanpassen.
 Zaairail met even lange boorhendels – opnameconsoles
in schaaroffset op de zaairail naar voren of achteren
verplaatst – 100% gelijke schaardruk.

De opbouw in drie delen bij de TERRASEM C-modellen
zorgt voor perfecte bodemaanpassing bij de gehele
werkbreedte. De klapvelden zijn via stikstoftanks
voorgespannen, waardoor in iedere positie de druk
gelijkmatig over de hele werkbreedte wordt verdeeld.
Dankzĳ de klapvelden aan de zĳkant van de schĳveneg,
pakker en zaairail is een aanpassing aan de bodemvormen
van maximaal 5 graden naar beneden en naar boven
mogelĳk.
 Zo wordt gegarandeerd de hele bodem bewerkt.
 De neerlegdiepte kan per driepuntseenheid centraal
worden ingesteld..
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Mulchzaaimachines

Dubbele-schijfkouter

Doseersysteem voor maximale precisie

 Voor een uniforme legdiepte lopen alle kouters over een
met rubber gelagerd parallellogram en worden via
drukrollen de diepte in geleid.
 De diepteverstelling gebeurt centraal, de
kouterdrukverstelling hydraulisch van 40 tot 120 kg.
 Het onderhoudsarme lager van de zaaiorganen via
rubberen elementen maakt deze optimaal beweegbaar
en onderhoudsarm.

 De doseeraandrijving gebeurt elektrisch en wordt
gestuurd via de radarsensor of het ISOBUS-signaal van
de tractor.
 Automatisch minder zaaigoed bij rijpadschakeling.
 Afdraaiproef met slechts één druk op de knop.
 Dankzij blokkeerschuiver wordt doseerwiel ook bij
gevulde zaadtank vervangen
 Een uitlaatschuiver zorgt voor de totale leging van het
zaaigoed uit de tank.

Veiligheid tijdens wegtransport

Bodembescherming bij kopakker

 Het wegtransport vindt op vier wielen plaats. De wielen
verhogen de stabiliteit en remwerking van de beide
buitenste wielparen.
 Tijdens wegtransport worden de middelste wielen
omhoog geklapt, waardoor het transport op hobbelige
veldwegen stabieler wordt.

 De brede banden zorgen voor perfecte verdichting voor
het zaad.
 Het onderstel is met brede banden uitgerust, de
verdichting voor het zaad vindt telkens plaats voor vier
zaairijen.
 Op de kopakker dragen alle wielen de machine, wat de
bodem ontziet.
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WAVE DISC Low disturbance

De eenvoudig te trekken WAVEDISC-schijven met een diameter van 510 mm garanderen een verminderde bodembeweging
(low disturbance). Dankzij WAVE DISC ondervindt de bodem geen zijwaartse beweging, maar de bodem wordt in stroken
losgemaakt. Dit voorkomt dat op de zaadhorizon alles wordt volgesmeerd. Een rijenafstand van 12,5 of 16,7 cm is mogelijk.
Een rijenafstand van 16,7 cm wordt aanbevolen voor gebieden met extreme bodemomstandigheden: zwaar, nat, kleverig.
WAVE DISC-wasmachines zijn beschikbaar voor alle TERRASEM-mulchzaaimachines.

Economisch
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Vermindering trekkracht
Lichte gang door verminderde werkintensiteit.
Naar voren getrokken zaaitijd.
Reductie van winderosie - structuursparende
verwerking.

Mulchzaaimachines

Volledige belasting door veelzijdige
inzetbaarheid
 Lage verstoring - watersparende strookbewerking in
droge gebieden.
 Lage verstoring - verminderde bodembeweging in
vochtige gebieden.
 Verbetering van de toepassing van herbiciden bij
resistentie tegen biologisch werkzame stoffen. De lichte
grondbeweging zorgt voor moeilijke
ontkiemingsvoorwaarden, vooral bij lichtkiemers.

Reductie van herbicide gebruik tegen
resistentie van gewasbeschermingsmiddelen
 Geringe bodembewerking creëert slechte
omstandigheden voor ontwikkeling nieuwe onkruiden.
 Beperkt nieuwe ontkieming van moeilijke onkruiden,
Duist

Comfort
 Traploze werkdiepte-instelling.
 Geen onderhoud nodig voor de WAVE DISCwisselschijven.
 Schijfelement met NONSTOPoverbelastingsbescherming.

Reduceert oppervlaktebewerking
Droge omstandigheden:
 Vocht besparende strepen grondbewerking, grond
wordt alleen bewerkt waar zaad terecht komt.
 Minder verdamping door niet bewerkte
grondoppervlakte.
Natte omstandigheden:
 Verminderde grondbewerking van vochthoudende grond
tegen versmering.
 Geen diepte bewerking in de zaadrij, geen storende
laag.
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Efficiënt zaaien

Frontboard
 Optioneel kan voor het voorwerkuig een frontboard
worden geïnstalleerd.
 Het frontboards nivelleert ook op geploegde of harde
bodems met weinig kracht en een laag
brandstofverbruik.
 Grote kluiten worden ook op droge bodem gebroken en
opnieuw vlakgemaakt.

Wortelbemesting
 Mest wordt in rijen tussen twee zaaivoren gelegd tot een
variabele diepte van maximaal 10 cm.
 NON-STOP-steenbeveiliging van de kouterelementen.
 Totale bediening en controle van de machine is in de
terminal geïntegreerd.
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DUAL DISC-dubbelschijfscharen voor
uw geslaagde uitzaai








Rechte schijven met onderhoudsvrije lagers.
380 mm doorsnede.
25 cm rijenafstand.
Tot 80 kg kouterdruk.
Grote zijdelingse doorstroming.
Ongestoorde doorstroming aarde.
Eenvoudige vervanging schijven.

Mulchzaaimachines
TERRASEM R
Een dubbelrijïge schijveneg neemt de bodemvoorbereiding over. Op de schijven
zijn rubberen elementen gemonteerd die het uitwijken van de schijven bij stenen
mogelijk maken. Deze NONSTOP-steenbeveiliging is absoluut onderhoudsvrij.

Werkbreedte

9LZLY]VPY

9PQLU

9PQLUHMZ[HUK

9PQLU

9PQLUHMZ[HUK

PUJSVWaL[Z[\R

standaard

standaard

6W[PVULLS

6W[PVULLS

TERRASEM R - starre uitvoering
TERRASEM R3

3,00 m

3000 l / 3950 l

24

12,5 cm

18

16,7 cm

TERRASEM R4

4,00 m

3000 l / 3950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C - opklapbare uitvoering
TERRASEM C4

4,00 m

3000 l / 3950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C6

6,00 m

3000 l / 3950 l

48

12,5 cm

36

16,7 cm

TERRASEM C8

8,00 m

4000 l / 5100 l

64

12,5 cm

48

16,7 cm

TERRASEM C9

9,00 m

4000 l / 5100 l

72

12,5 cm

54

16,7 cm

TERRASEM FERTILIZER met wortelbemesting
Het gebruik van wortelbemesting maakt het mogelijk om gelijktijdig mest in de
bodem uit te rijden. Zo kunnen optimale groeiomstandigheden in het
beginstadium van de korrel worden gecreëerd. Tevens wordt de
voortplantingscapaciteit van de korrel vergroot.

Werkbreedte

9LZLY]VPY

:[HUKHHYKYPQLU

9PQLUHMZ[HUK

6W[PVULSLYPQLU

PUJSVWaL[Z[\R

AHHKTLZ[

standaard

AHHKTLZ[

9PQLUHMZ[HUK
6W[PVULLS

TERRASEM R3 FERTILIZER

3,00 m

4000 l / 5100 l

24 / 36

12,5 cm

18 / 27

16,7 cm

TERRASEM R4 FERTILIZER

4,00 m

4000 l / 5100 l

32 / 48

12,5 cm

24 / 33

16,7 cm

TERRASEM C4 FERTILIZER

4,00 m

4000 l / 5100 l

32 / 48

12,5 cm

24 / 33

16,7 cm

TERRASEM C6 FERTILIZER

6,00 m

4000 l / 5100 l

48 / 70

12,5 cm

36 / 54

16,7 cm

TERRASEM C8 FERTILIZER

8,00 m

4000 l / 5100 l

64 / 96

12,5 cm

48 / 72

16,7 cm

TERRASEM C9 FERTILIZER

9,00 m

4000 l

72 / 108

12,5 cm

54 / 81

16,7 cm
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Goed voer

Goed voer
Met beter voer blijven dieren gezonder. Gezondere koeien
geven meer melk. En meer melk zorgt voor een betere
opbrengst. Als boer weet u natuurlijk dat het altijd en overal
loont om de kwaliteit van het voedergewas zoveel mogelijk te
verbeteren. Voedergewas van hoge kwaliteit vormt tenslotte de
basis voor gezonde dieren en normale inkomsten.
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Maaiers – Perfecte bodemaanpassing met
ALPHA MOTION
 Draagframes en koppelstangen reageren op elke
bodemoneffenheid.
 Veren van grote afmetingen zorgen voor een gelijkmatige
maaierontlasting over een werkafstand van 500 mm.
 De frontmaaiers trekken lichter en beschermen de
graszoden.
 Voor tractoren tussen 70 en 360 pk – onafhankelijk van
bouwwijze en grootte van de hefinrichting.

+ 12°

PÖTTINGER-graslandmachines

Schudder– Grasbehoud
met LIFTMATIC/ LIFTMATIC
PLUS

Zwadhark –
Voerbescherming dankzij
MULTITAST

 De harken worden vóór het heffen
met behulp van coulissengeleiding
eerst horizontaal gezet en dan
opgeheven. De tanden raken de
bodem bij het heffen en laten
zakken niet.
 Daarnaast voorkomt de hoge
kopakkerstand met 90 cm
bodemvrijheid dat de tanden de
bodem noch krabben noch
schrapen. Het voer blijft schoon en
de graszoden worden niet
beschadigd.

De DLG test "Bodemaanpassing en
vervuiling van gewas" van november
2013 bevestigt:
Het PÖTTINGER MULTITAST-wiel
zorgt voor een ideale
bodemaanpassing en schoon voer.
De cirkelhark met het MULTITAST-wiel
veroorzaakt ongeveer 25% minder
ruwas/vervuiling in het voer:
 2,3% meer ruwas betekent 207 kg
vervuiling/ha bij een jaarlijkse
opbrengst van 90 dt TM/ha.
 Ruwas aandeel zonder MULTITAST
wiel: 12,4%. Ruwas aandeel met
MULTITAST wiel: 10,1%.

Opraapwagen – Schoon voer
door bodemaanpassing
 Meerdere in de hoogte instelbare
16 x 6,5-8 zwenkbare tastwielen
zorgen voor een perfecte
aanpassing aan de bodem.
 Twee scharnierend opgehangen
draagarmen geven de pick-up
volledige bewegingsvrijheid, ook bij
dwars lopende welvingen.
 Bovendien zorgt een veer voor een
geringe, bodembesparende
opleggingsdruk.
 Voor een nog betere aanpassing
aan zachte bodems zorgt, indien u
dat wenst, een nalooprol achter de
pick-up.
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Uitmuntend maaien

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. De maaiers
van Pöttinger garanderen een uitstekende snijkwaliteit, lichte trekweerstand en stabiliteit.

Stap voor stap schoon voer

Perfecte snijkwaliteit

PÖTTINGER-maaiers staan bekend om hun superieure
snijkwaliteit. Tegelijkertijd wordt de gewasvervuiling
verminderd. De afgevlakte voorzijde van de maaibalk laat de
grond aan de onderzijde wegvloeien en zorgt voor een
scheiding van het gras. Ruimers voorkomen dat zich vuil op
de maaischijf verzamelt. Afgevlakte kegelvlakken versterken
de transportwerking.

De gelaste en extreem vlakke maaibalk zorgt voor een
optimale voederstroom. 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. Bovendien laten de messen zich snel en
eenvoudig vervangen.
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Maaiers

Gemakkelijk te trekken schijvenmaaiers
Het gewicht van de schijvenmaaiers van PÖTTINGER is
relatief laag, waardoor de machines eenvoudig te trekken
zijn. Door de lichte bouw blijft bovendien het energieverbruik
laag.

Trommelmaaiers – Betrouwbaar ongeacht
het gebruik
De trommelmaaiers van PÖTTINGER maken ook onder
lastige omstandigheden hun snijbeloftes waar. Ze raken
nooit verstopt, waardoor het voer optimaal door kan
stromen. Bijkomende voordelen zijn een hoge doorstroming
en een smalle zwadafleg voor de opname door de
opraapwagen.

Duurzaam door TRI DRIVE

Berekend op zwaar gebruik: Y DRIVE

 Bij de tandradparen van de schijvenmaaiers grijpen
telkens drie tanden in elkaar, wat zorgt voor een
optimale krachtoverbrenging. Bovendien worden zo de
tandraderen bijvoorbeeld bij steenslagen minder belast.
 Het speciaal geslepen oppervlak van de tandraderen
zorgt voor een rustige loop. Dit maakt aanzienlijk minder
lawaai.

De Y-DRIVE-aandrijving bij NOVACAT A9 / A10 maakt een
aandrijving met lange standaardaftakassen met minder
aftakkingen mogelijk. Door de rustige loop van de
aftakassen wordt de levensduur verlengd, zelfs onder de
zwaarste omstandigheden of in de wendakkerstand. Door
de breekkoppelingen op de aandrijving te positioneren werd
een spelingvrije aandrijving middels standaardaftakassen
ontwikkeld.
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Uitmuntend maaien

Snelle en evenredige droging: EDtandenkneuzer

Zuinig en effectief:
Walskneuzer RCB

V
V-vormige
tanden maaien het gras en garanderen een
snelle droging, wat het energiegehalte van het voer
verhoogt. De ronde, grote kneuskap maakt een soepele en
gelijkmatige zwadafleg mogelijk. De kneusintensiteit is
flexibel in te stellen. Brede spreiding of zwadvorming
mogelijk.

De in elkaar grijpende rollen pletten voortdurend speciaal
oogstmateriaal met veel bladeren en leggen een gelijkmatig
voertapijt neer. Beide rollen zijn aangedreven. De
tandriemaandrijving is vuilvrij en onderhoudsarm.

Maximale flexibiliteit: COLLECTOR

Zuinige zwadgeleiding: CROSS FLOW

Met behulp van het COLLECTOR-systeem kan het gemaaid
gras afhankelijk van de individuele behoefte breed worden
afgelegd, als zwad worden afgelegd of aan één kant breed
worden afgelegd. De dwarstransportbanden zijn afzonderlijk
hydraulisch te draaien en kunnen indien nodig gemakkelijk
worden gedemonteerd. De bandsnelheid is flexibel in te
stellen. Ook op een helling wordt het zwad gelijkmatig
afgelegd.

Met CROSS FLOW biedt PÖTTINGER een goedkoop
zwadgeleidingssysteem aan. Door een
gewichtsvermindering van 15% in vergelijking met
gebruikelijke systemen blijft het benodigd vermogen laag. U
bespaart op brandstofkosten en ontziet tegelijkertijd de
grond. De dwarstransportschroef zorgt voor een snellere
droging. Brede aﬂeg of zwadaﬂeg mogelĳk.
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Maaiers
N
IE
U
W

+ 12°
– 9°

Unieke bodemaanpassing bij frontmaaiers:
ALPHA MOTION

Soepel maaien:
ALPHA MOTION MASTER

Draagframe en koppelstang reageren op elke oneffenheid in
de bodem. Veren van grote afmetingen zorgen voor een
gelijkmatige maaierontlasting over een werkafstand van 500
mm. U maait soepeler en ontziet graszoden. Geschikt voor
tractoren met minimaal 55 pk (ongeacht de bouwwijze en
grootte van de hefinrichting).

De kortere aanbouwbok brengt het zwaartepunt dichter bij
de tractor, waardoor ook kleinere tractoren kunnen worden
ingezet. Door de gewichtsverplaatsing naar de achteras van
de tractor wordt het rijgedrag nog beter.

NOVAALPIN- en NOVACAT-frontschijvenmaaiers
Onze lichte NOVAALPIN-maaiers zijn bijzonder geschikt voor bergtractoren en
werktuigdragers. De NOVACAT CLASSIC houdt zich met zijn korte bouw en
geringe gewicht prima staande. De NOVACAT ALPHA MOTION overtuigt door de
perfecte ontlasting en een optimale bodemaanpassing.

Werkbreedte

4HHPZJOPQ]LU

*HWHJP[LP[

.L^PJO[
:-

.L^PJO[
met ED

.L^PJO[
TL[9*)

420 kg

–

–

Frontschijvenmaaiers voor tweeasmaaiers en tractoraanbouw; opties: driepuntsmodel (B) of model voor Accord-bok (T)
NOVAALPIN 221 B / T

2,20 m

5

2,20 ha/h

NOVAALPIN 261 B / T

2,62 m

6

2,60 ha/h

460 kg

–

–

NOVAALPIN 301 B / T

3,04 m

7

3,00 ha/h

520 kg

–

–

2,62 m

6

2,60 ha/h

685 kg

–

–

Frontschijvenmaaiers
NOVACAT 261 CLASSIC
NOVACAT 301 CLASSIC

3,04 m

7

3,00 ha/h

745 kg

–

–

NOVACAT 351 CLASSIC

3,46 m

8

3,40 ha/h

805 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION

2,62 m

6

2,60 ha/h

865 kg

1065 kg

1115 kg

NOVACAT 301 ALPHA MOTION

3,04 m

7

3,00 ha/h

905 kg

1145 kg

1215 kg

NOVACAT 351 ALPHA MOTION

3,46 m

8

3,40 ha/h

985 kg

1265 kg

1315 kg

NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER

NIEUW

2,62 m

6

2,60 ha/h

845 kg

–

–

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER

NIEUW

3,04 m

7

3,00 ha/h

885 kg

–

–

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER

NIEUW

3,46 m

8

3,40 ha/h

965 kg

–

–

B = tractoren voor driepuntsmodellen, T = voor model met Accord-bok
SF = zwadvormer, ED = EXTRA DRY-kneuzer, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (walskneuzer)
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Uitmuntend maaien
NOVADISC- en NOVACAT-achterschijvenmaaiers
De NOVADISC-maaiers met hun lichte trekweerstand en zijophanging staan voor
hoge capaciteit en zuiver afsnijden bij een zeer gering benodigde vermogen.
Onze NOVACAT-achterschijvenmaaiers met middenophanging zorgen voor
uitmuntende bodemaanpassing en ontlasting.

Werkbreedte

4HHPZJOPQ]LU

*HWHJP[LP[

.L^PJO[
:-

.L^PJO[
met ED

.L^PJO[
TL[9*)

2,20 ha/h

610 kg

–

–

Achterschijvenmaaiers met zijophanging, zonder kneuzer
NOVADISC 225

2,20 m

5

NOVADISC 265

2,62 m

6

2,60 ha/h

650 kg

–

–

NOVADISC 305

3,04 m

7

3,00 ha/h

690 kg

–

–

NOVADISC 350

3,46 m

8

3,40 ha/h

735 kg

–

–

NOVADISC 400

3,88 m

9

3,90 ha/h

765 kg

–

–

Achterschijvenmaaiers met middenophanging
NOVACAT 262

2,62 m

6

2,60 ha/h

910 kg

1160 kg

1230 kg

NOVACAT 302

3,04 m

7

3,00 ha/h

930 kg

1260 kg

1330 kg

NOVACAT 352 V

3,46 m

8

3,40 ha/h

1030 kg

–

–

NOVACAT 352

3,46 m

8

3,40 ha/h

980 kg

1340 kg

1390 kg

NOVACAT 352 CF

3,46 m

8

3,40 ha/h

1460 kg

–

–

NOVACAT 402

3,88 m

9

4,00 ha/h

1040 kg

–

–

NOVACAT 442

4,30 m

10

4,50 ha/h

1080 kg

–

–

NOVADISC- en NOVACAT-maaicombinaties
Maaicombinaties van PÖTTINGER bieden een slagvaardig en rendabel alternatief
voor dure, gespecialiseerde voertuigen. Deze maaiers kunnen afzonderlijk of in
combinatie met duwen gebruikt worden. Met de COLLECTOR voor
samenvoeging van zwaden is de inzetbaarheid van de maaicombinaties nog
veelzijdiger.

Werkbreedte

4HHPZJOPQ]LU

*HWHJP[LP[

.L^PJO[
:-

.L^PJO[
met ED

.L^PJO[
TL[9*)

NOVADISC 730

7,24 m

2x6

7 ha/uur

1215 kg

–

–

NOVADISC 810

8,08 m

2x7

9 ha/h

1400 kg

–

–

NOVADISC 900

8,92 m

2x8

11 ha/h

1520 kg

–

–

NOVACAT X8

8,30 m

2x7

10 ha/h

2160 kg

2620 kg

2780 kg

NOVACAT X8 COLLECTOR

8,30 m

2x7

10 ha/h

–

3800 kg

4200 kg

NOVACAT A9

8,92 / 9,18 m

2x8

12 ha/h

2260 kg

2980 kg

3060 kg

NOVACAT A10

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/h

2350 kg

3080 kg

3160 kg

NOVACAT A10 CF

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/h

3310 kg

–

–

NOVACAT A10 COLLECTOR

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/h

–

3780 kg

3980 kg

NOVACAT S10

9,10 / 9,52 m

2x8

11 ha/h

1800 kg

–

–

NOVACAT S12

10,78 / 11,20 m

2 x 10

13 ha/uur

2040 kg

–

–
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Maaiers
NOVACAT T-getrokken maaiers
De getrokken NOVACAT T-maaiers zijn uitermate geschikt voor gebruik in zware
omstandigheden. Perfecte, driedimensionale bodemaanpassing wordt bereikt
door een maximaal beweegbare ophanging met geoptimaliseerde veerposities.
De NOVACAT T-modellen zijn met de zwadgeleider COLLECTOR beschikbaar.

Werkbreedte

4HHPZJOPQ]LU

*HWHJP[LP[

.L^PJO[
:-

.L^PJO[
met ED

.L^PJO[
TL[9*)

NOVACAT 307 T

3,04 m

7

3,60 ha/h

–

1991 kg

2051 kg

NOVACAT 3007 T

3,04 m

7

3,60 ha/h

–

2131 kg

2190 kg

NOVACAT 3507 T

3,46 m

8

4,20 ha/h

–

2206 kg

2286 kg

NOVACAT 307 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/h

–

2530 kg

2545 kg

NOVACAT 3007 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/h

–

–

2710 kg

NOVACAT 3507 T COLLECTOR

3,46 m

8

4,20 ha/h

–

2825 kg

2890 kg

EUROCAT-trommelmaaiers
Onze EUROCAT-trommelmaaiers doen het vooral goed bij grote, liggende
voorraden. U profiteert van de superieure maaikwaliteit, een toegenomen
transportwerking en een perfecte zwadvorming.

Werkbreedte

*HWHJP[LP[

.L^PJO[
TL[:-

.L^PJO[
met ED

EUROCAT 271 CLASSIC

2,70 m

2,70 ha/h

785 kg

–

EUROCAT 271 PLUS CLASSIC

2,70 m

2,70 ha/h

845 kg

–

EUROCAT 311 CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/h

865 kg

–

EUROCAT 311 PLUS CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/h

925 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION

3,05 m

3,20 ha/h

1045 kg

–

NIEUW

3,05 m

3,20 ha/h

1025 kg

–

3,05 m

3,20 ha/h

1085 kg

1285 kg

NIEUW

3,05 m

3,20 ha/h

1065 m

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER
EUROCAT 272

2,70 m

2,70 ha/h

1030 kg

1290 kg

EUROCAT 312

3,05 m

3,20 ha/h

1090 kg

–

Verhaal van een klant: Chaikivskyi Vitalii Adamovych,
Ternopil-gebied, Oekraïne
"Tot het bedrijf PAP Agroprodservice behoren 40.000 hectare, evenals een
bestand van 2 miljoen stuks pluimvee, 115.000 varkens en 1000 koeien. In de
toekomst moet het aantal koeien worden uitgebreid. Daarom werd besloten tot
de NOVACAT X8-maaicombinatie. De capaciteit van deze maaier heeft al onze
verwachtingen overtroffen. Wij stellen al jarenlang de kwaliteit van de
PÖTTINGER-machines op prijs."

SF = zwadvormer, ED = EXTRA DRY-kneuzer, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (walskneuzer)
COLLECTOR = zwadgeleider, CF = CROSS FLOW, T = trailed
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Het schoonste strooibeeld

Onze beproefde schudders overtuigen door een perfecte bodemaanpassing. Dit zorgt voor een gewasbesparend
schudden. De brede wielen, in combinatie met het MULTITAST-wiel aan de aanbouwbok verbeteren de stabiliteit. De
perfecte afwerking garandeert een lange levensduur.

Goede voerkwaliteit

Vier keer schoner met DYNATECH

Schoon, energierijk voer is de voorwaarde voor gezonde en
krachtige dieren. Kies voor PÖTTINGER en optimaliseer de
kwaliteit van uw voer. Onze HIT-schudders zijn zodanig
gemaakt dat er zuinig met uw voer wordt omgesprongen.
Daarnaast gaan onze machines erg schoon te werk.

 Een schone voeropname wordt door de kleine
harkdiameter van onze DYNATECH-cirkelhark
gewaarborgd.
 Door de optimale bodemaanpassing van de
afzonderlijke harken blijft uw voer schoon.
 De ideale strooihoek zorgt ervoor dat het voer schoon
en gelijkmatig wordt gestrooid.
 Door de gebogen, naijlende tandarmen blijven de
tanden voervrij.
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Schudder

Ideale bodemaanpassing

Optimaal arbeidsresultaat bij ieder gebruik

Het beproefde PÖTTINGER MULTITAST-wiel houdt uw voer
schoon en ontziet de grasnerf. Het optionele tastwiel aan
de aanbouwbok tast kort voor de tanden de bodem af en
reageert op iedere oneffenheid. De tanden raken de grond
niet aan. Hierdoor slijten de tanden beduidend minder snel.

Schudden met veel bochten is door de korte aanbouwbok
met horizontale zwenkbokbesturing eenvoudig en
comfortabel. Dempbalken zorgen voor een excellente
middencentrering van de machine, waarvan u vooral bij
hellingen profiteert. Ook bij een hoge werksnelheid loopt uw
HIT rustig.

Betrouwbaar en robuust

Compact en veilig tijdens transport

Onze HIT-schudders werken nauwkeurig en tegelijkertijd
rustig. Dit wordt mogelijk gemaakt door een spelingsvrije
aandrijfkoppeling. De onderhoudsarme enkele en dubbele
scharnieren garanderen dat de tanden met een gelijke
tussenafstand het voer gelijkmatig opnemen en perfect
strooien. De slijtage blijft beperkt. De scharnieren kunnen in
iedere mogelijke positie worden gedraaid, waardoor een
foutieve bediening is uitgesloten.

In de transportstand staan de harken dicht op de tractor.
Deze gunstige zwaartepuntverdeling zorgt voor een
optimale rijveiligheid. Smalle en lage transportafmetingen
maken het wegtransport en het afstellen gemakkelijker.
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Het schoonste strooibeeld
ALPINHIT-schudder met vier of zes cirkelharken
Een compacte bouw en perfecte bodemaanpassing zijn de speerpunten bij onze
ALPIN-schudders. Speciaal in bergachtig terrein werkt u met beide ALPINHITmodellen efficiënt.

>LYRIYLLK[L+05

;YHUZWVY[IYLLK[L Elementen

(YTLUWLYJPYRLSOHYR

.L^PJO[/

.L^PJO[5

ALPINHIT 4.4 H / N

4,00 m

2,51 m

4

5

285 kg

330 kg

ALPINHIT 6.6

5,75 m

2,55 m

6

5

–

564 kg

HIT-schudder met vier elementen
Aan de toegenomen eisen uit de praktijk komen we tegemoet met onze achtelementsschudders. Ontworpen voor alle soorten gewas, garanderen deze
machines u een optimale kwaliteit en een perfecte voeropname.

HIT 4.47

>LYRIYLLK[L+05

;YHUZWVY[IYLLK[L

Elementen

(YTLUWLYJPYRLSOHYR .L^PJO[

4,40 m

2,50 m

4

6

525 kg

HIT 4.54

5,20 m

2,85 m

4

6

550 kg

HIT 4.54 T

5,20 m

2,85 m

4

6

640 kg

HIT-schudder met zes cirkelharken
De schudderserie met zes cirkelharken spreekt landbouwers aan die waarde
hechten aan een bijzondere uitrusting en groot bedieningsgemak. De schudders
met zes cirkelharken zorgen voor een uitstekende bodemaanpassing, een
perfecte voeropname en een gelijkmatig strooibeeld.

>LYRIYLLK[L+05

;YHUZWVY[IYLLK[L

Elementen

(YTLUWLYJPYRLSOHYR .L^PJO[

HIT 6.61

5,75 m

2,55 m

6

5

785 kg

HIT 6.69

6,45 m

3,0 m

6

6

855 kg

HIT 6.80

7,45 m

3,0 m

6

6

940 kg

HIT 6.80 T

7,45 m

3,0 m

6

6

1040 kg
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Schudder
HIT-schudder met acht cirkelharken
Onze schudders met acht cirkelharken zijn bedoeld voor professioneel gebruik.
De comfortabele bediening zal u overtuigen. De DYNATECH-cirkelharken
garanderen nog betere prestaties en de beste voederbescherming.

>LYRIYLLK[L+05

;YHUZWVY[IYLLK[L

Elementen

(YTLUWLYJPYRLSOHYR

.L^PJO[

HIT 8.81

7,70 m

2,94 m

8

5

1090 kg

HIT 8.91

8,60 m

3,0 m

8

6

1250 kg

HIT 8.91 T

8,60 m

3,0 m

8

6

1510 kg

Getrokken schudders HIT T voor grote oppervlakken
Met de getrokken schudders HIT T combineren wij van PÖTTINGER een hoge
capaciteit met intelligente techniek. Onze modellen beschikken over een
geraffineerd graafsysteem. Zo heft u de schudder eenvoudig en snel in de
kopakkerpositie.

HIT 8.9 T

>LYRIYLLK[L+05

;YHUZWVY[IYLLK[L

Elementen

(YTLUWLYJPYRLSOHYR

.L^PJO[

8,60 m

2,90 m

8

6

1750 kg

HIT 10.11 T

10,60 m

2,90 m

10

6

2095 kg

HIT 12.14 T

12,70 m

2,90 m

12

6

2375 kg

Verhaal van een klant: Josef Koliba, Tsjechië
"Ik gebruik de getrokken HIT 10.11 T-schudder met een
werkbreedte van 11 meter. Op dit apparaat ben ik vooral blij
met de DYNATECH-rotors die het voer voorzichtig
behandelen, en de in hoogte verstelbare tanden. Mijn zoon
Pavel werkt op het thuisbedrijf hard mee, hij werkt graag
met de HIT en heeft in het afgelopen seizoen 400 ha met
deze schudder bewerkt"
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TOP-voerkwaliteit

Onze gemakkelijk te trekken PÖTTINGER-zwadharken voldoen aan de hoge eisen uit de praktijk. Ze onderscheiden zich
door een perfecte bodemaanpassing en hun wonderbaarlijke wendbaarheid. Schone zwadharken met weinig
brokkelverliezen garanderen de beste kwaliteit voer.

PÖTTINGER

Precies harken zonder bodemcontact

Zuinige voerbereiding

Het zwadharken beïnvloedt aan het einde van de oogst hoe
schoon het gewas blijft. Onze tanden raken de grond niet
aan en pakken het gras voorzichtig op. Zo komt beduidend
minder ruwas in uw voedergewas terecht.

De tanden van PÖTTINGER bewijzen al decennialang dat ze
de beste zijn. Ze worden zonder sterke buiging direct onder
de tandhouder de grond in geleid en zijn lichtjes naar voren
gebogen. Door de weerstand van het voer worden ze ietsje
naar achteren gedrukt. Ze komen echter niet los, waardoor
ze het voer grondig opnemen. Samen met het MULTITASTwiel vormen ze de ideale basis voor een schone en
voorzichtige zwadafleg.
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Toename van ruwas in procentpunten

Hark
4,0
3,5
3,0
2,5

207 kg
ruwas/ha

2,0
1,5
1,0
0,5
0

Veld 1

Veld 2

Rijrichting

MULTITAST rechts

Standaard links

DLG bevestigt voerbescherming door MULTITAST-wiel van PÖTTINGER
 Door het MULTITAST-wiel wordt de afstandsdriehoek beduidend vergroot. Dit zorgt voor een rustiger draaien van de
elementen en dempt de trillingen.
 Er komt 25% minder ruwas/vuil in uw voer terecht.
De DLG Fokus-test "Bodemaanpassing en voervervuiling in grassilage" bevestigt het: Het PÖTTINGER MULTITAST-wiel
zorgt voor een ideale bodemaanpassing en schoon voer.
De test werd met de zwadhark met middenafleg TOP 762 C uitgevoerd. Hierbij werd de rechterhark met een MULTITASTwiel, en de linkerhark met een standaardelement zonder MULTITAST-wiel uitgerust.

Lagerafstand van maximaal 900 mm

Diameter van de gebogen baan van maximaal 420 mm

TOPTECH PLUS – Betrouwbaar en robuust

Onderhoudsvriendelijk en comfortabel

Onze schudders zijn zodanig gebouwd dat het lager zo min
mogelijk wordt belast. Dit leidt tot minder slijtage. De grote
curvebaandiameter en een optimale stuurhoek zorgen voor
een soepel uitnemen van de tanden uit het zwad. Dankzij
de instelbare gebogen baan kan de zwadvorm worden
aangepast aan uw individuele gebruiksomstandigheden.

Voor een geringere transportbreedte of stallingshoogte
kunnen de tandarmen worden verwijderd. Deze zijn
eenvoudig te plaatsen; verkeerd bevestigen is niet mogelijk.
Bij schade kunt u de gehele tandarm snel en eenvoudig
vervangen. Voor de stuurbaan hoeft geen smeermiddel te
worden bijgevuld. De tandarmlagering is onderhoudsvrij.

61

TOP-voerkwaliteit
TOP-enkelvoudige zwadharken
Onze wendbare enkelvoudige zwadharken zijn uitermate geschikt voor kleinere
oppervlakten. Voor een grote oppervlaktecapaciteit met kleinere tractoren zijn de
TOP 421 A TOPTECH PLUS- en TOP 461 A TOPTECH PLUS-zwadharken er ook
als getrokken machines.

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L

;HUKHYTLU

;HUKLUWHYLUWLYHYT

.L^PJO[

ALPINTOP 300 U

3,00 m

1,30 m

8

3

280 kg

TOP 342

3,40 m

1,95 m

10

4

474 kg

TOP 382

3,80 m

1,95 m

11

4

495 kg

TOP 422

4,20 m

2,29 m

12

4

730 kg

TOP 462

4,60 m

2,29 m

12

4

765 kg

TOP 421 A TOPTECH PLUS

4,20 m

2,36 m

12

4

795 kg

TOP 461 A TOPTECH PLUS

4,60 m

2,36 m

12

4

830 kg

TOP-tweevoudige zwadharken met zijafleg
De zijzwadhark kan goed aan verschillende oogstverhoudingen en
raaptechnieken worden aangepast. De perfecte bodemaanpassing van de
PÖTTINGER-zwadharken maken we mogelijk door de optimale basisinstelling en
onafhankelijke beweging van de harken.

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L ;HUKHYTLU

;HUKLUWHYLU A^HKHÅLN
WLYHYT

.L^PJO[

TOP 652

6,40 m

2,95 m

10 / 12

4

links

2000 kg

TOP 662

6,55 – 7,30 m

2,55 / 2,90 m

2 x 12

4

rechts

1990 kg

TOP 722

6,80 – 7,60 m

2,61 / 2,90 m

2 x 13

4

rechts

2490 kg

TOP 812

7,60 m

2,90 m

2 x 13

4

rechts

2810 kg

TOP 611 A TOPTECH PLUS

3,40 - 6,20 m

2,10 m

2 x 12

4

links

1690 kg

TOP 691 A TOPTECH PLUS

4,20 - 6,90 m

2,40 m

2 x 12

4

links

1730 kg
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Hark
TOP C-tweevoudige zwadharken met middenafleg
De voordelen van onze zwadharken met middenafleg zijn de gelijkmatige en
luchtige afleg. Ze zijn erg wendbaar en gebruiksvriendelijk. Onze zwadharken met
middenafleg garanderen een perfect zwad voor de navolgende machine.

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L

;HUKHYTLU

;HUKLUWHYLUWLYHYT

.L^PJO[

TOP 612

5,90 m

2,70 m

2 x 11

4

1010 kg

TOP 612 C

5,90 m

2,55 m

2 x 11

4

1470 kg

TOP 702 C

6,25 – 6,90 m

2,55 / 2,90 m

2 x 11

4

1680 kg

TOP 762 C CLASSIC

6,75 – 7,50 m

2,55 / 2,90 m

2 x 11

4

1800 kg

TOP 762 C

6,75 – 7,50 m

2,55 / 2,90 m

2 x 13

4

1940 kg

TOP 842 C

7,70 – 8,40 m

2,90 m

2 x 13

4

2580 kg

TOP 962 C

8,90 x 9,60 m

2,95 m

2 x 15

4

3130 kg

TOP C viervoudige zwadharken
Korte oogstperiodes vragen om een goede oogsttechniek. Met de professionele
TOP 1252 C-serie bieden we u een sterke zwadhark met een grote
oppervlaktecapaciteit.

TOP 1252 C

Werkbreedte

;YHUZWVY[IYLLK[L Elementen ;HUKHYTLU

;HUKLUWHYLU
WLYHYT

.L^PJO[

8,00 – 12,50 m

3,00 m

4

6315 kg

4

4 x 13

Verhaal van een klant: Christian Litzllachner,
Amstetten, Oostenrijk
"Ik run een boerderij met melkvee en fok bovendien
jongvee. Mijn familiebedrijf omvat 40 hectare grasland en 50
hectare akkerland. Ik ben een groot fan van de verwerking
door PÖTTINGER-machines, daarom bezit ik een aantal
apparaten. Bij mijn TOP 722-zwadhark ben ik vooral te
spreken over de betrouwbaarheid van de machine. Ik
waardeer PÖTTINGER vooral om de goede klantenservice
en de levering van reserveonderdelen, die tot nu
voorbeeldig is verlopen."
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Wereldwijd nummer 1

Een lichte trekweerstand, slagvaardigheid en veelzijdigheid kenmerken ons PÖTTINGER-opraapwagenaanbod. Wij bieden
een omvangrijk programma van compacte opraapwagens tot grote silagewagens. 62 modellen voor iedereen, van boer tot
loonwerker. De BOSS-modellen van PÖTTINGER steken er met kop en schouders bovenuit, doordat ze zo eenvoudig te
trekken zijn en moeiteloos over hellingen rijden.

Pendelafstand 180 mm

Pendelende pick-up

Extra tastwiel achter de pick-up

 Bestuurbare pendelende pick-up met een pendelafstand
van tot wel 200 mm.
 Schoon voer en de beste kuilvoerkwaliteit.
 Betrouwbaar hoog opnamevermogen bij moeilijke
oogstomstandigheden.
 Perfecte bodemaanpassing en exact bochtengedrag.

Het optionele extra tastwiel midden achter de pick-up
verhindert het wegzakken in het tractorspoor en garandeert
een perfecte bodemaanpassing.
De parallellogramgeleiding zorgt voor verbeterde
contouraanpassing bij diepe rijsporen.
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Opraapwagens

Krachtige rotoren

EASY MOVE – het origineel

Perfecte opname van het voer door de pick-up en maximale
capaciteit ook bĳ nat of kort oogstmateriaal.

Het uitzwenken van de messenbalk maakt het vervangen
van de messen tot een eenvoudige klus.
De messen kunnen rechtop aan de zijkant bij de wagen
vervangen of gereinigd worden.

 Jarenlang beproefde en geoptimaliseerde vorm van de
rotortanden.
 De afstrijkers zijn onafhankelijk middels bouten
gemonteerd. Ze zorgen voor een maximale verdichting
afhankelijk van de instelling van de laadautomaat.

POWERCUT – maaibalk voor korte snede

Snel en gedoseerd ontladen

Omkeerbare messen van TWIN BLADE optioneel voor
EUROPROFI en TORRO. De gepatenteerde vorm
garandeert een verdubbelde levensduur.

 TORRO- en JUMBO-doseeraandrijving met 160 kW
loscapaciteit, wat overeenkomt met een koppel van
1700 Nm voor krachtig ontladen.
 Unieke universele achterwand om de hele achterwand
gedeeltelijk te openen of te sluiten of slechts het
onderste segment voor een fijne dosering.

 U snijdt steeds perfect en reservemessen zijn altijd
aanwezig.
 Nieuwe mesbeveiliging, hydraulische mesontgrendeling,
comfortabele mesvervanging.
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62 modellen van de specialist in opraapwagens
BOSS JUNIOR- / BOSS ALPIN- / EUROBOSSopraapwagens met invoerkammen
Deze extra lichte opraapwagens zorgen voor verliesvrije voeropname en hoge
laadcapaciteit bij gering energieverbruik. De uitvoeringen met dieplader zijn goed
opgewassen tegen hellingen.

=VS\TL+05
BOSS JUNIOR 17 T

11,5 m

3
3

Messen

:UPQSLUN[L

)LUVKPNK]LYTVNLU

12

120 mm

15 – 44 kW / 20 – 60 pk

12

120 mm

15 – 44 kW / 20 – 60 pk

16

84 mm

29 – 74 kW / 40 – 100 pk

BOSS JUNIOR 22 T

14,25 m

BOSS ALPIN 211

13,5 m3

BOSS ALPIN 251

16,1 m

3

16

84 mm

29 – 74 kW / 40 – 100 pk

BOSS ALPIN 291

18,7 m3

16

84 mm

29 – 74 kW / 40 – 100 pk

EUROBOSS 250 T / H

16,1 m3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 pk

EUROBOSS 290 T / H

18,7 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 pk

EUROBOSS 330 T / H

21,3 m3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 pk

20,5 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 pk

23,9 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 pk

EUROBOSS 330 D-T / D-H
EUROBOSS 370 T / H

PRIMO-opraapwagen met invoerkammen
Gemakkelijk te trekken opraapwagens met invoerkammen die het voer ontzien.
PRIMO bestaat ook als volledig stalen silagewagen. PRIMO 701 / 801 DRY
FORAGE zijn wagens speciaal voor hooi en stro.

PRIMO 351 L

=VS\TL+05

Messen

:UPQSLUN[L

)LUVKPNK]LYTVNLU

22 m3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

PRIMO 451 L

28,5 m

3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

PRIMO 501 L

31,5 m3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

PRIMO 701 L DRY FORAGE

39 m

3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

PRIMO 801 L DRY FORAGE

48 m3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 pk

PRIMO 401 L / D
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25,5 / 25 m

Opraapwagens
FARO- / FARO COMBILINE-opraapwagen met rotor
Met de FARO-opraapwagenserie voldoet Pöttinger aan de vraag naar
slagvaardigere rotortechniek bij gemiddeld energieverbruik. De rotor met dubbele
tanden ontziet ook hooi.

Messen
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3

31

45 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 4010 L / D

27 / 26 m

3

31

45 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 4010 L / D COMBILINE

23 / 22 m3

31

45 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 4510 L / D

30 / 29 m

3

31

45 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 5010 L / D

33 / 32 m3

31

45 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 8010 L DRY FORAGE

48 m

3

11

135 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

FARO 10010 L DRY FORAGE

52 m3

11

135 mm

66 – 110 kW / 90 – 150 pk

=VS\TL+05
FARO 3510 L / D

24 / 23 m

EUROPROFI-combiwagen met laadrotor
De EUROPROFI garandeert al meer dan twintig jaar een lichte trekweerstand,
slagvaardigheid en gemak bij de voeroogst. Met nog meer capaciteit, nog meer
doeltreffendheid en met een korte snijlengte van 39 mm weet dit voertuigconcept
onze klanten te overtuigen.

=VS\TL+05

Messen
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EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE

26 / 25 m3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 pk

EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 pk

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 pk

EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE

29 / 28 m
32 / 31 m

TORRO-veelzijdige opraapwagen met rotor
De slagvaardige TORRO-silagewagen voldoet aan alle eisen voor een zuinige
winning van silage. Deze serie presenteert zich als krachtig, robuust en zeer
productief bij een hoge verwerkingscapaciteit.

=VS\TL+05
TORRO 5510 L / D COMBILINE

28 / 27 m3

TORRO 6010 L / D COMBILINE

31,5 / 30,5 m

TORRO 6510 L / D COMBILINE

35 / 34 m3

TORRO 7010 L / D COMBILINE
TORRO 8010 L / D COMBILINE

40 / 38,5 m
43 / 42 m

3

3

3

Messen
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45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 pk

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 pk

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 pk

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 pk

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 pk

T = dieplader, H = hooglader, L = zonder doseerwals, D = met doseerwals

67

Wereldwijd nummer 1
JUMBO-opraapwagen met rotor
Maximale capaciteit, stabiliteit en betrouwbaarheid worden door het
vlaggenschip de PÖTTINGER JUMBO geboden. In de "strijd der systemen"
bewijst deze professionele silagewagen met zijn enorme laadcapaciteit zich als
de goedkoopste keuze voor kwaliteitssilage.

=VS\TL+05
3

Messen
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45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 7210 L

42,5 m

3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 8010 L

46,5 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 6610 L

JUMBO 10010 L

39 m

49,5 m

Veelzijdige JUMBO COMBILINE opraap-silagewagen
met rotor
Met de JUMBO COMBILINE opraap-silagewagen biedt Pöttinger maximale
flexibiliteit en toegenomen inzetbaarheid. Als krachtige opraap- of silagewagen
wordt de JUMBO COMBILINE voor u tot een multitalent.

Messen
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JUMBO 6010 L / D COMBILINE

34,3 / 32,9 m

3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 6610 L / D COMBILINE

37,9 / 36,5 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 7210 L / D COMBILINE

41,5 / 40,1 m

3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

JUMBO 10010 L / D COMBILINE

48,1 / 46,6 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 pk

=VS\TL+05

Verhaal van een klant: TPS Lohnbetrieb
Hans-Willi Thelen, 53925 Kall, Duitsland
"De snijkwaliteit is gewoon belangrijk om dan op de kuilen
echt goed te verdichten, zodat er weinig lucht in de
voorraad zit. En als ik energierijk kuilvoer met veel
ingrediënten en eiwitten heb, dan kan ik veel melk uit mijn
gras halen en hoef ik minder voer bij te kopen. Hierdoor
wordt de productie beslist efficiënter."

L = zonder doseerwals, D = met doseerwals
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Opraapwagens

AUTOCUT – Volledig automatische
messenslijpinrichting voor TORRO en
JUMBO
De AUTOCUT-messenslijpinrichting maakt comfortabel
slijpen direct op de wagen mogelijk. Afhankelijk van de
messenbelasting is het aantal slijpcycli eenvoudig via de
bedieningsterminal vooraf te selecteren. Dit vermindert het
te verrichten onderhoud aanzienlijk en garandeert
tegelijkertijd een blijvend optimale snijkwaliteit bij een lager
energieverbruik resp. verhoogde productie.

Besparing / topsnijkwaliteit
Het voer wordt continu heel precies gesneden en niet
ingedrukt.

15% minder benodigd vermogen
 Besparing op dieselverbruik met ongeveer 5 liter/uur.
 Verhoging van de verwerkingscapaciteit.
 Nog meer rendement.
Netto voordeel bĳ 300 arbeidsuren per jaar ca. € 1.500,-

De voordelen
 Slĳpvoorziening direct op de opraapwagen gemonteerd.
 Volautomatisch slijpen van de volledige set messen.
 Slijpen met slechts een druk op de knop, zonder
handmatig werk of voorbereiding vooraf.
 Een slijpcyclus duurt ongeveer vier minuten.
 Altijd scherpe messen voor de beste snijkwaliteit.
 15% minder benodigd vermogen – vermindering
verbruik diesel.
 Duidelijke vermindering van het aantal serviceintervallen.

Aanzienlijk minder onderhoud nodig
 Volautomatisch slijpen van een complete messenset in
ong. 4 minuten per cyclus.
 Vermindering van onderhoudswerk met ongeveer 45
minuten / dag.
Netto voordeel bĳ 300 arbeidsuren per jaar ca. € 1.350,Totale kostenbesparing voor u: per jaar tot wel € 3.000,-*
* bij een gemiddeld gebruik van de opraapwagen van 300 uur per jaar
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Beproefde snijschijftechniek

70

Maïshakselaar

Pendelweg 180 mm

Beproefde snijschijftechniek

Gras-pick-up

De samenwerking van voordrukwalsen, snijschijven en
korenbreker zorgt voor een uitstekende snijkwaliteit en
garandeert maximale grondstoffen.
De korenbreker kan in zeer korte tijd worden gedemonteerd.
Het messenwiel heeft een enorme werp- en blaascapaciteit.
De messen zijn centraal instelbaar en een wolframcarbidelaag zorgt voor een lange levensduur. De rijloze maïsvoorzet
maakt hakselen mogelijk onafhankelijk van het aantal rijen
of rijafstand.

De 190 cm brede MEX pick-up met vijf tandrijen zorgt voor
een aanzienlijke capaciteit, zelfs bij hoge rijsnelheden of
zwaar gras. Alleen een schone oogst kan een probleemloos
fermentatieproces garanderen en daarmee goed
verteerbaar kuilvoer.

MEX - maïshakselaar met schijfwiel
De PÖTTINGER MEX 5 en MEX 6-schijvenhakselaars bieden u de maximale
hakselcapaciteit voor het oogsten van silomaïs en gras. Unieke stabiliteit voor
intensieve belasting bij gras of maïs.
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Messen
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Hakselaars vanaf 96 kW / 130 pk tot 162 kW / 220 pk
MEX 5

Achter-/vooraanbouw

2,2 m rijloos

1,90 m (optie)

10

2150 kg

MEX 6

getrokken

2,2 m rijloos

1,90 m (optie)

10

2950 kg

MEX 6 gras

getrokken

–

1,90 m standaard

10

2610 kg
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Voor gebruik onder alle omstandigheden

Of het nu in natte of droge omstandigheden is, of in stro-, hooi- of kuilvoertoepassing, de IMPRESS is een machine voor alle
gebruiksomstandigheden en ongekend veelzijdig.

Pendelweg 180 mm

Gestuurde pendelende pick-up
De tanden zijn licht meelopend gestuurd en passen zich
optimaal aan de bodemcontouren aan. Dit garandeert
schoon voeder. Dankzij de volledig actieve tandlengte tot
aan het uitsturingspunt wordt de perfecte overdracht van
het voeder aan de rotor gegarandeerd. Vijf gestuurde
tandrijen zorgen ook bij hoge rijsnelheden en moeilijke
oogstomstandigheden voor een betrouwbare en hoge
opnamecapaciteit.
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Comfort – arbeidsverlichting voor uw
dagelijkse werk
De IMPRESS beschikt over een zijdelings uittrekbaar
messenbalksysteem, EASY MOVE genaamd. Dat betekent
dat onderhoud op werkhoogte plaatsvindt buiten de
perskamer en daarmee buiten de gevarenzone van de
rondebalenpers.Veilige toegang tot het snijmechanisme.
 Uittrekbare maaibalk op werkhoogte.
 Snelle en eenvoudige messenvervanging.

Rondebalenpersen

The perfect flow

FLEXCUT 32 – maaibalk voor korte snede

Ongekende bedrijfsveiligheid. In het geval van een
tangentiële materiaalstroom start de baaldraaiing in elke
toepassingssituatie altijd veilig. Of het nu in natte of droge
omstandigheden is, of in stro-, hooi- of kuilvoertoepassing.
De perskamer wordt uniform en breed gevuld – met en
zonder mes.

Het nieuwe, uitschuifbare snijmechanisme voor korte snede,
FLEXCUT 32, bestaat uit 32 keerbare TWINBLADE-messen
en behaalt een theoretische snijlengte van 36 mm over de
gehele breedte (PRO-modellen).
Korte snede niet alleen voor toepassing bij kuilvoer, maar
ook bij hooi en stro: Dit is uniek.

 LIFTUP-bovenhoofdse rotor, diameter van 650 mm.
 Steeds twee startwalsen boven en onder.






Bodemaanpassing en schone voederopname.
Gelijkmatige snijkwaliteit.
Korte snede 36 mm
Uitstekende balenkwaliteit (vorm en dichtheid).

Veelzijdig inzetbaar –
voor alle gebruiksomstandigheden
 Flexibele zachte-kerninstelling met 3 zones.
 Omkeerbare messen van TWIN BLADE voor dubbele
bedrijfstijd.
 Opheffing van blokkades.
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Voor gebruik onder alle omstandigheden

Vaste kamer

Variabele perskamer

De vaste perskamer van de F-modellen met 18
kettingaangedreven perswalsen vormt gelijkmatige, stabiele
balen. De voorste zeven walsen zorgen ervoor dat de balen
in elke gebruikssituatie veilig worden gedraaid – ook bij stro.
Het te persen gewas wordt net zolang geperst totdat de
persdruk is bereikt die op de terminal is ingesteld en bij de
achterklap is gemeten. De binding vindt afhankelijk van de
instelling automatisch of met een druk op de knop plaats.

De Vario-modellen bezitten drie eindloze riemen met een
hydraulisch verstelbare, drukgestuurde riemspanner. De drie
eindloze riemen zorgen ervoor dat de balen in elke
gebruikssituatie veilig worden gedraaid – ook bij stro. De
diameter van de balen en de persdichtheid kunnen vanuit
de bestuurdersstoel worden ingesteld.
Een variabele pers voor het hele jaar met 32 messen bij alle
gebruiksomstandigheden.

Nieuw: Pers-wikkelcombinaties

Nieuw wikkelsysteem

Beste voerkwaliteit door onmiddellijk wikkelen van de
afgeronde baal. Direct wikkelen, blijven laden of twee balen
afleveren met de nieuwe pers-wikkelcombinaties IMPRESS
125 FC PRO en 155 VC PRO.

 Compacte wikkeleenheid met dubbele wikkelarmen
onderaan. Naar boven vrije doorgang.
 Snelle en veilige overdracht van balen met helling van
maximaal 40% door lineair bewogen
overdrachtseenheid op de wikkeltafel.
 Foliemagazijn beschermt achter bekleding.
 Laat balen dicht bij de grond vallen

 Hoogste slagvaardigheid door korte stilstand.
 Instelcentrum op foliehouder voor baaldiameter van 1,10
tot 1,50 m.
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Rondebalenpersen
IMPRESS MASTER
De PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellen zijn leverbaar met een vaste of
variabele perskamer. De pick-upbreedte bedraagt standaard 2,05 m.
Aandrijftoerental 540 U/min, voorselectie bediening SELECT CONTROL.

:`Z[LLT

Diameter balen
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IMPRESS 125 F MASTER

Vaste kamer

1,25 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 pk

IMPRESS 155 V MASTER

3 eindloze riemen

0,8 – 1,55 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 pk

IMPRESS 185 V MASTER

3 eindloze riemen

0,9 – 1,85 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 pk

IMPRESS PRO
Bij de IMPRESS PRO-modellen bedraagt de pick-upbreedte standaard 2,30 m.
Aandrijftoerental 1000 U/min, bediening via POWER CONTROL of ISOBUSterminals EXPERT 75 en EXPERT 100.
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Diameter balen
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IMPRESS 125 F PRO

Vaste kamer

1,25 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 pk

IMPRESS 155 V PRO

3 eindloze riemen

0,8 – 1,55 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 pk

IMPRESS 185 V PRO

3 eindloze riemen

0,9 – 1,85 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 pk

IMPRESS PRO-pers-wikkelcombinaties
Compacte wikkeleenheid met dubbele wikkelarmen onderaan. Volledig
automatisch instelbaar wikkelsysteem met hoge werksnelheid.
IMPRESS 155 VC PRO – Instelcentrum voor baaldiameter 1,10 – 1,50 m.
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IMPRESS 125 FC PRO

Vaste kamer

36 omw/min

60 l/min, 180 bar

96 kW / 130 pk

IMPRESS 155 VC PRO

3 eindloze riemen

36 omw/min

60 l/min, 180 bar

96 kW / 130 pk
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Alles onder controle

Bedieningsgemak op het hoogste niveau
Met de comfortabele bedieningspanelen van PÖTTINGER
heeft de landbouwer ook op lange werkdagen alles onder
controle. Bij de ontwikkeling van de terminals lag de nadruk
op een maximaal bedieningscomfort, ergonomie en de
automatisering van onafhankelijke handelingen.
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Robuust en verlicht –
dag en nacht inzetbaar.
 Sterke behuizing van een tweecomponentenkunststof
met rubberen rand.
 Alle toetsen en display met verlichting.
 Verhoogde, verlichte toetsen voor een optimaal
nachtzicht.
 Zo zijn alle functietoetsen ook in het donker goed
zichtbaar.

Bedieningspaneel

SELECT CONTROL / COMPASS

DIRECT CONTROL

U kunt alle functies van de te bedienen machines eenvoudig
kiezen met SELECT CONTROL. Deze worden dan door de
regeleenheid van de tractor uitgevoerd.

De elektronische comfortbediening DIRECT CONTROL
werd speciaal voor ons omvangrijke opraapwagenaanbod
ontwikkeld. Alle functies zijn direct schakelbaar. Via de
functietoetsen kunnen eenvoudig meer gewenste
onderdelen worden geselecteerd.

COMPASS-boordcomputer voor VITASEM- en AEROSEMzaaimachines met mechanische doseeraandrijving.

POWER CONTROL

EXPERT 75 ISOBUS-terminal

POWER CONTROL is de standaard voor alle PÖTTINGERmachines die voor ISOBUS geschikt zijn. In totaal
garanderen 23 voorgeprogrammeerde toetsen het grootst
mogelijke gemak bij het werken. POWER CONTROL
Wireless zorgt ook buiten de tractorcabine voor een
eenvoudige bediening van de opraapwagen.

ISOBUS standaardiseert wereldwijd de elektronische
communicatie tussen tractoren en aanbouwapparaten,
evenals de overdracht van gegevens tussen deze mobiele
systemen en agrarische kantoorsoftware. De EXPERT
ISOBUS-terminals van PÖTTINGER maken een
professionele bediening van alle ISOBUS-compatibele
machines van verschillende merken mogelijk.
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Alles onder controle

EXPERT 100 ISOBUS-terminal

SEED COMPLETE Precision farming

CCI 100
De zaadhoeveelheid kan via applicatiekaarten op de diverse
percelen automatisch aan de bodemgesteldheden worden
aangepast.
Automatische uitschakeling van de wendakker via gps.

 Hoogwaardig 8,4-inch TFT-kleurendisplay met
aanraakscherm.
 Rechts en links zes softkey-toetsen.
 Invoer via toetsen en aanraakscherm.
 USB-interface.
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PRIMO L

–

FARO L / EUROPROFI L

–

/

draadloos

EUROBOSS D / PRIMO D

–

–

/

draadloos

FARO D / EUROPROFI D

–

–

/

draadloos

TORRO L / D

–

–

/

draadloos

JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D

–

–

/

draadloos
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–

IMPRESS MASTER
IMPRESS PRO

–

Zaaitechniek
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–

VITASEM CLASSIC / VITASEM

–

VITASEM A / VITASEM ADD

–

AEROSEM A / AEROSEM ADD

–

TERRASEM R / TERRASEM C

–

–

= standaard,

78

= optie

PÖTPRO

52,09 €
CLASSICr SZ
Abstreife 95.1+0
548.40.2

0

0

0

Scan de QR-code op het typeplaatje van een
PÖTTINGER-machine of het machinenummer op
www.poettinger.at/poetpro.*

€*
102,90

gen
Einkaufswa

Top Selle

* Unverb

indliche

*

€*
700,09

S
AR PLU
DURAST r SZ
Abstreife ...
Blindtext
In den

*

52,09 €

CLASSICr SZ
Abstreife ...
Blindtext
AR
DURAST r SZ
Abstreife
Blindtext
Blindtext 95.1+0
548.40.2
0

*

€
1.052,09

CLASSICr SZ
Abstreife 95.1+0
548.40.2

0

Filter

r

pfehlun
Preisem

g (ohne

Mwst.)

0

Selecteer de gewenste informatie.

7k;796¶,LU]V\KPN(S[PQK6]LYHS

Voor alle PÖTTINGER-machines
vanaf het bouwjaar 1997

Uw machine gaat online.
Alle informatie over uw machine.

De afkorting PÖTPRO staat voor PÖTTINGERproductinformatie voor de PÖTTINGER-professional. Er
werd een tool ontwikkeld, welke voor alle machines vanaf
bouwjaar 1997 de volgende machinespecifieke informatie
ter beschikking stelt:

Scan de QR-Code op het typeplaatje met een
smartphone of tablet of zoek gemakkelijk thuis met uw
machinenummer op www.poettinger.at/poetpro.

U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw
machine.





Gebruikershandleidingen
Informatie over uitrusting
Folders
Foto's en video's.
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Uitvoeringen

Ga voor het origineel

De voordelen

PÖTTINGER Original Parts - overtuigen door de hoogste
functionaliteit, bedrijfsveiligheid en prestatievermogen. Wij
bij PÖTTINGER leggen ons geheel op dit doel toe.

 Snelle en langdurige beschikbaarheid.
 Maximale levensduur door innovatief productieproces en
het gebruik van hoogwaardige materialen.
 Vermijden van storingen door exacte passing.
 Beste arbeidsresultaat door optimale afstemming op het
hele systeem van de machine.
 Kosten- en tijdsbesparing doordat slijtdelen minder vaak
vervangen hoeven te worden.
 Uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
 Continue vooruitgang middels onderzoek en
ontwikkeling.
 Wereldwijde levering van reserveonderdelen.
 Aantrekkelijke, marktconforme prijzen voor alle
reserveonderdelen.

Onze PÖTTINGER Original Parts maken we daarom van
kwalitatief hoogwaardige materialen. Alle vervangende en
slijtdelen zijn bij ons optimaal op het totale systeem van uw
machine afgestemd. Daarbij vragen verschillende bodemen gebruiksomstandigheden een eigen aanpassing.
Wij luisteren naar onze klanten en bieden met drie
verschillende uitvoeringen, CLASSIC, DURASTAR en
DURASTAR PLUS, het optimale pakket voor alle
omstandigheden. Originele onderdelen betalen zich uit, de
knowhow is onvervalst.
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PÖTTINGER Original Parts

De klassieker

Doet wat het belooft

Zwaar gebruik

CLASSIC is de klassieke uitvoering.
We zetten hiermee de standaard voor
originele onderdelen wat betreft
kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding en
betrouwbaarheid.

DURASTAR is de innovatie in de markt
van slijtdelen – slijtvast, duurzaam,
krachtig en betrouwbaar.

Extreme omstandigheden en eisen
aan de machine zijn voor u normaal?
Dan is de DURASTAR PLUS serie de
juiste keuze.

 Voor normale
bodemsamenstellingen.
 Voor gemiddelde belasting bij
professioneel gebruik.

DURASTAR-onderdelen zijn bijzonder
geschikt voor alle omstandigheden
waarin uw machine aan hoge eisen
moet voldoen. DURASTAR-onderdelen
doen wat ze beloven.
 Voor bodems met
bovengemiddelde
slijtageomstandigheden.
 Voor hoge belasting van de
werktuigen bij inzet van machines
bij meerdere bedrijven of bij
loonbedrijven.

Uitstekende capaciteiten
gecombineerd met een maximale
duurzaamheid zijn kenmerkend voor
de DURASTAR PLUS delen van
PÖTTINGER. Of het nu gaat om
grootbedrijven, loonbedrijven of
bedrijven met extreme
omstandigheden, de DURASTAR
PLUS-serie houdt onder alle
omstandigheden stand.
 Voor bodems met extreme
slijtageomstandigheden.
 Voor hoogste belasting bij inzet in
grote bedrijven of loonbedrijven.
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Wereldwijd servicenetwerk

Service en onderdelen
Levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid zijn de
kenmerken van PÖTTINGER machines. Indien er toch
technische storingen optreden, is er voor U een lokale
servicepartner beschikbaar. De PÖTTINGER-klantenservice
ondersteunt bij technische vragen. PÖTTINGERservicemonteurs zijn wereldwijd onderweg voor u.

Wereldwijd servicenetwerk –
wij zijn waar u bent
Onze lokale dealers staan altijd tot uw beschikking voor
service. In 70 landen wereldwijd kunnen wij u zo de beste
service garanderen. Met onze servicepartners hebt u altijd
een deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt aan uw
zijde. Door continue bijscholing binnen de PÖTTINGER
organisatie zijn onze dealers een expert in de omgang met
PÖTTINGER machines en zodoende de basis voor uw
succes.
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De snelle weg naar het juiste vervangende
onderdeel
U bezit een PÖTTINGER machine en hebt de passende
vervangings- of slijtdelen nodig? Geen probleem: Ga
gewoon met het machinenummer naar uw dealer. Met hulp
van de PÖTTINGER-onderdelencatalogus "PÖTDOC" en
het serienummer kan deze snel de juiste onderdelen vinden
die op het moment van levering op uw machine aanwezig
waren. Hiermee wordt ook gegarandeerd het juiste
onderdeel besteld. Eens te meer wordt door deze nieuwe
ontwikkeling het
grote belang onderstreept dat PÖTTINGER aan de kwaliteit
van de dienstverlening hecht.

PÖTTINGER onderdelenlogistiek
Ons nieuwe internationale logistieke centrum voor
vervangende onderdelen in Taufkirchen (Oostenrijk) is sinds
maart 2017 in gebruik.
 6200 m² magazijnruimte.
 Meer dan 50.000 artikelen.
 Dagelijks tot 800 leveringen.
 Geautomatiseerde kleine-onderdelenmagazijn.

Kwaliteitsborging

Technologie- en innovatiecentrum
(Technologie- und
Innovationszentrum, TIZ)
Het technologie- en innovatiecentrum (TIZ) staat centraal in

De testfaciliteiten van het centrum omvatten een

de focus van PÖTTINGER op kwaliteitsborging. Hier worden

testopstelling met 4 steunpunten ter simulatie van het

de machines op hun kwaliteit en geschiktheid getest in

wegvervoer, een multi-axiale simulatietafel (MAST), een

realistische bedrijfsomstandigheden. Onderzoek,

onderdelentestveld voor individuele componenten, een

ontwikkeling en omzetting gaan hand in hand.

klimaatkamer, aandrijvingsteststations en elektronische
testfaciliteiten.

Het testcentrum is wereldwijd een van de modernste in de
landbouwtechniek en heeft een uitstekende reputatie. Veel

Naast al deze tests worden parallel uitgebreide veldtests

internationale producenten testen hun producten daarom

uitgevoerd. Deze aanvullende bevindingen, samen met de

op hun praktische geschiktheid, waaronder veel bekende

resultaten van de testtechnologie, resulteren in een optimaal

autofabrikanten.

resultaat voor de klant: PÖTTINGER is met zijn expertise
een pionier op de markt voor procesgerichte oplossingen in

Deze tests besparen tijd en kosten: tot 75 procent in

veel centrale vraagstukken van akkerbouw en grasland.

vergelijking met een test in de praktijk. In korte periodes

"We maken ons werk gemakkelijker voor onze klanten en

kunnen zo de arbeidsprestaties van de machines getest

verbeteren hun kwaliteit van leven."

worden. Dit zorgt voor optimale bedrijfsveiligheid in de
praktijk. Bij PÖTTINGER worden ten minste twee prototypes
van elk nieuw model gebouwd. Een daarvan wordt gebruikt
voor de test in TIZ en de andere gaat de praktische veldtest in.
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Succesvoller
met PÖTTINGER

Oogst kwaliteit
 Alleen met een gezonde bodem kunt u uw oogst

 Als familiebedrijf sinds 1871 uw betrouwbare partner.
 Specialist op het gebied van grondbewerking,
zaaitechniek, hooi- en oogstapparatuur.
 Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende

optimaliseren. We helpen u daarbij met onze machines.
 Schoon, lekker voedergewas is de basis van de
zuivelindustrie. We helpen u er van het maaien tot het
oogsten bij om de kwaliteit van uw voer te verbeteren.
 Vertrouw op PÖTTINGER. Oogst succes.

arbeidsresultaten.
 Met roots in Oostenrijk – voelt zich overal ter wereld als
een vis in het water.

Informeer bij onze partners:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

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

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