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Med vores gennemtestede høvendere opnår du en skånsom vending uden indblanding af snavs. PÖTTINGER høvendere 
tilpasser sig jorden perfekt og har en enestående evne til at arbejde på skråninger, hvilket sikrer en ren foderudvinding. Den 
høje forarbejdningskvalitet er en garanti for en lang levetid.
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Den bedste foderkvalitet er 
grundlaget for din succes

Produktive malkekøer har brug for et førsteklasses 
basisfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det 
spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun 
på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet 
udnyttes bedst muligt. En bedre kvalitet på dit basisfoder 
reducerer behovet for kraftfoder og fremmer dyrenes 
sundhed – begge noget, der sænker omkostningerne. 
Sunde køer takker dig med en bedre frugtbarhed, længere 
levetid og – helt afgørende – med en højere mælkeydelse. 
Endelig kan du også drage fordel af det renere og kvalitativt 
bedre foder ved et større overskud på bundlinjen.

Rent foder
Rent, energirigt foder er en forudsætning for sunde og 
produktive dyr. Vælg PÖTTINGER, og optimer din 
foderkvalitet. Vores HIT høvendere er konstrueret på en 
måde, så dit foder behandles skånsomt. Vores høvendere 
arbejder ekstremt rent. Perfekt jordtilpasning og optimal 
evne til at arbejde på skråninger giver skånsom vending 
uden indblanding af snavs.

Det bedste foder
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HIT / HIT T  
Liftophængte og bugserede høvendere

Bedste forudsætninger for et godt 
resultat

Som landmand sørger du for, at dit grøntfoder har en 
afbalanceret sammensætning året rundt. Du vælger det 
bedste tidspunkt at slå afgrøden af, så dine planter bliver 
høstet på det rigtige udviklingsstadium. Målet er at opnå et 
højt indhold af råprotein og energi og det lavest mulige 
indhold af råaske. Dette indhold af næringsstoffer skal også 
bevares under vending. Vi hjælper dig, idet vores HIT 
høvendere er udviklet på baggrund af innovativ teknologi og 
mange års erfaring. 

Enestående konturtilpasning
Jordtilpasning og skånsom behandling af foderet er alfa og 
omega også i forbindelse med PÖTTINGER høvendere. 
Både de liftophængte og de bugserede høvendere har 
multitasthjulet placeret tæt ved fjedrene og reagerer dermed 
hurtigt på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med 
jorden. Og resultatet: Renere foder, mindre råaske og bedre 
sundhed for dyrene. Derfor er der meget lidt slid på 
fjedrene.
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Skånsom for jorden
En intakt afgrøde er forudsætning for en komplet og 
ukrudtsfri plantebestand på marken. Det lægger 
PÖTTINGER ekstra stor vægt på. Især på forageren er der 
stor risiko for, at de yderste rotorer kommer i kontakt jorden, 
når maskinen løftes. Afhængigt af modellen sikrer følgende 
fire tekniske løsninger for, at fjedrene har stor afstand ned til 
jorden:

 n Svingramme-midterbolt
 n LIFTMATIC
 n LIFTMATIC PLUS
 n HYDROLIFT

De yderste rotorer kommer ikke i kontakt med jorden. 
Afgrøden skånes og dit foder forbliver rent. Den bedste 
forudsætning for at udnytte plantebestanddele med høj 
energi på den bedst mulige måde.

Den bedste spredekvalitet pga. 
buede fjederarme

De unikke fjederarme garanterer dig et perfekt 
spredebillede. Den buede form forhindrer desuden, at 
materiale sætter sig fast på armene eller vikler sig rundt om 
rotoren. Høj effektivitet er en selvfølge for vores 
liftophængte og bugserede HIT høvendere.

Det bedste foder
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Fjedre med forskellig 
benlængde sikrer rent 
foder
Den forskellige længde på 
fjederbenene gør, at materialet 
opsamles hvilket giver en væsentlig 
bedre vendekvalitet. Ved at dreje 
holderen 180° opnås to 
hældningsvinkler. Dette garanterer det 
reneste foder og optimal 
arbejdskvalitet under alle driftsforhold.

God tilpasningsevne 
giver rent resultat

Rotorerne kan indstilles i 5 forskellige 
positioner uden brug af værktøj (HIT 
16.18 T: tre positioner). Du kan hurtigt 
og nemt tilpasse rotorerne til 
materialets beskaffenhed. Dermed er 
du sikret et jævnt og rent 
spredebillede.

Begejstret over 
DYNATECH 

„Jeg bruger den bugserede høvender 
HIT 10.11 T med en arbejdsbredde på 
11 meter på min bedrift. Jeg sætter 
især stor pris på DYNATECH rotorerne, 
som behandler foderet skånsomt, 
samt de højdeindstillelige fjedre. Min 
søn Pavel er i gang med sin egen 
bedrift. Han er glad for at arbejde med 
HIT og har i den foregående sæson 
allerede bearbejdet 400 hektar med 
denne høvender."

Josef Koliba
Tjekkiet

Meget renere med DYNATECH
 n Materialeopsamling – små rotordiametre garanterer 

ren opsamling
 n Foder – de enkelte rotorers optimale jordtilpasning sikrer 

rent foder
 n Spredebillede – ideel spredevinkel fordeler foderet rent 

og jævnt
 n Fjederarm – på grund af den buede form sætter 

foderet sig ikke fast på rotorerne

HIT / HIT T  
Liftophængte og bugserede høvendere
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Pålidelig med lang levetid
Vores HIT høvendere arbejder præcist og er samtidig meget 
støjsvag. Det skyldes det slørfri drivled.  
De stort set vedligeholdelsesfrie enkelt- og dobbeltled 
sikrer, at fjedrene opsamler materialet i en præcis afstand 
og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid.  
Leddene kan drejes i alle stillinger, hvorved fejlbetjening ikke 
er mulig. Den høje forarbejdningskvalitet er en garanti for en 
lang levetid.

HEAVY DUTY-fjedre

Større sikkerhed

 n Sikker fastgørelse af fjedre.
 n En fjedertabssikring er standard. 

Lang levetid på fjedrene

 n En holder støtter fjederens vindinger.
 n Stort frirum mellem fjederens vindinger og fjederarm 

giver den bedste elasticitet og bevægelighed.
 n Stærke fjedre i Super-C-kvalitet

Lang levetid



9

4

1

3

Lang levetid

Robust rotortransmission

 n Store tandhjul og lejer sørger for en rolig fremdrift.
 n De lukkede vinkelgear er udstyret med fedtsmøring.
 n Dvs. intet olietab.
 n Samlingerne sidder på en fortandet hjulaksel.

Stabil rotorenhed

Rotortallerknerne består af stabile, kraftige formpressede 
dele med eksakt støtte til fjederarmene. Desuden er armene 
boltet sammen med rotornavet, hvormed der opnås en 
optimal tilslutning. 

Fjeder og fjederarme belastes mest ved vending. De 
massive fjederarme, der er lavet af fladstål, er udformet 
således at fjedrene sidder sikkert.

Slørfri kraftoverføring 

Enkelte og dobbelte kardanled sikrer en kraftfuld og 
støjsvag fremdrift. Det garanterer, at fjedrene opsamler 
materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. 
Samtidig kan de drejes i alle stillinger, hvorved fejlbetjening 
ikke er mulig. 

Alle rotorenheder er ophængt individuelt, hvilket er årsagen 
til fleksibilitet i kuperet terræn selv ved store arbejdsbredder. 

Højeste lakkvalitet

KTL-lakering med pulverlakering garanterer elasticitet og 
lang levetid. I fællesskab med flotte farver og moderne 
design vil du nyde at arbejde med maskiner, der holder 
deres værdi.

HIT / HIT T  
Liftophængte og bugserede høvendere

Robust rotortransmission

Formpressede rotortallerkner med eksakt 
støtte til fjederarmene

Slørfri kraftoverføring

Fjedertabssikring
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Liftophængte høvendere
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Enestående konturtilpasning 
PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer dig et rent foder og 
skåner græsbunden. Et multitasthjul som ekstraudstyr på 
hovedrammen berører jorden lige før fjederindgrebet og 
reagerer på alle ujævnheder. Du kan køre hurtigere og 
dermed opnå en større kapacitet. Det skåner græsbunden, 
samtidig med at fjedrene holder væsentligt længere. Det 
ekstra multitasthjul kan særligt anbefales til arbejde på 
skråninger.

 n d 
 n Topstangen monteres i trepunktsophængets aflange hul.
 n Højden indstilles uden værktøj. 
 n Når den først er indstillet, behøver arbejdshøjden ikke at 

blive justeret efter hver påmontering. – En fordel, hvis 
maskinen på- og afmonteres ofte eller ved skiftende 
brugere.

Støjsvag og skånsom for jorden 
Rotorernes store hjul 16 x 6,5-8 sørger for en rolig kørsel på 
ujævne og bløde underlag og beskytter græsbunden. En 
hjulafdækning på alle hjul forhindrer omvikling. 

Forbedret bæreevne på grund af større dæk

På alle HIT høvendere med otte eller flere rotorer er de to 
indvendige rotorer udstyret med 16 x 9,50-8 ballondæk. Det 
forbedrer bæreevnen og skåner jorden.

Optimalt resultat under alle forhold
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Ekstra kort trepunktsophæng med 
støddæmpere 

HIT høvendere udmærker sig især ved det korte trepunkts 
ophæng. Tyngdepunktet ligger derved tættere på traktoren. 
Ved løft centrerer "svingrammemidterbolten" maskinen. Det 
lodrette drejepunkt er en pålidelig sikring mod underløb, når 
man kører stejlt nedad og garanterer høj løftehøjde ved 
forageren. To dobbeltvirkende støddæmpere sørger for 
optimal midtercentrering, hvilket giver maskinen et roligt 
efterløb. Dette er helt klart en fordel, især på skråninger.

Liftophængte høvendere

Udstyret til alle driftsforhold 
 n Høvenderne med svingramme løber i sving bag 

traktoren uden at svinge ud. 
 n Ved løft centrerer "svingrammemidterbolten" maskinen.
 n Et aflangt hul er beregnet til anvendelse med 

multitasthjul og fast topstang. 
 n Transportlåsen garanterer sikkerhed på landevejen.
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Høvendere med 4 rotorer
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Sikker transport 
Det hydrauliske opklap gør, at 
rotorerne bekvemt kan betjenes fra 
traktorsædet. I transportstilling kan 
rotorerne drejes indad, hvilket sikrer en 
sikker transport og en 
pladsbesparende parkering. De 
opklappede rotorer vender tæt ind 
mod traktoren. Dette sikrer en optimal 
fordeling af tyngdepunktet. 
Transportlås til aflangt hul på 
topstangsfæstet og støddæmpere 
garanterer sikker transport på vej. 
Advarselstavler og belysning er 
standard.

Virkelig kompakt
De større krav fra små og mellemstore bedrifter 
imødekommer vi med vores høvendere med fire rotorer. 
Disse maskiner er designet til alle typer foder og sikrer dig 
optimal spredekvalitet og perfekt resultat. 

Denne høvender med en arbejdsbredde (DIN) på 4,40 m og 
5,20 m er specielt kompakte og bedst egnet til skråninger. 
Seks fjederarme pr. rotor garanterer et optimalt 
spredebillede i alt materiale. 

HIT 4.47, 4.54

Kantspredning – nemt 
og bekvemt

Ved at skråtstille alle hjul løber 
høvenderen skråt bagved og spreder 
foderet regelmæssigt ud på arealet. 
Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. 
Takket være hjulenes 
indstillingsmuligheder mod venstre og 
højre kan kantspredningen ske i alle 
ønskede retninger.

Mekanisk variant

 n Hjulene indstilles manuelt på alle 
fire rotorer. 

 n Håndtagspositioner i midten – til 
venstre – til højre

Den mest økonomiske 
variant

Hvis der ikke er behov for en 
kantspredningsanordning, er rotorerne 
som standard fastgjort. 
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Høvendere med 6 rotorer
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Fremragende 
jordtilpasning

Den lille rotordiameter på 1,30 m på 
HIT 6.61 garanterer en fremragende 
jordtilpasning, den bedste 
materialeopsamling og et ensartet 
spredebillede. 

Støddæmpere
Høvenderne med 6 rotorer fra 
PÖTTINGER har dobbeltvirkende 
støddæmpere som standard. Disse 
sikrer den bedste midtercentrering på 
begge sider. Udover at stabilisere 
maskinen på vejen er de også vigtige 
ved kørsel på skråninger. Dæmperne 
sikrer også, at maskinen kører roligt, 
selv ved høj hastighed under arbejdet.

Kompakt og sikker 
under transporten

I transportstilling er de opklappede 
rotorer placeret meget tæt på 
traktoren. Dette sikrer en god fordeling 
af tyngdepunktet og garanterer sikker 
vejtransport. HIT 6.61 har en ekstra 
kompakt transportposition med en 
bredde på kun 2,55 m. Dette muliggør 
sikker kørsel på smalle veje og ved 
mindre indkørsler. Det hydrauliske 
opklap gør, at rotorerne bekvemt kan 
betjenes fra traktorsædet. 
Advarselstavler og belysning er 
standard.

Rent foder og høj 
betjeningskomfort

Høvenderserien med seks rotorer til landmænd, der lægger 
vægt på særligt udstyr og høj betjeningskomfort. 
Høvendere med seks rotorer sikrer fremragende 
jordtilpasning, bedste materialeopsamling og et ensartet 
spredebillede.

Arbejdsbredderne (DIN) 5,75 m / 6,45 m / 7,45 m.

HIT 6.61, 6.69, 6.80
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Høvendere med 6 rotorer

Beskyttelse af afgrøden på 
forageren

Svingramme-midterbolt

"Svingramme-midterbolten" centrerer automatisk maskinen, 
når den løftes, og forhindrer således hele maskinen i at 
svinge.  
Derudover centreres maskinen, når den løftes, takket være 
de to støddæmpere på trepunkts ophænget. 
De udvendige rotorer kommer ikke i kontakt med jorden og 
foderet holdes rent.

For at holde fjedrene i tilstrækkelig afstand fra jorden på 
forageren, selv med mindre traktorer, tilbydes to forskellige 
systemer, der fås som ekstraudstyr til HIT liftophængte 
høvendere med 6 rotorer.

LIFTMATIC

1   LIFTMATIC ventilen, der fås som ekstraudstyr, og er 
placeret på trepunktsophænget, låser automatisk de 
udvendige rotorer ved at afbryde olietilførslen, når der 
løftes på forageren. Det garanterer en stor frihøjde. 

HYDROLIFT

2   Med HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to 
udvendige rotorer ved at aktivere hydraulikudtaget med 
op til et anslag. Med dette udstyr opnås en enorm 
løftehøjde.
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Kantspredning – nemt og bekvemt
Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og 
spreder materialet jævnt ud på arealet. Tilgrænsende 
afgrøder berøres ikke. Takket være hjulenes 
indstillingsmulighederne mod venstre og højre kan 
kantspredningen ske i alle ønskede retninger. 

Denne anordning er også praktisk på stejle skråninger.

På HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 kan 
kantspredningssystemet betjenes mekanisk eller hydraulisk.

Mekanisk kantspredningssystem

3  Indstillingen sker via et håndtag på alle hjul.

Hydraulisk kantspredningsanordning

4   Ved hjælp af det hydrauliske kantspredningssystem kan 
alle hjul nemt justeres fra traktorsædet til venstre, og 
højre position. Den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder 
garanterer høj driftssikkerhed, især på skråninger. 
Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i 
sædet. 

Den mest økonomiske variant

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er 
rotorerne som standard fastgjort. 

HIT 6.61, 6.69, 6.80
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Høvendere med 8 rotorer
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Maskinens store dæk 
skåner jorden

Begge indvendige rotorer er udstyret 
med ballondæk 16 x 9,50-8. Det 
forbedrer bæreevnen under drift og 
skåner jorden.

Støddæmpere
Høvenderne med 8 rotorer fra 
PÖTTINGER har dobbeltvirkende 
støddæmpere som standard. Disse 
opnår en særlig høj centreringskraft og 
sikrer således, at maskinen har et 
roligt efterløb. Udover at stabilisere 
maskinen på vejen er de også vigtige 
ved kørsel på skråninger.

Bred i marken– 
kompakt i transport

De udvendige rotorer på høvenderne 
med 8 rotorer svinges 180° op i 
forbindelse med transport. 
Powerkoblingen gør at ledene drejes 
frit i transportposition.

 n Lav transporthøjde
 n Advarselstavler og belysning er 

standard.
 n Kan parkeres i transportposition
 n Parkeringshøjden er kun 2,87 m / 

3,26 m. Pladsbesparende 
parkering.

Til høje krav inden for det 
professionelle område

De større krav indenfor professionelt landbrug 
imødekommer vi med 8 rotors høvendere. Med den 
komfortable betjening er arbejdet en ren fornøjelse.

Arbejdsbredderne (DIN) 7,70 m / 8,60 m. Den lille 
rotordiameter på 1,30 m ved HIT 8.81 garanterer en 
enestående konturtilpasning, den bedste 
materialeopsamling og et ensartet spredebillede.

HIT 8.81, 8.91
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HYDROLIFT til små traktorer

For at holde fjedrene i tilstrækkelig afstand fra jorden på 
forageren, fås HYDROLIFT som ekstraudstyr til HIT 
liftophængte høvendere med 8 rotorer. 
Med HYDROLIFT løftes de to udvendige rotorer ved at 
aktivere hydraulikudtaget op til et anslag. Med dette udstyr 
opnås en enorm løftehøjde.

Beskyttelse af afgrøden på 
forageren

Svingramme-midterbolt

"Svingramme-midterbolten" centrerer automatisk maskinen, 
når den løftes, og forhindrer således hele maskinen i at 
svinge.  
Derudover centreres maskinen, når den løftes, takket være 
de to støddæmpere på trepunktsophænget. 
De udvendige rotorer kommer ikke i kontakt med jorden og 
foderet holdes rent.

Høvendere med 8 rotorer
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HIT 8.81, 8.91

Kantspredning – nemt 
og bekvemt

Ved at skråtstille alle hjul løber 
høvenderen skråt bagved og spreder 
materialet jævnt ud på arealet. 
Tilgrænsende afgrøder berøres ikke. 
Takket være hjulenes 
indstillingsmuligheder mod venstre og 
højre kan kantspredningen ske i alle 
ønskede retninger.

Denne anordning er også praktisk på 
stejle skråninger.

På HIT 8.81 / HIT 8.91 kan 
kantspredningssystemet betjenes 
mekanisk eller hydraulisk.

Mekanisk 
kantspredningssystem

1  Indstillingen sker via et håndtag på 
alle hjul.

Hydraulisk 
kantspredningsanordning

2  Ved hjælp af det hydrauliske 
kantspredningssystem kan alle hjul 
nemt justeres fra traktorsædet til 
venstre, og højre position. Den 
dobbeltvirkende hydrauliske 
cylinder garanterer høj 
driftssikkerhed, især på skråninger. 
Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, 
når man sidder i sædet.

Den mest økonomiske 
variant

Hvis der ikke er behov for en 
kantspredningsanordning, er rotorerne 
som standard fastgjort. 

Ensartet spredebillede
Den lille rotordiameter på 1,30 m ved 
HIT 8.81 garanterer en enestående 
konturtilpasning, den bedste 
materialeopsamling og et ensartet 
spredebillede. 
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Bugserede høvendere
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Stor kapacitet med mindre 
traktorer

På grund af den bugserede konstruktion er det muligt at 
opnå stor kapacitet, selv med mindre traktorer. 
De bugserede høvendere med arbejdsbredder (DIN) på 
5,20 m / 7,85 m / 8,60 m har ikke noget løftekraftbehov.

HIT 4.54 T – høvender med 4 
rotorer

HIT 4.54 T leveres uden ekstra chassis. På forager og i 
transport løftes rotorerne via en hydraulikcylinder i 
trækstangen.

Kantspredningsanordning

Ved at skråtstille alle hjul løber høvenderen skråt bagved og 
spreder materialet jævnt ud på arealet. Tilgrænsende 
afgrøder berøres ikke. Eftersom hjulene kan justeres til 
venstre eller højre, kan kantspredningen udføres i alle 
ønskede kørselsretninger. 
 
I forbindelse med kantspredning svinges hjulene manuelt.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er 
rotorerne som standard fastgjort. 

HIT 6.80 T – høvender med 6 
rotorer

HIT 6.80 T er udstyret med et ekstra chassis, der også 
kører med under brug. På forageren og i transportposition 
løfter transportchassiset maskinen fra jorden.

Enkel betjening

Vores høvendere med seks rotorer er nemme at betjene 
hydraulisk. 

HYDROLIFT

HYDROLIFT er standard. Derved løftes de yderste rotorpar 
ved vending indtil anslaget, samtidig løfter 
transportchassiset maskinen fra jorden. 

Kantspredningssystem

Kantspredningssystemet fås også hydraulisk. Ved hjælp af 
den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder kan alle hjul nemt 
justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. 
Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er 
rotorerne som standard fastgjort. 

Bugserede høvendere
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HIT 8.91 T – høvender med 8 
rotorer

Den bugserede maskine med 8 rotorer sikrer fremragende 
kapacitet med mindre traktorer.

HIT 8.91 T er udstyret med et chassis, der er klappet ud 
over rotorerne ved hjælp af hydraulik, når det er i brug. I 
transportposition løfter transportchassiset maskinen fra 
jorden.

Kompakt og sikker under transporten

For en stabil transport monteres høvenderen via en robust 
rørbøjle til traktorens liftarme. Det bredde chassis med 
dæktypen 260/70-15.3 bærer HIT 8.91 T under transporten. 
Ved anvendelse i marken er chassiset klappet hydraulisk 
over rotorerne. 

Bekvem betjening

Al betjening er mulig via et dobbeltvirkende hydraulikudtag. 
Trinsekvensventiler styrer alle funktioner i den rigtige 
rækkefølge.

MULTITAST dobbelt jockeyhjul

Konturtilpasning og skånsom behandling af foderet er også 
beskrevet ved den bugserede HIT 8.91 T. Et multitasthjul 
som ekstraudstyr på trækstangen berører jorden lige før 
fjederindgrebet og fører rotorerne præcist over overfladen. 

Maskinens store dæk skåner jorden

Begge indvendige rotorer er udstyret med ballondæk 
16 x 9,50-8.

Kantspredningssystem

Kantspredningssystemet fås også hydraulisk. Ved hjælp af 
den dobbeltvirkende hydrauliske cylinder kan alle hjul nemt 
justeres fra traktorsædet til venstre, og højre position. 
Hjulstillingsvisningen kan nemt ses, når man sidder i sædet.

Hvis der ikke er behov for en kantspredningsanordning, er 
rotorerne som standard fastgjort. 

HIT 4.54 T, 6.80 T, 8.91 T
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Bugserede høvendere til store arealer 
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Bugserede høvendere til store arealer
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HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T

Perfekt jordtilpasning med stor kapacitet
I praksis kræves i stadigt stigende grad høvendere til store arealer. Samtidig skal foderkvaliteten hele tiden forbedres. Med 
den bugserede høvender HIT T forener vi hos PÖTTINGER stor kapacitet med intelligent teknik. HIT T-modellerne er 
kendetegnet ved stabilitet, pålidelighed og høj funktionalitet, kombineret med perfekt jordtilpasning og ren spredekvalitet.  
Arbejdsbredderne på 8,60 m / 10,60 m / 12,70 m / 17,00 m garanterer stor kapacitet. 

Stor kapacitet samt perfekt 
spredekvalitet

For at kunne udvinde kvalitetsfoder på kortest mulig tid på 
store arealer skal man udover kraftfulde slåmaskiner også 
have effektive høvendere. Den bedste spredekvalitet med 
stor kapacitet opnås ved en ideel rotordiameter på kun 
1,42 m. På denne måde kan du opnå den bedste 
foderkvalitet, selv på meget store arealer.

Komfort med elegant teknologi
Vores HIT T høvendere til store arealer råder over elegant 
løftekinematik. Det gør det muligt nemt og hurtigt at løfte 
høvenderen til foragerpositionen. Dette giver mulighed for at 
køre nemt hen over skår uden at ødelægge dem. Det er 
også nemt at bakke. 
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Bedste konturtilpasning også ved 
store arbejdsbredder

I de store bugserede høvendere med 8, 10, 12 og 16 rotorer 
er chassisets store hjul tæt på fjedrenes indgreb og 
fungerer som multitasthjul til rotorerne.  
For at sikre en optimal konturtilpasning er hver rotor 
desuden i samme afstand forbundet via et bredt 
understøttet rammeled. Dette garanterer ensartet 
materialeopsamling selv på ujævne arealer. 

I sammenspil med chassiset som rotorføring garanterer HIT 
T høvendere til store arealer perfekt resultat, også ved høje 
hastigheder. 

Hjulene på chassiset, der fungerer som multitasthjul, er 
sammen med en perfekt rotordiameter garant for den 
bedste jordtilpasning.

Ramme og chassis belaster ikke rotorerne. Dette giver også 
en jævn vægtfordeling på alle rotorhjul. Begge indvendige 
rotorer er udstyret med ballondæk 16 x 9,50-8. Dette 
reducerer høvenderens tryk på underlagt under arbejdet i 
marken.

Bugserede høvendere til store arealer
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HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T

LIFTMATIC PLUS
Rent foder er høstprocessens 
ultimative mål og giver en højere 
mælke- og fedtydelse. Vores HIT T 
imponerer med en usædvanlig 
løfteteknik – LIFTMATIC PLUS. Derved 
undgås urenheder i foderet.

Elegant løftekinematik 

Inden løft placeres rotorerne først 
vandret. På den måde kommer 
fjedrene ikke i kontakt med jorden.  

Enestående foragerposition

HIT T høvendere til store arealer er 
kendetegnet ved en høj foragerposition 
med en frihøjde på 90 cm. Foderet 
forbliver rent, og afgrøden skånes. 

Nem højdeindstilling af rotor
Et håndsving muliggør en let og central højdeindstilling. 
Hurtig og korrekt højdeindstilling af rotorerne skåner jorden 
og foderet.
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Kompakt og sikker under 
transporten 

Betjeningen af samtlige funktioner foregår via et enkelt- og 
dobbeltvirkende hydraulikudtag på traktoren. Den smarte 
trinstyring via ventilerne gør det nemt at skifte fra arbejds- til 
transportposition.  
Sidebeskyttelsen klapper automatisk ud og ind.  
Den store hovedramme med stabil rotorstøtte og 
dybtliggende tyngdepunkt muliggør vejtransport uden 
udsving ved høje hastigheder. Det hjælper de store dæk 
også med: 

 n 260 / 70-15,3: Standard på HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T
 n 380 / 55-17: Standard på HIT 16.18 T

Advarselstavler og belysning er standard.

Bedste kvalitet, lang levetid
Rotorerne er fastmonteret på rammen. Den forreste 
beskyttelsesbøjle øger som bærende element stabiliteten 
yderligere. For at sikre en optimal konturtilpasning er hver 
rotor forbundet via et bredt understøttet rammeled. 

Slørfri kraftoverføring

Enkelte og dobbelte kardanled sikrer en kraftfuld og 
støjsvag fremdrift. Det garanterer, at fjedrene opsamler 
materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. 
De udvendige rotorer svinges 180° ind i forbindelse med 
transport. Takket være powerkoblingen i dette led er de 
også forbundet i transportposition.

Bugserede høvendere til store arealer
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HIT 8.9 T, 10.11 T, 12.14 T, 16.18 T

Ophæng efter ønske 

Universal trækstang til over- 
eller undersammenkobling

Fordelene ved PÖTTINGERs 
bugserede høvender-generation 
starter allerede ved trækstangen.

Den boltede universal trækstang kan 
drejes 180° og muliggør således 
over- eller sammenkobling. Der 
tilbydes forskellige modeller med 
trækøje eller kugletræk.

Trækstangsophænget er en 
standardmodel, der sikrer rolig kørsel 
på vejen.

Liftarmsophæng

Som ekstraudstyr fås et 
liftarmsophæng med særlig stærk 
styrevinkel. Drejepunktet ligger 
længere bagud, hvilket gør, at 
maskinen følger traktorens spor endnu 
bedre. 

Denne variant kan bruges til HIT 8.9 T, 
10.11 T og 12.14 T. Her er egenvægten 
nok til at sikre tilstrækkelig støttelast 
på liftarmene, også i foragerposition.

Trepunktsophæng

Trepunktsophænget (ekstraudstyr) på 
HIT 16.18 T sikrer maksimal 
styrevinkel. Drejepunktet ligger 
længere bagud, hvilket gør, at 
høvenderen følger traktorens spor 
endnu bedre. Den integrerede 
trækfjeder overfører tilstrækkelig 
støttelast til liftarmene, også i 
foragerposition. Dette garanterer en 
sikker og komfortabel vendemanøvre. 
Når trækfjederen skal frakobles 
traktoren, aflastes den ved hjælp af 
traktorens topstang.

Kantspredningssystem af høj 
kvalitet 

De to udvendige rotorer i højre side kan eventuelt svinges 
15° bagud ved brug af hydraulik. De to skråtstillede rotorer 
fordeler foderet jævnt på det slåede areal.

 n Der holdes et areal frit hen mod tilgrænsende 
bevoksninger.

 n Justeringen udføres nemt fra førersædet i traktoren ved 
hjælp af en dobbeltvirkende hydraulisk cylinder.



36

Transportdæk 
ekstraudstyr 

Kantsprednings-
system hydraulisk

Liftarmophæng Trepunktsophæng Natskårsudstyr Reservehjul 
16 x 6,5-8

Ekstra 
hjulafskærmning

Trykluftbremser

HIT 8.9 T 340 / 55-16 – –

HIT 10.11T 340 / 55-16 – –

HIT 12.14 T 340 / 55-16 – –

HIT 16.18 T
480 / 45-17 og  
500 / 50-17

–

Dæk 16 x 9,50-8 
Rotorer indvendigt

Multitasthjul  
16 x 6,5-8

Kantsprednings-
system mekanisk

Kantsprednings-
system hydraulisk

LIFTMATIC HYDROLIFT Natskårsudstyr Reservehjul 
16 x 6,5-8

Ekstra 
hjulafskærmning

HIT 4.47 – – – –

HIT 4.54 – – – –

HIT 6.61 –

HIT 6.69 –

HIT 6.80 –

HIT 8.81  –

HIT 8.91  –

HIT 4.54 T  – – –

HIT 6.80 T – – – –

HIT 8.91 T  – –

Tilbehør

Yderligere tilbehør HIT T

 n Trækøje 50 mm / trækøje 50 mm drejeligt
 n Kugletræk 80 mm
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Transportdæk 
ekstraudstyr 

Kantsprednings-
system hydraulisk

Liftarmophæng Trepunktsophæng Natskårsudstyr Reservehjul 
16 x 6,5-8

Ekstra 
hjulafskærmning

Trykluftbremser

HIT 8.9 T 340 / 55-16 – –

HIT 10.11T 340 / 55-16 – –

HIT 12.14 T 340 / 55-16 – –

HIT 16.18 T
480 / 45-17 og  
500 / 50-17

–

Dæk 16 x 9,50-8 
Rotorer indvendigt

Multitasthjul  
16 x 6,5-8

Kantsprednings-
system mekanisk

Kantsprednings-
system hydraulisk

LIFTMATIC HYDROLIFT Natskårsudstyr Reservehjul 
16 x 6,5-8

Ekstra 
hjulafskærmning

HIT 4.47 – – – –

HIT 4.54 – – – –

HIT 6.61 –

HIT 6.69 –

HIT 6.80 –

HIT 8.81  –

HIT 8.91  –

HIT 4.54 T  – – –

HIT 6.80 T – – – –

HIT 8.91 T  – –

Købes ofte sammen

Konfigurer din egen maskine.

 = standard,  = ekstraudstyr
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Slåmaskinebredde 8,92 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,10 m / 9,18 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 8,80 – 9,56 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,52 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,26 – 10 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 10,78 m (3,04 m + 2 x 4,30 m) 11,20 m (3,46 m + 2 x 4,30 m)

Slåmaskinekombination NOVADISC 902 / NOVACAT A9 NOVACAT S10 / A9 NOVACAT A10 NOVACAT S10 NOVACAT A10 NOVACAT S12 NOVACAT S12

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

3,60 + 2,10 + 3,60 m
3,0 + 1,40 + 3,0 m

3,60 + 2,60 + 3,60 m
3,0 + 2,0 + 3,0 m

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

HIT 16.18 T

Slåmaskinebredde 5,30 m (3,04 + 2,62 m) 5,70 m (3,04 + 3,04 m) 6,20 m (3,04 + 3,46 m) 6,60 m (3,04 + 3,88 m) 7,0 m (3,04 + 4,30 m) 7,24 m ( 3,04 + 2 x 2,62 m) 8,08 / 8,30 m (3 x 3,04 m)

Slåmaskinekombination For + bag For + bag For + bag For + bag For + bag NOVADISC 732 NOVADISC 812 / NOVACAT X8

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

2,10 + 1,70 m / 1,40 + 1,40 m 2,10 + 2,10 m / 1,40 + 1,70 m 2,10 + 2,50 m / 1,40 + 2,10 m 2,10 + 3,20 m / 1,40 + 2,70 m 2,10 + 3,60 m / 1,40 + 3,0 m
1,70 + 2,10 + 1,70 m
1,50 + 1,40 + 1,50 m 

2,10 + 2,10 + 2,10 m
1,70 + 1,40 + 1,70 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Til enhver skårlægger findes en passende HIT-model

Slåmaskinebredde 2,20 m 2,62 m 2,70 m 3,04 m 3,46 m 3,88 m 4,30 m

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

1,30 / 0,90 m 1,70 / 1,40 m 1,80 / 1,40 m 2,10 / 1,40 m 2,60 / 2,0 m 3,20 / 2,60 m 3,60 / 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69 

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T
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ALPINHIT 4.4

HIT 4.47

HIT 4.54

ALPINHIT 6.6 / HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80

HIT 8.81

HIT 8.91

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

HIT 16.18 T

Slåmaskinebredde 8,92 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,10 m / 9,18 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 8,80 – 9,56 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,52 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 9,26 – 10 m (3,04 + 2 x 3,46 m) 10,78 m (3,04 m + 2 x 4,30 m) 11,20 m (3,46 m + 2 x 4,30 m)

Slåmaskinekombination NOVADISC 902 / NOVACAT A9 NOVACAT S10 / A9 NOVACAT A10 NOVACAT S10 NOVACAT A10 NOVACAT S12 NOVACAT S12

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,10 + 2,50 m
2,10 + 1,40 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

2,50 + 2,60 + 2,50 m
2,10 + 2,0 + 2,10 m

3,60 + 2,10 + 3,60 m
3,0 + 1,40 + 3,0 m

3,60 + 2,60 + 3,60 m
3,0 + 2,0 + 3,0 m

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

HIT 16.18 T

Slåmaskinebredde 5,30 m (3,04 + 2,62 m) 5,70 m (3,04 + 3,04 m) 6,20 m (3,04 + 3,46 m) 6,60 m (3,04 + 3,88 m) 7,0 m (3,04 + 4,30 m) 7,24 m ( 3,04 + 2 x 2,62 m) 8,08 / 8,30 m (3 x 3,04 m)

Slåmaskinekombination For + bag For + bag For + bag For + bag For + bag NOVADISC 732 NOVADISC 812 / NOVACAT X8

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

2,10 + 1,70 m / 1,40 + 1,40 m 2,10 + 2,10 m / 1,40 + 1,70 m 2,10 + 2,50 m / 1,40 + 2,10 m 2,10 + 3,20 m / 1,40 + 2,70 m 2,10 + 3,60 m / 1,40 + 3,0 m
1,70 + 2,10 + 1,70 m
1,50 + 1,40 + 1,50 m 

2,10 + 2,10 + 2,10 m
1,70 + 1,40 + 1,70 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT 10.11 T

HIT 12.14 T

Slåmaskinebredde 2,20 m 2,62 m 2,70 m 3,04 m 3,46 m 3,88 m 4,30 m

Skårbredde
Skårtallerkner 0 / 2 

1,30 / 0,90 m 1,70 / 1,40 m 1,80 / 1,40 m 2,10 / 1,40 m 2,60 / 2,0 m 3,20 / 2,60 m 3,60 / 3,0 m

HIT 4.47

HIT 4.54 / HIT 4.54 T

HIT 6.61

HIT 6.69 

HIT 6.80 / 6.80 T

HIT 8.81

HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T

HIT / HIT T  
Liftophængte og bugserede høvendere
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Liftophængte høvendere Bredde Arbejdsbredde DIN Rotor Rotordiameter Fjederarme pr. rotor Transportbredde Parkeringshøjde Transportlængde Vægt

HIT 4.47 4,70 m 4,40 m 4 1,42 m 6 2,50 m 2,25 m - 525 kg

HIT 4.54 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m - 550 kg

HIT 6.61 6,00 m 5,75 m 6 1,30 m 5 2,55 m 2,97 m - 785 kg

HIT 6.69 6,85 m 6,45 m 6 1,42 m 6 3,00 m 3,35 m - 855 kg

HIT 6.80 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,00 m 3,73 m - 940 kg

HIT 8.81 7,81 m 7,70 m 8 1,30 m 5 2,94 m 2,87 m - 1090 kg

HIT 8.91 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,00 m 3,26 m - 1250 kg

Bugserede høvendere

HIT 4.54 T 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m - 640 kg

HIT 6.80 T 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,00 m 3,75 m - 1040 kg

HIT 8.91 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,00 m 3,26 m - 1510 kg

Bugserede høvendere til store arealer

HIT 8.9 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 4,40 m 1750 kg

HIT 10.11 T 11,00 m 10,60 m 10 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 2095 kg

HIT 12.14 T 13,20 m 12,70 m 12 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 2375 kg

HIT 16.18 T 17,20 m 17,00 m 16 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 6,70 m 3850 kg

Tekniske data



41

Liftophængte høvendere Bredde Arbejdsbredde DIN Rotor Rotordiameter Fjederarme pr. rotor Transportbredde Parkeringshøjde Transportlængde Vægt

HIT 4.47 4,70 m 4,40 m 4 1,42 m 6 2,50 m 2,25 m - 525 kg

HIT 4.54 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m - 550 kg

HIT 6.61 6,00 m 5,75 m 6 1,30 m 5 2,55 m 2,97 m - 785 kg

HIT 6.69 6,85 m 6,45 m 6 1,42 m 6 3,00 m 3,35 m - 855 kg

HIT 6.80 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,00 m 3,73 m - 940 kg

HIT 8.81 7,81 m 7,70 m 8 1,30 m 5 2,94 m 2,87 m - 1090 kg

HIT 8.91 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,00 m 3,26 m - 1250 kg

Bugserede høvendere

HIT 4.54 T 5,40 m 5,20 m 4 1,67 m 6 2,85 m 2,60 m - 640 kg

HIT 6.80 T 7,85 m 7,45 m 6 1,67 m 6 3,00 m 3,75 m - 1040 kg

HIT 8.91 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 3,00 m 3,26 m - 1510 kg

Bugserede høvendere til store arealer

HIT 8.9 T 8,86 m 8,60 m 8 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 4,40 m 1750 kg

HIT 10.11 T 11,00 m 10,60 m 10 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 2095 kg

HIT 12.14 T 13,20 m 12,70 m 12 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 5,60 m 2375 kg

HIT 16.18 T 17,20 m 17,00 m 16 1,42 m 6 2,90 m 2,70 m 6,70 m 3850 kg

HIT / HIT T  
Liftophængte og bugserede høvendere
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Alle maskinoplysninger fås øjeblikkelig

Dine fordele
 n Kan fås med det samme og i lang 

tid.
 n Maksimal levetid takket være 

innovative produktionsprocesser 
og anvendelse af de bedste 
materialer.

 n Komponenterne passer perfekt, og 
man undgår dermed 
funktionsforstyrrelser.

 n Bedste driftsresultat takket være 
en optimal tilpasning til maskinen.

 n Færre omkostninger og 
tidsbesparelser ved længere 
intervaller mellem skift af 
sliddelene.

 n Omfattende kvalitetstest.
 n Fortsat videreudvikling gennem 

forskning og udvikling.
 n Global forsyning af reservedele.
 n Attraktive, markedssvarende priser 

på samtlige reservedele.

Sats på det originale
PÖTTINGER originale dele – 
overbeviser med den størst mulige 
funktionalitet, driftssikkerhed og 
ydelse. Dette krav har vi helliget os hos 
PÖTTINGER. 

Vores PÖTTINGER originaldele 
fremstiller vi derfor af materialer i 
førsteklasses kvalitet. Hver enkelt 
reserve- og sliddel er hos os optimalt 
tilpasset til det samlede system på din 
maskine. Fordi forskellige jordtyper- og 
arbejdsbetingelser ofte kræver en 
individuel tilpasning.  

Vi imødekommer vores kunder og kan 
med de tre forskellige sliddeleserier 
CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR 
PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle 
krav. Originaldele betaler sig, for 
knowhow kan ikke kopieres.

Sliddeleserier
CLASSIC er navnet på vores klassiske 
sliddeleserie. Vi sætter dermed 
standarden for originaldele, hvad 
angår kvalitet, bedste pris-
ydelsesforhold og pålidelighed.

DURASTAR er en innovation på 
sliddelemarkedet – stabil, af høj 
kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig. 

Er ekstreme arbejdsbetingelser og 
krav til maskinerne helt normalt for 
dig? Så er DURASTAR PLUS-serien 
det rigtige valg. 

ORIGINALDELE

Din maskine går online.

Så får du straks en mængde informationer om din maskine.

 n Brugsanvisninger
 n Information om udstyret
 n Brochurer
 n Fotos og videoer

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Til alle PÖTTINGER-maskiner 
fra byggeår 1997 og frem

MyPÖTTINGER er et værktøj, der er tilgængeligt for alle 
maskiner fra Byggeåret 1997 og frem. Følgende 
maskinspecifikke oplysninger er til rådighed:

Indscan QR-koden fra typeskiltet med smartphone 
eller tablet, eller indtast maskinnummeret på  
www.mypoettinger.com, det gør du nemt hjemmefra.
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Alle maskinoplysninger fås øjeblikkelig

Dine fordele
 n Kan fås med det samme og i lang 

tid.
 n Maksimal levetid takket være 
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materialer.
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funktionsforstyrrelser.

 n Bedste driftsresultat takket være 
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forskning og udvikling.
 n Global forsyning af reservedele.
 n Attraktive, markedssvarende priser 

på samtlige reservedele.

Sats på det originale
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PÖTTINGER. 

Vores PÖTTINGER originaldele 
fremstiller vi derfor af materialer i 
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reserve- og sliddel er hos os optimalt 
tilpasset til det samlede system på din 
maskine. Fordi forskellige jordtyper- og 
arbejdsbetingelser ofte kræver en 
individuel tilpasning.  

Vi imødekommer vores kunder og kan 
med de tre forskellige sliddeleserier 
CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR 
PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle 
krav. Originaldele betaler sig, for 
knowhow kan ikke kopieres.

Sliddeleserier
CLASSIC er navnet på vores klassiske 
sliddeleserie. Vi sætter dermed 
standarden for originaldele, hvad 
angår kvalitet, bedste pris-
ydelsesforhold og pålidelighed.

DURASTAR er en innovation på 
sliddelemarkedet – stabil, af høj 
kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig. 

Er ekstreme arbejdsbetingelser og 
krav til maskinerne helt normalt for 
dig? Så er DURASTAR PLUS-serien 
det rigtige valg. 

ORIGINALDELE
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Så får du straks en mængde informationer om din maskine.

 n Brugsanvisninger
 n Information om udstyret
 n Brochurer
 n Fotos og videoer

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.
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maskiner fra Byggeåret 1997 og frem. Følgende 
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eller tablet, eller indtast maskinnummeret på  
www.mypoettinger.com, det gør du nemt hjemmefra.



Prøv vores Pöttinger høvendere 
 n Det bedste foder takket være den enestående 

jordtilpasning
 n Rent foder med DYNATECH.
 n Den bedste spredekvalitet pga. buede fjederarme.
 n Beskyttelse af afgrøden ved hjælp af gennemtænkte 

foragerpositioner

HIT / HIT T DA 0121

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

Få mere information:

Mere succes med PÖTTINGER
 n Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din 

pålidelige partner
 n Ekspert i jordbehandling, såteknik, græs- og 

høstredskaber
 n Fremtidsorienterede innovationer for fremragende 

arbejdsresultater
 n Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

PÖTTINGER Scandinavia ApS
Frederiksholms Kanal 20, st 
1220 København K
Telefon +45 23207273
lars.andreasen@poettinger.at


