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Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Du bestemmer – fra falsk 
såbed til en dyb jordløsning. Perfekt afstemt tandplacering efterlader et optimalt resultat, hvilket sikrer grundlaget for en 
succesfuld vækstsæson.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvise og uden 
ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde 
ikke-standardudstyr hhv. ikke være mulig af få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver 
dig gerne.
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Flyt mere
TERRIA står for bugserede harver med 3 og 4 tandrækker 
med en arbejdsbredde på 4 til 6 m. Den mekaniske eller 
hydrauliske stensikring NOVA muliggør NONSTOP harvning 
af alle jordtyper – helt vedligeholdelsesfrit. Chassiset er 
integreret i rammen og giver en kompakt maskine og 
dermed en bedre manøvredygtighed. Tænderne er placeret 
symmetrisk langs træklinjen. Det sikrer, at jorden 
gennemarbejdes over hele fladen, også ved etablerig af 
falsk såbed. Som standard sørger en fuldt hydraulisk 
dybderegulering for hurtig tilpasning til forholdene, hvilket 
kan reguleres under kørsel.

Symmetrisk tandplacering
 n Pålidelig jordsøgning under alle forhold – også ved 

hårde og tørre jordtyper
 n En optimalt afstemt tandafstand bidrager til et 

overbevisende og letgående blandingsarbejde.
 n Stabilitet og rolig gang giver præcis arbejdsdybde i hele 

bredden.
 n Et jævnt slid på skærspidserne betyder længere levetid 

på sliddele.

Viser vejen
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Tro mod midten
Vi sikrer, at harven altid befinder sig præcist centeret, bag 
traktoren. Det betyder, at det fulde potentiale kan udnyttes. 
Især ved præcise parallelkørselsystemer sikrer det en 
perfekt afstand mellem hvert træk. Den højeste produktivitet 
til de højeste krav.

Holder hvad den lover

Vores bugserede harver er konstrueret på en måde, så den 
angivne maskinbredde svarer til den faktiske arbejdsbredde. 
Få fordel af den størst mulige effektivitet samt kompakt 
transport.
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En maskine, to harver

 n Takket være den kompakte rammekonstruktion ses en 
intensiv blanding af jord og organisk materiale – også 
ved lave hastigheder og et meget lille effektbehov.

 n Dertil kommer en ensartet gennemblanding med en 
mere dybdegående løsning og derved sikker forrådnelse 
af organisk materiale.

 n Takket være den korte konstruktion tilpasses maskinen 
optimalt til kuperet terræn.

System med 3 tandrækker
Den kompakte konstruktion udmærker sig på flere måder. 
Både til etablering af falsk såbed eller mere dybdegående 
jordløsning. Den tåler sammenligning med harver med 4 
tandrækker, hvor den 3 tandrækket model udmærker sig  
på attraktive egenskaber i det praktiske arbejde.
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System med 4 tandrækker
Kraftig dimensioneret rammekonstruktion og maksimalt flow 
kendetegner flagskibet i harvesortimentet. TERRIA-
modellerne med 3- og 4-tandrækker har samme antal 
tænder. Det er de to maskiners arbejdsmåder, der adskiller 
sig fra hinanden.

TERRIA 
Bugserede stubharver

 n Indarbejdningen af store mængder af organisk materiale 
som ved lejesæd eller majsstængel er takket være det 
store flow nemt at opnå.

 n Den større længdeafstand mellem tænderne betyder, at 
jordblandingen befinder sig længere tid i harven. Det 
indvirker positivt på afjævning og smuldring.

 n Et bredere anvendelsesområde fra stubbearbejdning til 
dybdegående jordløsning inden såning.
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Effektiv

Fuldt hydraulisk dybdeindstilling 
For hurtigt og præcist at kunne indstille til forskellige 
arbejdsdybder tilbyder PÖTTINGER den bugserede harve 
TERRIA med et førsteklasses hydrauliksystem som 
standardudstyr. Her forsynes hydraulikcylindere til fronthjul 
og pakkervalse konstant med ens oliemængde. Det 
betyder, at maskinen altid er tilpasset præcist parallelt til 
underlaget. Dette kan også indstilles under kørslen. En stor, 
letaflæselig skala foran på rammen gør det nemt og hurtigt 
at kontrollere arbejdsdybden.

Overbeviser over hele linjen
En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en 
ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi 
hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de 
nyudviklede fronthjul sørger andet teknisk udstyr for det 
bedste resultat.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Variabel trækstangscylinder
Trækstangen er forsynet med en hydraulikcylinder, som kan 
bruges enten i flydestilling eller fast ved brug af 
indsvingningsklips. Denne hjælper desuden maskinen til en 
perfekt jordsøgning og løft ved forageren. 

 n Flydestilling: Harven følger markens konturer i 
kørselsretningen. Det forbedrer tilpasningen til 
underlaget og muliggør en ensartet arbejdskvalitet.

 n Fast: Harvens egenvægt overføres til traktorens 
bagaksel. Det forbedrer vægtoverføringen og øger 
effektiviteten af det bugserede redskab.

Stabile fronthjul
TERRIA er i udgaverne med 4 og 5 meters bredde udstyret 
med enkelte fronthjul og udgaven med 6 meter 
arbejdsbredde er udstyret med dobbelte fronthjul. I 
kombination med den hydraulisk indstillelige pakkervalse 
holder fronthjulene harven i den valgte arbejdsdybde. Den 
robuste konstruktion og dækdimension 11.5/80-15.3 sørger 
for stabilitet i marken. Det sikrer en ensartet bearbejdning i 
hele arbejdsbredden.
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Konsekvent

Integreret chassis
Chassishjulene er placeret inde i harven ved siden af 
tænderne. Den kompakte samlede længde giver praktiske 
muligheder for arbejdet i marken. Dækprofilen på 
chassishjulene hjælper til holde hjulene rene, også under 
våde betingelser, for den jord, der sætter sig fast. 

 n Minimal venderadius og ren bearbejdning af markens 
hjørner

 n Perfekt tilpasning til underlaget i stærkt kuperet terræn
 n Lav støttelast ved traktorens træk
 n En speciel tilkobling gør løft og vending ved forageren 

nem.
 n Dækstørrelse: 15.5/80-24

Sikkert i mål
Den store dækstørrelse sørger for, at løsnet jord ikke 
skubbes sammen til en vold. Kombineret med dækkenes 
optimerede egen drift kommer man nemt og uden 
problemer videre selv ved svært farbarsvært farbar foragre 
eller marktilkørsler. 

Som ekstraudstyr tilbydes et trykluftbremseanlæg eller 
hydraulisk bremser. Dermed sikres en sikker kørsel op til 
den maksimalt tilladte hastighed.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Gennemtænkt konstruktion

Maskinen er i den 4 og 5 m brede version udstyret med to 
chassishjul. I den 6 m brede version kan den som 
ekstraudstyr udstyres med 4 chassishjul. Dermed fordeles 
egenvægten optimalt og en skadelig komprimering af jorden 
reduceres.

Problemfri drift
For at kunne sikre et konstant flow af jord, selv med store 
mængder halmstrå og afgrøderester, har den bugserede 
harve TERRIA en stor rammehøjde. Derudover er 
tandafstanden optimalt afstemt. Et harmonisk sammenspil, 
som giver dig succes i arbejdet. 

Chassiset løftes i arbejdsstilling langt op over rammen. 
Dette sikrer desuden et problemfrit jordflow gennem 
harven.
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Pålidelig

DURASTAR sliddele

Da den tid, hvor man kan arbejde i marken, til stadighed 
reduceres, tæller hvert et produktivt minut. DURASTAR og
DURASTAR PLUS sliddele sørger med de hårdeste 
materialer for en maksimal levetid på skærspidser og 
vingeskær.

Fastspændte tænder

For at kunne overføre en høj trækkraft op til 650 hk så 
optimalt som muligt er TERRIA tænderne spændt fast på 
rammen ved hjælp af brede skåle. Det sikrer en høj stabilitet 
og optimal effektoverførsel – helt uden svækkelse på grund 
af svejsninger eller boringer i rammen.

Skærtyper i praksis
En harve kan kun udnytte sit fulde potentiale, hvis tænderne 
er rustet til de sværeste betingelser. Med skærspidser i 
forskellige hårdhedsklasser samt andre skærformer som 
det smalle skær tages der hensyn til disse krav. 

Til at gennemskære jorden i hele arbejdsbredde fås 
vingeskær med forskellig slidstyrke.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Mekanisk – gennemtestet teknik

Den enkle fjederpakke er konstrueret til belastninger på op 
til 600 kg og giver en langtidsholdbar og robust beskyttelse 
mod skader. Systemerne er desuden helt uden 
smøresteder, hvilket sparer omkostninger til vedligeholdelse.

Hydraulisk – fuld fleksibilitet

For at kunne opfylde kravene til stærkt skiftende forhold er 
der mulighed for en hydraulisk stensikring. 
Udløsningskraften på maks. 650 kg indstilles nemt fra 
førersædet i traktoren. Her kræves heller ingen 
vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesfri stensikring
PÖTTINGER har optimeret sin eksisterende løsning til 
NONSTOP-stensikring yderligere. Det er især ved store 
forhindringer vigtigt for en problemfri drift. Desuden er 
programmet udvidet med en hydraulisk version. 

 n Maksimal undvigelse af store forhindringer
 n Skånsom mod ramme og materiale
 n Ekstra stensikring via springbolt til beskyttelse mod 

skader
 n Ekstra stort manomenter på trækstangen til at aflæse 

udløsertrykket på de hydrauliske NOVA-elementer
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Ensartet

Indstilles efter ønske
Uanset, om du ønsker en flad gennemskæring efter høsten 
eller en mere intensiv løsning. Ved hjælp af gennemtestede, 
indstillelige tænder kan du nemt og i en håndevending 
reagere på forskellige krav. Det betyder, at du altid har 
tingene under kontrol og kan udnytte din maskines fulde 
potentiale.

Vingeskærsposition

Begge vingeskær spændes fast på tandstilken med blot en 
bolt. To positioner giver fuld fleksibilitet.

 n Vingeskærene monteret forneden giver en flad 
gennemskæring af jordoverfladen

 n En mere gennemgående blanding fås med 
vingeskærene monteret foroven

Position på tandstilken

Ved hjælp af to indstillingsmuligheder kan tandstilken 
tilpasses den ønskede arbejdsgang. Afhængigt af om 
denne er stejl eller flad ændres bearbejdningens intensitet. 
Boltene fungerer samtidig som stensikring.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Kantplade sikrer ens afslutning

Kantpladerne, der kan justeres præcist i højde og vinkling, 
er solidt konstrueret, så de i alle situationer fører jorden 
tilbage under pakkervalsen. Ved modstand kan kantpladen 
vige bagud, spiralfjedre gør det muligt at afvige til siden.

Strigle får styr på ukrudtet

Pakkervalsestriglen, der fås som ekstraudstyr, efterlader en 
fint smuldret overflade – og de bedste spirebetingelser. 
Desuden fjernes ukrudsplanter fra jorden og lægges til tørre 
i overfladen. Indstillingen af højde og position sker nemt.

Afjævning der virker
De vedligeholdelsesfrie, takkede tallerkener har en diameter 
på 400 mm og er ved hjælp af gummielementer stensikret. 
Tallerkenparrene løber parallelt med pakkervalsen og 
tilpasses automatisk ved ændringer af arbejdsdybden. Det 
betyder, at der ikke er behov for gentagne justeringer. 

Finjusteringen af tallerknerne sker ved hjælp af 
drejespindler, der er lette at komme til. Når de først én gang 
er indstillet, er du sikker på resultatet ved alle 
dybdereguleringer.
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Tilkobling og transport

Letgående transport
TERRIA-modellerne er alle udstyret med chassisdæmpning. 
Det betyder, at stød og rystelser affjedres via 
chassiscylinderen. For at opnå en optimal affjedring 
bevæges rammen til den rigtige position, som er vist på 
skalaen. Affjedringen sikrer, at såvel redskabet som traktor 
og fører bevæger sig behageligt fremad på veje eller 
markveje. 

Harvens vægt fordeles jævnt takket være det 
midterplacerede, integrerede chassis. Det reducerer 
støttelasten på traktoren.

Plads nok
Den store hjuldiameter og den specielle chassistilkobling 
skaber en stor frihøjde på 21 cm.

Ved brug af tvillinghjul eller brede dæk på traktorer kan 
pladsen mellem traktor og harver blive trang ved vending. 
For også her at kunne garantere et gnidningsfrit arbejde kan 
trækstangen som ekstra udstyr forlænges med 1 m.
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TERRIA 
Bugserede stubharver

Tilkobling af harven
Du kan vælge mellem liftarmetilkobling (kat. 3/kat. 4) og 
tilkobling ved hjælp af trækøje (30, 40, 50 eller 70 mm). Om 
end der er tale om liftarmetilkobling eller trækøje kan begge 
reguleres i højden i forhold til traktoren. Støttefoden er 
standard og mekanisk justerbar.

Automatisk transportlås

Markskift skal ofte gå hurtigt. Transportlåsen løsnes ved at 
betjene hydraulikudtaget til arbejdsdybden. Efter brug kan 
maskinen klappes sammen. Du slipper for at håndtere 
maskinen manuelt og sparer dermed kostbar arbejdstid.

Nem håndtering
Betjeningen af TERRIA sker nemt ved hjælp af 3 
dobbeltvirkende hydraulikudtag. Til styring af de forskellige 
funktioner er der placeret overskuelige, markerede 
skiftehaner på trækstangen.

 n 1. Hydraulikudtag: Sammenklapning af harve samt 
indstilling af udløsertryk for hydraulisk stensikring

 n 2. Hydraulikudtag: Løft og sænkning af chassiset ved 
vending på forageren

 n 3. Hydraulikudtag: Indstilling af arbejdsdybde på 
fronthjul og pakkervalse samt oplåsning af 
transportsikring
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Bugserede harver
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Bugserede harver med 3 tandrækker



21

Overbeviser helt fra starten
En meget aktiv blandingsproces og høj arbejdsfleksibilitet er 
blot to af de mange fremragende egenskaber, som du får 
med TERRIA 1030. Den kompakte ramme sørger for en 
meget ensartet indarbejdelse af jord og organisk materiale. 
Fordi den er så letgående, bevarer den bugserede harve 
med de tre tandrækker denne egenskab selv ved større 
arbejdsdybder.

Dynamisk
Den bugserede harve TERRIA 1030 
har trods sin kortere rammelængde 
samme tandantal som TERRIA 1040. 
Jord og materialerester blandes 
dermed aktivt ved lavere hastigheder. 
Den specielle form på tandstilkene har 
til formål at bevæge jorden skånsomt 
og jævnt. Med indstillelige vingeskær 
kan den sågar variere intensiteten af 
arbejdet.

Spar omkostninger
Et lavere effektbehov og ensartet, 
opblanding af jorden. Det giver dig et 
mindre brændstofforbrug og 
reducerede omkostninger til sliddele. I 
sidste ende betyder det større 
indtjening og dermed penge til dig. I 
forhold til sliddele benytter 
PÖTTINGER den højeste 
materialestyrke.

Tilpasning til 
underlaget

Den kompakte konstruktion gør, at 
denne maskine også tilpasser sig 
optimalt til stærkt kuperet terræn. Det 
integrerede chassis påvirker her 
positivt maskinens kompakte 
konstruktion. Den perfekte 
tilpasningen til underlaget fremmer 
arbejdets kvalitet og sørger for ens 
arbejde på hele det bearbejdede areal.

TERRIA 
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Bugserede harver med 4 tandrækker
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TERRIA 

Rigelig plads
Især ved kulturer med en stor 
mængde restmateriale som f.eks. majs 
viser TERRIA 1040 sin styrke. 
Kombinationen af antallet af tænder og 
tandrækkeafstand resulterer i et meget 
stort flow. Derved garanteres et 
problemfrit arbejde også ved store 
mængder af organisk materiale. Fuld 
kraft frem.

Jævne forhold
En succesfuld såning begynder 
allerede med jordbearbejdningen. Den 
store afstand mellem tænderne i 
længderetning betyder, at jorden 
befinder sig længere tid i harven. 
Resultatet er en perfekt afjævning af 
jordoverfladen og et bedre grundlag 
for en præcis etablering af den 
efterfølgende afgrøde.

Bred anvendelse
En passende løsning til alle: Med 
harven med 4 tandrækker fra 
PÖTTINGER er du klædt på til alle de 
opgaver, der måtte opstå. Afhængig af 
arbejdshastighed og -dybde når du 
nemt alle dine mål, uanset om det 
handler om falsk såbed, dybdeløsning 
af jorden eller forberedelse af såbedet. 
Takket være den store rammehøjde er 
dybt arbejde ikke noget problem. 

En allrounder
Det store flow og en længere konstruktion kombineret med 
en symmetrisk tandplacering gør TERRIA-modellerne med 
4 tandrækker til et særdeles anvendeligt redskab i det 
moderne landbrug. Det høje flow sørger selv ved store 
mængder organisk materiale for en pålidelig indarbejdning 
og et utroligt godt resultat. Takket være den længere 
konstruktion bliver jorden længere i harven, og der opnås 
en perfekt afjævning.



24

Pakkervalser

Alsidigt pakkervalseprogram
Valget er dit. Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et 
bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt 
arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur.  
Hele pakkervalseprogrammet udmærker sig ved dets 
præcise behandling og robuste konstruktion.

Krav Ringpakkervalse Gummipakkervalse Tandem 
CONOROLL valse

Komprimering ++ ++ +

Fugtige betingelser ++ - +

Tørre betingelser + ++ ++

Smuldring + o ++

Bæreevne + + +

Selvdrev + + +

Egnethed ved sten o + ++

Afstryger ja ja nej

Diameter (mm) 550 590 560

++ Rigtig godt egnet

+ Godt egnet

o Egnet

– Ikke egnet
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For en solid komprimering

Tandem CONOROLL valse
Tandem CONOROLL valse består af to pakkervalser. 
Ringene har en diameter på 560 mm, bredde mellem 
ringene er 80 mm. Yderst velegnet til bugserede maskiner.

 n Høj bæreevne takket være den dobbelt valserne, som 
også gør den optimalt egnet til lette jordtyper 

 n Valserammens vandring kan indstilles afhængigt af 
arbejdsforhold 

 n Gode selvrensende egenskaber, ingen afstrygere

Ringpakkervalse
De sideaflåste pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der 
er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen efterlader en 
komprimering i striber. Afstrygerne er overfladebehandlet. 

 n Det fremmer vandoptagelsen og sikrer, at jorden kan 
ånde

 n Optimalt ved en stor mænge organisk materiale
 n Godt arbejde også på stenede og fugtige jordtyper

Gummipakkervalse
Denne model har en diameter på 590 mm. Den specielle 
profil muliggør en komprimering i striber. Afstrygerne er 
overfladebehandlet.

 n Godt egnet til stærkt vekslende jordtyper
 n Optimal bæreevne
 n Komprimering i striber
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Sliddele CLASSIC 
(skærspids og vingeskær)

Sliddele DURASTAR 
(skærspids og vingeskær)

Sliddele DURASTAR PLUS 
(skærspids og vingeskær)

DURASTAR smalskær NOVA stensikring 
mekanisk

NOVA stensikring 
hydraulisk

Pakkervalsestrigle

TERRIA 4030 / 4040

TERRIA 5030 / 5040

TERRIA 6030 / 6040

Firehjulschassis Hydraulisk fronthjul  
(enkelt) 11.5/80-15.3

Hydraulisk fronthjul  
(dobbelt) 11.5/80-15.3

Trykluftbremse 
Hydraulisk bremser

Advarselstavler med lys

TERRIA 4030 / 4040 - -

TERRIA 5030 / 5040 - -

TERRIA 6030 / 6040 -

Tilbehør

 = standard,  = ekstra udstyr 
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Sliddele CLASSIC 
(skærspids og vingeskær)

Sliddele DURASTAR 
(skærspids og vingeskær)

Sliddele DURASTAR PLUS 
(skærspids og vingeskær)

DURASTAR smalskær NOVA stensikring 
mekanisk

NOVA stensikring 
hydraulisk

Pakkervalsestrigle

TERRIA 4030 / 4040

TERRIA 5030 / 5040

TERRIA 6030 / 6040

Firehjulschassis Hydraulisk fronthjul  
(enkelt) 11.5/80-15.3

Hydraulisk fronthjul  
(dobbelt) 11.5/80-15.3

Trykluftbremse 
Hydraulisk bremser

Advarselstavler med lys

TERRIA 4030 / 4040 - -

TERRIA 5030 / 5040 - -

TERRIA 6030 / 6040 -

Købes ofte sammen

Yderligere udstyr

 n Trækstang lang (+ 1,0 m)
 n Liftarmetilkobling kat. 4 / bredde 3
 n Trækøje 30 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm
 n Tandbeskyttelse
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Tekniske data

² Uden 

¹ Grundmaskine + Tandem CONOROLL valse + belysning

TERRIA 4030 5030 6030

Tilkobling
Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

Arbejdsbredde (m) 4,0 5,0 6,0

Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0

Transporthøjde (m) 2,6 3,1 3,6

Transportlængde (m)¹ 8,4

Antal tandrækker 3

Antal tænder 13 17 21

Tandafstand (mm) 310 290 290

Écartements entre barres (cm) 80

Rammehøjde (cm) 82

Effektbehov fra (hk) 180 225 270

Egenvægt NOVA mek. (kg)² 5.026 5.586 6.776

Egenvægt NOVA hydr. (kg)² 4.821 5.316 6.441

Ringpakkervalse (kg) 840 1.040 1.220

Gummipakkervalse (kg) 940 1.130 1.320

Tandem CONOROLL valse (kg) 1.020 1.235 1.475
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TERRIA 
Bugserede stubharver

4040 5040 6040

Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

Liftarmetilkobling kat. III / 3  
eller trækøje 50 mm

4,0 5,0 6,0

3,0 3,0 3,0

2,6 3,1 3,6

9,2

4

13 17 21

310 290 290

80

82

200 250 300

5.151 5.696 6.941

4.946 5.426 6.606

840 1.040 1.220

940 1.130 1.320

1.020 1.235 1.475
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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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Sats på vores TERRIA
 n Den store rammehøjde og den gennemtænkte 

tandafstand sørger for problemfri drift.
 n Perfekt tilpasning til underlaget takket være fronthjul, 

variabel trækstangscylinder og hydraulisk 
dybderegulering. 

 n Mere succes med PÖTTINGER!

TERRIA DA 0420

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


