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Företag med tradition och framsteg

PÖTTINGER Grieskirchen (ΑT)

Framgångsrikare med PÖTTINGER
Det här mottot är ett värdefullt åtagande gentemot våra kunder. Med de framskjutna arbetsresultaten från våra maskiner
och tjänster säkerställer vi, att du som vår kund är framgångsrik. Vårt mål är att underlätta arbetet för dig och möjliggöra ett
hållbart lantbruk.
Som familjeföretag med lång tradition har vi en väldigt lång internationell erfarenhet. Därmed har vi ett mycket stort utbud
för att kunna visa mångfalden inom de olika livs- och arbetsvillkoren på bästa möjliga sätt. Produktutbudet är lika
omfattande som våra kunders behov:
Genom vårt prestationskrav för ”den bästa jorden” har vi utvecklat intelligenta system och maskiner för jordbearbetning och
såteknik.
En ekonomisk framgång hänger tätt ihop med ”det bästa fodret”. De perfekt efter varandra anpassade redskapen för
vallskörd ger ett värdefullt bidrag till den.
Genom PÖTTINGERS program för jord, sådd och vall täcker vi även dina behov perfekt.

Jörg Lechner
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Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr

PÖTTINGER

PÖTTINGER Vodňany (CZ)

PÖTTINGER Bernburg (DE)

Milstolparna i företagets historia
1871

Företaget grundas av Franz Pöttinger i Grieskirchen i Österrike inom vallteknik.

1941

Produktionskapaciteten utökas genom förvärv av Grieskirchner Eisengießerei (järngjuteri).

1960

En ny fabrik byggs i Grieskirchen, där huvudkontoret finns i dag.

1975

Start inom markbearbetning genom övertagande av Bayerischer Pflugfabrik (plogfabrik) i Landsberg am Lech i
Tyskland.

2001

Sätechnikwerk i Bernburg i Tyskland förvärvas.

2007

Fabriken i Vodnany i Tjeckien byggs som ett kompetenscentrum för markbearbetning.

2017

Logistikcenter för reservdelar startar i Taufkirchen an der Trattnach i Österrike.

2018

Nya monterings- och logistikhallar öppnas i Grieskirchen i Österrike.
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Bästa jorden

Jorden, som utgör grunden för både lantbruk och skogsbruk, hör till de viktigaste resurserna i världen, resurser som
numera bara är begränsat utökningsbara. Jordarna utgör förutsättningen för vårt liv, eftersom de är basen för både
livsmedel och foder. En frisk jord är en av förutsättningarna för att du ska kunna optimera skörden.

Plogar – arbetar in perfekt

Kultivatorer – luftar jorden

Genom en bearbetning med plog får
du en ren åkeryta som är fri från
restmaterial. Tack vare vändningen
arbetas gödningsmedlet,
skörderesterna och växterna in
samtidigt. Plöjningen av åkern ger ett
stort bidrag till regleringen av ogräs
samt bekämpningen av skadedjur och
sjukdomar.

Den ytnära inblandningen av
skörderester höjer jordens fruktbarhet
och skyddar mot erosion.
Kapillärverkan bryts av kultivatorn,
varför fukten stannar kvar i jorden.
Våra kultivatorer SYNKRO finns i ett
två- och treradigt utförande. De
många efterkopplade vältarna skapar
idealiska groddvillkor för ogräsfrön och
spillsäd.
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Tallriksharvar –
aktiverar jorden
TERRADISC har utvecklats för
inarbetning av stubb och generell
såbäddsberedning. Den kompakta
konstruktionen och den aggressiva
tallrikspositionen ger en säker
neddragning och en bra
genomblandning av skörderesterna.

PÖTTINGER markbearbetning och såteknik

Rotorharvar –
förbereder jorden

Mekanisk såmaskin –
jämn fördelning av utsädet

Bearbetande såmaskiner –
perfekt sådd

Bästa möjliga smulning, bra
genomblandning och god tilljämning
utgör grunderna för en framgångsrik
sådd. Kombinationen rotorharv och
såmaskin är ett kraftfullt och
ekonomiskt spann för en perfekt sådd.
PÖTTINGER erbjuder en skräddarsydd
lösning för varje jord och varje
gårdsstorlek.

Våra såmaskiner övertygar tack vare
den högsta möjliga funktionaliteten,
driftsäkerheten och kapaciteten.
Unika doseringssystem, jämn
fördelning av utsädet och bekväm
manövrering hör till de egenskaper
som utmärker våra mekaniska
såmaskiner.

Vårt mullsåddskoncept TERRASEM
förenar arbetsstegen jordbearbetning,
återpackning och sådd i en och
samma maskin. Den effektiva
tallriksharven, alternativt WAVE DISC
med få störningar, den unika
däckpackaren och den perfekta
såbillen svarar för ett optimalt
arbetsresultat.

Korta kombinationer –
fin såbädd
Våra korta kombinationer FOX är
försedda med pinnar i färskat järn,
utom FOX D som har tallrikar. Genom
våra korta kombinationer drar du nytta
av en lättdragen och bränslesnål
såbäddsberedning. I kombination med
en såmaskin från PÖTTINGER blir de
tillsammans en kostnadseffektiv
såkombination.

Pneumatisk såmaskin –
exakt arbete
Vår pneumatiska generation av
såmaskiner för säd och majs
(precisionssådd). Det unika
såmaskinskonceptet AEROSEM
förenar sådden av säd och majs. Den
exakt arbetande, universella
doseringen och de perfekta
billsystemen garanterar en exakt
placering av utsädet.

7

Perfekt inarbetning

Den robusta och intelligenta konstruktionen hos PÖTTINGERS plogar säkerställer en optimal kraftfördelning och stabilitet
inom den största rambelastningen. På PÖTTINGERS unika inställningscentrum kan en enkel och optimal anpassning till alla
jordarter och användningsförhållanden göras.

NONSTOP-stenutlösning

Enkel inställning

n Inga stora stenar dras upp eller lossas. Det skonar hela
plogen.
n Vid utlösningen minskar trycket kontinuerligt, vilket ger
en säker isättning på tunga, torra jordar.
n Utlösningsmomentet, som är avläsningsbart på en
manometer på monteringsfästet, kan ställas in snabbt
och enkelt.

Med inställningstekniken SERVOMATIC anpassar du plogen
snabbt och enkelt till traktorn och markförhållandena.
n Enkel och genomtänkt inställning av plogen.
n Tidsbesparande och flexibel montering på moderna
traktorgeometrier.
n För ett perfekt arbetsresultat.
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Kultivatorer

Så här sparar du bränsle
Med TRACTION CONTROL som tillval till SERVO 45 M/45 S och 6.50 går det att rikta belastningen mot traktorns bakaxel.
Tack vare den perfekta anpassningen av dragkraft och bakaxelbelastning kan slirningen reduceras. Därmed är ett optimalt
utnyttjande av traktorn möjligt. Det sparar upp till 2 l bränsle per ha och det skonar marken.

Undersökning av bränsleförbrukningen och traktorns slirningsbeteende via påverkan från TRACTION CONTROL
Prestanda och förbrukningsdata på mellantunga jordar, arbetsbredd 2,60 m, arbetsdjup 25 cm
Körstrategi

Utan TRACTION CONTROL

Med TRACTION CONTROL

Effektivitet

Effekt

1,94 ha/tim

2,07 ha/tim

+0,13 ha/tim

Dieselförbrukning

20,5 l/ha

18,4 l/ha

-2,1 l/ha

Dieselförbrukning

39,7 l/tim

38,0 l/tim

-1,7 l/tim

Slirning

4,8 %

3,3 %

-1,5 %

Markus Schüller och Gerhard Moitzi, Institut für Landtechnik, Universität für Bodenkultur, Wien
Helmut Wagentristl, Versuchswirtschaft Groß Enzersdorf, Universität für Bodenkultur, Wien
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Perfekt inarbetning

1 33

0/2 2

00 m

m

Lång livslängd

För alla användningsförhållanden

n Högsta möjliga stabilitet på ramröret vid största möjliga
böjningsbelastning.
n Det inre bandet ökar böjningsmotståndet med upp till
25 %.
n Bästa möjliga kraftfördelning och stabilitet tack vare en
genomgående förstärkning av huvudramen.

n
n
n
n

Spaltad vändskiva i härdat, finkornigt borstål.
Utbytbar slitkant.
Plogkropp i plast för mark med låg egenstabilisering.
Oavsett jordtyp, har vi den rätta plogkroppen för det
bästa möjliga arbetsresultatet.

SERVO 6.50 – delburna växelplogar
Effektiva delburna växelplogar med stora arbetsbredder. Enkla att ställa in för
olika däckstorlekar för traktorer upp till 360 hk.

Skär

Plogkroppsavstånd

För traktorer upp till

SERVO 6.50

6/7/8/9

102 cm

265 kW/360 hk

SERVO 6.50 NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW/360 hk

SERVO 6.50 PLUS

6/7/8/9

102 cm

265 kW/360 hk

SERVO 6.50 PLUS NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW/360 hk

Traktorburna SERVO-plogar med stegvisa skärbredder
Det genomgående ramröret är extra förstärkt invändigt med två skruvlister (stark
ryggrad) på vår SERVO i serierna 35-45 S. Ramrörens kraftiga väggar garanterar
en robust fattning för plogbillar och verktyg.

Skär

Plogkroppsavstånd

För traktorer upp till

SERVO 25

2/3/4

85 / 95 / 102 cm

88 kW / 120 hk

SERVO 35

3/4/5

95 / 102 cm

103 kW / 140 hk

SERVO 35 S

4/5/6

95 / 102 cm

125 kW / 170 hk

SERVO 45 M

4/5/6

95 / 102 cm

176 kW / 240 hk

SERVO 45 S

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 hk
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Kultivatorer
SERVO NOVA –burna plogar med hydraulisk stenutlösning
En överlastsäkring med ställbar utlösningskraft skyddar plogen mot skador.
Utlösningskraften minskar med tilltagande utlösningshöjd, vilket skonar plogen.
Vid återgången ökar trycket kontinuerligt.

SERVO 25 NOVA

Skär

Plogkroppsavstånd

För traktorer upp till

2/3/4

85/95/102 cm

88 kW/120 hk

SERVO 35 NOVA

3/4

88/95/102 cm

103 kW/140 hk

SERVO 35 S NOVA

4/5

88/95/102 cm

125 kW/170 hk

SERVO 45 M NOVA

4/5

95/102 cm

176 kW/240 hk

SERVO 45 S NOVA

4/5/6

95/102 cm

257 kW/350 hk

SERVO PLUS – traktorburna plogar med hydraulisk
inställning av skärbredden
Våra SERVO PLUS-modeller anpassar sig individuellt efter markförhållandena
och arbetsdjupen. Den första plogkroppens skärbredd, dragpunkten och de
extra verktygen ställs in automatiskt.

SERVO 35 PLUS

Skär

Plogkroppsavstånd

För traktorer upp till

3/4

95/102 cm

103 kW/140 hk

SERVO 35 S PLUS

4/5

95/102 cm

125 kW/170 hk

SERVO 45 M PLUS

4/5/6

95/102 cm

176 kW/240 hk

SERVO 45 S PLUS

4/5/6

95/102 cm

257 kW/350 hk

SERVO PLUS NOVA – de hydrauliska multitalangerna
Plogar med hydraulisk inställning av skärbredden och hydraulisk stenutlösning
ger dig en optimal säkerhet och flexibilitet.

SERVO 35 PLUS NOVA

Skär

Plogkroppsavstånd

För traktorer upp till

3/4

88/95/102 cm

103 kW/140 hk

SERVO 35 S PLUS NOVA

4/5

95/102 cm

125 kW/170 hk

SERVO 45 M PLUS NOVA

4/5

95/102 cm

176 kW/240 hk

SERVO 45 S PLUS NOVA

4/5/6

95/102 cm

257 kW/350 hk
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Luftning av jorden

PÖTTINGERS kultivatorer SYNKRO utvecklades för den moderna inarbetningen av stubb för såväl grund som djup
jordbearbetning. Vid konstruktionen lades särskild vikt på lätt gång och ett litet effektbehov.

Beprövad för alla jordar

Inställning från hytten

SYNKRO i serien 1030 finns med en kombination av
spets- och vingskär. Det smala fåravståndet på 27 cm
svarar för en optimal inblandning av skörderesterna. Det är
en idealisk förutsättning för mullsådd.
För en djupare jordbearbetning kan du välja mellan smalt
skär med snabbytessystem, dubbelt hjärtformat skär eller
spetsformat skär.

Den hydrauliska arbetsbredden (tillval) svarar för en flexibel
inställning vid olika användningsvillkor och
markförhållanden.
Den samtidiga, hydrauliska inställningen av pivåhjulen för
dragna modeller är tillgänglig. Det ger en bekväm, enkel och
snabb styrning från traktorstolen.
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Kultivatorer

NONSTOP-stenutlösning
På SYNKRO NOVA garanterar fjädrade pinnar ”NONSTOPkultivatorerna” på steniga jordar.
n Tilljämningstallrikarna är också överlastsäkrade.
n Utlösningskraften på 550 kg minskar med tilltagande
utlösningshöjd – ingen uppdragning eller lossning av
stora stenar.

Med hårt ytskikt som vanligt

n Pinnpositioner för säker jordsökning vid tuffa
förhållanden.
n En mekanisk brytbult skyddar mot brottskador.

Med DURASTAR PLUSytskikt

Längre livslängder
n Högkvalitativt grundmaterial och hårdmetall för
spetsarna.
n Väsentligt längre livslängd och brottsäkerhet för en
tillförlitlig användning.
n Livslängden är upp till 6 gånger högre än för
standardspetsar.
n Förbättrad neddragning och lägre dragkraftsbehov tack
vare vassa skärkanter.
n Optimal luckring och blandning av jorden.
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Luftning av jorden
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Kultivatorer
SYNKRO – tvåbalkig, traktorburen kultivator
PÖTTINGERS kultivatorer SYNKRO utvecklades för modern inarbetning av stubb.
Vår kompakta, tvåbalkiga serie är lätt att dra och den har bara ett litet
effektbehov. Ramhöjden på 80 cm garanterar ett arbete utan störningar.

Arbetsbredd

Pinnar

Radavstånd

Effektbehov från

SYNKRO 2520/2520 NOVA

2,5 m

6

42,5 cm

51 kW/70 hk

SYNKRO 3020/3020 NOVA

3,0 m

7

42 cm

66 kW/90 hk

SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA

4,0 m

9

44 cm

88 kW/120 hk

SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA

5,0 m

11

45 cm

110 kW/150 hk

SYNKRO 6020 K/6020 K NOVA

6,0 m

13

46 cm

129 kW/175 hk

SYNKRO – trebalkiga, traktordragna kultivatorer
Våra kultivatorer SYNKRO med tre balkar är idealiska för såväl grund som djup
jordbearbetning. Du ställer enkelt och snabbt in arbetsbredden via ett centralt
inställningssystem.

Arbetsbredd

Pinnar

Radavstånd

Effektbehov från

SYNKRO 3030/3030 NOVA

3,0 m

11

27 cm

80 kW/110 hk

SYNKRO 3530/3530 NOVA

3,5 m

12

28,5 cm

96 kW/130 hk

SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW/150 hk

SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW/180 hk

Trebalkiga, dragna SYNKRO T-kultivatorer
Dragna kultivatorer med transportchassi. Vikten minskar på lyftanordningen,
varför din traktor skonas. Under arbetet på åkern är transportchassit upplyft. På
grund av upplyftningen utövar chassit ett extra tryck på arbetsverktyget.

Arbetsbredd

Pinnar

Radavstånd

Effektbehov från

SYNKRO 4030 T/4030 T NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW/150 hk

SYNKRO 5030 T/5030 T NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW/180 hk

SYNKRO 6030 T/6030 T NOVA

6,0 m

22

27 cm

155 kW/210 hk

K = uppfällbar, T = dragen, uppfällbar
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Smart såbäddsberedning

Våra korta kombinationer FOX och FOX D möjliggör en lättgående och bränslesparande såbäddsberedning.
I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER blir de tillsammans en kostnadseffektiv såkombination.

FOX pinnar av färskat järn

Tallriksverktyget FOX D

n FOX, som är utrustad med två rader pinnar av färskat
järn, ger en finsmulig såbädd.
n Pinnarna, som är ställbara i tre lägen, passar särskilt bra
för lätta till medeltunga jordar med lite skörderester.
n Tillval: Frontmonterad ribbvält för exakt djupstyrning och
ökning av bärförmågan på mycket lätta, sandiga jordar.

n På FOX D sköter tallrikar förberedelsearbetet i jorden. De
är lagrade i höjdled med gummielement och de passar
bra i steniga jordar.
n Tallrikarna, som har en diameter på 410 mm, är försedda
med en underhållsfri lagring.

16

Kort kombination

Ekonomi i fokus

Högsta möjliga användningsflexibilitet

n Vid utvecklingen av de nya, korta kombinationerna lades
mycket kraft på att skapa kompakta mått och på att de
skulle vara lättdragna.
n Rullande verktyg på FOX D eller fjäderbygelpinnar med
aggressivitetsinställning på FOX möjliggör en effektiv
såbäddsberedning med låga hektarkostnader.

n I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER blir de
tillsammans en kostnadseffektiv såkombination i ett
trepunktsfäste.
n Ensam för inblandning av skörderester i marken.
n Såmaskinen fästs antingen på packvälten eller med
hjälp av HYDROLIFT.
n Kombinerbar med traktorburen VITASEM, påbyggd
VITASEM eller AEROSEM.

Användarkomfort

Lättdragenhet

n Det korta monteringsfästet är utrustat med en i tre lägen
utdragbar, rörlig monteringsdel på lyftarmen.
n Dessutom förenklar två lägen på lyftarmen monteringen
och anpassningen till alla traktorer.

n Användbar på små traktorer, vilket leder till en
bränslesparande och effektiv såbäddsberedning.

17

Smart såbäddsberedning
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Kort kombination
Den idealiska maskinen för
mullsådd
Den lätta, burna maskinen är idealisk för användning på
lätta till medeltunga jordar med lite skörderester. Tack vare
kombinationsmöjligheten med en såmaskin blir den korta
kombinationen FOX en riktig multitalang. Därigenom
uppstår en kostnadseffektiv mullsåddskombination.

Bästa möjliga arbetsresultat garanterade
Kännetecknet för våra korta kombinationer FOX, utrustade
med pinnar i färskat järn eller tallrikar, är den korta
konstruktionen. Med de här såkombinationerna kan du även
uppnå höga arbetshastigheter. Pinnar av färskat järn ger en
finsmulig såbädd på lätta, sandiga jordar. Ska även organisk
massa inarbetas, är tallrikarna på FOX D det rätta valet.

Efterredskap – du väljer själv
Utifrån jordtypen erbjuder PÖTTINGER ett brett sortiment
av efterredskap för ett perfekt arbetsresultat med önskad
smulningsstruktur. Hela vältprogrammet kännetecknas av
en exakt bearbetning och en robust konstruktion.
Standardmässig, enkel, central inställning av alla avstrykare.

Arbets- och
transportbredd

Verktyg

Verktygsavstånd

Arbetsdjup

Effektbehov från

FOX 300

3,0 m

19

15,5 cm

3-8 cm

55 kW/75 hk

FOX 300 D

3,0 m

22

13 cm

3-8 cm

55 kW/75 hk

FOX 350

3,5 m

23

15,5 cm

3-8 cm

66 kW/90 hk

FOX 350 D

3,5 m

26

13 cm

3-8 cm

66 kW/90 hk

FOX 400

4,0 m

25

15,5 cm

3-8 cm

74 kW/100 hk

FOX 400 D

4,0 m

30

13 cm

3-8 cm

74 kW/100 hk
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Aktivering av jorden

TERRADISC har utvecklats för inarbetning av stubb och allmän såbäddsberedning. Den kompakta konstruktionen och den
aggressiva tallrikspositionen ger en säker neddragning och en bra genomblandning av skörderesterna.

1

Perfekt neddragning tack vare aggressiv tallriksposition

2

Igensättningsfritt arbete tack vare stora, fria utrymmen

3

Lång livslängd tack vare härdade och smidda delar

4

Bearbetad jord med jämn bearbetningshorisont och säker
genomskärning

5

Obearbetad jord

3
1

2

4
5

Intensiv genomblandning
Det beprövade TWIN ARM-systemet från PÖTTINGER: två massiva, smidda bärarmar har svetsats på vardera ett mycket
brett klämstycke. Det betyder att tallrikarna alltid behåller såväl positionen som inställningen.
En jämn bearbetningshorisont uppnås vid såväl grund som djup bearbetning. Ett perfekt neddragningsbeteende
garanteras. Den intensiva genomblandningen sker tillförlitligt även under tuffa, torra villkor och vid mycket skörderester.
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Tallriksharv
TERRADISC – stela, tallriksharvar
Den kompakta konstruktionen är ett väsentligt kännetecken för den korta
tallriksharven från PÖTTINGER. Det är möjligt med arbetsdjup på 3-12 cm. Den
förskjutna placeringen av de aggressivt ställda arbetsverktygen svarar för en väl
genomförd blandning av jorden och halmen.

Arbetsbredd

Tallrikar

Tallriksdiameter

Effektbehov från

TERRADISC 3001

3,0 m

24

580 mm

70 kW/95 hk

TERRADISC 3501

3,5 m

28

580 mm

85 kW/115 hk

TERRADISC 4001

4,0 m

32

580 mm

100 kW/135 hk

TERRADISC K/T – uppfällbara/dragna, tallriksharvar
TERRADISC K – med en arbetsbredd på 4-6 m och förhöjd smidighet tack vare
trepunktsfäste. TERRADISC T bärs upp av ett transportchassi.

Arbetsbredd

Tallrikar

Tallriksdiameter

Effektbehov från

TERRADISC 4001 K/T

4,0 m

32

580 mm

100 kW/135 hk

TERRADISC 5001 K/T

5,0 m

40

580 mm

125 kW/170 hk

TERRADISC 6001 K/T

6,0 m

48

580 mm

140 kW/190 hk

TERRADISC T – dragna, korta tallriksharvar
TERRADISC T – med en arbetsbredd på 8-10 m. TERRADISC T bärs av ett
transportchassi. Därigenom skonas traktorns lyftanordning och
jordkomprimeringen på vändtegen reduceras.

Arbetsbredd

Tallrikar

Tallriksdiameter

Effektbehov från

TERRADISC 8001 T

8,0 m

64

580 mm

198 kW/270 hk

TERRADISC 10001 T

10,0 m

80

580 mm

265 kW/360 hk

K = uppfällbar, T = dragen, uppfällbar
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Efterkopplade vältar

Ribbvält

Dubbel ribbvält

Ribbvälten är det idealiska efterredskapet, om du bearbetar
torra jordar som inte är kladdiga. Välten är utrustad med
starka stänger som ger en optimal återpackning.

Den dubbla ribbvältens pendelfunktion svarar för en optimal
jordanpassning och smulning.

Skärande ringvält

Skärande packvält

Genom den skärande ringvälten uppnår du en strängformad
återpackning. Därmed kan vattnet tas upp bättre. Det rätta
valet, om du bearbetar torra, tunga jordar.

Välten efterlämnar en strängformad återpackning. Det
gynnar jordens vattenupptagning och andningsaktivitet. Det
här är den idealiska välten, om jorden är stenig och fuktig.
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SYNKRO/TERRADISC

Piggvält

Gummipackvält

Piggvältarna blandar särskilt intensivt, för lätta till tunga
jordar. Ogräset får roten avskuren och transporterad till
ytan.

Den perfekta välten för kraftigt växlande jordar. Speciellt för
användning med dragna redskap med bra bärförmåga. Den
speciella profilen möjliggör en strängformad återpackning.

Välten CONOROLL

Välten TANDEM CONOROLL

Tack vare formen på CONOROLL rinner regnvatten ner i
vältens markprofil. Vattnet rinner inte bort okontrollerat. Den
idealiska välten för tunga till medeltunga jordar.

Tack vare två vältar övertygar TANDEM CONOROLL med
en bra bärförmåga. Därför passar den även för lätta jordar.
Därmed garanteras en problemfri användning även på
stenig mark.
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Multitalang för gården

Från inarbetning av stubb till mullsådd med påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD eller AEROSEM ADD.
Inom några minuter har det av tallriksharven TERRADISC eller den dragna kultivatorn skapats en ekonomisk, fullt
funktionsduglig, mullsåddsmaskin.

Ekonomiskt arbete

Stabilitet vid transporter

MULTILINE är en dragen maskin. Det leder till en låg
belastning på traktorns bakaxel och det möjliggör en stor
arealkapacitet även med små traktorer.

Vid vändtegar och under transporter bärs TERRADISC
MULTILINE av däckpackaren och vikten fördelas över hela
arbetsbredden.
Däckvälten har en bra stabilitet på vägen.
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Konceptet MULTILINE

Enkel montering
Dragstång med koppling till lyftarmar.
Styrningen av MULTILINE-lyftenheten sker via en
dubbelverkande styrenhet.
Enkelt och snabbt kombinerbar med
påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD eller AEROSEM
ADD.

Arbetsbredd

Transportbredd

Tallrikar

Tallriksdiameter

Tallriksavstånd

Effektbehov från

TERRADISC 3001 MULTILINE

3,0 m

3,0 m

24

580 mm

125 mm

70 kW/95 hk

TERRADISC 4001 MULTILINE

4,0 m

4,0 m

32

580 mm

125 mm

100 kW/135 hk
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Frösåmaskin

Såmaskinen för fånggröda TEGOSEM kombinerar markbearbetningen med sådden av fånggrödor i ett enda arbetssteg,
vilket både sparar tid och sänker kostnader. TEGOSEM är kombinerbar med såväl PÖTTINGERS tallriksharvar TERRADISC
som med kultivatorerna SYNKRO. Såmaskinen kan användas på såväl trepunktsmaskiner som dragna maskiner.

Seriemässig utrustning och styrning

TEGOSEM LION

n Reglering och övervakning av såaxeln, elektroniskt
ställbar spridningsmängd.
n Fördoseringsfunktion och vändtegshantering
n Kalibrering via knapptryck.
n Restmängdstömning och tömningsfunktion.
n Nivåsensor
n DGPS-sensor för hastighetssignal.
n Sensorer på toppstången respektive chassit för
doseringsstart och -stopp.
n Säker uppstigning tack vare användarplattform.
n Finsåhjul och grovsåhjul.

n
n
n
n
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Jordbearbetning och sådd under en enda körning
Snabb och kostnadseffektiv sådd av fånggrödor
Sådd antingen före eller efter efterredskapet
Utloppen är monterade nära efterredskapet, vilket
garanterar en jämn uppkomst.
n Lastplattform med hållare för komfortabel och säker
fyllning
n Kompletterbar på alla befintliga efterredskap.

Såmaskin för fånggröda

Exakt fördelning av utsädet

Pålitlig fördelning av utsädet

Med TEGOSEM fördelas utsädet jämnt. Doseringen drivs
elektriskt. Två olika såaxlar möjliggör seriemässigt en exakt
dosering av utsädet (fin- och grovdosering), till och med vid
små mängder. Åtta utlopp ansvarar för fördelningen av
utsädet.

Utsädet fördelas pneumatiskt via fördelningsplåtar. Det
garanterar en exakt spridning av utsädet oberoende av
vindförhållandena. Fördelningsplåtarna är ställbara genom
att axlarna kan vridas i vinkel. Fläktdrivenheten är elektrisk
upp till en arbetsbredd på 4,0 m och hydraulisk från 5,0 m
och längre.

Kombinerbar med TEGOSEM:
För maskintyp

Montering på
traktor

Fläktmotor

Box-placering

Box-volym (l)

Vikt

TEGOSEM 200

LION 3,0/3,5/4,0 m
FOX/FOX D
3,0/3,5/4,0 m

Stel
trepunkts

Elektrisk
fläktdrivenhet

Efterredskap

200

145 kg

TEGOSEM 200

SYNKRO 2520
SYNKRO 3020/3030
SYNKRO 3530

Stel
trepunkts

Elektrisk
fläktdrivenhet

Efterredskap

200

125 kg

TEGOSEM 500

SYNKRO T 4030
SYNKRO T 5030
SYNKRO T 6030

Uppfällbar
dragen

Hydraulisk
fläktdrivenhet

Dragstång

500

240 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 3001
TERRADISC 3501
TERRADISC 4001

Stel
trepunkts

Elektrisk
fläktdrivenhet

Efterredskap

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 4001

Uppfällbar
trepunkts

Elektrisk
fläktdrivenhet

Centrerad hållare
TD

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

Uppfällbar
trepunkts

Hydraulisk
fläktdrivenhet

Centrerad hållare
TD

200

135 kg

TEGOSEM 500

TERRADISC 4001
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

Uppfällbar
dragen

Hydraulisk
fläktdrivenhet

Dragstång

500

240 kg
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Bästa möjliga arbetsresultat för såbäddsberedning

Intensiv finfördelning för den bästa möjliga smulningen och bra genomblandning är fördelarna med PÖTTINGERS
rotorharvar. I kombination med en såmaskin från PÖTTINGER skapas en kraftfull och ekonomisk enhet för en perfekt sådd.

Rotordriften – hjärtat
n Tjockväggat växeltråg i finkornsstål – särskilt
vridningsstabilt.
n Stora kugghjul direkt ovanför lagringen.
n Lång invändig kuggning för god fixering på rotoraxeln.
n Lagerhuset är fastsvetsat i mittstaget och husets botten.
Det ger exakta axelavstånd mellan rotorerna.
n Direkt kraftöverföring från växeln till de cylindriska
kugghjulen.
n Koniska rullager med robust lagerhus i ett stycke.

28

n De nedre lagren sitter nära pinnhållaren.
n Avståndet mellan det övre och det nedre lagret är stort,
vilket ger en lägre belastning.

Rotorharvar

Integrerade pinnhållare
n 18 mm tjocka, härdade pinnar som fästs centralt med
endast två skruvar – servicevänligt.
n Snabbyte av pinnar (tillval).
n Bultarna och ringsprintarna är skyddade mot smuts och
självlossning.

n Perfekt samspel mellan pinnarna och sladdplankan för
den bästa möjliga smulningen.
n Skörderester lindas inte upp.
n Pinnhållarna är integrerade i huset, inga stenar fastnar.
n Lutande framdel, jorden kan rinna förbi obehindrat, vilket
förhindrar att den stockas.

Styrning av sladdplankan ger
användningssäkerhet och arbetskomfort.

PÖTTINGERS rotorharvspinnar

Samtidig justering av sladdplankan anpassas alltid
automatiskt till det aktuella arbetsdjupet.
n Alltid perfekt inställd sladdplanka tack vare
direktstyrning av sladdplankan i förhållande till
efterredskapet.
n Ingen efterjustering krävs.
n En fininställning görs endast i början av säsongen.

PÖTTINGERS rotorharvspinnar svarar för en konstant
jordbearbetning med lågt slitage och är därmed idealiska
för mullsådd. Även vid hög belastning säkerställer pinnarna
en jämn smulning.
n Upp till 60 % längre livslängd tack vare ett speciellt
skikt.
n Universellt användbara pinnar.
n Hög formbeständighet
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Idealisk fröplacering
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Rotorharvar
LION rotorharvar
Enklare montering på olika traktorer med olika däckdiametrar.
n Lyftarmsenheterna kan dras ut utan verktyg.
n Alltid idealisk inställning av kraftöverföringsaxelns överlappning.
n Pendlingsmöjlighet hos lyftarmsupphängningarna mellan traktorn och
rotorharven.

Arbetsbredd

Rotor

Pinnar

Effektbehov till

2,50 m

8

18 x 340 mm

103 kW/140 hk

Rotorharvar upp till 140 hk
LION 253 CLASSIC
LION 303 CLASSIC

3,00 m

10

18 x 340 mm

103 kW/140 hk

LION 303.12 CLASSIC

3,00 m

12

15 x 330 mm

103 kW/140 hk

Rotorharvar i medeltungt utförande
LION 303

3,00 m

10

18 x 340 mm

132 kW/180 hk

LION 303.12

3,00 m

12

15 x 330 mm

132 kW/180 hk

LION 353.14

3,50 m

14

15 x 330 mm

147 kW/200 hk

LION 403

4,00 m

14

18 x 340 mm

147 kW/200 hk

LION 3002

3,00 m

10

18 x 340 mm

184 kW/250 hk

LION 4002

4,00 m

14

18 x 340 mm

184 kW/250 hk

LION 5000

5,00 m

16

18 x 340 mm

199 kW/270 hk

LION 6000

6,00 m

20

18 x 340 mm

199 kW/270 hk

Rotorharvar i tungt utförande

Rotorharvar i uppfällbart utförande

Kundrapport: Tomasz Grzeczka, Polen
– Med kombinationen VITASEM 302 ADD och LION 302
bearbetar jag cirka 100 ha om året. Den här kombinationen
arbetar sedan tre år tillbaka helt felfritt på mina fält, såväl
efter plogen som i mullarbetet. Särskilt uppskattar jag
maskinens flexibilitet och att den kan användas under alla
arbetsvillkor. Inställningen är barnsligt enkel. Maskinens
kvalitet är mycket hög.
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Efterkopplade vältar

Utifrån jordtypen erbjuder PÖTTINGER ett brett sortiment av efterredskap för ett perfekt arbetsresultat med önskad
smulningsstruktur. Hela vältprogrammet kännetecknas av en exakt bearbetning och en robust konstruktion.

Ribbvält

Tandpackvält

Den idealiska välten för bearbetning av torra jordar som inte
är kladdiga. Välten är utrustad med starka stänger som ger
en optimal återpackning.
Diameter: 420 mm, åtta stänger
Diameter: 540 mm, elva stänger

Den här multitalangen är lämplig för alla jordarter. Välten
efterlämnar en optimalt återpackad såbädd med lös och fin
jord i såområdet. Avstrykarna sitter strax ovanför
bearbetningsområdet. Därför kan inga jordkokor lyftas ens i
våta förhållanden, varför en optimal kapillärverkan för en
framgångsrik sådd bibehålls. Tänderna är genomhärdade.
Det går också att beställa belagda avstrykare.
Diameter: 420, 500 och 550 mm
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Rotorharvar

Jordvält

Skärande packvält

Tänderna är skränkta åt vänster och åt höger. Den här
välten är idealisk för tunga, lerhaltiga jordar. Arbetsresultatet
är en djup återpackning med en lös smulning i det övre
jordområdet. Belagda avskrapare (standard) förhindrar att
välten klibbar ihop.
Diameter: 525 mm

De på sidan slutna vältringarna har en diameter på 550 mm
och det finns åtta ringar per meter arbetsbredd. Välten
skapar en linjeformig återpackning, vilket gynnar jordens
vattenupptagning och andningsaktivitet. Idealiskt för steniga
och fuktiga jordförhållanden med stora mängder organisk
massa. Skörderester blir kvar på markytan och skyddar
jorden mot uttorkning. Belagda avskrapare (standard)
förhindrar att välten klibbar ihop.

Prismapackvält

Gummipackvält

Prismaringar med 12,5 eller 15 cm avstånd. Den här välten
klarar alla användningsvillkor, även steniga förhållanden och
stora mängder skörderester. Den linjeformiga
återpackningen gynnar markens vattenupptagning och
andningsaktivitet i det mindre förkomprimerade
mellanringsområdet. Belagda avskrapare (standard)
förhindrar att välten klibbar ihop. Diameter: 500 mm,
600 mm

Den här välten är idealisk för väldigt växlande jordar.
Speciellt lämplig för användning med dragna redskap som
begränsas av andra vältars bärförmåga. Diametern på
585 mm och den speciella profileringen möjliggör en
strängformig återpackning. Belagda avskrapare (standard)
förhindrar att välten klibbar ihop.
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Jämn fördelning av utsäde

De mekaniska såmaskinerna från PÖTTINGER övertygar tack vare högsta funktionalitet, driftsäkerhet och kapacitet. Unikt
doseringssystem, jämn fördelning av utsädet och bekväm manövrering är kännetecken som underlättar ditt arbete.

Multisåsystem 3-i-1

Vete

Senap

Vallmo

Korn

Raps

Raps

Finsådd

Precisionssådd

Soja

Normalsådd

Maximal användningsflexibilitet med
multifunktionsdosering

Unik princip:
Perfekt fördelning av fröna i raderna

n Multisåsystem för utsädesmängder mellan 0,5 kg/ha
(vallmo) och 450 kg/ha.
n Treradigt multifunktionssåhjul med förskjutna nockrader.
n Enradigt finsåhjul separerat genom stag.
n Reglage för snabb omställning från normal- till finsådd,
det behövs ingen reduceringsinsats.
n Enkelt att ändra radavstånden genom att stänga
reglagen.

n ”Topputmatning” som tillval: vid raps och andra
finkorniga frön liknar det precisionssådd.
n Såaxelns rotationsriktning ändras, enkel ändring på
sidodrivenheten.
n Små gropar på baksidan av såhjulets nockar rymmer
endast ett sädeskorn i taget och låter det falla ner i
utsädestratten.
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Mekaniska såmaskiner

Utmatning till sista fröet för en god ekonomi

Perfekt såfåra – exakt djupstyrning

n Trattformade utlopp över såhjulen ger en fullständig
tömning.
n Exakt utmatning till skäret.
n Jämn påfyllning även i lutningar.

n De roterande avstrykarna, som är ställbara, rengör
tillförlitligt.
n Ett stort sidoflöde och ett skärsteg på 30 cm gör
maskinen okänslig mot stora klumpar och skörderester.
n Som tillval med djupstyrningsrulle för perfekt hållning av
det önskade sådjupet.

Genomtänkt system med enkeltallriksskär

Dubbeltallriksskären DUAL DISC

n Det lutande tallriksskäret från PÖTTINGER är universellt
användbart och passar för såväl mullsådd som mycket
organisk massa.
n Tallriksskäret öppnar jorden och den slitagebeständiga
gjutdelen formar såfåran och röjer bort växtrester från
såområdet.
Därmed garanteras en jämn uppkomst.

n Påbyggnadssåmaskinerna VITASEM ADD är utrustade
med dubbeltallriksskären DUAL DISC.
n Alla skär styrs via tryckrullar, med en diameter på 350
mm, för att sådjupet ska vara jämnt.
n Skärsteget på 300 mm garanterar ett högt genomflöde
och ett störningsfritt materialflöde, även vid mycket
organisk massa.
n De lika långa såarmarna svarar för ett konstant, jämnt
billtryck.
n Central skärtrycksinställning
n Mekanisk djupinställning
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Jämn fördelning av utsäde
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Mekaniska såmaskiner
Högsta möjliga användarkomfort
De traktorburna såmaskinerna VITSEM kan du använda separat eller i
kombination med jordbearbetningsenheter. Tack vare en mycket låg
påfyllningshöjd är det lätt att fylla maskinen utan ansträngning.

Arbetsbredd

Utsädesbehållare

Rader

Radavstånd

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

600/1 000 l

25/21

12/14,3 cm

VITASEM 402

4,00 m

850/1 400 l

33/27

12/14,8 cm

Maximal användningsflexibilitet
De traktorburna såmaskinerna VITASEM A går snabbt och enkelt att montera på
och demontera från jordbearbetningsenheten. Under fältarbetet stöder sig
såmaskinen alltid direkt mot välten.
Rotorharven förblir på så sätt fritt rörlig.
VITASEM A CLASSIC-modellerna är lättare och därför bättre lämpade för små
jordbruk och fyrcylindriga traktorer.

Arbetsbredd

Utsädesbehållare

Rader

Radavstånd

VITASEM 252 A

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

600/1 000 l

24/20

12,5/15 cm

VITASEM 302 A CLASSIC

3,00 m

450 l

24

12,5 cm

VITASEM 302 ADD

3,00 m

600/1 000 l

24/20

12,5/15 cm

VITASEM 402 A

4,00 m

850/1 400 l

32/26

12,5/15 cm

VITASEM 402 ADD

4,00 m

850/1 400 l

32/26

12,5 cm
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Bästa möjliga uppkomst

PÖTTINGERS unika såmaskinskoncept AEROSEM förenar sådden av utsäde och majs. Den exakta utmatningen och de
perfekta såbillarna garanterar en exakt placering av utsädet.





Det nyutvecklade fördelningssystemet IDS styr alla utlopp
via ett BUSSYSTEM. Det öppnar helt nya möjligheter inom
sårads- och körspårskoppling.
I kombination med POWER CONTROL eller ISOBUS på
traktorn och en elektrisk doseringsdrivenhet finns det inga
gränser för friheten i arbetet.
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Intelligent distributionssystem,
flexibilitet som lönar sig



Precisionssåddsteknik, allt-i-ett,
ren flexibilitet
PCS integrerar precisionssåddstekniken i en pneumatisk
såmaskin och gör dig oberoende av precisionssåmaskinen.
Det innebär större flexibilitet och bättre lönsamhet under
arbetet.

Pneumatisk såmaskin

Exakt antal korn i varje rad

En behållare för alla tillfällen

IDS styr den automatiska reduceringen av mängden utsäde
i doseringsenheten vid körspårs- eller halvsidesstyrning. Det
överflödiga utsädet återförs till stigröret via trattsystemet.
n Absolut konstant antal korn i varje rad
n Jämn beståndsutveckling
n Upp till 6 % besparing av utsäde

Det är enkelt att dela utsädesbehållaren i två delar, en för
precisionssådd med PCS:en och en för samtidig,
behovsrelaterad gödning. Med hjälp av vingmuttrar kan
mellanväggarna flyttas snabbt och utan verktyg. Behållaren
har plats för 400 liter utsäde (2 x 200 liter) och 800 liter
gödningsmedel. Ett automatiskt upprullbart kapelltak
skyddar utsädet mot damm och regn.

Du kan välja följande:

Exakt fördelning av fröna

n
n
n
n
n
n
n

Radavstånd
Avstånd mellan körspåren
Spårvidder
Särskild körspårsstyrning
System för dubbla körspår
Halvsidesavstängning, vänster eller höger
Section Control delbreddsaktivering

Det sitter flera doseringselement för precisionssådd under
extratratten. De hydrauliskt drivna elementen svarar för en
exakt, mekanisk fördelning av fröna. Därefter transporteras
de till en speciellt utvecklad injektor. Luftflödet transporterar
utsädet till såbillen.
n Enkel inställning av antalet korn per m2
n Exakt registrering av fördelningen av fröna i raden.
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Precisionssådd majs

Perfekt inbäddat för jämn uppkomst

För bättre lönsamhet

DUAL DISC-skären med integrerad såfåreformare skapar en
exakt såfåra. En fångrulle stoppar utsädesfröet och trycker
ner det i fåran. En tryckrulle sköter återpackningen och
djupstyrningen. Sådjupet kan ställas in centralt.

n Mindre erosion
n Bättre marktäckning genom snabb förslutning av
raderna
n Ökning av skörden av silomajs upp till 5,5 % möjlig
n Ökning av skörden av kornmajs upp till 5,5 % möjlig

n
n
n
n
n

Ingen fallhöjd
Exakt placering av fröna
Fröna kan inte rulla undan.
Optimal förslutning av jorden
Jämn uppkomst

75 cm

75 cm
12,5 cm

14,8 cm

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED för
perfekta villkor för varje enskild planta
Majssådd i dubbelrad
n Med 12,5 cm och dubbelt avstånd i raden,
radavstånd 75 cm.
n Kapacitetsökning vid sådden tack vare högre
körhastighet
n Ökning av skörden av silomajs upp till 5,5 % möjlig.
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Exempel:
90 000 frön/hektar

12,5 cm

Pneumatisk såmaskin

PRECISION COMBI SEEDING –
precisionssåddsteknik

Insådd för markskoning
och bättre effektivitet

En såmaskin för 5 användningsområden
n Säd
n Majs
n Majs med gödning
n Majs med insådd
n Gödning i majsraden

Insådden, som doseras centralt och exakt i kombination
med AEROSEM PCS, placeras via fördelarhuvudet och
såskären enbart mellan majsraderna.
n Precisionssådd och insådd i ett arbetsmoment.
n Mindre erosion
n Bättre marktäckning genom snabb förslutning av
raderna

Dina fördelar:
n Vidgning av användningsspektrat, hög flexibilitet.
n Lägre investeringskostnader tack vare kombinationen av
radsådd och precisionssådd.
n Fler användningsområden för maskinkombinationen.
n Det krävs ingen särskild precisionssåmaskin.
n Oberoende av entreprenörföretag.
n Nyttjande av de mest optimala väderförhållandena.
n Sänkning av de fasta kostnaderna per hektar.

AEROSEM pneumatiska påbyggnadssåmaskiner
För spannmålssådd finns det släpskär, enkeltallriksskär och
dubbeltallriksskären DUAL DISC att välja mellan. PCS integrerar
precisionssåddstekniken i en pneumatisk såmaskin och gör dig oberoende av
precisionssåmaskinen. Det innebär större flexibilitet och bättre lönsamhet under
arbetet.

Arbetsbredd

Radavstånd

Billtryck per bill

Effektbehov

AEROSEM 3002 A

3m

15/12,5 cm

Upp till 25 kg

81 kW/110 hk

AEROSEM 3002 ADD

3m

15/12,5 cm

Upp till 50 kg

103 kW/140 hk

AEROSEM 3502 A

3,5 m

12,5 cm

Upp till 25 kg

92 kW/125 hk

AEROSEM 3502 ADD

3,5 m

12,5 cm

Upp till 50 kg

121 kW/165 hk

AEROSEM 4002 A

4m

15/12,5 cm

Upp till 25 kg

103 kW/140 hk

AEROSEM 4002 ADD

4m

15/12,5 cm

Upp till 50 kg

140 kW/190 hk
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Sådd med effektivitet

PÖTTINGERS bearbetande såmaskiner TERRASEM förenar arbetsstegen jordbearbetning, återpackning och sådd i en och
samma maskin. Det effektiva förredskapet, den unika däckpackaren och den perfekta såbillen svarar för ett optimalt
arbetsresultat.

Markanpassning i dess bästa bemärkelse
n Tack vare konturstyrning från packaren och det inställda
trycket på såenheten garanteras en exakt
markanpassning.
n Såmaskinen kan oberoende av packaren anpassa sig
efter terrängen.
n Såskena med lika långa såskär ger ett 100 % identiskt
såskärstryck, eftersom fästkonsoler i skärförskjutningen
på såskenan är förskjutna framåt eller bakåt.

Tredelad konstruktion för exakt
konturstyrning
TERRASEM C-modellernas tredelade konstruktion svarar
för en perfekt markanpassning över hela arbetsbredden.
Sidosektionerna förspänns via kvävebehållare, vilket
garanterar en likformig tryckfördelning över hela
arbetsbredden i alla positioner.
Vingarna på tallriksharvarna, packarna och såskenorna
möjliggör en anpassning till markformerna upp till 5 grader
uppåt eller neråt.
n Därmed garanteras en jordbearbetning över hela ytan.
n Fördelningsdjupet kan ställas in centralt på varje
trepunktsenhet.
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Bearbetande såmaskiner

Dubbeltallriksskär

IDS, Intelligent Distribution System

n För att få ett jämnt placeringsdjup går alla skär över ett
gummilagrat parallellogram och styrs neråt med hjälp av
tryckrullar.
n Djupinställningen sker centralt och skärtrycket ställs in
hydrauliskt från 40-120 kg.
n Såenheternas underhållsfria lager via gummielement gör
dem optimalt rörliga och underhållsfria.

Det unika IDS-systemet styr alla utlopp via ett BUSSYSTEM.
Det öppnar helt nya möjligheter inom sårads- och
körspårskoppling.

Säkerhet vid vägtransport

Markskoning på vändtegen

n Vägtransporter sker på fyra hjul, varför sidostabiliteten
och bromsverkan för de båda yttre hjulparen förbättras.
n Vid vägtransport är de mellersta hjulen upplyfta, varför
transporten är stabilare på ojämna fältvägar.

n Chassit är utrustat med breda däck. Återpackningen
före sådden sker för vardera fyra sårader.
n De breda däcken ger en perfekt återpackning inför
sådden.
n Vid vändtegen bärs maskinen markskonande upp av alla
hjulen.
n Varje packhjul är enskilt lagrat, varför jordytan inte
smetas ned, särskilt inte på vändtegen.

Du kan välja följande:
n Avstånd mellan körspåren
n Spårvidder
n Särskild körspårsstyrning
n System för dubbla körspår
n Halvsidesavstängning, vänster eller höger
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WAVE DISC med få störningar

De underhållsfria WAVE DISC-tallriksristarna har en diameter på 510 mm och ett radavstånd på antingen 12,5 cm eller
16,7 cm. Arbetsdjupet kan ställas in steglöst, hydrauliskt, precis som i WAVE DISC-systemet. PÖTTINGERS WAVE DISCsystem är idealiskt för svåra markförhållanden som nödvändiggör en reducerad jordbearbetning. Tallriksristarna WAVE DISC
finns för alla TERRASEM mullsåddsmaskiner.

Ekonomiskt arbete

Erosionshämmande

n Lättdragen tack vare reducerad arbetsintensitet.
n Reducering av dragkraften, då en mindre mängd jord
flyttas.
n Minskad erosion tack vare en strukturskonande
bearbetning.
n Framflyttad såtidpunkt på våren.
n Vattensparande system.

Mindre arbete efterlämnar mindre luckrad jord, vilket ger en
mindre luckringsyta.
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n Mindre nedslamning vid kraftigt regn.
n Reducerad vindförflyttning av fin jord.

Mullsåddsmaskiner

Maximal nyttjandegrad tack vare
användningsflexibilitet – få störningar

Arbetskomfort för säkert arbete

n Vattensparande strängbearbetning i torra regioner.
n Minskad jordrörelse i fuktiga områden.

n Steglös inställning av arbetsdjupet.
n Inget underhållsarbete krävs för tallriksristarna WAVE
DISC.
n Tallrikselement med NONSTOP-överlastsäkring.

Åkerhygien – den nya utmaningen

Reducerad ytbearbetning

n Den lilla jordrörelsen svarar för sämre groningsvillkor,
särskilt för ogräsfrön som kräver ljus för att gro,
exempelvis renkavle och losta.
n Minskad användning av herbicider vid resistens mot
aktiva ämnen.

Torr region:
n Vattensparande strängbearbetning, då endast såraden
bearbetas.
n Avdunstningsbroms tack vare nollbearbetning av den
resterande ytan.
Fuktigt område:
n Minskad jordrörelse och mindre rörelse i fuktig jord.
n Inget djupgående verktyg i såskiktet och därmed ingen
kladdig klump.

45

Sådd med effektivitet

Frontboard

Spåruppluckrare

n Frontboard ger en perfekt tilljämning på plöjda ytor.
n Hög genomsläpplighet även vid stora mängder
skörderester.
n Hydrauliskt, steglöst ställbar vid maximalt 40 mm
arbetsdjup.
n Tilljämningsplattan framför däckpackaren gynnar även
söndersmulningen.

n Uppbrytning av hårda traktorspår.
n Tallriksharvens arbetsdjup kan minskas.
n Manuell, enkel djupinställning, automatisk upplyftning på
vändtegen.
n Lång livslängd tack vare hårdmetall.
n 3 varianter med 1, 2 eller 3 pinnar per spår.

Precisionsgödning några cm från utsädet

FERTILIZER PRO-gödningsskär för
framgångsrik sådd

n Gödningsmedlet läggs i rader mellan två sårader på ett
variabelt djup av högst 10 cm.
n Högt skärtryck och säker nedträngning av
entallriksskäret.
n Hydraulisk inställning av djupet för placering av
gödningsmedel.
n NONSTOP-stenutlösning vid såskären.
n All maskinstyrning och övervakning finns integrerad i
kontrollpanelen.
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Raka tallrikar med underhållsfria lager.
Diameter 420 mm.
Radavstånd 25 cm alt 33.
Skärtryck upp till 180 kg.
Stor sidogenomströmning.
Ostört jordflöde.

Bearbetande såmaskiner
TERRASEM-standardmaskiner

På de stela såmaskinerna från PÖTTINGER sköter en dubbelradig tallriksharv
eller WAVE DISC jordbearbetningen.
På de uppfällbara såmaskinerna från PÖTTINGER svarar den tredelade
konstruktionen för en perfekt markanpassning. De yttre delarna har stor
rörelsefrihet.

Arbetsbredd

Utsädesbehållare Rader

Radavstånd

Rader

Radavstånd

/inklusive tillbehör Standard

Standard

Tillval

Tillval

TERRASEM R med stelt utförande
TERRASEM R3

3,00 m

3 000/3 950 l

24

12,5 cm

18

16,7 cm

TERRASEM R4

4,00 m

3 000/3 950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C – uppfällbart utförande
TERRASEM C4

4,00 m

3 000/3 950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C6

6,00 m

3 000/3 950 l
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12,5 cm

36

16,7 cm

TERRASEM C8

8,00 m

4 000/5 100 l

64

12,5 cm

48

16,7 cm

TERRASEM C9

9,00 m

4 000/5 100 l

72

12,5 cm

54

16,7 cm

N
YH

TERRASEM FERTILIZER med precisionsgödning

ET

Genom att precisionsgöda några cm från utsädet kan du placera ut gödning
samtidigt som sådden sker. Därmed uppnår du optimala växtförutsättningar i
fröets ungdomsfas och dessutom ökar du den generativa frökapaciteten. På
TERRASEM FERTILIZER-modellerna från PÖTTINGER kan gödningen och
utsädet placeras olika djupt.

Arbetsbredd Utsädesbehållare Rader standard Radavstånd
/inklusive tillbehör Utsäde/gödning Standard

Rader som
tillval

Radavstånd

Utsäde/gödning

Tillval

TERRASEM R3 FERTILIZER

NYHET

3,00 m

4 000/5 100 l

24/36

12,5 cm

18/27

16,7 cm

TERRASEM R4 FERTILIZER

NYHET

4,00 m

4 000/5 100 l

32/48

12,5 cm

24/33

16,7 cm

TERRASEM C4 FERTILIZER

NYHET

4,00 m

4 000/5 100 l

32/48

12,5 cm

24/33

16,7 cm

TERRASEM C6 FERTILIZER

NYHET

6,00 m

4 000/5 100 l

48/70

12,5 cm

36/54

16,7 cm

TERRASEM C8 FERTILIZER

NYHET

8,00 m

4 000/5 100 l

64/96

12,5 cm

48/72

16,7 cm

TERRASEM C9 FERTILIZER

NYHET

9,00 m

4 000/5 100 l

72/108

12,5 cm

54/81

16,7 cm
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Bästa fodret

Bästa fodret
Djuren håller sig friskare med bättre foder. Friskare kor ger mer
mjölk. Och mer mjölk ger bättre ekonomi. Som lantbrukare vet
du naturligtvis att det alltid lönar sig att förbättra kvaliteten på
grundfodret så mycket som möjligt. Ett högkvalitativt
grundfoder utgör ju grunden för djurens hälsa och för bra
vinster i företaget.
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Slåtteraggregat med unik markanpassning,
ALPHA MOTION
n Slåtteraggregatet rör sig nästan vertikalt samt svarar för
korta förskjutningsvägar på kraftöverföringsaxeln och
väsentligt lägre dynamiska laster.
n Två stora, reaktionssnabba fjädrar i monteringsramen:
Nästintill jämn avlastning över hela fjädringsvägen.
Högre körhastigheter är möjliga, utan att slåtterbalken
lyfts.
n Stor markfrigång på 350 mm på vändtegen och i
transportpositionen: Underlättar förstörelsefri
överkörning av strängar och transport på ojämna vägar.

PÖTTINGERS vallmaskiner

Hövändare, skonar
grässvålen med LIFTMATIC/
LIFTMATIC PLUS
n Rotorerna ställs först vågrätt, innan
de lyfts upp via en kulisstyrning.
Pinnarna rör inte vid marken, vare
sig under lyftningen eller under
sänkningen.
n Dessutom förhindrar den höga
vändtegspositionen, med ett
avstånd på 90 cm över marken, att
pinnarna skrapar i eller släpar mot
marken. Fodret förblir rent och
grässvålen skonas.

Strängläggare, skonar fodret
tack vare MULTIPIVÅHJUL

Självlastarvagn, rent foder
tack vare markanpassning

DLG Fokus Test ”Markanpassning och
nedsmutsning av fodret i grässilage”
från november 2013 bekräftar att:
PÖTTINGERS MULTIPIVÅHJUL ger en
idealisk markanpassning och ett rent
foder.

n I flera lägen i höjdled ställbara 16 x
6,5-8 efterlöpande pivåhjul svarar
för en perfekt markanpassning.
n Två rörliga bärarmar ger pick-upen
full rörelsefrihet, även för
tvärgående pendling.
n Dessutom svarar en fjäder för ett
lågt och skonsamt marktryck.
n Som tillval svarar en stödrulle
bakom pick-upen för en
anpassning till mjuka jordar.

Rotorn med MULTIPIVÅHJUL
förorsakar cirka 25 % mindre råaska/
smuts i fodret:
n 2,3 % mer råaska betyder 207 kg
smuts/ha vid en årlig skörd på 90
dt torrmassa/ha.
n Andel råaska utan
MULTIPIVÅHJUL: 12,4 % Andel
råaska med MULTIPIVÅHJUL:
10,1 %
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Förstklassiga snitt
MACHINE
OF THE YEAR 2019

Den skonsamma slåtterprocessen utgör grunden för hög foderkvalitet. Bästa möjliga markanpassning, små förluster och
arbetsprecision utan tidskrävande manövrering är anspråksfulla lantbrukares krav. Våra slåtteraggregat säkerställer
förstklassig snittkvalitet, lättdragenhet och stabilitet.

Snitt för snitt med rent foder

Längre livslängd

Den avplanade framsidan av balken låter jorden rinna av på
undersidan och separerar den helt från slåttermaterialet.
Rensare förhindrar smutsansamling på slåttertallriken.
Avfasade, koniska ytor förstärker matningseffekten på
slåtterbalken. Den svetsade och extremt tunna slåtterbalken
möjliggör ett optimalt foderflöde. De fastklämda
slåtterklingorna går med kort avstånd mot balkens övre kant
och de motroterande knivarna. Den optimala
överlappningen av knivarnas löpbanor ger en ren och jämn
slåtterbild.

Driften med cylindriska, nästan lika stora, kugghjul sker i en
rät linje. I kugghjulsparen är det alltid tre kuggar i ingrepp,
vilket säkerställer en optimal kraftöverföring. Dessutom
belastas kuggarna mindre vid exempelvis stenskott.
Kugghjulens speciellt slipade yta ger en lugn gång i
oljebadet. Det sänker ljudnivån avsevärt.
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Slåtteraggregat

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: -7°/+13°
NOVACAT ALPHA MOTION PRO: -9°/+12°

Ekonomisk slåtter:
NOVACAT CLASSIC
Du slår ekonomiskt med det lättdragna, frontmonterade
slåtteraggregatet NOVACAT CLASSIC. Tack vare den lätta
konstruktionen och det korta monteringsfästet är det möjligt
att använda även små traktorer. Då sparar du bränsle.

Slå enkelt och rent: ALPHA MOTION
n En aktiv bärram och en dragstång styr slåtterbalken
perfekt över varje ojämnhet i marken. Slåtterbalken dras
extra uppåt vid upphöjningar i marken och neråt vid
sänkor.
n Unik tvärgående pendling på +/-16° tack vare kulleder i
lyftarmarna.
n Perfekt sikt över slåtterytan från traktorstolen tack vare
ett smalt monteringsfäste.

N
YH
ET

Lättdragen: ALPHA MOTION MASTER

Nyhet: ALPHA MOTION PRO

Det frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA
MOTION MASTER, som har ett förkortat monteringsfäste
med tre punkter, ligger 34 cm närmare traktorn. Tack vare
viktförskjutningen mot traktorns bakaxel blir körbeteendet
ännu bättre. Kraftbehovet är lägre, varför även lätta traktorer
kan användas. Därmed sparar du bränsle. Dessutom
övertygar det nya slåtteraggregatet genom en lägre vikt.

Det nya frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA
MOTION PRO fascinerar genom en ny design. Den
övertygar genom den vanliga, förstklassiga
markanpassningen och den underlättar din arbetsdag.
Centrala smörjlister på monteringsfästet underlättar
servicen. Frontskyddet är enkelt att fälla och låsa för att
enkelt komma åt avlastningsfjädrarna.

Det går inte att använda en kross på den här modellen.

Det går att slå utan kross, med strängformare eller med
kross.
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Förstklassiga snitt

NOVACAT 262/302/352 V med vertikal
transportposition

NOVACAT 352/402/442 med horisontell
transportposition

Våra bakmonterade, optimalt avlastade, slåtteraggregat
NOVACAT med mittupphängning glider över varje ojämnhet
i marken. En praktisk transportposition uppnås genom att
slåtteraggregatet svängs 115°. Därmed blir transporthöjden
så låg som möjligt. Sikten bakåt är bra tack vare de båda
ytterbackspeglarna.

NOVACAT 402 och 442 med 3,88 respektive 4,30 m
arbetsbredd är våra nya ”stora” i familjen bakmonterade
slåtteraggregat. En smal och låg transportposition är möjlig,
eftersom slåtteraggregatet kan svängas bakåt hydrauliskt.
Därmed har du en bra överblick bakåt under transporten.
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Ekonomiska och användbara i lutningar:
NOVADISC bakmonterade slåtteraggregat

Lätta och lättdragna:
NOVADISC slåtterkombinationer

Den nya generationen av de bakmonterade
slåtteraggregaten NOVADISC med sidoupphängning är
riktiga lättviktare som kan användas med traktorer från 40
hk. De kan användas tillförlitligt i lutningar och vid slåtter i
diken. Två avlastningsfjädrar garanterar ett lågt marktryck
från slåtterbalken. Avlastningen kan ställas in i tre lägen utan
verktyg. Slåtteraggregatet fälls 102° för att skapa en
kompakt transportposition.

De lättdragna NOVADISC-slåtterkombinationerna med
sidoupphängning står för en hög arealkapacitet och ett rent
snitt vid lågt effektbehov. De här slåtterkombinationerna
täcker hela marknadssegmentet utan kross neråt.
Varumärket utgörs av den lätta konstruktionen med bra
styvhet.
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Slåtteraggregat

Beprövad teknik för stora ytor:
NOCACAT X8, slåtterkombinationer
Slåtterkombinationerna NOVACAT X8 är kraftfulla och
ekonomiska. De här slåtteraggregaten kan användas i
upplöst form eller kombinerade i omvändkörning.

Maximal slagkraft och ekonomi:
NOVACAT S10/S12 slåtterkombinationer
PÖTTINGER sätter nya standarder, när det gäller slagkraft
och effektivitet genom slåtterkombinationerna NOVACAT S.
NOVACAT S12 är den största burna slåtterkombinationen på
marknaden. Den möjliggör en arbetsbredd på hela 11,20 m
med bara 160 hk effektbehov och minimal
dieselförbrukning. För NOVACAT S10 räcker det med
traktorer på 130 hk.

NOVACAT A9/A10, slåtterkombinationer
Slåtterkombinationen NOVACAT A9 är en front- respektive
bakmonterad kombination med fasta arbetsbredder på
antingen 8,92 eller 9,18 m med 2 monteringspositioner.
Slåtterkombinationen NOVACAT A10 är en front- respektive
bakmonterad kombination med hydraulisk
skärbreddsoptimering som särskild egenskap. Den
möjliggör en flexibel anpassning till olika
användningsförhållanden.

Beprövat strängläggarsystem: COLLECTOR
Med hjälp av COLLECTOR-systemet kan slåttermaterialet
spridas, läggas som sträng eller spridas ensidigt, beroende
på det individuella behovet. De tvärgående matarbanden,
som är enskilt svängbara hydrauliskt, kan enkelt
demonteras vid behov. Bandhastigheten ställer du in
flexibelt. Även i lutningar sker det en jämn strängläggning.
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Förstklassiga snitt
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Pinnkross ED/
valskross RCB
PÖTTINGER erbjuder två olika krossar för en mängd olika
slåtteraggregatsmodeller:
n ED: V-formade pinnar slår på halmen och garanterar en
snabb torkning.
n RCB: De i varandra gripande valsarna krossar särskilt
bladrika grödor likformigt och lägger ut en jämn
fodermatta.

Strängläggning utan kross: CROSS FLOW
CROSS FLOW är ett ekonomiskt strängläggningssystem
med en matarskruv integrerad i slåtteraggregatet. CROSS
FLOW behöver ingen kross och den övertygar därför med
en lägre egenvikt. Den hydrauliska öppningen av
baklämmen ger ännu mer komfort. Den finns sedan tidigare
för NOVACAT A10, NOVACAT 352 och nu även för
NOVACAT 302.

Dragna slåtteraggregat,
drar rent foder efter sig

Trumslåtteraggregat,
tillförlitliga vid alla användningsvillkor

De dragna tallriksslåtteraggregaten från PÖTTINGER slår
perfekt på alla ytor, även vid ojämna och vågiga
markförhållanden. Den fullt rörliga upphängningen av
slåtteraggregatet i portalramen säkerställer en
tredimensionell markanpassning. Det garanterar det bästa
möjliga fodret i varje typ av terräng.

PÖTTINGERS trumslåtteraggregat ger ett perfekt snitt även
under svåra förhållanden. De arbetar igensättningsfritt och
de säkerställer ett optimalt foderflöde. En hög genomgång
och en smal sträng för upptagning på en självlastarvagn är
andra fördelar.
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Slåtteraggregat
NOVAALPIN, frontmonterade tallriksslåtteraggregat
Våra lätta slåtteraggregat NOVAALPIN passar idealiskt till bergstraktorer och
tvåaxlade slåtteraggregat.

Arbetsbredd

Slåttertallrikar

Arealkapacitet

Vikt
SF

Vikt
med ED

Vikt
med RCB

Frontmonterade tallriksslåtteraggregat för tvåaxlade slåtteraggregat och alternativ montering på traktor i form av en trepunktsmodell (B) eller en
modell för Weiste-triangel (T)
NOVAALPIN 221 B/T

2,20 m

5

2,20 ha/tim

420 kg

–

–

NOVAALPIN 261 B/T
NOVAALPIN 301 B/T

2,62 m

6

2,60 ha/tim

460 kg

–

–

3,04 m

7

3,00 ha/tim

520 kg

–

–

NOVACAT, frontmonterade tallriksslåtteraggregat
NOVACAT CLASSIC klarar konkurrensen genom en kort konstruktion och en låg
vikt. NOVACAT ALPHA MOTION övertygar genom den perfekta avlastningen och
en optimal markanpassning.

Arbetsbredd

Slåttertallrikar

Arealkapacitet

Vikt
SF

Vikt
med ED

Vikt
med RCB

NOVACAT 261 CLASSIC

2,62 m

6

2,60 ha/tim

685 kg

–

–

NOVACAT 301 CLASSIC

3,04 m

7

3,00 ha/tim

745 kg

–

–

NOVACAT 351 CLASSIC

3,46 m

8

3,40 ha/tim

805 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER

2,62 m

6

2,60 ha/tim

845 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO

NYHET

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO

2,62 m

6

2,60 ha/tim

865 kg

1 065 kg

1 115 kg

3,04 m

7

3,00 ha/tim

885 kg

–

–

3,04 m

7

3,00 ha/tim

905 kg

1 145 kg

1 215 kg

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER

3,46 m

8

3,40 ha/tim

965 kg

–

–

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO

3,46 m

8

3,40 ha/tim

985 kg

1 265 kg

1 315 kg

NYHET

NYHET

B = traktorer för trepunktsmodeller, T = för modell med Weiste-triangel
SF = strängformare, ED = EXTRA DRY kross, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valskross)
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Förstklassiga snitt
NOVADISC och NOVACAT, bakmonterade
tallriksslåtteraggregat
Våra lättdragna slåtteraggregat NOVADISC med sidoupphängning står för en hög
arealkapacitet och ett rent snitt vid lågt effektbehov. Genom våra bakmonterade
slåtteraggregat NOVACAT med mittupphängning upplever du en utmärkt
markanpassning och avlastning.
Arbetsbredd

Slåttertallrikar

Arealkapacitet

Vikt
SF

Vikt
med ED

Vikt
med RCB

–

–

Bakmonterade tallriksslåtteraggregat med sidoupphängning, utan kross
NOVADISC 222

NYHET

2,20 m

5

2,20 ha/tim

635 kg

NOVADISC 262

NYHET

2,62 m

6

2,60 ha/tim

675 kg

–

–

NOVADISC 302

NYHET

3,04 m

7

3,00 ha/tim

715 kg

–

–

NOVADISC 352

NYHET

3,46 m

8

3,40 ha/tim

760 kg

–

–

Bakmonterade tallriksslåtteraggregat med mittupphängning
NOVACAT 262
NOVACAT 302
NOVACAT 302 CF

NYHET

NOVACAT 352 V

2,62 m

6

2,60 ha/tim

910 kg

1 160 kg

1 230 kg

3,04 m

7

3,00 ha/tim

930 kg

1 260 kg

1 330 kg

3,04 m

7

3,00 ha/tim

1 400 kg

–

–

3,46 m

8

3,40 ha/tim

1 030 kg

–

–

NOVACAT 352

3,46 m

8

3,40 ha/tim

980 kg

1 340 kg

1 390 kg

NOVACAT 352 CF

3,46 m

8

3,40 ha/tim

1 460 kg

–

–

NOVACAT 402

3,88 m

9

4,00 ha/tim

1 040 kg

–

–

NOVACAT 442

4,30 m

10

4,50 ha/tim

1 080 kg

–

–

NOVADISC och NOVACAT, slåtterkombinationer
Slåtterkombinationerna från PÖTTINGER är slagkraftiga och ekonomiska. De
olika modellerna kan användas antingen i upplöst form eller kombinerade i
omvändkörning. Tack vare strängläggarna COLLECTOR och CROSS FLOW kan
våra slåtterkombinationer användas inom ännu fler områden.

Arbetsbredd

Slåttertallrikar

Arealkapacitet

Vikt
SF

Vikt
med ED

Vikt
med RCB

NOVADISC 730

7,24 m

2x6

7 ha/h

1 215 kg

–

–

NOVADISC 810

8,08 m

2x7

9 ha/tim

1 400 kg

–

–

NOVADISC 900

8,92 m

2x8

11 ha/tim

1 520 kg

–

–

NOVACAT X8

8,30 m

2x7

10 ha/h

2 160 kg

2 620 kg

2 780 kg

NOVACAT X8 COLLECTOR

8,30 m

2x7

10 ha/h

–

3 800 kg

–

NOVACAT A9

8,92/9,18 m

2x8

12 ha/h

2 260 kg

2 980 kg

3 060 kg

NOVACAT A10

8,8/10,02 m

2x8

12 ha/h

2 350 kg

3 080 kg

3 160 kg

NOVACAT A10 CF

8,8/10,02 m

2x8

12 ha/h

3 310 kg

–

–

NOVACAT A10 COLLECTOR

8,8/10,02 m

2x8

12 ha/h

–

3 780 kg

3 980 kg

NOVACAT S10

9,10/9,52 m

2x8

11 ha/tim

1 800 kg

–

–

NOVACAT S12

10,78/11,20 m

2 x 10

13 ha/h

2 040 kg

–

–
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Slåtteraggregat
NOVACAT T, dragna slåtteraggregat
De dragna slåtteraggregaten NOVACAT T passar optimalt för tungt foder. Den
perfekta, tredimensionella markanpassningen uppnår vi genom en fullt rörlig
upphängning med optimerade fjäderpositioner. NOVACAT T-modellerna är
tillgängliga med strängläggaren COLLECTOR.

Arbetsbredd

Slåttertallrikar

Arealkapacitet

Vikt
SF

Vikt
med ED

Vikt
med RCB

NOVACAT 307 T

3,04 m

7

3,60 ha/tim

–

1 991 kg

2 051 kg

NOVACAT 3007 T

3,04 m

7

3,60 ha/tim

–

2 131 kg

2 190 kg

NOVACAT 3507 T

3,46 m

8

4,20 ha/tim

–

2 206 kg

2 286 kg

NOVACAT 307 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/tim

–

2 530 kg

2 545 kg

NOVACAT 3007 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/tim

–

–

2 710 kg

NOVACAT 3507 T COLLECTOR

3,46 m

8

4,20 ha/tim

–

2 825 kg

2 890 kg

EUROCAT, trumslåtteraggregat
Våra trumslåtteraggregat EUROCAT är som bäst i stora och liggande bestånd.
Du drar nytta av den förstklassiga slåtterkvaliteten, den förstärkta
matningseffekten och den perfekta strängformen.

Arbetsbredd

Arealkapacitet

Vikt
med SF

Vikt
med ED

EUROCAT 271 CLASSIC

2,70 m

2,70 ha/tim

785 kg

–

EUROCAT 311 CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/tim

865 kg

–

EUROCAT 311 PLUS CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/tim

925 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER

3,05 m

3,20 ha/tim

1 025 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO

3,05 m

3,20 ha/tim

1 045 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER

3,05 m

3,20 ha/tim

1 065 m

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO

3,05 m

3,20 ha/tim

1 085 kg

1 285 kg

2,70 m

2,70 ha/tim

1 030 kg

1 290 kg

3,05 m

3,20 ha/tim

1 090 kg

–

EUROCAT 272
EUROCAT 312

NYHET

NYHET

Kundrapport: Chaikivskyi Vitalii Adamovych,
Ternopil-området, Ukraina
– Till företaget PAP Agroprodservice hör det 40 000 ha, 2 miljoner fåglar, 115 000
grisar och 1 000 kor. I framtiden ska antalet kor öka. Därför föll valet på
slåtterkombinationen NOVACAT X8. Det här slåtteraggregatets prestanda har
överträffat alla våra förväntningar. Sedan många år tillbaka uppskattar vi
kvaliteten på PÖTTINGERS maskiner.

SF = strängformare, ED = EXTRA DRY kross, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valskross),
COLLECTOR = strängläggare, CF = CROSS FLOW, T = trailed
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Den renaste spridningsbilden

Våra beprövade hövändare övertygar genom en perfekt markanpassning. Det möjliggör en foderskonande vändning utan
nedsmutsning. De breda hjulen i kombination med MULTIPIVÅHJULET på monteringsfästet förbättrar effekten betydligt i
kuperad terräng. Den höga bearbetningskvaliteten garanterar en lång livslängd.

Bästa möjliga foderkvalitet

Fyra gånger renare med DYNATECH

Rent, energirikt foder utgör förutsättningen för sunda och
produktiva djur. Välj PÖTTINGER och optimera din
foderkvalitet. Vår hövändare HIT är konstruerad på ett
sådant sätt, att ditt foder behandlas skonsamt. Våra
maskiner arbetar ytterst rent.

n En ren mottagning av foder garanteras tack vare den lilla
rotordiametern hos DYNATECH.
n Fodret förblir rent tack vare den optimala
markanpassningen hos varje enskild rotor.
n Den idealiska spridningsvinkeln leder till att fodret sprids
rent och jämnt.
n Pinnarna förblir fria från foder tack vare de svängda,
eftersläpande pinnarmarna.
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Hövändare

Idealisk markanpassning
Det beprövade MULTIPIVÅHJULET från PÖTTINGER
säkerställer ett rent foder, samtidigt som grässvålen skonas.
Pivåhjulet på ett pivåterande fäste som tillval känner av
marken strax före fjäderpinnarnas ingrepp och reagerar på
minsta lilla ojämnhet. Pinnarna rör inte vid marken.
Dessutom minskar slitaget på pinnarna avsevärt.

Optimalt arbetsresultat vid varje
användningstillfälle
Kurvrik vändning är enkel och bekväm tack vare det korta
monteringsfästet med ett horisontellt pivåterande fäste.
Dämpningsstag svarar för den bästa möjliga centreringen av
maskinen, vilket du främst har nytta av i lutningar. Din HIT
går lugnt även i hög arbetshastighet.

Tillförlitlig, med lång livslängd

Kompakt och säker vid transporter

Våra hövändare HIT arbetar exakt och samtidigt väldigt
lugnt. Det möjliggörs tack vare spelfria drivleder. Enkel- och
dubbellederna, med bara ett litet underhållsbehov,
säkerställer att fjäderpinnarna tar upp och sprider fodret
jämnt och perfekt i exakta avstånd i förhållande till varandra.
Slitaget förblir lågt. Lederna är vridbara i varje position,
varför en felaktig användning är utesluten.

I transportpositionen är de uppsvängda rotorerna lutade
nära traktorn. Den gynnsamma tyngdpunktsfördelningen
säkerställer en optimal körsäkerhet. Smala och låga
transportmått underlättar körning på väg och parkering.
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Den renaste spridningsbilden
Hövändaren ALPINHIT med fyra eller sex rotorer
Lättviktig konstruktion och perfekt markanpassning är de egenskaper som
prioriterades för våra hövändare ALPINHIT. Speciellt i alpina regioner arbetar du
effektivt med de båda ALPINHIT-modellerna.

Arbetsbredd DIN

Transportbredd

Rotorer

Armar per rotor

Vikt H

Vikt N

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

Hövändaren HIT med fyra rotorer
De höga kraven från små- och medelstora gårdar möter vi genom våra
hövändare med fyra rotorer. De är utformade för alla fodertyper och säkerställer
en optimal spridningskvalitet och en perfekt upptagning av fodret.

HIT 4.47

Arbetsbredd DIN

Transportbredd

Rotorer

Armar per rotor

Vikt

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

Hövändaren HIT med sex rotorer
Hövändarserien med sex rotorer tilltalar lantbrukare som lägger värde på speciell
utrustning och hög manövreringskomfort. Maskinerna med sex rotorer ger en
utmärkt markanpassning, en fantastisk upptagning av fodret och en jämn
spridningsbild.

Arbetsbredd DIN

Transportbredd

Rotorer

Armar per rotor

Vikt

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

1 040 kg
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Hövändare
Hövändaren HIT med åtta rotorer
Våra hövändare med åtta rotorer är skapade för proffsområdet. Den komfortabla
användningen kommer att övertyga dig. DYNATECH-rotorn utlovar ännu högre
arbetskvalitet, samtidigt som fodret skonas.

Arbetsbredd DIN

Transportbredd

Rotorer

Armar per rotor

Vikt

HIT 8.81

7,70 m

2,94 m

8

5

1 090 kg

HIT 8.91

8,60 m

3,0 m

8

6

1 250 kg

HIT 8.91 T

8,60 m

3,0 m

8

6

1 510 kg

Dragna HIT T-hövändare för stora arealer
Genom de dragna hövändarna HIT T förenar PÖTTINGER hög arealkapacitet
med intelligent teknik. Våra modeller förfogar över en raffinerad
upplyftningskinematik. Därmed kan du enkelt och snabbt lyfta hövändaren till
vändtegspositionen.

Arbetsbredd DIN

Transportbredd

Rotorer

Armar per rotor

Vikt

HIT 8.9 T

8,60 m

2,90 m

8

6

1 750 kg

HIT 10.11 T

10,60 m

2,90 m

10

6

2 095 kg

HIT 12.14 T

12,70 m

2,90 m

12

6

2 375 kg

Kundrapport: Josef Koliba, Tjeckien
Hos mig används den dragna hövändaren HIT 10.11 T med
en arbetsbredd på 11 meter. Jag uppskattar främst
DYNATECH-rotorerna, som behandlar fodret skonsamt och
de i höjdled ställbara fjäderpinnarna. Min son Pavel hjälper
ofta till här hemma. Han arbetar särskilt gärna med HIT och
han bearbetade 400 ha med den här hövändaren under
förra säsongen.
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BÄSTA möjliga foderkvalitet

PÖTTINGERS lättdragna rotorsträngläggare uppfyller de många kraven från verkligheten. De kännetecknas av en perfekt
markanpassning, samtidigt som de är extremt smidiga. Rena strängar med låga förluster av bitar garanterar dig den bästa
foderkvaliteten.

PÖTTINGER

Exakt räfsningsarbete utan markkontakt

Skonsam räfsning av fodret

Strängläggningen påverkar på ett avgörande sätt hur ren
grödan är i slutet av skördekedjan. Våra pinnar rör inte
marken, medan de skonsamt kammar upp fodret från
grässvålen. På så vis kommer det väsentligt mindre råaska i
ditt grundfoder.

PÖTTINGERS pinnar är beprövade sedan årtionden. De
leds utan stark böjning mot marken direkt under
pinnhållaren och de lutar svagt framåt. Fodermotståndet
trycker dem en aning bakåt, men de lyfter inte. Därmed tar
de upp fodret grundligt. I kombination med
MULTIPIVÅHJULET har du den idealiska grunden för en ren
och skonsam strängläggning.
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Strängläggare

Ökning av råaska i %-enheter

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

207 kg
Råaska/ha

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

Fält 1

Fält 2

Färdriktning

MULTIPIVÅ höger

Standard vänster

DLG bekräftar att fodret skonas av PÖTTINGERS MULTIPIVÅHJUL.
n Tack vare MULTIPIVÅHJULET blir kontakttriangeln betydligt större. Det ger en lugnare gång och vibrationerna dämpas.
n Det kommer 25 % mindre råaska/smuts i ditt foder.
DLG Fokus Test ”Markanpassning och nedsmutsning av fodret i grässilage” bekräftar att: PÖTTINGERS MULTIPIVÅHJUL
ger en idealisk markanpassning och ett rent foder.
Testet utfördes med den dubbla mittsträngläggaren TOP 762 C. Den högra rotorn försågs då med ett MULTIPIVÅHJUL och
den vänstra rotorn med ett standardchassi utan MULTIPIVÅHJUL.

Upp till 900 mm avstånd mellan lagren
Upp till 420 mm kurvbanediameter

TOPTECH PLUS, tillförlitlig med lång
livslängd
Våra rotorenheter är konstruerade på ett sådant sätt, att
lagret belastas så lite som möjligt. Därmed minimeras
slitaget. Den stora kurvbanediametern och en plan
utstyrningsvinkel svarar för en ergonomisk utdragning av
pinnarna ur strängen. Strängformen går att anpassa efter
dina individuella användningsförhållanden genom den
ställbara kurvbanan.

Servicevänligt och bekvämt
Du kan ta bort pinnarmarna för att få en smalare
transportbredd eller en lägre parkeringshöjd. De är lätta att
koppla om och det går inte att göra fel. Vid skador kan du
snabbt och enkelt byta ut hela pinnarmsfästet. Det krävs
ingen påfyllning av smörjmedel för styrbanan.
Pinnarmslagren är underhållsfria.
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BÄSTA möjliga foderkvalitet
TOP-strängläggare med en rotor
Våra smidiga, enrotoriga strängläggare passar optimalt för små ytor. För stor
arealkapacitet med små traktorer finns strängläggarna TOP 421 A TOPTECH
PLUS och 461 A TOPTECH PLUS också som dragna enheter.

Arbetsbredd

Transportbredd

Pinnarmar

Pinnpar per arm

Vikt

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-strängläggare med två rotorer för sidosträng
Våra sidosträngläggare anpassar sig efter olika skördeförhållanden och
bärgningstekniker. Den perfekta markanpassningen hos strängläggarna från
PÖTTINGER möjliggörs genom optimal grundinställning och en från varandra
oberoende rotorrörelse.

Arbetsbredd

Transportbredd

Pinnarmar

Pinnpar
per arm

Strängläggning

Vikt

TOP 652

6,40 m

2,95 m

10/12

4

Vänster

2 000 kg

TOP 662

6,55-7,30 m

2,55/2,90 m

2 x 12

4

Höger

1 990 kg

TOP 722

6,80-7,60 m

2,61/2,90 m

2 x 13

4

Höger

2 490 kg

TOP 812

7,60 m

2,90 m

2 x 13

4

Höger

2 810 kg

TOP 611 A TOPTECH PLUS

3,40-6,20 m

2,10 m

2 x 12

4

Vänster

1 690 kg

TOP 691 A TOPTECH PLUS

4,20-6,90 m

2,40 m

2 x 12

4

Vänster

1 730 kg
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Strängläggare
TOP C-strängläggare med två rotorer för mittsträng
Fördelarna med våra mittsträngläggare ligger i den jämna och luftiga läggningen
av strängarna. De är särskilt smidiga och enkla och använda. Våra
mittsträngläggare garanterar en perfekt anpassad sträng för den efterföljande
enheten i skördekedjan.

Arbetsbredd

Transportbredd

Pinnarmar

Pinnpar per arm

Vikt

TOP 612

5,90 m

2,70 m

2 x 11

4

1 010 kg

TOP 612 C

5,90 m

2,55 m

2 x 11

4

1 470 kg

TOP 702 C

6,25-6,90 m

2,55/2,90 m

2 x 11

4

1 680 kg

TOP 762 C CLASSIC

6,75-7,50 m

2,55/2,90 m

2 x 11

4

1 800 kg

TOP 762 C

6,75-7,50 m

2,55/2,90 m

2 x 13

4

1 940 kg

TOP 842 C

7,70-8,40 m

2,90 m

2 x 13

4

2 580 kg

TOP 962 C

8,90-9,60 m

2,95 m

2 x 15

4

3 130 kg

TOP C-strängläggare med fyra rotorer
En kort skördeperiod kräver en kraftfull skördeteknik. Genom proffsserien TOP
1252 C erbjuder vi en kraftfull mittsträngläggare med högsta möjliga
arealkapacitet.

TOP 1252 C

Arbetsbredd

Transportbredd

Rotorer

Pinnarmar

Pinnpar
per arm

Vikt

8,00-12,50 m

3,00 m

4

4 x 13

4

6 315 kg

Kundrapport: Christian Litzllachner,
Amstetten, Österrike
– Jag driver en gård med mjölkkor och föder samtidigt upp
kalvar. Mitt familjeföretag omfattar 40 ha vall och 50 ha åker.
Eftersom jag är övertygad om kvaliteten på PÖTTINGERS
maskiner äger jag några sådana. Min strängläggare TOP
722 uppskattar jag främst för dess tillförlitlighet. Jag tycker
särskilt bra om PÖTTINGERS utmärkta kundtjänst och
tillhandahållandet av reservdelar som hittills har fungerat
exempellöst.
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Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar

Lättdragenhet, kraftfullhet och mångsidighet kännetecknar PÖTTINGERS program med självlastarvagnar. Vi har ett
omfattande produktutbud av självlastarvagnar för allt från hö till stora ensilagevagnar. 62 modeller för alla, såväl jordbrukare
som entreprenörer.

Lättdragna och användbara i lutningar

Med låg inmatning, för lutningar

Hemma i alpin terräng.
PÖTTINGER står för sina rötter. Som ett företag från ett
bergigt område har alpintekniken traditionellt en stor
betydelse. Revolutionära utvecklingar inom
lutningsmekanisering var milstolpar i PÖTTINGERS historia.
Den legendariska hölarven är ett klassiskt exempel.

n Breda spår, låg tyngdpunkt och bromsade axlar ger
säkerhet i lutningarna.
n Även de passande däcken skapar en tillräcklig säkerhet i
lutningarna.
n Däck med all-terrängprofil som tillval.
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Självlastarvagn med inmatningsarmar

Högsta foderkvalitet

Styrd pick-up

Rent foder är första prioriteten för sunda djur. En lång
pendelväg med fjäderavlastning gör pick-upen
anpassningsklar och markskonande även i ojämn terräng.

n Pick-upen styrs via en kurvbana i stål.
n Pick-upens fjäderpinnar stödstyrs. Det garanterar ett
optimalt skonande av grässvålen och en låg upptagning
av smuts plus att det förhindrar onödigt slitage på
pinnarna.
n I kombination med det låga varvtalet ”kammas” inte
fodret, utan det tillförs aktivt till inmatningsarmarna.

Användningsvariabilitet och komfort

n Den hydrauliskt styrbara baklämmen är en genomtänkt
och bekväm lösning.
n Baklämsfäste (tillval) är idealisk för låga portar. Med
teleskopstag kan baklämsöppningen på vagnens höjd
fästas i nedfällt tillstånd. Baklämmen svängs bara upp
bakåt. Därmed kan man vid behov lasta ur i låga stall.

Problemet med låga portar har PÖTTINGER löst med en
hydrauliskt fällbar överdel på påbyggnaden. Baklämmen
drivs också standardmässigt hydrauliskt och den är fixerbar
för låga portar.
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Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar
BOSS JUNIOR
Särskilt lätt vagn med låg inmatning för små traktorer.
De här vagnarna med låg inmatning för lutningar har 11,5 eller 14,25 m3 DINvolym och upp till 12 knivar.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

BOSS JUNIOR 17 T

11,5 m3

12

120 mm

15-44 kW/20-60 hk

BOSS JUNIOR 22 T

14,25 m3

12

120 mm

15-44 kW/20-60 hk

BOSS ALPIN
Självlastarvagnen för hög kapacitet i lutningar.
Vagn med låg inmatning, med 13,5, 16,1 eller 18,7 m3 DIN-volym och ett skärbord
med 16 knivar.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

BOSS ALPIN 211

13,5 m3

16

84 mm

29-74 kW/40-100 hk

BOSS ALPIN 251

16,1 m

3

16

84 mm

29-74 kW/40-100 hk

BOSS ALPIN 291

18,7 m3

16

84 mm

29-74 kW/40-100 hk

EUROBOSS
En EUROBOSS passar alltid, oavsett om den ska användas i en lutning på en
vågrät yta.
Traktorer på 60-110 hk räcker för en imponerande lastkapacitet.
Finns med hög eller låg inmatning och skärbord med 31 knivar.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

EUROBOSS 250 T/H

16,1 m3

31

43 mm

44-81 kW/60-110 hk

EUROBOSS 290 T/H

18,7 m

3

31

43 mm

44-81 kW/60-110 hk

EUROBOSS 330 T/H

21,3 m

3

31

43 mm

44-81 kW/60-110 hk

EUROBOSS 330 D-T/D-H

20,5 m3

31

43 mm

44-81 kW/60-110 hk

EUROBOSS 370 T/H

23,9 m

31

43 mm

44-81 kW/60-110 hk
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Självlastarvagn med inmatningsarmar

Ekonomi
PÖTTINGERS stora självlastarvagnar, som är i en klass för
sig, har utvecklats speciellt för specialister inom torra
grödor. Vi på PÖTTINGER går individuellt in på våra kunders
behov, eftersom de olika driftlägena har olika krav.
Specialister inom torra grödor kämpar i regel med långa
avstånd mellan fälten och gården.

Självlastarvagnen PRIMO med inmatningsarmar
Lättdragna självlastarvagnar med foderskonande inmatningsarmar. PRIMO finns
även som ensilagevagn med en påbyggnad helt i stål. PRIMO 701/801 DRY
FORAGE är vagnar framtagna speciellt för hö och halm.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

PRIMO 401 L

25,5/25 m3

31

45 mm

51-96 kW/70-130 hk

PRIMO 451 L

28,5 m

3

31

45 mm

51-96 kW/70-130 hk

PRIMO 501 L

31,5 m

3

31

45 mm

51-96 kW/70-130 hk

PRIMO 701 L DRY FORAGE

39 m3

6

210 mm

51-96 kW/70-130 hk

PRIMO 801 L DRY FORAGE

48 m

6

210 mm

51-96 kW/70-130 hk

3

T = med låg inmatning, H = med hög inmatning, L = utan doseringsvalsar, D = med doseringsvalsar
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Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar

Skörden ska bärgas och det bästa kvalitetsfodret måste tas in. Hög foderkvalitet sparar in kostnaden för dyrt kraftfoder och
garanterar en högre avkastning. Det är bra att veta, att man kan spara än en gång. För självlastarvagnen är oomstritt
foderbärgaren med de lägsta kostnaderna.

Effektivitet och prestanda
Pick-upen från PÖTTINGER garanterar maximal matning.
Överföringsområdet från pick-up-pinnarna till rotorn har
optimerats och anpassats till genomströmningskapaciteten.
PÖTTINGERS pendel-pick-up med åtta pinnrader svarar
även vid höga körhastigheter och svåra skördeförhållanden
för en tillförlitlig och hög upptagning.
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Hjärtat i JUMBO-seriens ensilagevagnar heter
POWERMATIC PLUS. Robust, stark och framtagen för en
nästan obegränsad traktoreffekt svarar rotorn för en hög
genomströmningskapacitet vid skärning och komprimering.
POWERMATIC PLUS står för lätta kraftsparande instick i
grödan och en perfekt mottagning av pick-upen.

Självlastarvagn med rotor

Högsta foderkvalitet
Produktiva mjölkkor behöver högkvalitativt grundfoder med
optimal struktur. Det äter djuren gärna och i tillräckliga
mängder. Bara på det sättet förbereds vommen optimalt, så
att fodret kan tillgodogöras på bästa sätt.

Högsta ensilagekvaliteten
För att få en bra jäsningsstabilitet i silon måste fodret skäras
exakt och rent.
Tack vare korthackelseaggregaten skärs foderpaketen
igenom exakt och jämnt. Det skurna fodret är optimalt
strukturerat för idisslarnas magar. Ett optimalt avstånd
mellan knivarna och fjäderpinnarna svarar för en lätt gång
och skyddar knivarna mot oönskade föremål.

PÖTTINGERS pick-up svarar även vid höga körhastigheter
och svåra skördeförhållanden för en tillförlitlig och hög
upptagning.
Den av PÖTTINGER nyutvecklade, extra pivåhjulsrullen
sitter i mitten bakom pick-upen. Placeringen i mitten
förhindrar en nedsjunkning i traktorspåren, vilket garanterar
en perfekt markanpassning och ett rent foder.

Ett exakt, jämnt snitt är grunden för den bästa möjliga
ensilagekvaliteten. AUTOCUT säkerställer en kontinuerlig
snittkvalitet över en hel arbetsdag.
Knivslipningsanordningen AUTOCUT möjliggör en
komfortabel slipning av knivarna direkt på självlastarvagnen.
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Världsmarknadsledare inom självlastarvagnar
Självlastarvagnarna FARO/FARO COMBILINE med rotor

Genom självlastarvagnsserien FARO förverkligar vi kravet på en kraftfull
rotorteknik för ett medelstort effektbehov. Rotorn med dubbelpinnar är även
särskilt skonsam för hö.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

FARO 3510 L/D

24/23 m3

31

45 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 4010 L/D

27/26 m3

31

45 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 4010 L/D COMBILINE

23/22 m

3

31

45 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 4510 L/D

30/29 m3

31

45 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 5010 L/D

33/32 m

31

45 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 8010 L DRY FORAGE

48 m3

11

135 mm

66-110 kW/90-150 hk

FARO 10010 L DRY FORAGE

52 m

11

135 mm

66-110 kW/90-150 hk

3

3

Universalsjälvlastarvagnen EUROPROFI med rotor
Sedan mer än 20 år tillbaka garanterar vår EUROPROFI lätt gång, kraftfullhet och
komfort under foderskördningen. Användbar till mycket, med ännu större
kapacitet och utrustad med 39 mm knivavstånd för korthackelse gör det här
fordonskonceptet våra kunder entusiastiska.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE

26 / 25 m

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 PS

EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE

29 / 28 m

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 PS

EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE

32 / 31 m3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 PS

Universalsjälvlastarvagnen TORRO med rotor
Den kraftfulla ensilagevagnen TORRO uppfyller alla krav på en ekonomisk
ensilageproduktion. Kraftfull, robust och med hög genomströmningskapacitet
– så presenterar sig den här tillverkningsserien.

Volym DIN
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

40 / 38,5 m

TORRO 8010 L / D COMBILINE

43 / 42 m
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3

3

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 PS

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 PS

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 PS

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 PS

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 PS

Självlastarvagn med rotor
Självlastarvagnen JUMBO med rotor
N
YH
ET

PÖTTINGERS flaggskepp JUMBO erbjuder största möjliga kraftfullhet, stabilitet
och driftsäkerhet. I ”kampen mellan systemen” bevisar vår självlastarvagn för
professionella användare, med sin enorma lastvolym, att den är det mest
ekonomiska valet för produktion av kvalitetsensilage.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

JUMBO 6620 L

NYHET

39 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

JUMBO 8020 L

NYHET

46,5 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

Universalsjälvlastarvagnen JUMBO COMBILINE med rotor
N
YH
ET

Genom den kombinerade självlastarvagnen JUMBO COMBILINE erbjuder vi
maximal användningsflexibilitet och ökad nyttjandegrad av maskinerna. JUMBO
COMBILINE är en multitalang, när den används som kraftfull ensilagevagn eller
som transportvagn för hackelse.

Volym DIN

Knivar

Snittlängd

Effektbehov

3

JUMBO 6020 L / D COMBILINE

NYHET

34,3 / 32,9 m

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

JUMBO 6620 L / D COMBILINE

NYHET

37,9 / 36,5 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

JUMBO 7220 L / D COMBILINE

NYHET

41,5 / 40,1 m

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

JUMBO 10020 L / D COMBILINE

NYHET

48,1 / 46,6 m

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 PS

3
3

L = utan doseringsvalsar, D = med doseringsvalsar
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Beprövad skivhjulsteknik

74

Exakthackar

Pendelweg 180 mm

Beprövad skivhjulsteknik

Gräs-pick-up

Samverkan mellan förpressningsvalsarna, exakta snitt via
skivhjulen och kornkrossen ger en exemplarisk snittkvalitet,
vilket garanterar en maximal ämnesomsättning.
Kornkrossen kan snabbt demonteras, om gräs ska hackas.
Skivhjulssystemet har en enorm kast- och blåskapacitet.
Knivarna är centralt ställbara på den idealiska skärspalten
och ett wolframkarbidskikt svarar för en lång livslängd.
Majsbordet utan rader möjliggör hackning oberoende av
raderna och radavstånden.

Den 190 cm breda pick-upen MEX med fem pinnrader har
en stor genomströmning, till och med vid höga
körhastigheter och vid svåra skördeförhållanden. Endast
rena grödor kan garantera en felfri fermenteringsprocess
och väl smältbart ensilage.

MEX – skivhjulshackar
PÖTTINGERS skivhjulshackar MEX 5 och MEX 6 erbjuder en maximal prestanda
vid skördning av silomajs och gräs. Unik stabilitet för tuff belastning vid skördning
av gräs och majs.

Montering

Majsbord

Pick-up

Knivar

Vikt

Hack från 96 kW/130 hk till 162 kW/220 hk
MEX 5

Bak-/frontmonterad

2,2 m utan rader

1,90 m (tillval)

10

2 150 kg

MEX 6

Dragen

2,2 m utan rader

1,90 m (tillval)

10

2 950 kg

MEX 6 gräs

Dragen

–

1,90 m standard

10

2 610 kg
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För alla användningsförhållanden

Jordbrukarna behöver pålitlighet. Oavsett om det är sol eller regn, eller om det gäller halm, hö eller ensilage: En tillförlitlig
användning av rundbalspressar under alla förhållanden är en viktig egenskap för PÖTTINGER IMPRESS.

Insatsvariabilitet för alla insatsförhållanden

Det perfekta flödet, unikt materialflöde

En maskin för alla insatsförhållanden

Det har många positiva fördelar att i ordets rätta bemärkelse
omdefiniera pressens foderflöde:
LIFTUP-teknologin möjliggör ett naturligt foderflöde, under
vilket fodret strömmar in tangentiellt till presskammaren i en
optimal vinkel.
Den långa transportkanalen svarar för en ren inplastning.
Därmed bibehåller balen sin form även under flera
transporter.

n Styrd pick-up för perfekt markanpassning och rent
foderintag.
n LIFTUP-teknologi för ett naturligt foderflöde och
garanterad balstart med fyra startvalsar.
Säker balstart även med 32 knivar under nästan alla
användningsförhållanden.
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Rundbalspressar

Högsta foderkvalitet
IMPRESS PRO-modeller skapar en unik, teoretisk skärlängd
på 36 mm över hela rotorbredden.
Det nya, utdragbara skärbordet för korthackelse, FLEXCUT,
består av 32 vändbara TWIN BLADE-knivar.
Hos PÖTTINGER, den globala marknadsledaren för
självlastarvagnar, lyckas vi därmed att för första gången
garantera samma snittkvalitet i rundbalspressar som i
självlastarvagnar. Korthackelse inte bara för ensilage utan
även för hö och halm: Det är unikt.

Tillförlitlighet
Våra kunder satsar på tillförlitlighet. Tack vare PÖTTINGER
IMPRESS finns den i dubbel bemärkelse. Dels underlättar vi
de enskilda arbetsstegen genom innovativa teknologier,
vilket ger hög arbetskomfort. Dels erbjuder vi den unika
fördelen med tillförlitlighet vid användning under alla
förutsättningar och säkerställer därmed att IMPRESS bevisa
sina oslagbara, tekniska detaljer fullt ut i varje situation.

Knivarna är tillverkade i härdat verktygsstål och den
pressade vågslipningen säkerställer ett exakt snitt.
Med vändbara TWIN BLADE-knivar får du en dubbel så
lång livslängd, eftersom du alltid har en reservkniv med dig:
Även det är unikt för pressar.
n Reservknivarna är alltid med.
n Dubbel livslängd, kontinuerligt jämn snittkvalitet.
n Vassa knivar minskar arbetsbehovet av snittverket med
ungefär 20 %.

PÖTTINGERS pick-up styrs på båda sidor av kurvbanor i
stål.
n Fjäderpinnarna, som styrs svagt dragande, anpassar sig
optimalt efter marken. Det garanterar ett rent foder.
n Tack vare den fullt aktiva pinnbenslängden ända till
utstyrningspunkten garanteras en perfekt överlämning
av fodret till rotorn.
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För alla användningsförhållanden

Komfort
Jordbrukarna behöver arbetslättnad.
Även om vi inte kan göra hela arbetet för våra lantbrukare
och entreprenörer, underlättar vi det åtminstone och
omdefinierar livskvaliteten med våra innovativa standarder.
Rundbalspressen IMPRESS bevisar hur prestanda och
komfort kan komplettera varandra perfekt.
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IMPRESS är utrustad med det i sidled utdragbara
knivbalkssystemet EASY MOVE. Det betyder arbetssäkerhet
och ren komfort: Underhåll i arbetshöjd utanför
balkammaren och därmed utanför rundbalspressens
riskområde. Ju fler knivar det finns, desto viktigare är
underhållsvänligheten. PÖTTINGER IMPRESS löser det
elegant och bekvämt.

Rundbalspressar

Fastkammarpressar

Pressar med variabel balkammare

F-modellernas fastkamrar med 18 kedjedrivna pressvalsar
formar jämna, stabila balar. De sju främre valsarna ger en
säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även
halm.
Pressmaterialet komprimeras ända tills att det presstryck
som ställts in på kontrollpanelen och mätts vid bakluckan
har nåtts. Bindningen sker automatiskt eller via knapptryck,
beroende på inställningen.

De variabla modellerna har tre remmar med en hydrauliskt
ställbar, tryckstyrd remsträckare. De tre remmarna ger en
säker balvridning i varje användningssituation. Gäller även
halm. Baldiametern och presstätheten är ställbara från
förarstolen.
En variabel press med 32 knivar för hela året i alla
användningsförhållanden.

Fix och Flex Kombipressar
Bästa möjliga foderkvalitet tack vare en omedelbar lindning
av den färdiga balen. Direktlindning, genomlastning eller
nedläggning av dubbla balar med de nya kombipressrna.
n Hög kapacitet tack vare en kort stopptid.
n Inställningscentrum på foliebäraren för 1,10-1,50 m
baldiameter.
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IMPRESS F
Fastkamrarna med 18 kedjedrivna pressvalsar formar jämna, stabila balar.

System

Baldiameter

Knivar/avstånd

Effektbehov

IMPRESS 125 F MASTER

Fastkammare

1,30-1,35 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 125 F PRO

Fastkammare

1,30-1,35 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

IMPRESS V
De variabla pressarna har tre remmar med en hydrauliskt ställbar,
tryckstyrd remsträckare. De tre remmarna ger en säker balvridning i varje
användningssituation. Gäller även kortskurna grödor.

System

Baldiameter

Knivar/avstånd

Effektbehov

IMPRESS 155 V

3 ändlösa remmar

0,8-1,55 m

–

59 kW/80 hk

IMPRESS 155 V MASTER

3 ändlösa remmar

0,8-1,55 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 155 V PRO

3 ändlösa remmar

0,8-1,55 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

IMPRESS 185 V

3 ändlösa remmar

0,9-1,85 m

–

59 kW/80 hk

IMPRESS 185 V MASTER

3 ändlösa remmar

0,9-1,85 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 185 V PRO

3 ändlösa remmar

0,9-1,85 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

Kombipressen IMPRESS PRO
Direkt inplastning, genomlastning eller dubbla balar. Ny, kraftfull, anpassad till
pressens höga genomströmning. Justeringscentrum på pressens foliebärare för en
baldiamater på 1,10-1,50 m.

IMPRESS 125 FC PRO

System

Dubbla lindningsarmar

Hydrauleffekt

Effektbehov

Fastkammare

36 v/min

60 l/min, 180 bar

96 kW/130 hk

IMPRESS 155 VC PRO

3 ändlösa remmar

36 v/min

60 l/min, 180 bar

96 kW/130 hk

IMPRESS 185 VC PRO

3 ändlösa remmar

36 v/min

60 l/min, 180 bar

96 kW/150 hk
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Rundbalspressar
N
YH
ET

IMPRESS

IMPRESS MASTER

PÖTTINGERS IMPRESS-modellerna utan knivbrygga finns
med en variabel balkammare.

PÖTTINGERS IMPRESS MASTER-modeller finns med
antingen en fast eller en variabel balkammare.

n
n
n
n
n
n

Matarrotor
Ingen knivbrygga
Drivvarvtal: 540 varv/min
Pick-up-bredd: 2,05 m, tillval 2,30 m
Kontrollpanel: SELECT CONTROL
Standarddäck: 380/55-17

n
n
n
n
n
n

Skärrotor
Knivbrygga med 16 knivar
Drivvarvtal: 540 varv/min
Pick-up-bredd: 2,05 m, tillval 2,30 m
Kontrollpanel: SELECT CONTROL
Standarddäck: 500/50-17

IMPRESS PRO
På IMPRESS PRO-modellerna är pick-up-bredden
standardmässigt 2,30 m.
Korthackelserotor
Knivbrygga med 32 knivar
Drivvarvtal: 1 000 v/min
Pick-up-bredd: 2,30 m
Kontrollpanel: POWER CONTROL,
tillval EXPERT 75/CCI 1200
n Standarddäck: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)
n
n
n
n
n
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Allt under kontroll

Med PÖTTINGERS nya, bekväma kontrollpaneler har lantbrukaren allt under kontroll, även under långa arbetsdagar. Vid
utvecklingen av våra kontrollpaneler låg fokuset på maximal användarkomfort, ergonomi och automatisering av enskilda
arbetssteg. Resultatet är ett optimalt anpassat utbud av styrningar med en passande enhet för varje krav.

Komfortstyrning utan ISOBUS

SELECT CONTROL

PÖTTINGERS CONTROL-kontrollpaneler underlättar din
vardag på fälten. En intuitiv maskinstyrning säkerställs
genom de textförsedda knapparna och den ergonomiska
designen. Det möjliggör ett bekvämt arbete även under
långa arbetsdagar. De bakgrundsbelysta knapparna och
den ställbara ljusstyrkan på displayen säkerställer en säker
användning även på natten.

Med hjälp av den elektroniska förvalskopplingen SELECT
CONTROL går det att förvälja alla funktioner på de enheter
som ska styras och sedan utföra dem via traktorns
styrenhet. SELECT CONTROL kan användas inom
områdena slåtteraggregat, självlastarvagnar och balpressar.
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CONTROL-kontrollpaneler utan ISOBUS

COMPASS CONTROL

DIRECT CONTROL

Färddatorn COMPASS CONTROL har utvecklats särskilt för
såmaskinerna PÖTTINGER VITASEM och AEROSEM.
Kontrollpanelen styr och övervakar funktioner, såsom
körspårsstyrning, kalibrering, påfyllningsnivå, hektarräknare
och hastighet.

Den elektroniska komfortstyrningen DIRECT CONTROL
används särskilt för PÖTTINGERS utbud av
självlastarvagnar utan doseringsvalsar. Funktionerna utförs
direkt via knapptryck utan förval eller en extra styrenhet.
Displayen informerar om självlastarvagnens funktioner och
driftlägen.

POWER CONTROL

POWER CONTROL trådlös

Med hjälp av kontrollpanelen POWER CONTROL går det att
styra alla ISOBUS-kompatibla PÖTTINGER-maskiner.
Funktionerna utförs direkt via knapptryck utan förval eller en
extra styrenhet. De viktigaste knapparna är försedda med
samma text som de maskinspecifika funktionerna, vilket
underlättar för förare både med och utan förkunskaper. Med
hjälp av funktionsknapparna F1-F4 går det att styra
extrautrustningar till din maskin. Färgdisplayen ger en
överblick över maskinens funktioner och driftlägen.

Den trådlösa POWER CONTROL Wireless möjliggör en
bekväm styrning av självlastarvagnen, även utanför
traktorhytten, med upp till 100 m räckvidd. Hållaren är
också en laddningsstation. Därmed utgör den här
kontrollpanelen ett tillförlitligt stöd för lantbrukaren, även
under långa arbetspass.
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Allt under kontroll

ISOBUS-kontrollpaneler

EXPERT 75

Med ISOBUS avses den tillverkarövergripande,
standardiserade kommunikationen mellan traktorn och den
anslutna utrustningen genom standardiserade maskin- och
programvaror: En riktig lättnad under ditt arbete.
ISOBUS-kontrollpanelerna EXPERT 75 och CCI 1200
möjliggör en professionell användning av alla ISOBUSkompatibla maskiner från PÖTTINGER och olika tillverkare.

Den kompakta 5,6” EXPERT 75 ISOBUS-kontrollpanelen
kan styras såväl direkt via pekskärmen som via knappar
och ett skrollhjul. En säker enhandsanvändning stöds av en
grepplist. Sensorn för omgivningsljus och belysningen av
funktionsknapparna svarar för en bekväm användning även
på nätterna.

N

N

YH

YH

ET

ET

NYHET: CCI 1200
Den nya 12” CCI 1200 ISOBUS-kontrollpanelen erbjuder den professionelle lantbrukaren ett omfattande funktionspaket.
Kontrollpanelen används som en surfplatta med pekfunktion. Menystyrningen är enkelt utformad. Det krävs bara ett fåtal
tryckningar. Den integrerade sensorn för omgivningsljus anpassar ljusstyrkan på displayen automatiskt.
n Displayen kan placeras såväl horisontellt som vertikalt beroende på önskemålet eller platsen i traktorhytten. Dessutom
är skärmbilden flexibelt delbar. Det går att visa flera program samtidigt och i olika storlekar.
n Förutom maskinen går det att även visa en kamerabild samtidigt, utan att det krävs en omkoppling.
n Det innovativa hjälpsystemet gör det möjligt för föraren att när som helst skaffa sig information om det för närvarande
öppna programmet samt dess funktioner och inställningar.
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Digital lantbruksteknik

SEED COMPLETE, exakt jordbruk
För att optimera arbetet på dina odlingsbara ytor erbjuder PÖTTINGER verktyget SEED COMPLETE. Med hjälp av tidigare
skapade digitala applikationskartor över gården kan mängden utsäde automatiskt anpassas exakt efter
markförutsättningarna på de enskilda fälten. Sedan kan datan jämföras över en lång tidsperiod på en dator.
n
n
n
n

Avkastningen och ekonomin förbättras.
Komfort – avlastning för föraren.
Besparing av upp till 5 % drivmedel eller 450 kr per ha höstvete.
Tidsbesparing – högre arealkapacitet.

er

er

m

m

m

m

Ko

Ko

ar

ar

Farmer

sn

sn

Machinery Manufacturer

Input Companies

Food Processing Industry

External Data-Exchange Platforms

t

t

App Provider

Contractor

Dealer

Adviser

External Service Provider

Tillverkaroberoende datautbyte genom
agrirouter

Intelligent sammanlänkning:
NEXT Machine Management

Den webbaserade datautbytesplattformen agrirouter, vars
utveckling PÖTTINGER var delaktig i, möjliggör ett
tillverkarövergripande datautbyte mellan maskiner och
programvaror inom lantbruk. Via ett kostnadsfritt konto går
det att skicka data, exempelvis uppdrag från ditt
fältkartotek, direkt till kontrollpanelen i traktorn. Omvänt kan
du skicka maskinrelaterade data direkt till din gårdsdator.
agrirouter sparar inga data, varför du behåller full kontroll.

NEXT Machine Management utgör en del av
gårdshanteringssystemet NEXT Farming som på ett
intelligent sätt länkar samman blandade flottor. Du har
möjlighet att använda och bearbeta tillverkarövergripande
maskindata för dokumentationen. Genom en smart
planering uppnår du en effektiv användning och ett optimalt
nyttjande av dina maskiner. I kombination med agriroutern
kan dina data överföras trådlöst från maskinen till din NEXT
Machine Management.

85

Allt under kontroll
CONTROL-kontrollpaneler utan ISOBUS

Slåtteraggregat

SELECT
CONTROL

NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR

–

COMPASS
CONTROL

DIRECT
CONTROL

–

–

POWER
CONTROL

POWER
CONTROL Wireless
–
–

–

–

NOVACAT A9

–

–

NOVACAT A10

–

–

–

–

–

–

–

–

Rotorsträngläggare
TOP 1252 C

–

Självlastarvagnar
BOSS ALPIN

–

EUROBOSS

–

–

–
–

PRIMO L

–

–

FARO L/EUROPROFI L

–

–

EUROBOSS D/PRIMO D/FARO D/EUROPROFI D

–

–

–

TORRO L/D/JUMBO/JUMBO COMBILINE L/D

–

–

–

–

–

–

–

–

Balpressar
IMPRESS MASTER
IMPRESS PRO

–

–

–
–

Såteknik
VITASEM CLASSIC/VITASEM

–

–

VITASEM A/VITASEM ADD/AEROSEM A/AEROSEM ADD

–

–

–

TERRASEM R/TERRASEM C

–

–

–

–

–

–

ISOBUS-kontrollpaneler
EXPERT 75

CCI 1200

Slåtteraggregat
NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR
NOVACAT A10
Rotorsträngläggare
TOP 1252 C
Självlastarvagnar
FARO L/EUROPROFI L
FARO D/EUROPROFI D
TORRO L/D
JUMBO/JUMBO COMBILINE L/D
Balpressar
IMPRESS PRO
Tallriksharvar
TERRADISC 8001/10001 T

–

Såteknik
VITASEM A/VITASEM ADD
AEROSEM A/AEROSEM ADD
TERRASEM R/TERRASEM C
= standard,
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= tillval

MyPÖTTINGER

MyPÖTTINGER – Enkelt. Alltid. Överallt.
För alla PÖTTINGERS maskiner
från tillverkningsår 1997
Förkortningen MyPÖTTINGER står för PÖTTINGERproduktinformation för PÖTTINGER-proffs. Ett verktyg
skapades som tillhandahåller maskinspecifik information för
alla maskiner från 1997.

Skanna in den QR-kod som finns på typskylten med
din smarttelefon eller surfplatta, alternativt aktivera ditt
maskinnummer enkelt hemifrån på
www.mypoettinger.com.

Din maskin finns nu online.
All information om din maskin.
Då får du direkt en mängd information om din maskin.
n
n
n
n

Bruksanvisningar
Information om utrustning
Broschyrer
Foton och videofilmer
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Slitdelar

Satsa på originalet

Dina fördelar

PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta
möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. De
kraven har vi på PÖTTINGER lovat att uppfylla.

n Omedelbar tillgänglighet under lång tid.
n Maximal livslängd tack vare innovativa
produktionsförfaranden och användning av
högkvalitativa material.
n Funktionsstörningar undviks tack vare en perfekt
passform.
n Bästa möjliga arbetsresultat tack vare optimal
anpassning till maskinens totala system.
n Kostnadssänkning och tidsbesparing tack vare längre
bytesintervall för slitdelarna.
n Omfattande kvalitetskontroll.
n Ständig vidareutveckling genom forskning och
utveckling.
n Global försörjning av reservdelar.
n Attraktiva, marknadskonforma priser för samtliga
reservdelar.

Därför tillverkar vi våra originaldelar i högkvalitativa material.
Varje enskild reserv- och slitdel är hos oss optimalt
anpassad till din maskins totala system. Olika mark- och
användningsförutsättningar kräver nämligen ofta en
individuell anpassning.
Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder rätt paket genom de
tre slitdelslinjerna CLASSIC, DURASTAR och DURASTAR
PLUS för alla krav. Originaldelar lönar sig, eftersom kunskap
inte går att kopiera.
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PÖTTINGERS originaldelar

Klassikern

Håller vad som utlovas

Tuff användning

CLASSIC är beteckningen på den
klassiska slitdelslinjen. Därmed sätter
vi standarden för originaldelar, när det
gäller kvalitet, bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet samt
tillförlitlighet.

DURASTAR är innovationen på
slitdelsmarknaden – beständig,
högkvalitativ, stark och tillförlitlig.

Är extrema användningsvillkor och
hård belastning på maskinerna helt
normalt för dig? Då är DURASTAR
PLUS-linjen rätt val.

n För normala markförhållanden.
n För genomsnittlig belastning inom
ramen för arbetet på lantbruket.

DURASTAR-delarna är särskilt
lämpliga för alla situationer, då dina
maskiner måste klara en hög
belastning. För DURASTAR-delarna
håller vad de lovar.
n För marksituationer med mer än
genomsnittligt slitage.
n För hög belastning på
arbetsverktygen vid
företagsövergripande
maskinanvändning eller vid
maskinsamarbeten.

En utomordentlig prestationsförmåga,
kombinerad med största möjliga
motståndskraft, kännetecknar
PÖTTINGERS DURASTAR PLUS-delar.
Oavsett om det gäller stora lantbruk,
entreprenörer eller lantbruk med
extrema slitvillkor, klarar DURASTAR
PLUS-linjen alla utmaningar.
n För marksituationer med extrema
slitvillkor.
n För högsta möjliga belastning vid
användning på stora lantbruk eller
hos entreprenörer.
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Globalt servicenätverk

Service och reservdelar
Lång livslängd, tillförlitlighet och användningssäkerhet är
kännetecknen för PÖTTINGERS maskiner. Skulle det ändå
uppstå tekniska problem, står vi till förfogande genom våra
lokala servicepartner. PÖTTINGERS kundtjänst hjälper till
vid tekniska specialfrågor. PÖTTINGERS servicetekniker
hjälper dig på din gård, oavsett var i världen den finns.

Globalt servicenätverk – vi finns där du finns
Våra återförsäljare står till förfogande i form av lokala
servicepartner. Därmed kan vi garantera dig den bästa
möjliga servicen i 70 länder över hela världen. Tack vare
våra servicepartner har du alltid en kompetent och tillförlitlig
samtalspartner vid din sida. Genom löpande utbildningar på
vårt huvudkontor är våra återförsäljare experter på att
hantera PÖTTINGERS maskiner, varför de utgör grunden för
din framgång.
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Den snabba vägen till den rätta reservdelen
Äger du en maskin från PÖTTINGER och behöver en
reservdel eller en slitdel som passar? Inga problem: Ta helt
enkelt med dig maskinnumret till din återförsäljare. Med
hjälp av PÖTTINGERS reservdelskatalog ”PÖTDOC” och
maskinnumret kan återförsäljaren omedelbart hitta just den
delen som monterades på din maskin vid tidpunkten för
leveransen. Därmed beställs också garanterat rätt reservdel.
Ytterligare en gång förtydligar den här nya utvecklingen
PÖTTINGERS värde, när det gäller servicekvalitet.

PÖTTINGERS reservdelslogistik
Vårt nya, internationella logistikcentrum för reservdelar i
Taufkirchen i Österrike är i drift sedan i mars 2017.
n 6 200 m² lageryta.
n Över 50 000 olika artiklar.
n Upp till 800 leveranser varje dag.
n Automatiserat smådelslager.

Kvalitetssäkring

Teknologi- och innovationscentrum
(TIZ)
Teknologi- och innovationscentrum (TIZ) utgör kärnan i
PÖTTINGERS kvalitetssäkring. Här testas maskinernas
kvalitet och prestanda under verkliga arbetsförhållanden.
Forskning, utveckling och implementering går hand i hand.
Testcentrat är globalt ett av jordbruksteknikens mest
moderna och åtnjuter ett utmärkt rykte. Många
internationella tillverkare, bland annat många kända
biltillverkare, testar därför sina produkter här med avseende
på funktionsdugligheten.
Testerna sparar tid och pengar: upp till 75 procent jämfört
med fälttester. På så vis kan maskiners livslängd
undersökas under en kort tid. Det ger garantier för en
optimal driftsäkerhet i praktiken. Hos PÖTTINGER testas
minst två prototyper av varje ny modell. Av dessa används
en för testning i TIZ och en går till praktiska fältförsök.

Bland centrats testanläggningar finns bland annat en
4-huvudsanläggning för simulation av vägtransporter, ett
fler-axels-simulationsbord (MAST), ett område för test av
enskilda komponenter, en klimatkammare, provbänkar för
drivenheter och elektroniska testmöjligheter.
Förutom alla tester görs utförliga fältförsök parallellt. De här
extra rönen från testtekniken ger ett optimalt resultat för
kunderna. PÖTTINGER är med sin kompetens en pionjär på
marknaden för processorienterade lösningar ur många
centrala aspekter gällande åkerbruk och vall. – Vi
underlättar arbetet för våra kunder och höjer deras
livskvalitet.
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Skörd av kvalitet

Framgångsrikare
med PÖTTINGER
Din tillförlitliga partner, som familjeföretag sedan 1871.
Specialist på jordbearbetning, såteknik samt vallmaskiner
för hö och ensilage samt finsnittsvagnar och
rundbalspressar.
Framtidsinriktade innovationer för framstående
arbetsresultat.
Rotad i Österrike – hemma över hela världen.

n En frisk jord är en av förutsättningarna för att du ska
kunna optimera skörden. Vi stöder dig med våra maskiner.
n Ett rent, smakfullt grundfoder utgör fundamentet i
mjölkproduktionen. Vi hjälper dig att påverka kvaliteten på
fodret i positiv riktning, från slåtter till skörd.
n Lita på PÖTTINGER Skörda framgångar

För mer information:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at
landsberg@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS
Frederiksholms Kanal 20, st
1220 København K
Telefon: +46 7063 83133
info@poettinger.dk
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