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En virksomhed med tradition og fremskridt

PÖTTINGER Grieskirchen (ΑT)

Mere succes med PÖTTINGER
Den sætning er dét, vi lover vores kunder. Med de fremragende arbejdsresultater, du får af vores maskiner og ydelser, sikrer
vi, at du som kunde får mere succes. Det er vores mål at lette dit arbejde og muliggøre en bæredygtig drift.
Som familieejet virksomhed med en lang tradition bag os har vi en stor international erfaring. Dermed kan vi tilbyde et bredt
udbud, så vi bedst muligt kan dække behovet for kundernes forskellige leve- og arbejdsforhold. Ligeså alsidige som vores
kunders behov er vores produktsortiment:
Med ønsket om at ville kunne give ”den bedste jord” har vi udviklet intelligente systemer og maskiner til jordbruget.
Økonomisk succes hænger tæt sammen med det ”bedste foder”. Og her yder redskaber til græshøst, perfekt tilpasset
hinanden, et værdifuldt bidrag.
Med PÖTTINGER programmet til jordbrug, græs og høst dækker vi også dine krav helt perfekt.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr
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PÖTTINGER

PÖTTINGER Vodňany (CZ)

PÖTTINGER Bernburg (DE)

Milepæle i virksomhedens historie
1871

Virksomheden grundlægges af Franz Pöttinger i Grieskirchen (Østrig) – græsbehandlingsteknik.

1941

Produktionskapaciteten udvides gennem opkøbet af støberiet i Grieskirchen.

1960

I Grieskirchen (Østrig) bygges en ny fabrik, det nuværende hovedsæde.

1975

I forbindelse med overtagelsen af Bayerischen Pflugfabrik i Landsberg/Lech (Tyskland) går man ind i området
jordbehandling.

2001

Opkøb af såteknikanlægget i Bernburg (Tyskland).

2007

Etablering af fabrikken i Vodnany (Tjekkiet) som videncenter for jordbehandling.

2017

Reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) tages i brug.

2018

Åbning af en ny montage- og logistikhal i Grieskirchen (Østrig).

2021

Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig) som kompetencecentrum for rundballepressere og storriver.

2021

Udvidelse af produktsortimentet med mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner.

5
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Den bedste jord

Jorden er grundlaget for landbrug og skovbrug og blandt en af verdens vigtigste, og samtidig begrænsede, ressource.
Jorden er grundlaget for vores liv, da den leverer fundamentet for fødevarer og foder. En sund jord er den bedste
forudsætning for at optimere udbyttet yderligere.

Plove –
perfekt indarbejdelse

Harver –
luftning af jorden

Discharver –
opblanding af jorden

Ved at bearbejde jorden med plov
opnår du en renere markoverflade.
Ved at vende jorden får du samtidig
indarbejdet gødning, materialerester
og bevoksning. Vendingen af jorden
bidrager væsentligt til at regulere
ukrudt og bekæmpe skadedyr og
sygdomme.

Opblanding af organisk materiale
forhøjer jordens frugtbarhed og
beskytter mod erosion.
Kapillarvirkningen afbrydes af harven,
og fugtigheden bibeholdes. Vores
SYNKRO harver findes i versioner med
to eller tre bjælker. Vores bugserede
TERRIA harver har tre eller fire bjælker.
Med det alsidige pakkervalseprogram
opnås ideelle spirebetingelser for
ukrudtsfrø og spildkorn på alle
jordtyper.

Discharven TERRADISC er udviklet til
falsk såbed og til almindelig
forberedelse af såbedet. Den
kompakte konstruktion samt den
aggressive tallerkenstilling sørger for et
sikker jordsøgning og god opblanding
af materialerester.

6
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PÖTTINGER jordbrug

Rotorharver –
bearbejdning af jorden
Den bedste smuldring, god
gennemblanding og udjævning er
grundlaget for en succesfuld såning.
Kombinationen af rotorharve og
såmaskine er et slagkraftigt og
økonomisk maskinsæt til perfekt
såning. PÖTTINGER tilbyder en
skræddersyet løsning til en hvilken
som helst jordbund og driftsstørrelse.

Mekaniske såmaskiner –
ensartet udsåning
De mekaniske såmaskiner overbeviser
med den størst mulige funktionalitet,
driftssikkerhed og kapacitet.
Unikt doseringssystem, ensartet
såsædfordeling og bekvem betjening
hører til de egenskaber, der udmærker
vores mekaniske såmaskiner.

Kortkombinationer –
fintsmuldret såbed

Pneumatiske såmaskiner
– præcist arbejde

Vælg mellem kortkombinationerne FOX
med harvetænder og FOX D med disc.
Med kortkombinationer tilpasset dine
behov får du fordel af en letgående og
brændstofbesparende forberedelse af
såbedet. Kombineret med en
PÖTTINGER såmaskine bliver
maskinkombinationen til en rentabel
såkombination.

Vores pneumatiske såmaskinemodeller
er konstrueret til udsåning af korn og
majs (enkeltkornsudsåning). Det unikke
AEROSEM såmaskinekoncept forener
udsåningen af korn og majs. Den
nøjagtigt arbejdende og universelle
dosering og de perfekte skærsystemer
er garanti for en nøjagtig udsåning af
såsæden.

Direkte såmaskiner –
den perfekte udsåning
Med TERRASEM direkte
såmaskinekoncept forenes
arbejdsgangene jordbehandling,
komprimering og såning i én maskine.
Den effektive tallerkenharve eller valgfri
Low disturbance WAVE DISC, den
unikke hjulpakker og det perfekte
såskær sikrer et optimalt resultat.

Mekaniske
ukrudtsbekæmpelsesmaskiner – plantevæksten
fremmes
De mekaniske kulturplejemaskiner
kompletterer vores alsidige
produktprogram indenfor agerbrug. Til
pleje og beskyttelse af dine kostbare
kulturplanter kan du stole trygt på vores
radrensere FLEXCARE,
stjernerullerensere ROTOCARE og
blindstriglen TINECARE.

7
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Perfekt indarbejdelse

Det robuste og intelligente design af PÖTTINGER plove garanterer optimal effektfordeling og stabilitet ved den største
rammebelastning. Den unikke indstillingsteknik fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper
og anvendelsesforhold.

mm
1330

/ 2 20

0 mm

Let indstilling

Lang levetid

Med SERVOMATIC-indstillingsteknikken tilpasses ploven
hurtigt og nemt efter traktoren og jordforholdene.

n Stabilitet, hvor rammen har den største belastning
n Den indvendige flange styrker rammen med op til 25 %.
n Bedste effektfordeling og stabilitet takket være den
gennemgående afstivning af rammen

n Enkel og gennemtænkt plovindstilling
n Tidsbesparende og fleksibel tilkobling til moderne
traktorgeometrier
n For et perfekt resultat

8
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Grundlaget for succes

Stensikring SERVO NOVA

Furebreddejustering SERVO PLUS

n Store sten løsnes ikke og smides ikke ud. Det skåner
hele ploven.
n Ved udløsning aftager trykket vedvarende – for sikker
jordsøgning på tunge, tørre jordtyper.
n Udløsermomentet kan indstilles hurtigt og nemt og kan
aflæses på manometeret på vendehovedet.

Med den hydrauliske SERVO Plus furebreddeindstilling kan
ploven tilpasses nøjagtigt efter jordforholdene.

Perfekt resultat

TRACTION CONTROL

For at kunne garantere det bedste resultat, tilbyder
PÖTTINGER de rigtige plovkroppe til samtlige jordtyper og
arbejdsbetingelser. Plovkroppe i forskellig længde og
kropsform fås som muldplader og riste. Dermed bliver det
muligt at opnå en overfladisk eller dyb pløjning i samme
ensartede kvalitet.

TRACTION CONTROL som ekstraudstyr ved SERVO 45
M/45 S og SERVO T 6000 muliggør en målrettet belastning
af traktorens bagaksel. Takket være den perfekte tilpasning
af trækkraft og bagakselbelastning kan hjulslippet
reduceres. Dette muliggør en optimal ydelse for traktoren.
Det sparer op til 3,5 l/ha brændstof og skåner jorden.

n Altid optimal kapacitetsudnyttelse af traktor og
pløjearbejde
n Automatisk indstilling af samtlige indstillinger
n Optimal tilpasning til traktorydelse, skråninger og
markformer
n Nem pløjning af kiler og markens kanter

9
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Modeloversigt

SERVO liftophængte plove med trinvise furebredder
Rammerøret på vores SERVO plove i serierne 25 til 45 S er indvendigt forstærket
via to flanger. Rammens dimension garanterer robust hold for plovfødder og
forplove.

SERVO 25

Furer

Fureafstand

Effektbehov

2/3/4

85/95/102 cm

37 kW/50 hk

SERVO 35

3/4/5

95/102 cm

59 kW/80 hk

SERVO 35 S

4/5/6

95/102 cm

81 kW / 110 hk

SERVO 45 M

4/5/6

95/102 cm

102 kW / 140 hk

SERVO 45 S

4/5/6

95/102 cm

125 kW/170 hk

SERVO NOVA – liftophængte plove med hydraulisk
stensikring
En overbelastningssikring med indstillelig udløserkraft beskytter ploven mod
beskadigelser. Udløserkraften aftager med stigende vigehøjde – det skåner
ploven. Når plovlegemet igen går i jorden, tager trykket mere og mere til.

SERVO 25 NOVA

Furer

Fureafstand

Effektbehov

2/3/4

85/95/102 cm

37 kW/50 hk

SERVO 35 NOVA

3/4

88/95/102 cm

59 kW/80 hk

SERVO 35 S NOVA

4/5

88/95/102 cm

88 kW/120 hk

SERVO 45 M NOVA

4/5

95/102 cm

110 kW/150 hk

SERVO 45 S NOVA

4/5/6

95/102 cm

125 kW/170 hk

10
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Halvbugseret plov

SERVO PLUS – liftophængte plove med hydraulisk
furebreddeindstilling
Vores SERVO PLUS-modeller tilpasser sig individuelt til jordforholdene og
arbejdsdybden. Forreste furebredde, trækpunkt og ekstraredskaber justeres
automatisk.

SERVO 35 PLUS

Furer

Fureafstand

Effektbehov

3/4

95/102 cm

59 kW/80 hk

SERVO 35 S PLUS

4/5

95/102 cm

81 kW / 110 hk

SERVO 45 M PLUS

4/5/6

95/102 cm

102 kW / 140 hk

SERVO 45 S PLUS

4/5/6

95/102 cm

125 kW/170 hk

SERVO PLUS NOVA – det hydrauliske multitalent
Plove med hydraulisk furebreddeindstilling og hydraulisk stensikring giver optimal
sikkerhed og fleksibilitet.

SERVO 35 PLUS NOVA

Furer

Fureafstand

Effektbehov

3/4

88/95/102 cm

59 kW/80 hk

SERVO 35 S PLUS NOVA

4/5

95/102 cm

88 kW/120 hk

SERVO 45 M PLUS NOVA

4/5/6

95/102 cm

110 kW/150 hk

SERVO 45 S PLUS NOVA

4/5/6

95/102 cm

125 kW/170 hk

11
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En stærk partner

En enkel og omkostningsbesparende anvendelse, en pålidelig drift under svære forhold samt et
overbevisende resultat – det er alt sammen væsentlige faktorer, der er indgået under udviklingen af SERVO T 6000. Det nye
rammekoncept danner basis for en utrættelig drift gennem mange år.

Op til 500 hk

Forskudt rammesystem

Vi har forberedt os på fremtiden. Stigende krav til et
udbytterigt arbejde fører til større nominelle ydelser på
traktorerne. Med en robust ramme, en ekstra stiver til støtte
og dobbelte holdere til liftarmene er de højeste trækkræfter
mulige. Boltforbindelserne er placeret således, at de ikke
svækker rammen. Stabile plovfødder leder sikkert kræfterne
videre til plovkroppen.

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at
kunne optage belastninger under arbejdet. Påbygningen er
placeret på langs af de virkende kræfter, og omdirigeringer
er dermed reduceret til et minimum.
n Trækkræfterne overføres i lige linje via stabilisatoren i
retning mod traktorens bagaksel
n Enorm stabilitet og driftssikkerhed
n Komponenter og monteringsdele skånes

12
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Halvbugserede vendeplove

SERVO T 6000
SERVO T 6000 er resultatet af mange års erfaring med plove og et intensivt udviklingsarbejde hos PÖTTINGER.
Hovedrammen og NOVA overbelastningssikring er grundlæggende blevet revideret og danner basis for en pålidelig drift.

Furer

Fureafstand

Effektbehov

SERVO T 6000

6/7/8/9

102 cm

118 kW / 160 hk

SERVO T 6000 NOVA

6/7/8

102 cm

140 kW / 190 hk

SERVO T 6000 PLUS

6/7/8/9

102 cm

125 kW/170 hk

SERVO T 6000 PLUS NOVA

6/7/8

102 cm

147 kW / 200 hk
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Luftning af jorden
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Stubharver

PÖTTINGER SYNKRO harver er blevet udviklet til tidssvarende jorddækning og egner sig til både overfladisk og dyb
bearbejdning af jorden. Ved konstruktionen er der lagt særligt vægt på let gang og lavt effektbehov.

Gennemprøvet til alle jordtyper

Indstilling uden udstigning

SYNKRO-serien fås med en kombination af spids- og
vingeskær. Indstilling af vingehøjde og dermed også
vingehældning sikrer en optimal jordsøgning og suveræn
opblanding. Desuden kan tandstilk positionen tilpasses
arbejdsbetingelserne.

Den hydrauliske dybderegulering (ekstraudstyr) sørger for
en fleksibel indstilling til forskellige arbejdsbetingelser og
jordforhold.
Nem og hurtig betjening – sker nemt fra traktorsædet.

15
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Stubharver

NONSTOP – stensikring

Skærtyper i praksis

Ved SYNKRO NOVA garanterer affjedrede tænder en
"NONSTOP-harvning" på stenede jordtyper.

Til de sværeste betingelser fås forskellige skærtyper med
forskellig slidstyrker. Spidst skær og vingeskær fås i
slidstyrkerne CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS.
Det smalle skær i DURASTAR-kvalitet.

n Udløserkraften på 550 kg aftager med voksende
vigehøjde – ingen optrækning eller løsning af store sten
n Yderligere mekanisk springbolt beskytter mod
overbelastning
n Overbelastningssikring af afjævnertallerkenerne

med normal hård belægning

med DURASTAR PLUS
belægning

DURASTAR sliddele
n Førsteklasses grundmateriale og hårdmetal til spidser
og vinger
n Væsentligt højere standtider for en pålidelig drift
n DURASTAR op til 4 gange længere standtid
n DURASTAR PLUS op til 6 gange længere standtid
n Konstant form giver et forbedret jordsøgning og et lavere
effektbehov i hele levetiden

16
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Modeloversigt
SYNKRO – stubharver med to bjælker
Pöttingers SYNKRO harver er blevet udviklet til en tidssvarende jordbearbejdning.
Den kompakte serie med to bjælker arbejder godt og med lavt effektbehov.
Rammehøjden på 80 cm giver garanti for problemfrit arbejde.

Arbejdsbredde

Tænder

Tandafstand

Effektbehov

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 – stubharver med tre bjælker
Vores SYNKRO harver med tre bjælker er ideelle til både overfladisk og dyb
jordbehandling. Ved hjælp af et centralt indstillingssystem tilpasser du
arbejdsdybden ganske nemt og hurtigt.

Arbejdsbredde

Tænder

Tandafstand

Effektbehov

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
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Bugseret stubharve med 3 og 4 tandrækker

Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Du bestemmer – fra falsk
såbed til en dyb jordløsning. Fuld arbejdsfleksibilitet til de største krav.

Arbejdsredskaberne på den bugserede stubharve TERRIA er
placeret symmetrisk langs en tænkt midterlinje. Det sikrer en
ensartet gennemarbejdning af jorden, også ved mindre
arbejdsdybder.
Takket være den optimale effektfordeling holdes maskinen
stabilt i jorden – og sikrer en konstant, ensartet arbejdskvalitet.

For at få en så snæver venderadius som muligt er hjulene
integreret i harven – det giver en kompakt samlet længde.
TERRIA er som standard udstyret med et 2-hjulschassis, som
tilvalg fås de 6 m lange maskiner med et 4-hjulschassis. Det
sørger for en stor kontaktflade og dermed den bedste
jordbehandling.

18
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TERRIA

Overbeviser over hele linjen

Variabel trækstangscylinder

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 den fuldt hydrauliske
dybdeindstilling hurtigt og præcist for det bedste resultat.

Trækstangen er udstyret med en hydraulikcylinder, der følger
markens konturer i køreretningen. Den kan ved hjælp af
indsvingningsklips overføres stubharvens egenvægt til
traktorens bagaksel. Det sænker brændstofforbruget og øger i
sidste ende din indtjening.

TERRIA 1030

TERRIA 4030

Arbejdsbredde

Tænder

Tandafstand

Effektbehov

4,0 m

13

31 cm

132 kW / 180 hk

TERRIA 5030

5,0 m

17

29 cm

165 kW / 225 hk

TERRIA 6030

6,0 m

21

29 cm

198 kW/270 hk

Arbejdsbredde

Tænder

Tandafstand

Effektbehov

TERRIA 1040
TERRIA 4040

4,0 m

13

31 cm

147 kW / 200 hk

TERRIA 5040

5,0 m

17

29 cm

183 kW / 250 hk

TERRIA 6040

6,0 m

21

29 cm

200 kW / 300 hk
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Klog forberedelse af såbedet

Vores kortkombinationer FOX og FOX D muliggør en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet.
Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.

FOX – harvetænder

FOX D – discredskab

n FOX er udstyret med harvetænder i to rækker og sørger
for et smuldret såbed.
n Tænderne kan indstilles i tre positioner og egner sig
særligt til let til middelkraftig jordtype med få
materialerester.
n Ekstraudstyr: Frontmonteret stavvalse for en nøjagtig
dybdeføring og en højere bæreevne på meget lette
jordtyper.

n Ved FOX D overtager tallerknerne forberedelsen af
jorden. Disse er lejret højdebevægeligt i gummielementer
og egner sig til anvendelse på let stenede jordtyper.
n Tallerkenerne har en diameter på 410 mm og har et
vedligeholdelsesfrit leje.

20
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Kortkombinationer

Fokus på økonomien

Maksimal arbejdsfleksibilitet

n Ved udvikling af de nye PÖTTINGER kortkombinationer
er der lagt stor vægt på kompakte mål og let gang.
n Rullende redskaber til FOX D eller affjedrede
harvetænder med aggressiv forskydning til FOX
muliggør en effektiv forberedelse af såbedet med få
omkostninger pr. hektar.

n Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver
maskinkombinationen til en rentabel såkombination i
3-punkts-monteringen.
n Til iblanding af høstrester i jorden kan maskinen også
køres solo.
n Såmaskinens påbygning sker enten på pakkeren eller
via HYDROLIFT.
n Kan kombineres med VITASEM tilkobling, VITASEM
påbygning og AEROSEM såmaskiner

Betjeningskomfort

Letgående

n Den korte tilkobling har en tredobbelt udtrækkelig,
bevægelig monteringslaske.
n Derudover forenkler to forskellige topstangspositioner
tilkoblingen og tilpasningen til alle traktorer.

n Mulighed for anvendelse af mindre traktorer for en
brændstofbesparende og effektiv forberedelse af
såbedet.
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Klog forberedelse af såbedet
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Kortkombinationer
Den ideelle maskine til direkte
såning
Den lette tilkoblingsmaskine er særligt velegnet til indsatsen
på lette til mellem jordtyper med få materialerester. Fordi
den kan kombineres med en såmaskine, bliver
kortkombinationen FOX et ægte multitalent. Derved opnår
man en prisbillig direkte såning.

Med garanti for det bedste resultat
Den kompakte konstruktion kendetegner vores FOX
kortkombinationer, udstyret med harvetænder eller disc.
Med disse såkombinationer kan du opnå stor
arbejdshastighed. Harvetænder sørger for et smuldret
såbed ved lette og sandede jordtyper. Hvis der også skal
indarbejdes organisk masse, er tallerkenerne fra FOX D det
rigtige valg.

Pakkervalsen – valget er dit
Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret
pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat
med den ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet
udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust
konstruktion. Enkel, central indstilling af alle afstrygere fås
som standard.

Arbejds- &
transportbredde

Værktøj

Værktøjsafstand

Arbejdsdybde

Effektbehov

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 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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Perfekt opblanding

Discharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion
samt den aggressive tallerkenstilling sørger for sikker jordsøgning og god opblanding af materialerester.

1

Perfekt jordsøgning være den aggressive tallerkenstilling

2

Store frirum sikrer et arbejde uden tilstopning

3

Hærdet, smedede dele giver en høj levetid

4

Bearbejdede jordbunde – ensartet jordbehandlingslag
og god opblanding

5

Ubehandlet jord

3
1

2

4
5

Intensiv gennemblanding
Det gennemtestede PÖTTINGER TWIN arm-system: To massive, smedede bærearme er svejset på hver af de meget brede
klemskåle. Det medfører, at tallerkenerne bevarer deres position og indstilling.
Dermed opnås et mere ensartet jordbehandlingslag ved en både falsk såbed og også dybere behandling. Der er garanti for
en perfekt jordsøgning. Det giver, selv ved hårde, tørre betingelser og store materialerester en pålidelig, intensiv
gennemblanding.
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Discharver
TERRADISC – discharver med fastramme
Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn ved PÖTTINGERs kompakte
discharver. Mulighed for arbejdsdybder fra 3 til 12 cm. Den forskudte placering af
de aggressive tallerkener sørger for en god opblanding af jord.

Arbejdsbredde

Tallerkner

Tallerkendiameter

Effektbehov fra

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 – opklappelig/bugseret kompakt discharve
TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 4 til 6 m og større manøvredygtighed
takket være trepunktsophæng. TERRADISC T trækkes på en bugseret ramme.

Arbejdsbredde

Tallerkner

Tallerkendiameter

Effektbehov fra

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 – bugseret kompakt discharve
TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 8 til 10 m. TERRADISC T bugeseres
på et transportchassis. Dette skåner liften på traktoren og reducerer
jordkomprimeringen ved forageren.

Arbejdsbredde

Tallerkner

Tallerkendiameter

Effektbehov fra

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 = foldbar, T = trukket, foldbar
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Pakkervalser

Rørpakkervalse

Dobbelt rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er den ideelle pakkervalse, når du
bearbejder tør, ikke klæbrig jord. Med stærke stave er
valsen ideel til en optimal retablering.

Den dobbelt rørpakkervalse sikrer via udsvingsfunktionen
en optimal jordtilpasning og smuldring.

Smuldreringvalse

Ringpakkevalse

Takket være smuldreringvalsen får du en stribevis
komprimering. Derved kan vandet bedre optages. Det
rigtige valg, når du bearbejder tør, tung jord.

Valsen efterlader en stribevis komprimering: Det fremmer
vandoptagelsen og jordens åndeaktivitet. Den ideelle valse,
når jorden er stenet og fugtig.

26
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STUBharver/Discharver

Pendul-rotopakkervalse

Gummipakkervalse

Rotopakkervalserne blander særligt intensivt – til lette og
tunge jorde. Ukrudt rives op med rode og trækkes op på
overfladen.

Den perfekte valse til kraftigt varierende jordtyper. Specielt
til anvendelse med bugserede redskaber med god
bæreevne. Den specielle profil muliggør en komprimering i
striber.

CONOROLL valse

TANDEM CONOROLL valse

På grund af formen på CONOROLL siver regnvand ind i
valsens bundprofil. Vandet løber ikke ukontrolleret af. En
ideel valse til kraftige til mellemkraftige jordtyper.

Med sine to valser har TANDEM CONOROLL en rigtig god
bæreevne. Det betyder, at den også er egnet til lette
jordtyper. Dermed garanteres en problemløs indsats også
ved forekomst af sten.

TANDEM U-profilvalse
U-profilen fyldes med jord under arbejdet. Den direkte
jord-jord-kontakt sikrer en skånsom komprimering i rækker
og en god egen drift. En pakkervalse med høj bæreevne,
også til lette beliggenheder.
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Multitalent til landbruget

Fra jorddækning til direkte såning med monteringssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD.
På få minutter ændres den bugserede TERRADISC discharve til en produktiv, fuldt funktionsdygtig direkte såmaskine.

Omkostningseffektivt arbejde

Stabilitet under transport

MULTILINE er en bugseret maskine. Dette resulterer i en lav
bagakselbelastning på traktoren og giver derfor også høj
kapacitet med små traktorer.

Ved forageren og under transport køres TERRADISC
MULTILINE på hjulpakkeren, og vægten fordeles på hele
arbejdsbredden.
Hjulpakkeren sørger for en høj stabilitet på landevejen.
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Koncept MULTILINE

Let tilkobling

TEGOSEM 200 på MULTILINE

n Trækstang med liftarmtilkobling
n Løfteværket på MULTILINE styres med et
dobbeltvirkende hydraulikudtag.
n Kan nemt og hurtigt kombineres med
monteringssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM
ADD

n Ensartet fordeling af såsæden
n Elektrisk dosering med to som standard
forskellige såaksler (fin-, grovdosering)
n Bekvem betjening via betjeningsterminal
n Sensorer på chassis sørger for doseringsstart og -stop

Arbejdsbredde Transportbredde Tallerkner

Tallerkendiameter

Tallerkenafstand

Effektbehov

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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I én arbejdsgang

Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af efterafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed
både tid og penge. TEGOSEM kan både kombineres med LION rotorharver, med FOX kortkombinationer, med TERRADISC
tallerkenharver og med SYNKRO stubharver samt TERRASEM direkte såmaskiner.

Standardudstyr og betjening
n Såmængderegulering og -overvågning samt
elektronisk indstillelig såmængde
n Fordoseringsfunktion og foragermanagement
n Kalibrering – kalibrering ved tryk på en knap
n Tømning af restmængde og tømningsfunktion
n Opfyldningssensor
n DGPS sensor for hastighedssignal
n Sensorer på topstang hhv. chassis til doseringsstart og
-stop
n Sikker adgang via betjeningsplatform
n Såhjul til fin og grov såning

Overblik over dine fordele med TEGOSEM
på LION
n Jordbearbejdning og udsåning i én arbejdsgang
n Hurtig og omkostningsbesparende udsåning af
efterafgrøder
n Såning enten foran eller efter pakkervalsen, efter eget
valg
n Udgangene er monteret tæt på pakkervalsen, hvilket
garanterer en ensartet spiring
n Betjeningsbro med holder for en komfortabel og sikker
påfyldning
n Kan eftermonteres på alle pakkervalser
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Såmaskine til efterafgrøder

Præcis udlægning

Pålidelig såsædsfordeling

Med TEGOSEM udlægges såsæden ensartet. Dosering er
elektrisk styret. Som standard gør de to forskellige såaksler
det muligt at opnå en meget præcis dosering af såsæden
(fin-/grovdosering) selv ved små såsædsmængder. Otte
udløb sørger for såsædsfordelingen.

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det
garanterer en vinduafhængig og meget nøjagtig udbringning
af såsæden. Sprederpladerne kan indstilles ved at dreje
akslen med spredeplader i vinkel. Blæserdrevet er op til 4,0
m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m arbejdsbredde
hydraulisk.

Kan kombineres med TEGOSEM:
Til maskiner
af typen

Traktorpåbygning

Blæserdrev

Boksplacering

Boksvolumen (l)

Vægt

TEGOSEM 200

LION 303 / 353 / 3002
/ 4002
FOX 300 / 400
FOX 300 D / 400 D

stiv i 3-punkt

Elektrisk
blæsermotor

Pakkervalse

200

145 kg

TEGOSEM 200

SYNKRO 2520
SYNKRO 3020 / 3030
SYNKRO 3530

stiv
i 3-punkt

Elektrisk
blæsermotor

Pakkervalse

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 3001
TERRADISC 3501
TERRADISC 4001

stiv
i 3-punkt

elektrisk
blæsermotor

Pakkervalse

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 4001

sammenklappelig
i 3-punkt

elektrisk
blæsermotor

Midterrammen TD

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

sammenklappelig
i 3-punkt

hydraulisk
blæsermotor

Midterrammen TD

200

135 kg

TEGOSEM 500

TERRADISC 4001
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

sammenklappelig
til bugsering

hydraulisk
blæsermotor

Trækstang

500

240 kg

TEGOSEM 500

TERRASEM C CLASSIC
TERRASEM R / C
TERRASEM R / C
FERTILIZER

fast / sammenklappelig til
bugsering

hydraulisk
blæsermotor

Trækstang

500

240 kg
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Ideelle spirebetingelser

Intensiv smuldring og god opblanding er fordelene ved PÖTTINGER rotorharver. Kombineret med en PÖTTINGER
såmaskine fås et slagkraftigt og økonomisk maskinkombination til din perfekte såning.

Rotortransmissionen – den centrale del
n Gearkasse af finkornstål med kraftige vægge – yderst
vridningssikker
n Tandhjul med store dimensioner direkte over lejringen
n Lang indvendig fortanding for en fast positionering på
rotorakslen
n Lejehuset er svejset sammen med midterbroen og
husets bund, præcis akselafstande mellem rotorerne
n Direkte kraftoverførsel fra gear til tandhjul
n Keglerullelejer med robuste, endelte lejehuse
n De nederste lejer sidder tæt på tandholderen

n Stor afstand mellem øverste og nederste leje, herved
lavere belastning
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Rotorharver

Integreret tandholder

Den bedste smuldring

n Takket være den integrerede tandholder i huset undgås
fastklemte sten, og materialerester vikles ikke fast
n Hhv. 15 og 18 mm tykke, varmebehandlede tænder
monteret med kun to bolte – nemme at vedligeholde
n Hurtigt skift af tænder (ekstraudstyr)
n Bolt og split er beskyttet mod snavs og selvudløsning

n Perfekt samarbejde mellem tænderne og
afjævnerplanken giver den bedste smuldring
n Skrånende forreste del – jorden kan uhindret glide af, og
den samler sig ikke
n Optimal blanding og smuldring i såbedet – i hele
arbejdsbredden

Afjævnerplankens tilkobling giver
arbejdssikkerhed og -komfort

Effektivitet i hele arbejdsbredden

Afjævnerplanken reguleres med og tilpasses automatisk til
den aktuelle arbejdsdybde.
n Direkte tilkobling på pakkervalsen sikrer, at
afjævnerplanken altid er perfekt indstillet
n Ingen efterjustering nødvendig

Alle såskær løber altid på det underlag, der behandles –
også helt ude i kanten. Dermed bearbejdes den angivne
arbejdsbredde på LION rotorharver helt præcist:
n
n
n
n

LION 3,0 m -> effektiv arbejdsbredde 2,99 m
LION 4,0 m -> effektiv arbejdsbredde 3,99 m
LION 5,0 m -> effektiv arbejdsbredde 4,99 m
LION 6,0 m -> effektiv arbejdsbredde 5,99 m

33

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb 33

18.08.21 10:32

Ideelle spirebetingelser
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Rotorharver
LION rotorharver i fast konstruktion
Nemmere tilslutning til forskellige traktorer med forskellige hjuldiametre.
n Udtrækkelige liftarmelasker, uden værktøj
n Altid den ideelle indstilling af kardanakseloverlapningen
n Bevægelsesmulighed for liftarmene mellem traktor og rotorharve

Arbejdsbredde

Rotor

Tænder

Effektbehov til

2,50 m

8

18 x 340 mm

103 kW / 140 hk

Rotorharver op til 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

Mellemtunge rotorharver
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

Kraftige rotorharver

LION rotorharver i opklappelig konstruktion
De nye opklappelige LION C-modeller – perfekt tilkobling til traktoren med
bevægelige liftarme
n Kompakt konstruktion – klaprammen er monteret direkte på rotorbjælken
n Det er muligt at parkere rotorharven opklappet – sparer mest muligt plads
n Ekstra arbejdssikkerhed og -komfort: Temperaturovervågning og hydraulisk
dybdeindstilling som ekstraudstyr (også i kombination med PÖTTINGER
fronttankmodellerne AEROSEM F)

Arbejdsbredde

Rotor

Tænder

Effektbehov til

4,00 m

16

15 x 330 mm

235 kW/320 hk

Rotorharver i opklappelig konstruktion
LION 403 C
LION 503 C

5,00 m

20

15 x 330 mm

235 kW/320 hk

LION 6002 C

6,00 m

20

18 x 340 mm

368 kW/500 hk
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Pakkervalser

Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den
ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion.

Rørpakkervalse

Tandpakkervalse

Den ideelle valse til behandling af tørre, ikke klæbrige
jordtyper. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal
retablering.
Diameter: 420 mm, otte stave
Diameter: 540 mm, elleve stave

Denne allrounder egner sig til alle jordtyper. Valsen
efterlader et optimalt komprimeret såbed med let finjord i
såhorisonten. Afstrygerne sidder lige netop over den
øverste del af jordbehandlingslaget. Derfor løftes der heller
ikke under våde forhold større plader jord op – og derved
opretholdes en optimal kapillarvirkning for det bedste
resultat. Gennemhærdede, afstrygere med belægning fås
på forespørgsel.
Diameter: 420, 500 og 550 mm
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Rotorharver

Jordpakkervalse

Ringpakkevalse

Tænderne er placeret over kors til venstre og højre. Denne
valse er egnet til tunge, lerholdige jordtyper.
Arbejdsresultatet er en grundig komprimering i dybden med
en let smuldrende jord i det øverste jordlag.
Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at
valsen klæber sig fast.
Diameter: 525 mm

De sideaflåste pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der
er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen bevirker en
stribeformet komprimering til at fremme jordens
vandoptagelse og respirationsaktivitet. Ideel ved stenede,
fugtige jordforhold og en stor mængde organisk masse.
Materialerester bliver på jordoverfladen og beskytter på den
måde mod udtørring. Overfladebehandlede afstrygere
(standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

Prismepakkervalse

Gummipakkervalse

Prismeringe med 12,5 eller 15 cm afstand. Denne valse kan
anvendes under alle forudsætninger, også ved stenede
forhold og større mængder af afgrøderester. Den
stribeformede komprimering fremmer jordens
vandoptagelse og respirationsaktivitet i det mindre
forkomprimerede område. Overfladebehandlede afstrygere
(standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.
Diameter: 500 mm og 600 mm

Denne valse er ideel til kraftigt varierende jordtyper. Specielt
egnet til anvendelse med bugseret udstyr, hvor andre
valsers bæreevne støder på deres grænser. Diameteren på
585 mm og den specielle profil muliggør en komprimering i
striber. Overfladebehandlede afstrygere (standard)
forhindrer, at valsen klæber sig fast.
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Ensartet udsåning

De mekaniske såmaskiner fra PÖTTINGER overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og kapacitet.
Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening er blandt de egenskaber, der letter dit arbejde.

Multisåsystem 3 i 1

Hvede

Sennep

Valmuer

Byg

Raps

Raps

Finsæd

Præcisionssåning

Soja

Normalsæd

Maksimal arbejdsfleksibilitet med
multifunktionsdosering

Unikt princip:
perfekt længdefordeling af kornet

n Multisåsystem til udsåningsmængder på mellem 0,5
(valmue) og 450 kg/ha
n Treradede multifunktionssåhjul med forskudt monterede
kamrækker
n Enradet finsåhjul trinvist adskilt
n Skyder til hurtig omstilling fra normal såsæd til fin såsæd
– der kræves ingen reduktionsindsats
n Rækkeafstanden ændres nemt ved hjælp af en skyder

n ”Overudsåning” som tilvalg: Er meget tæt på
enkornssåning ved raps og andre fine korntyper
n Såakslens rotationsretning ændres ved ganske enkelt at
skifte gearene indvendigt i gearkassen
n Små lommer på bagsiden af såhjulet opsamler kun et
enkelt korn og fører det over toppen af hjulet og ned i
tragten
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Mekaniske såmaskiner

Tilføring indtil det sidste korn for den bedste
økonomi
n Tragtformede udløb over såhjulene giver en fuldstændig
tømning.
n Præcis tilføring til såskæret
n Ensartet udsåning også på skråninger

Perfekt sårille – nøjagtig dybdeføring
n De roterende afstrygere kan indstilles og rengør
pålideligt
n En stor gennemgang fra siden og et skærsnit på 300
mm gør maskinen upåvirkelig af store klumper og
materialerester
n Dybdeføringsruller til at holde den perfekte sådybde er
ekstraudstyr

Gennemtænkt enkeltskiveskær

DUAL DISC dobbeltskiveskær

n De skråtløbende skiveskær med en diameter på 320
mm kan bruges overalt og egner sig til både direkte
såning og en stor organisk masse.
n Skiveskæret åbner jorden, og den slidstærke støbedel
former sårillen og rydder planterester fra
kornsåningsområdet.
Således garanteres en jævn fremspiring.

n Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM ADD er udstyret med
DUAL DISC 350 mm store dobbeltskiveskær.
n Alle skær føres over trykruller for at sikre en ensartet
udsåningsdybde – trykrullediameter på 330 mm.
n Et skærsnit på 300 mm er garant for en stor
gennemgang og fejlfrit materialeflow, også ved store
mængder organisk masse.
n De lige lange arme til forreste og bagerste sårække
sørger for et konstant og jævnt skærtryk.
n Central skærtrykindstilling.
n Komfortabel dybdeindstilling.
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Ensartet såsædfordeling
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Mekaniske såmaskiner
Maksimal betjeningskomfort
Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM kan anvendes alene eller kombineret med
jordbehandlingsudstyr. Takket være den meget lille påfyldningshøjde er det
meget nemt at fylde på maskinen.

Arbejdsbredde

Såkasse

Rækker

Rækkeafstand

VITASEM 252 CLASSIC

2,50 m

360 l

21

12 cm

VITASEM 252

2,50 m

480 l

21

12 cm

VITASEM 302 CLASSIC

3,00 m

450 l

25

12 cm

VITASEM 302

3,00 m

600 l / 1000 l

25 / 21

12 / 14,3 cm

VITASEM 402

4,00 m

850 l / 1400 l

33 / 27

12 / 14,8 cm

Maksimal arbejdsfleksibilitet
Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM A kan hurtigt og nemt tilkobles hhv. frakobles
jordbehandlingsenheden. Under arbejdet i marken støtter såmaskinen sig altid
på pakkervalsen.
Rotorharven eller kortkombinationen forbliver således frit bevægelig.
VITASEM A CLASSIC-modellerne er lettere og egner sig derfor til mindre bedrifter
og mindre traktorer.

VITASEM 252 A CLASSIC

Arbejdsbredde

Såkasse

Rækker

Rækkeafstand

2,50 m

360 l

20

12,5 cm

VITASEM 252 A

2,50 m

480 l

20

12,5 cm

VITASEM 302 A CLASSIC

3,00 m

450 l

24

12,5 cm

VITASEM 302 A

3,00 m

600 l / 1000 l

24 / 20

12,5 / 15 cm

VITASEM 302 ADD

3,00 m

600 l / 1000 l

24 / 20

12,5 / 15 cm

VITASEM 402 A

4,00 m

850 l / 1400 l

32 / 26

12,5 / 15 cm

VITASEM 402 ADD

4,00 m

850 l / 1400 l

32 / 26

12,5 / 15 cm
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Bedste spiring

Det unikke AEROSEM såmaskine-koncept fra PÖTTINGER forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende
og universelle dosering og de perfekte såskærssystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.









INTELLIGENT
DOSERINGSSYSTEM –
fleksibilitet, der betaler sig



Det nyudviklede distributionssystem IDS styrer alle udgange
via et BUS-SYSTEM. Dette giver nye muligheder for
rækkeafblænding.
Sammen med POWER CONTROL eller ISOBUS på
traktoren og det elektriske doseringsdrev er der ingen
grænser for friheden ved arbejdet.

PRECISION COMBI SEEDING –
all in one – ren fleksibilitet
PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk såmaskine
og gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det giver en
højere fleksibilitet og bedre økonomi i arbejdet.
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Pneumatiske såmaskiner

Præcist antal korn i hver række

Der kan frit vælges:

Ved køresporstilkobling føres såsæden i lukkede rækker
tilbage til såsædsflowet. For at bibeholde en ensartet
udsåning, reduceres udsædsmængden.

n
n
n
n
n
n
n

n Konstant antal korn i hver række
n Jævn afgrødeudvikling
n Op til 6 % besparelse på såsæd

Rækkeafstand
Køresporbredder
Sporbredder
Speciel køresporstilkobling
Dobbelt køresportstilkobling
Halvsidefrakobling til venstre og højre
Section Control delbreddeskift

AEROSEM A – pneumatiske tilkoblingssåmaskiner
Til udsåning af korn fås enkeltskiveskær eller
DUAL DISC dobbeltskiveskær. PCS integrerer enkorns-såteknik i en pneumatisk
såmaskine og gør dig uafhængig af enkorns-såmaskinen. Det er ensbetydende
med fleksibilitet og større lønsomhed ved arbejdet.

AEROSEM 3002 A

Arbejdsbredde

Rækkeafstand

Skærtryk / skær

Effektbehov

3m

12,5 / 15 cm

op til 25 kg

81 kW / 110 hk

AEROSEM 3002 ADD

3m

12,5 / 15 cm

op til 50 kg

103 kW / 140 hk

AEROSEM 3502 A

3,5 m

12,5 cm

op til 25 kg

92 kW / 125 hk

AEROSEM 3502 ADD

3,5 m

12,5 cm

op til 50 kg

121 kW / 165 hk

AEROSEM 4002 A

4m

12,5 / 15 cm

op til 25 kg

103 kW / 140 hk

AEROSEM 4002 ADD

4m

12,5 / 15 cm

op til 50 kg

140 kW / 190 hk
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Majs i enkelte korn
75 cm

75 cm
12,5 cm

12,5 cm

14,8 cm

PRECISION COMBI SEEDING

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

En såmaskine til:
n Korn
n Majs/majs med gødning/majs med mellemafgrøde

Majssåning i dobbelte rækker
n Med 12,5 cm afstand i dobbelte rækker og 75 cm
afstand mellem dobbeltrækkerne
n Den dobbelte længdeafstand i rækkerne sikrer en bedre
fordeling af majsplanterne
n Forøgelse af effektiviteten ved udsåning med højere
kørehastighed og samme præcision
n Mulig afgrødestigning ved silomajs og kornmajs på
op til 5,5 %.

Dine fordele:
n Anvendelsesspektret udvides – høj fleksibilitet
n Omkostninger til investeringer og faste omkostninger
reduceres takket være en kombination af rækkesåning
og enkeltkornsåning
n Maskinkombinationen kan bruges til flere
arbejdsopgaver

Nøjagtig kerneplacering

Perfekt integreret for en jævn spiring

Enkeltkornsdoseringselementer sidder under såsædtanken.
De hydraulisk drevne elementer sørger for en nøjagtig
mekanisk kerneplacering. Luftstrømmen fører såsæden til
såskæret, og undervejs overvåger en optisk sensor
længdefordelingen i rækken.

DUAL DISC dobbeltskiveskærene med indbygget
sårilleformer danner en nøjagtig sårille. En trykrulle opfanger
såsæden og trykker den ned i rillen. Komprimering og
dybdeføring sker med bagerste trykrulle. Sådybden kan
justeres centralt.

n Kornantallet kan nem indstilles for hver hektar
n Præcis registrering af kornets længdefordeling

n
n
n
n
n

Ingen faldhøjde
Nøjagtig kerneplacering
Kornene triller ikke
Optimal jordkontakt
Jævn spiring
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Pneumatiske fronttanksåmaskiner

Fronttank

Såenhed

Fleksibilitet i arbejdet
n En nykonstrueret tryktank med tanklåg til høje
doseringsmængder og præcis dosering
n Stor dobbelttank med 1.700 eller 2.300 liter
n Som ekstraudstyr fås den med tokomponentdosering
med 60:40-opdeling
n Mulighed for udsåning af forskellige
blandingskomponenter i en sårække ved hjælp af Single
Shoot System
n Ekstraudstyr – bugseret hjulpakker for optimal
komprimering i området mellem akslerne
n Ekstraudstyr – ekstra vægt integreret i fronttanken for en
perfekt vægtfordeling

Universelt anvendelig
n Gennemtestet DUAL DISC skærsystem med et
skærskridt på 30 cm
n Kompakt konstruktion – såenhed tæt på pakkervalse og
traktor takket være den integrerede klapramme
n Tilkobling af fordelerhovedet sikrer en vandret position
– perfekt fordeling på tværs

Komfortabel betjening
n God adgang til doseringsenheden gør det nemt at
kalibrere ved tryk på en knap
n Elektrisk doseringsdrev som standard
n Betjeningsbro til nem fyldning af fronttanken

Maksimal arbejdskomfort
n Vibrationer fra rotorharven overføres ikke til
fordelerhovedet
n Hurtigere og lettere tilkobling af såenheden ved hjælp af
hurtigdkifte
n Indstilling af skærtryk og sådybde er nem at komme til
n IDS fordelerhoved – tryk på en knap for at vælge spor
n Hydraulisk skærtrykindstilling og skårhævning
(ekstraudstyr) for endnu større fleksibilitet i arbejdet

AEROSEM FDD – pneumatiske fronttank-såmaskiner
Stor, pneumatisk fronttank-såmaskine med elektrisk doseringsdrev. Fås med en
eller to doseringsenheder for samtidig såning fra to forskellige komponenter.
Blandingskomponenter udsås i en sårække – Single Shoot. Den kompakte,
opklappelige såenhed med kort tilkobling sørger for, at tyngdepunktet er tæt på
traktoren.

Arbejdsbredde

Rækkeafstand

Skærtryk / skær

Såsædstankvolumen

AEROSEM 4002 FDD

4m

12,5 cm

op til 50 kg

1.700 l / 2.300 l

AEROSEM 5002 FDD

5m

12,5 cm

op til 50 kg

1.700 l / 2.300 l

6m

12,5 cm

op til 50 kg

1.700 l / 2.300 l

AEROSEM 6002 FDD

NYHED
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Mest skånsomme jordbehandling
N
YH
ED

Den nyudviklede bugserede AEROSEM såkombination med aktiv jordbehandling fra PÖTTINGER forener forberedelsen af
såbedet med LION rotorharve, komprimering med rillehjulpakker og udsåning med DUAL DISC såskinnen. Det nye koncept
er udviklet til alt fra de helt lette til de helt tunge jorder.

Rotorharve LION 103 C

Hydraulisk dæmpet hjulpakker

Den aktive bearbejdning af jorden med rotorharven LION
103 C opnås et optimalt såbed med de bedste
spirebetingelser. Rotorharven styres over et parallelogram
fra hjulpakkeren i dybden. Arbejdsdybden indstilles
hydraulisk nemt og bekvemt fra traktorens førerhus.

Hjulpakkerne sørger for et optimalt komprimeret såbed.
Takket være den specielle dækprofil komprimeres fire
såriller pr. pakkerhjul. Hjulene med 800 mm diameter
reducerer rullemodstanden og dermed bulldozereffekten.
Samtidig dæmpes hjulpakkeren hydraulisk, hvilket giver en
rolig kørsel ved såningen og muliggør højere
kørehastigheder på forskellige jordtyper.
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Pneumatisk såkombination

H

ED

Såsædstank på langs

Fremragende tilpasning til underlaget

Maskinens slagkraft øges med en 2.800 l tryktank. Tanken
er i kørselsretningen opdelt i forholdet 50:50. Det vil sige, at
man ved single-shoot-udsåning kan udnytte hele tanken til
såsæd eller hhv. to forskellige såsædstyper eller såsæd
med gødning. Dine fordele:

Mellem DUAL DISC såenheden og pakkerchassiset er der
integreret et parallelogram for at opnå en sikker
konturføring. Det betyder, at skærene ved løft og sænkning
konstant føres i den ønskede højde, hvilket sikrer en præcis
og ensartet udsåning.
På tværs af kørselsretningen tilpasser maskinen sig optimalt
til underlaget.

n Større flowmængder af såsæd og gødning
n Integreret ventilator i forreste tankvæg i det støvfri
område øger driftsikkerheden
n To doseringsenheder for en meget stor fleksibilitet

AEROSEM VT – pneumatiske bugserede såkombinationer
Til den perfekte såning kan AEROSEM VT anvendes fleksibelt på forskellige
jordtyper. Med LION rotorharven sikres den bedste forberedelse af såbedet, og
jorden komprimeres optimalt med rillehjulpakkeren. DUAL DISC såskinnen sørger
for en optimal, præcis såning.

AEROSEM VT 5000 ADD

NYHED

Arbejdsbredde

Rækkeafstand

Skærtryk / skær

Effektbehov

5m

12,5 cm

op til 60 kg

147 kW / 200 hk
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Effektiv såning

Det direkte såkoncept TERRASEM fra PÖTTINGER forener arbejdstrinnene jordbearbejdning, komprimering og såning i én
maskine. Den effektive discharve, den unikke hjulpakker og den perfekte såmaskine sikrer et optimalt resultat.

≤-5°

Fremragende tilpasning til underlaget
n Takket være konturstyring fra jordpakkeren sikres en
præcis konturtilpasning
n Såenhederne tilpasses til underlagets kontur uafhængigt
af hjulpakkeren
n Med lige lange arme til forreste og bagerste række
såskær sikres 100 % ensartet skærtryk

Tredelt konstruktion for en præcis
konturstyring
TERRASEM C-modellens tredelte konstruktion sikrer en
perfekt konturtilpasning over hele arbejdsbredden. Fløjene
er forspændt over nitrogenbeholderen og sikrer dermed en
regelmæssig trykfordeling over hele arbejdsbredden i alle
positioner.
Sidefløjene gør det muligt at tilpasse sig til jordkonturen
med op til 5 grader opad og nedad.
n En jordbearbejdning over hele arealet er dermed
garanteret
n Sådybden kan på hver trepunktsenhed indstilles centralt
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Direkte såmaskiner

Dobbeltskiveskær

IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM

n For en jævn sådybden føres alle skær over et
gummilagret parallelogram og føres via trykruller i
dybden.
n Dybdeindstillingen sker centralt, og skærtrykindstillingen
sker hydraulisk fra 40 til 120 kg.
n Den vedligeholdelsesfrie lejring af skær via
gummielementerne gør dem optimalt bevægelige og
vedligeholdelsesfri.

Det unikke IDS-system styrer alle udgange via et BUSSYSTEM. Dette giver helt nye muligheder for sårække- og
køresporstilkobling.

Sikkerhed ved vejtransport

Skånsom jordbehandling ved forageren

n Vejtransport sker på fire hjul og forbedrer dermed
sidestabiliteten og bremsevirkningen på de to yderste
hjulpar.
n Midterhjulene løftes op, når maskinen flyttes, hvilket gør
transporten på ujævne markveje langt mere stabil.

n Chassiset er udstyret med brede dæk: Komprimering
inden såningen sker pr. dæk for hhv. tre og fire
sårækker.
n Ved forageren trækkes maskinen af alle fire hjul, så
jorden skånes.
n Hvert pakkerhjul har eget nav og leje – derved forhindres
især ved forageren, at jordoverfladen tværes ud.

Der kan frit vælges:
n Køresporbredder
n Sporbredder
n Speciel køresporstilkobling
n Dobbelt køresportstilkobling
n Halvsidefrakobling til venstre og højre
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WAVE DISC – low disturbance

De vedligeholdelsesfri WAVE DISC-bølgetallerkener har en diameter på 510 mm og fås med en rækkeafstand fra 12,5 cm
eller 16,7 cm. Arbejdsdybden kan indstilles trinløst og hydraulisk. PÖTTINGER WAVE DISC-systemet er ideelt til svære
jordforhold, som kræver en reduceret jordbearbejdning. Bølgetallerkenen WAVE DISC fås til alle TERRASEM direkte
såmaskiner.

Omkostningseffektivt arbejde
n
n
n
n
n

Let takket være en reduceret arbejdsintensitet.
Mindre effektbehov – reduceret flytning af jorden
Reduceret erosion – strukturskånsom bearbejdning
Fremrykket såtidspunkt om foråret.
Vandbesparende system

Erosionshæmmende
Mindre bearbejdning efterlader færre løsnede jorddele.
n Mindre risiko for mudder og erosion ved stærk regn
n Mindre vinderosion af fin jord
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Direkte såmaskiner

Høj arbejdsfleksibilitet giver
maksimal kapacitetsudnyttelse – low
disturbance

Højere komfort for et sikkert arbejde

n Vandbesparende rækkebearbejdning i tørre områder
n Reduceret jordforstyrrelse i fugtige områder

n Trinløs justering af arbejdsdybde
n Ingen større vedligeholdelsesudgifter på WAVE DISC
bølgetallerkenerne
n Skiveelement med NONSTOP overbelastningssikring

Græs og ukrudt – den nye udfordring

Reduceret bearbejdning

n Den mindre flytning af jorden giver dårlige
spirebetingelser for ukrudt, især ved lysafhængige spirer
som f.eks. agerrævehale eller hejre.
n Reduceret brug af sprøjtemidler ved resistens over for
virksomme midler

Tørre jorder:
n Perfekt til såning af svære jordtyper
n Erosionsreducerende uden bearbejdning af det øvrige
areal
Vådområder:
n Reduceret flytning af jorden og mindre bevægelse af
den fugtige jord
n Ingen dybdearbejdende værktøjer i øvre lag – hermed
undgås, at jorden tværes ud
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TERRASEM CLASSIC

De nye TERRASEM CLASSIC-modeller uden forredskab tilbyder en letgående og slagkraftig teknik til store arealer. Her
forberedes såbedet optimalt – forberedelse af såbedet sker allerede før udsåningen. Takket være såenhedens optimale
tilpasning til jorden og den unikke hjulpakker opnås en perfekt såsædfordeling i et komprimeret såbed.

Letgående og samtidig slagkraftig

Ekstraredskaber til perfekt udjævning

n Stor såsædtank for en høj slagkraft
n Alsidigt arbejde takket være et mindre behov for
trækkraft
n Kombination med gødningsplacering i mellemrækkerne
– mid-row banding
n Perfekt til såning af svære jordtyper der har været
vinterpløjet.
n DUALDISC dobbeltskiveskær for en jævn sådybde

n Ved arbejde i pløjede jorder sørger frontboardet for en
perfekt udjævning og god gennemgang også ved større
mængder af materialerester.
n Affjedrede sporløsnere bruges til at løsne og bryde
hårde, komprimerede traktorspor
n Nivelleringsboard foran hjulpakkeren bidrager yderligere
til smuldringen
n Afjævnertænder udjævner puklerne mellem
pakkerhjulene ved lette, sandede jordtyper.
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Direkte såmaskiner
TERRASEM standardmaskiner

TERRASEM direkte såmaskiner fra PÖTTINGER sørger discharven eller WAVE
DISC jordforberedelsen.
Den tredelte konstruktion på de opklappelige TERRASEM-modeller sørger for en
perfekt jordtilpasning. Sidefløjene har en stor bevægelsesfrihed.

Arbejdsbredde

Såkasse

Rækker

Rækkeafstand

Rækker

Rækkeafstand

TERRASEM R3

3,00 m

3000 l / 3950 l

24

12,5 cm

18

16,7 cm

TERRASEM R4

4,00 m

3000 l / 3950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

/ inkl. opsats

Standard

Standard

ekstraudstyrekstraudstyr

TERRASEM C4 / C4 CLASSIC

4,00 m

3000 l / 3950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C6 / C6 CLASSIC

6,00 m

3000 l / 3950 l

48

12,5 cm

36

16,7 cm

TERRASEM C8 / C8 CLASSIC

8,00 m

4000 l / 5100 l

64

12,5 cm

48

16,7 cm

TERRASEM C9 / C9 CLASSIC

9,00 m

4000 l / 5100 l

72

12,5 cm

54

16,7 cm

TERRASEM FERTILIZER med gødningsplacering
FERTILIZER PRO gødningsskær giver samtidig med såningen mulighed for
udbringning af gødning. Dermed kan der opnås optimale vækstbetingelser i
kornets tidlige fase, og samtidig øges udbyttet. På TERRASEM FERTILIZERmodellerne fra PÖTTINGER er sådybden på gødning og såsæd uafhængig af
hinanden.

Arbejdsbredde Såkasse

/ inkl. opsats

Række standard Rækkeafstand
Såsæd / gødning

Standard

Rækker valgfrit

Rækkeafstand

Såsæd / gødning ekstraudstyr

TERRASEM R3 FERTILIZER

3,00 m

4000 l / 5100 l 24 / 12

12,5 cm

18 / 9

16,7 cm

TERRASEM R4 FERTILIZER

4,00 m

4000 l / 5100 l 32 / 16

12,5 cm

18 / 9

16,7 cm

TERRASEM C4 FERTILIZER /
4,00 m
TERRASEM C4 FERTILIZER CLASSIC

4000 l / 5100 l 32 / 16

12,5 cm

24 / 12

16,7 cm

TERRASEM C6 FERTILIZER /
6,00 m
TERRASEM C6 FERTILIZER CLASSIC

4000 l / 5100 l 48 / 24

12,5 cm

36 / 18

16,7 cm

TERRASEM C8 FERTILIZER /
8,00 m
TERRASEM C8 FERTILIZER CLASSIC

4000 l / 5100 l 64 / 32

12,5 cm

48 / 24

16,7 cm

TERRASEM C9 FERTILIZER /
9,00 m
TERRASEM C9 FERTILIZER CLASSIC

4000 l / 5100 l 72 / 36

12,5 cm

54 / 27

16,7 cm
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Plantevæksten fremmes

ROTOCARE – letgående multitalent
Den nye stjernerullerenser ROTOCARE arbejder uafhængigt af rækkerne og
skåner dermed kulturplanterne, samtidig med at den har en maksimal kapacitet
med et minimalt slid. Udover fordelene ved den mekaniske ukrudtsregulering er
maskinen rustet til en række andre anvendelsesområder. Fx til at bryde
skorpedannelser, at indarbejde gødning, til luftning af græsarealer eller til
etablering af falsk såbed. Med kørehastigheder på 10-30 km/t og et lavt
trækkraftbehov klares de ønskede arbejdsgange omgående og
omkostningsbesparende.

TINECARE – succes i hver eneste strøg
Den nye blindstrigle med konstant tryk, TINECARE, forener det bedste
arbejdsresultat med den højeste produktivitet. Udover et patenteret
trykfjedersystem og store dybdeføringshjul er maskinen forsynet med et stabilt
chassis med optimal vægtfordeling. Denne kombination sikrer et jævnt, perfekt
arbejdsresultat helt til de yderste fjedre. Et system til hurtigt skift af fjedrene
sparer tid. Arbejdsbredder op til 12,2 m sikrer en maksimal kapacitet – for den
største effektivitet i arbejdet.

FLEXCARE – fleksibilitet møder præcision
Den nye radrenser FLEXCARE fra PÖTTINGER byder takket være sit unikke
koncept på fuld fleksibilitet i arbejdet med forskellige kulturer. Rækkeafstand,
radrenserelementernes arbejdsbredde og finjusteringen af fingerhakken indstilles
helt uden værktøj. Maskinen er kendetegnet ved en præcis dybdeføring og en
arbejdsmetode, der skåner kulturplanterne.
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Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

ROTOCARE V
Opklappelig stjernerullerenser

ROTOCARE V

Arbejdsbredde

Transportbredde

Antal stjerner

Effektbehov

6600

NYHED

6,6 m

3,0 m

74

90 hk

8000

NYHED

8,0 m

3,0 m

92

110 hk

12400

NYHED

12,4 m

3,0 m

138

160 hk

TINECARE V
Opklappelig blindstrigler

TINECARE V

Arbejdsbredde

Transportbredde

Antal tænder

Effektbehov

6200

NYHED

6,2 m

3,0 m

206

60 hk

12200

NYHED

12,2 m

3,0 m

406

100 hk

FLEXCARE V
Opklappelig radrenser

FLEXCARE V

Arbejdsbredde

Maksimalt antal
radrenserelementer

Minimalt antal
radrenserelementer

Effektbehov

4700

NYHED

4,7 m

18

5

80 hk

6200

NYHED

6,2 m

24

7

110 hk

9200

NYHED

9,2 m

36

11

150 hk
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Det bedste foder

Produktive dyr har brug for et førsteklasses basisfoder af god kvalitet. Drøvtyggere er feinschmeckere. Kvaliteten af det
foder, de præsenteres for, er afgørende for, om dine dyr spiser store mængder basisfoder. Udover energiindholdet spiller
det også en vigtig rolle, om foderet er letfordøjeligt, dufter og smager.

Slåmaskiner – svævende snit

Rotorvender – tørring, der skåner foderet

Med vores slåmaskiner kan du takket være en enestående
tilpasning til underlaget og en fremragende slåkvalitet lægge
grundlaget for en ren foderhøst.

En skånsom behandling af foderet er alfa og omega, når det
gælder PÖTTINGER rotorvendere.

PÖTTINGER udviklede det "svævende snit" helt tilbage i
1980'erne. En optimal aflastning af slåmaskinen prioriteres
højt. Maksimal jordtilpasning, lavt kontakttryk og intelligent
kinematik bidrager til, at du kan høste kvalitetsfoder.

De unikt udformede fjederarme arbejder let, blødt og skåner
materialet. Uens længde på fjedertænderne opsamler
materialet jævnt og bidrager væsentligt til en bedre
spredekvalitet. Du er garanteret et optimalt spredebillede –
for en ensartet tørreproces. Desuden sørger vores
enestående tilpasning til underlaget for, at foderet forbliver
rent.
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PÖTTINGER græsmaskiner

Rotorrive – MULTITAST-hjulet sikrer rent
foder

Rundballepresser – højeste foderkvalitet
takket være perfekt materialeflow

Rivningen har ved afslutningen af høstprocessen afgørende
betydning for, hvor rene høstafgrøderne bliver.

Den pendulophængte pick-up følger jordkonturen og samler
det høstede materiale helt rent op. LIFTUP-rotoren sikrer et
naturligt materialeflow, hvor materialet føres tangentielt, dvs.
i en optimal vinkel, ind i pressekammeret. Takket være
materialets korte vej ind i ballekammeret reduceres
smuldring af materialet. Det 36 mm korte snittersystem
forbedrer foderstrukturen og ballekomprimeringen.

PÖTTINGER MULTITAST-hjulet giver den bedste
jordtilpasning og rent foder. Det slog DLG fokustesten
“Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage“
allerede fast i 2013. MULTITAST-hjul foran rotoren reducerer
råaskeindholdet i foderet med op til 25 %.

Snittervogn – renere foder takket være
tilpasning til underlaget ved opsamling af
afgrøden.
Uanset i hvilket terræn du arbejder med PÖTTINGER
snittervognen, tilpasser den pendul ophængte pick-up sig
perfekt til underlaget og hindrer smuds i materialet. Den
innovative kinematik giver pick-up'en fuld bevægelsesfrihed
i alt terræn. En fjederaflastning sørger for et lavt
opsamlertryk, der skåner underlaget.
Højdeindstillelige hjul berører jorden præcist ved pick-up
fjedrenes opsamlingspunkt og sørger for en perfekt
konturtilpasning også ved kurvekørsel.

SENSOSAFE – til gavn for både vildt og
husdyr
Sunde, produktive dyr er grundlaget for økonomisk succes.
Her spiller foderet en central rolle. Hvis kadavere fra vildt,
der slås ihjel af slåmaskinen, kommer med foderet ind i
siloen, kan der her dannes botulinum toxin, som kan føre til
botulisme blandt kvæget.
SENSOSAFE hjælper dig til at opdage vildt i græsset, mens
du skårlægger dette. Derved undgår du at slå vildtet ihjel,
og du får ingen kadaverrester med i foderet. På den måde
beskytter du både vildtet og dine husdyr.
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Førsteklasses skårlægning
MACHINE
OF THE YEAR 2019

Grundlaget for høj foderkvalitet er en skånsom skårlægning. Den bedst mulige jordtilpasning, minimalt materialetab og
arbejdspræcision er, hvad landmanden vil have. Vores slåmaskiner opfylder disse krav og sikrer dig førsteklasses slåkvalitet,
bevægelighed og stabilitet.

Rent foder snit for snit

Længere levetid

PÖTTINGER knivbjælker overbeviser med deres
fremragende materialeflow og den bedste jordtilpasning.
Knivbjælken løber let over jorden pga. den flade og lave
knivbjælke. Slåskiverne holder sig selv rene og forhindrer, at
der samler sig snavs mellem slåskiverne og knivbjælken.
Affladede kegleflader forstærker transporteffekten på
knivbjælken. De påklemte modskær sikrer rent snit.

Tandhjulsdrevet løber i lige linje med næsten lige store
tandhjul. På tandhjulsparrene er tre tænder altid i indgreb –
det sikrer en optimal effektoverførsel. Desuden giver det en
mindre belastning på tandhjulene og lejerne. Den specielt
slebne overflade på tandhjulene sørger for et roligt løb i
oliebad. Det reducerer støjniveauet væsentligt.
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Slåmaskiner

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

Omkostningseffektiv skårlægning:
NOVACAT CLASSIC

Renere skårlægning ganske enkelt: ALPHA
MOTION

Med den frontmonterede slåmaskine NOVACAT CLASSIC
bliver skårlægningen letgående og økonomisk. Denne serie
kombinerer på helt ideel vis lav egenvægt med meget høj
stabilitet. Takket være letvægtskonstruktionen og den korte
tilkobling er det muligt at bruge mindre traktorer. Det sparer
også brændstof.

Den frontmonterede slåmaskine ALPHA MOTION er
kendetegnet ved at have en gennemtænkt kinematik i den
aktive hovedramme. Sammenlignet med andre reagerer
ikke kun liftarmene, men også selve hovedrammen på
enhver ujævnhed i marken. Knivbjælken følger markens
konturer. Og resultatet: Rent materiale og ensartet
stubhøjde.

Letgående skårlægning: ALPHA MOTION
MASTER

Førsteklasses jordtilpasning:
ALPHA MOTION PRO

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER frontmonterede
slåmaskine har en forkortet tilkobling med
trepunktsophæng. Den ligger 34 cm tættere på traktoren
end NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Tyngdepunktet ligger
dermed meget tæt på traktoren, så den også kan bruges
uden problemer med mindre traktorer. Også ved brug på
skråninger har den fremragende køreegenskaber. Desuden
har denne slåmaskine en lav egenvægt.
Denne model har ikke mulighed for montering af crimper.

NOVACAT ALPHA MOTION PRO frontmonteret slåmaskine
gør indtryk med et moderne design og overbeviser med
førsteklasses jordtilpasning: Centrale smørelister gør service
nemmere. For let adgang til knivbjælken er
frontbeskyttelsen nem at klappe op og låse. NOVACAT
ALPHA MOTION PRO kan anvendes uden crimper, med
skårformer og i kombination med en ED fingercrimper eller
RCB valsecrimper.
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Førsteklasses skårlægning

NOVACAT 262 / 302 / 352 V med lodret
transportposition

NOVACAT 352 / 402 / 442 med vandret
transportposition

Vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med
centerophæng er optimalt aflastet og glider over alle
markens ujævnheder. Ved at svinge slåmaskinen over 115°
opnås en optimal transportposition. Transporthøjden bliver
dermed så lav som mulig. Udsynet bagud er godt via
traktorens spejle.

De ”store” i familien af liftophængte slåmaskiner er
modellerne NOVACAT 352, 402 og 442. NOVACAT 402 ED
med arbejdsbredde på 3,88 m tilbyder vi markedets største
sidemonteret liftophængt slåmaskine med crimper. En smal
og lav transportposition er mulig, da slåmaskinen svinges
hydraulisk bagud. Det gør, at du altid har fuldt overblik
bagud under transport.

NOVADISC liftophængte slåmaskiner:
Økonomisk og god på skråninger

NOVADISC slåmaskinekombinationer:
Let og letgående

Vores NOVADISC liftophængte slåmaskine med
sideophæng er en rigtig letvægter og kan bruges af
traktorer fra 40 HK. De kan uden problemer bruges på
skråninger og ved skårlægning på skrænter. To
aflastningsfjedre garanterer et minimal tryk på knivbjælken.
Aflastningen kan uden værktøj indstilles i tre trin.
Slåmaskinen opklappes 102° til transportposition.

NOVADISC slåmaskinekombinationerne overbeviser med
høj stabilitet og en meget lav egenvægt. NOVADISC
slåmaskinekombinationer er klassens letvægtere. Det gør
det muligt at anvende dem med mindre traktorer helt ned til
85 HK. Dermed sparer du brændstof og får en letgående
skårlægning.
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Slåmaskiner

NOVACAT X8 slåmaskinekombination:
Gennemtestet teknik til store arealer
Vores NOVACAT X8 slåmaskinekombination er unik. Denne
slåmaskinekombination kan anvendes som traditionel
monteret, hvor der også er mulighed for revers montering.
På den måde får du en slagkraftig og økonomisk
skårlægning.
Disse slåkombinationer har en arbejdsbredde på 8,30 m og
kan anvendes sammen med en frontmonteret slåmaskine
med 3 m arbejdsbredde.

NOVACAT S10 / S12
slåmaskinekombinationer:
Maksimal slagkraft og økonomi:
Med NOVACAT S slåmaskinekombinationerne sætter
PÖTTINGER nye standarder med slagkraft og effektivitet.
NOVACAT S12 er markedets største liftophængte
slåmaskinekombination. Du får en arbejdsbredde på hele
11,20 m med et effektbehov på kun 160 hk og med lavt
brændstofforbrug. Til NOVACAT S10 kan benyttes traktorer
helt ned til 130 hk.

NOVACAT A9 / A10 slåmaskinekombinationer
NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en front-/
liftophængt kombination med faste arbejdsbredder på enten
8,92 m eller 9,18 m.
NOVACAT A10 slåmaskinekombinationen er en front-/
liftophængt kombination med hydraulisk regulering af
arbejdsbredden som kendetegn. Dette muliggør en fleksibel
tilpasning til forskellige arbejdsforhold.

NOVACAT T bugserede slåmaskiner trækker
rent materiale efter sig
Vores bugserede slåmaskiner NOVACAT T med
arbejdsbredder på hhv. 3,04 m og 3,46 m egner sig optimalt
til brug med mindre traktorer. Den bugserede slåmaskine
har
eget chassis hvilket kræver minimal trækkraft. Derfor kan du
anvende mindre traktorer og spare brændstof.
Knivbjælkens fuldt bevægelige ophæng sikrer perfekt
jordtilpasning. Det garanterer det bedste foder i ethvert
terræn.
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Førsteklasses skårlægning

COLLECTOR: Gennemtestet system til
skårsammenlægning

CROSS FLOW: Skårsammenlægning uden
crimper

Skårlægning, crimpning og skårsammenlægning klarer
COLLECTOR i én arbejdsgang. Det skårlagte materiale kan
efter behov bredspredes, aflægges i skår eller bredspredes
til den ene side. De tværgående bånd kan løftes individuelt
og kan efter behov nemt afmonteres. Båndhastigheden kan
indstilles fleksibelt. Også på skråninger får man en ensartet
skårlægning og skårbredde.

CROSS FLOW er et økonomisk system til
skårsammenlægning ved hjælp af tværgående snegl.
CROSS FLOW er uden crimper og har dermed en lavere
egenvægt. Den hydrauliske bagklapsåbning sørger for
endnu mere komfort. Fås til NOVACAT A10, NOVACAT 352
og NOVACAT 302.

Fingercrimper ED /
Valsecrimper RCB

EUROCAT – tromleslåmaskiner:
Pålidelige under alle arbejdsforhold

PÖTTINGER tilbyder to forskellige crimpere til en lang række
af slåmaskinemodeller:

PÖTTINGER tromleslåmaskiner sørger for et perfekt snit,
også under svære forhold. Takket være de fire lige store
tromler arbejder den uden tilstopning og garanterer et
optimalt materialeflow. En høj gennemgang og en smal skår
aflægning er nogle af fordelene.

n ED: V-formede stålfjedre crimper materialet og
garanterer en hurtig tørring.
n RCB: Valserne, som griber ind i hinanden, maser især en
bladrig afgrøde konstant og efterlader et ensartet
materialedækket areal uden tab af værdifuld bladmasse.
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Slåmaskiner
NOVAALPIN – frontmonterede skiveslåmaskiner
Vores lette NOVAALPIN-slåmaskiner er især egnet til bjergtraktorer.

Arbejdsbredde Slåskiver

Kapacitet

Vægt
SF

Vægt
med ED

Vægt
med RCB

Frontmonterede skiveslåmaskiner med mulighed for trepunktsmodel (B) eller model til A-ramme (T)
NOVAALPIN 221 B / T

2,20 m

5

2,20 ha/t

420 kg

–

–

NOVAALPIN 261 B / T

2,62 m

6

2,60 ha/t

460 kg

–

–

NOVAALPIN 301 B / T

3,04 m

7

3,00 ha/t

520 kg

–

–

NOVACAT – frontmonterede skiveslåmaskiner
NOVACAT CLASSIC udmærker sig ved sin korte konstruktion og lave vægt.
NOVACAT ALPHA MOTION overbeviser med en perfekt aflastning og optimal
jordtilpasning.

Arbejdsbredde Slåskiver

Kapacitet

Vægt
SF

Vægt
med ED

Vægt
med RCB

NOVACAT 261 CLASSIC

2,62 m

6

2,60 ha/t

685 kg

–

–

NOVACAT 301 CLASSIC

3,04 m

7

3,00 ha/t

745 kg

–

–

NOVACAT 351 CLASSIC

3,46 m

8

3,40 ha/t

805 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER

2,62 m

6

2,60 ha/t

845 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO

2,62 m

6

2,60 ha/t

865 kg

1065 kg

1115 kg

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER

3,04 m

7

3,00 ha/t

885 kg

–

–

NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO

3,04 m

7

3,00 ha/t

905 kg

1145 kg

1215 kg

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER

3,46 m

8

3,40 ha/t

965 kg

–

–

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO

3,46 m

8

3,40 ha/t

985 kg

1265 kg

1315 kg

B = til trepunktsophæng, T = til A-ramme
SF = skårformer, ED = EXTRA DRY (fingrecrimper), RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)
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Førsteklasses skårlægning
NOVADISC & NOVACAT – liftophængte skiveslåmaskiner
De lette NOVADISC-slåmaskiner med sideophæng udmærker sig ved høj
kapacitet og et rent snit med lavest muligt effektbehov. Med vores NOVACAT
liftophængte slåmaskiner med centerophæng oplever du en fremragende
jordtilpasning og aflastning.

Arbejdsbredde

Slåskiver

Kapacitet

Vægt
SF

Vægt
med ED

Vægt
med RCB

–

–

Liftophængte skiveslåmaskiner med sideophængning uden crimper
NOVADISC 222

2,20 m

5

2,20 ha/t

635 kg

NOVADISC 262

2,62 m

6

2,60 ha/t

675 kg

–

–

NOVADISC 302

3,04 m

7

3,00 ha/t

715 kg

–

–

NOVADISC 352

3,46 m

8

3,40 ha/t

760 kg

–

–

6

2,60 ha/t

910 kg

1160 kg

1230 kg

Liftophængte skiveslåmaskiner med centerophæng
NOVACAT 262

2,62 m

NOVACAT 302

3,04 m

7

3,00 ha/t

930 kg

1260 kg

1330 kg

NOVACAT 302 CF

3,04 m

7

3,00 ha/t

1400 kg

–

–

NOVACAT 352 V

3,46 m

8

3,40 ha/t

1030 kg

–

–

NOVACAT 352

3,46 m

8

3,40 ha/t

980 kg

1340 kg

1390 kg

NOVACAT 352 CF

3,46 m

8

3,40 ha/t

1460 kg

–

–

NOVACAT 402

3,88 m

9

4,00 ha/t

1040 kg

1390 kg

–

NOVACAT 442

4,30 m

10

4,50 ha/t

1080 kg

–

–

NOVADISC & NOVACAT – slåmaskinekombinationer
PÖTTINGERs slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Afhængig
af model kan disse kombinationer anvendes separat eller kombineret ved
reversekørsel. Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR og CROSS
FLOW kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

Arbejdsbredde Slåskiver

Kapacitet

Vægt
SF

Vægt
med ED

Vægt
med RCB

NOVADISC 732

7,24 m

2x6

7 ha/t

1250 kg

–

–

NOVADISC 812

8,08 m

2x7

9 ha/t

1435 kg

–

–

NOVADISC 902

8,92 m

2x8

11 ha/t

1560 kg

–

–

NOVACAT X8

8,30 m

2x7

10 ha/t

2160 kg

2620 kg

2780 kg

NOVACAT X8 COLLECTOR

8,30 m

2x7

10 ha/t

–

3800 kg

–

NOVACAT A9

8,92 / 9,18 m

2x8

12 ha/t

2260 kg

2980 kg

3060 kg

NOVACAT A10

8,88 – 10,02 m

2x8

12 ha/t

2350 kg

3080 kg

3160 kg

NOVACAT A10 CF

8,88 – 10,02 m

2x8

12 ha/t

3310 kg

–

–

NOVACAT A10 COLLECTOR

8,88 – 10,02 m

2x8

12 ha/t

–

3780 kg

3980 kg

NOVACAT S10

9,10 / 9,52 m

2x8

11 ha/t

1800 kg

–

–

NOVACAT S12

10,78 / 11,20 m

2 x 10

13 ha/t

2040 kg

–

–
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Slåmaskiner
NOVACAT T – bugserede slåmaskiner
De bugserede NOVACAT slåmaskiner egner sig optimalt til anvendelse til tungt
materiale. Den perfekte jordtilpasning opnås med et fuldt bevægeligt ophæng
med optimeret fjederposition. NOVACAT-modellerne fås med COLLECTOR
skårsammenlægning.

Arbejdsbredde

Slåskiver

Kapacitet

Vægt
SF

Vægt
med ED

Vægt
med RCB

NOVACAT 307 T

3,04 m

7

3,60 ha/t

–

1991 kg

2051 kg

NOVACAT 3007 T

3,04 m

7

3,60 ha/t

–

2131 kg

2190 kg

NOVACAT 3507 T

3,46 m

8

4,20 ha/t

–

2206 kg

2286 kg

NOVACAT 307 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/t

–

2530 kg

2545 kg

NOVACAT 3007 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/t

–

2695 kg

2710 kg

NOVACAT 3507 T COLLECTOR

3,46 m

8

4,20 ha/t

–

2825 kg

2890 kg

EUROCAT – tromleslåmaskiner
Vores EUROCAT tromleslåmaskiner viser især deres værd ved massiv, liggende
høst. Du får her fordel af en førsteklasses slåkvalitet, og en perfekt skårformning.

Arbejdsbredde

Kapacitet

Vægt
med SF

Vægt
med ED

EUROCAT 271 CLASSIC

2,70 m

2,70 ha/t

785 kg

–

EUROCAT 311 CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/t

865 kg

–

EUROCAT 311 PLUS CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/t

925 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER

3,05 m

3,20 ha/t

1025 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO

3,05 m

3,20 ha/t

1045 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER

3,05 m

3,20 ha/t

1065 m

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO

3,05 m

3,20 ha/t

1085 kg

1285 kg

EUROCAT 272

2,70 m

2,70 ha/t

1030 kg

1290 kg

EUROCAT 312

3,05 m

3,20 ha/t

1090 kg

–

Høj høstkvalitet ved en enorm slagkraft
”En lav tilsmudsningsgrad af materialet er for mig lige så vigtigt som en høj
slagkraft, så jeg kan høste og lagre mit foder på det rigtige tidspunkt.
Da NOVACAT S12 kom på markedet, købte vi en af de allerførste. Vi blev
overbevist af arbejdsbredden, høstkvaliteten, maskinens stabilitet og ikke mindst
det lave brændstofforbrug. Kapaciteten er enorm.”
Hansjörg Batzer
Fuldtidslandmand
Allgäu | Tyskland

SF = skårformer, ED = EXTRA DRY (fingrecrimper), RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (valsecrimper)
COLLECTOR = skårsammenlægning, CF = CROSS FLOW skårsammenlægning, T = bugseret
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Til gavn for både vildt og husdyr
N
YH
ED

Tiden for det første græsslæt falder ofte sammen med yngletiden for råvildt og andet småvildt. Rålammet har en naturlig
refleks til at dukke sig, og det flygter sjældent fra en fare. Og dette instinkt gør det svært at se dyrene i græsset. Igen og
igen sker det, at vildtet kommer slemt til skade eller dør ved mødet med slåmaskinen.

Løftet slåmaskine

Nem betjening

Med SENSOSAFE, et automatiseret sensorbaseret system,
opdages vildtet i marken. En sensorbjælke, der er placeret
foran slåmaskinen, scanner beplantningen under selve
skårlægningen. Afhængigt af det valgte system, modtager
føreren et signal, eller slåmaskinen løftes automatisk. Og
vildtet reddes. Du slipper desuden for kadavere i materialet
og undgår dermed risikoen for livsfarlige sygdomme som
botulisme. På den måde beskytter du både vildtet og dine
husdyr på samme tid.

Betjeningen af SENSOSAFE sker via
SELECT CONTROL betjeningsterminalen. Følsomheden på
systemet indstilles trinvist.
Når der opdages et vildt, afgives både et optisk og et
akustisk signal til chaufføren. Hvad angår SENSOSAFE på
ALPHA MOTION, styres den automatiske løftefunktion af
den frontmonterede slåmaskine via SELECT CONTROL.
Også opklap til hhv. arbejds- og transportindstilling styres
via betjeningsterminalen.
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SENSOSAFE
SENSOSAFE

H

Sensorbjælken er monteret direkte på den frontmonterede slåmaskine.
Sensorerne opdager vildtet, og slåmaskinehydraulikken løfter automatisk
slåmaskinen. Samtidig sendes et signal til chauføreren at stoppe skårlægningen.
SENSOSAFE fås som ekstraudstyr til NOVACAT ALPHA MOTION MASTER og
PRO-modellerne.

ED
SENSOSAFE

NYHED

Arbejdsbredde

Vægt

3,00 m

148 kg

SENSOSAFE 300
SENSOSAFE 300 er udviklet til slåmaskiner op til ca. 3 m og monteret i
forbindelse med traktorhydraulikken. Sensorerne opdager vildtet og sender et
signal til chaufføren. Ved anvendelse af en bagmonteret slåmaskine monteres
systemet i frontliften på traktoren. Ved anvendelse af en frontmonteret slåmaskine
kan det område, der skal slås som det næste, afsøges. SENSOSAFE 300 er
producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

SENSOSAFE 300

NYHED

Arbejdsbredde

Transporthøjde

Transportbredde

Vægt

3,00 m

3,95 m

1,26 m fra midten

145 kg

SENSOSAFE 1000
SENSOSAFE 1000 er konstrueret til slåmaskiner på 8 til 10 m arbejdsbredde.
Sensorbjælken er monteret på en mellemramme på den frontmonterede
slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren.
Chaufføren har god tid til at stoppe og løfte slåmaskinen.
Løsningen er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din
nuværende slåmaskine.

SENSOSAFE 1000

NYHED

Arbejdsbredde

Transporthøjde

Transportbredde

Vægt

8,00 m – 10,00 m

3,40 m

2,50 m

250 kg
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Det reneste spredebillede

Vores populære rotorvendere udmærker sig med deres perfekte konturtilpasning. Både de liftophængte og de bugserede
rotorvendere har MULTITAST-hjulet som reagerer på alle ujævnheder. Desuden tilpasser alle rotorenhederne sig uafhængigt
af hinanden til alle konturer. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Dette giver en skånsom vending uden indføring af snavs.

Meget renere med DYNATECH

Ideel jordtilpasning

n Den lille rotordiameter på vores DYNATECH rotor
garanterer en ren materialehåndtering.
n Den optimale jordtilpasning af de enkle rotorer holder dit
materiale helt rent.
n Den ideelle spredevinkel fordeler desuden materialet
rent og jævnt.
n De svungne fjederarme holder fjedrene rene for
materiale.

På vores liftophængte rotorvendere sørger et gennemtestet
MULTITAST-hjul for rent materiale og skåner samtidigt
underlaget. MULTITAST-hjulet som ekstraudstyr på
hovedrammen berører jorden lige før fjederindgrebet og
reagerer på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med
jorden. Derfor er der meget lidt slid på fjedrene.
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Rotorvender

Optimalt resultat under alle forhold

HYDROLIFT

Vending med mange kurver sker både nemt og
komfortabelt takket være det korte trepunktsophæng med
kurvestyring. Støddæmpere sørger for centrering af
rotorvenderen, hvilket især er en fordel ved kørsel på
skråninger. Selv ved høje fremkørselshastigheder arbejder
din HIT rotorvender meget støjsvagt.

Med HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to udvendige
rotorer ved at aktivere hydraulikudtaget. Med dette udstyr
opnås en stor løftehøjde.

Skånsom mod underlaget med LIFTMATIC
PLUS

Pålidelig med lang levetid

På vores HIT T rotorvendere bringes rotorerne inden løft i
vandret position og løftes derefter. Fjedrene berører aldrig
underlaget, hverken ved løft eller sænkning. Derudover
forhindrer den høje foragerposition fjedrene i at berøre
jordoverfladen. Materialet forbliver rent, og underlaget
skånes.

Vores HIT rotorvendere arbejder præcist og er samtidig
meget støjsvag. Det skyldes det slørfri drivled. De stort set
vedligeholdelsesfri enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene
optager materialet i en præcis afstand og spreder materialet
perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i
alle positioner, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.
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Det reneste spredebillede
ALPINHIT – liftophængt rotorvender
Let konstruktion og perfekt jordtilpasning har førsteprioritet ved vores ALPINHITrotorvender. Særligt i bjergområder arbejder du effektivt med disse egenskaber.

Arbejdsbredde DIN

Transportbredde

Rotor

Arme pr. rotor

Vægt H

Vægt 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

HIT – liftophængt rotorvender
De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores HIT
liftophængt rotorvendere. Disse maskiner er designet til alle materialetyper og
giver optimal spredekvalitet og perfekt materialeopsamling.

Arbejdsbredde DIN

Transportbredde

Rotor

Arme pr. rotor

Vægt

Rotorvender med fire rotorer
HIT 4.47

4,40 m

2,50 m

4

6

525 kg

HIT 4.54

5,20 m

2,85 m

4

6

550 kg

Rotorvender med seks rotorer
HIT 6.61

5,75 m

2,55 m

6

5

785 kg

HIT 6.69

6,45 m

3,00 m

6

6

855 kg

HIT 6.80

7,45 m

3,00 m

6

6

940 kg

Rotorvender med otte rotorer
HIT 8.81

7,70 m

2,94 m

8

5

1090 kg

HIT 8.91

8,60 m

3,00 m

8

6

1250 kg
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Rotorvender
HIT T – bugserede rotorvendere
De bugserede rotorvendere med fire, seks og otte rotorer tiltaler landmænd, der
arbejder med mindre traktorer på store arealer.
Takket være den bugserede konstruktion kræves ingen løftekraft.

Arbejdsbredde DIN

Transportbredde

Rotor

Arme pr. rotor

Vægt

HIT 4.54 T

5,20 m

2,85 m

4

6

640 kg

HIT 6.80 T

7,45 m

3,0 m

6

6

1040 kg

HIT 8.91 T

8,60 m

3,0 m

8

6

1510 kg

HIT T – bugserede rotorvendere til store arealer
I praksis kræves i stigende grad rotorvendere til store arealer. Samtidig skal
foderkvaliteten være i top. Med den bugserede rotorvender HIT T forener vi hos
PÖTTINGER stor kapacitet med intelligent teknik. Stabilitet, pålidelighed og høj
funktionalitet kombineret med perfekt jordtilpasning og spredekvalitet
kendetegner HIT T-modellerne.

Arbejdsbredde DIN

Transportbredde

Rotor

Arme pr. rotor

Vægt

HIT 8.9 T

8,60 m

2,90 m

8

6

1750 kg

HIT 10.11 T

10,60 m

2,90 m

10

6

2095 kg

HIT 12.14 T

12,70 m

2,90 m

12

6

2375 kg

HIT 16.18 T

17,00 m

2,90 m

16

6

3850 kg

Kundehistorie: Josef Koliba, Tjekkiet
"På vores bedrift benytter vi den bugserede rotorvender HIT
10.11 T med en arbejdsbredde på 11 m. Vi sætter især stor
pris på DYNATECH rotorerne, som behandler materialet
skånsomt, samt de højdeindstillelige fjedre. Vores søn Pavel
har egen bedrift. Han gør også brug af vores HIT 10.11 T og
har i den foregående sæson været over 400 hektar med
rotorvenderen."
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TOP foderkvalitet

Vores letgående PÖTTINGER rotorriver lever op til de krav, landbruget stiller i dag. De er kendetegnet ved en perfekt
jordtilpasning og er samtidig meget manøvredygtige. Ren sammenrivning med lavest muligt tab garanterer den bedste
foderkvalitet.

PÖTTINGER

Skånsom sammenrivning

TOPTECH PLUS – pålidelig med lang levetid

PÖTTINGERs rivefjedre er gennemprøvet over årtier. De
føres over jorden direkte under rivearmen, let bukket foran.
Materialets modstand trykker dem let bagud uden at
afstanden til underlaget ændres. Materialer løftes sikkert og
præcist op. Sammen med MULTITAST-hjulet er de det
ideelle grundlag for en ren og skånsom sammenrivning.

Den kraftig dimensionerede og indstillelige kurvebane er
hjertet i rotorriven, hvor der er mindst mulige belastning af
lejerne. Den store kurvebanediameter sørger for, at
rivefjedrene svinger ergonomisk ud fra skåret. Samtidig
garanterer kurvebanens bløde stigning et meget lille slid.
Takket være den indstillelige kurvebane kan skårformen
tilpasses individuelt til dine driftsforhold.
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Rotorrive

11/13 Jordtilpasning og
tilsmudsning af foderet
i græsensilage
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Grafik: DLG | PÖTTINGER

DLG bekræfter fordelene ved brug af PÖTTINGER MULTITAST-hjul
MULTITAST-hjulet berører jorden før rivefjedrene og reagerer på alle ujævnheder. Desuden øges rotorens støtte betydeligt.
Det øger den rolige kørsel med rotoren og dæmper svingningerne.
DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" bekræfter: PÖTTINGER MULTITASThjulet sikrer en ideel jordtilpasning og rent foder. Til sammenligning har rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul på en
60 m lang teststrækning fem gange så meget jordkontakt. Samtidig slipper rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul
rivelaget tre gange så ofte, hvilket forårsager materialetab. I testen kunne tilførslen af råaske ved rivningen reduceres med
op til 25 % med et MULTITAST-hjul. Ved et årligt udbytte på 9.000 kg tør masse pr. hektar betyder det: 207 kg mindre
råaske i foderet.

FLOWTAST

Enestående hybridtransmission

FLOWTAST er en slæbesko, der i stedet for chassis sørger
for en høj driftsikkerhed under svære jordbundsforhold.
Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i
underlaget. Takket være den store kontaktflade udgør
hverken spor, huller eller furer noget problem. Desuden
opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med
hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold
en væsentligt fordel.

PÖTTINGER har til firerotorsriverne udviklet en enestående
hybridteknik: Hydraulisk rotordrev foran og mekanisk
bagved. Dermed kan begge de forreste udliggerarme
lynhurtigt reguleres i arbejdsbredde. Det sikrer meget
præcist arbejde omkring forhindringer i marken samt til skel.
Udover den hurtige indstilling får du fordel af et mindre slid
og færre vedligeholdelsesomkostninger.

FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 842 C.
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TOP foderkvalitet
TOP – enrotorrive
Vores manøvredygtige enrotorriver egner sig optimalt til mindre arealer med
mange kurver. Men også på stejlt terræn leverer de altid et optimalt resultat.
Til stor kapacitet med mindre traktorer fås enrotorriverne TOP 422 A og TOP 462
A også som bugserede.

Arbejdsbredde

Transportbredde

Rivearme

Rivefjedre pr. arm

Vægt

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 422 A

4,20 m

2,13 m

12

4

820 kg

TOP 462 A

4,60 m

2,48 m

12

4

860 kg

TOP – dobbelt rotorriver med sideskårsplacering
Vores dobbelt rotorriver med sideskårsplacering er din fleksible partner. Du kan
vælge imellem enkelt eller dobbelt skår afhængigt af model.
Og med vores rotorriver TOP 632 A og TOP 692 A får du endnu større
driftsfleksibilitet.

TOP 652

Arbejdsbredde

Transportbredde

Rivearme

Rivefjedre
pr. arm

Udlægning
af skår

Vægt

6,40 m

2,95 m

10 / 12

4

venstre

2000 kg

TOP 662

6,55 – 7,30 m

2,55 / 2,90 m

2 x 12

4

højre

1990 kg

TOP 722

6,80 – 7,60 m

2,61 / 2,90 m

2 x 13

4

højre

2490 kg

TOP 812

7,60 m

2,90 m

2 x 13

4

højre

2810 kg

TOP 632 A

3,40 – 6,30 m

1,90 m

2 x 12

4

venstre

1700 kg

TOP 692 A

3,70 – 6,90 m

2,13 m

2 x 12

4

venstre

1750 kg
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Rotorrive
TOP C – dobbelt rotorriver med centerskårsplacering
Vores TOP centerskårsriver garanterer et løst og luftigt skår. Skåret kan tilpasses
perfekt til den efterfølgende maskine. Rotorriverne er meget manøvredygtige og
nemme at håndtere.

Arbejdsbredde

Transportbredde

Rivearme

Rivefjedre pr. arm

Vægt

TOP 612

5,90 m

2,70 m

2 x 11

4

1010 kg

TOP 612 C

5,90 m

2,55 m

2 x 11

4

1470 kg

TOP 702 C

6,25 – 6,90 m

2,55 / 2,90 m

2 x 11

4

1680 kg

TOP 762 C CLASSIC

6,75 – 7,50 m

2,55 / 2,90 m

2 x 11

4

1800 kg

TOP 762 C

6,75 – 7,50 m

2,55 / 2,90 m

2 x 13

4

1940 kg

TOP 842 C

7,70 – 8,40 m

2,90 m

2 x 13

4

2580 kg

TOP 962 C

8,90 - 9,60 m

2,95 m

2 x 15

4

3130 kg

TOP C – firerotorsrive
Vores to firerotorsriver TOP 1252 C og TOP 1403 C sikrer dig stor kapacitet og
mange gennemtænkte detaljer. Det store fleksibilitet i arbejdsbredden sikrer en
høj fleksibilitet i arbejdet. Et rent arbejde i hele bredden er garanteret takket være
rotorens mange tilpasningsmuligheder i kombination med TOP rivechassiset og
MULTITAST-hjulet.

Arbejdsbredde

Transportbredde

Rivearme

Rivefjedre pr. arm

Vægt

TOP 1252 C

8,00 – 12,50 m

3,00 m

4 x 13

4

6315 kg

TOP 1403 C

8,50 – 14,00 m

3,00 m

4 x 13

4

6450 kg

Kundehistorie: Christian Litzllachner,
Amstetten, Østrig
"Jeg driver et landbrug med malkekøer og opdræt. Mit
familielandbrug består af 40 hektar græs og 50 hektar
landbrugsjord med varierende sædskifte. Jeg er blevet
overbevist om kvaliteten i PÖTTINGER-maskinerne og har
derfor en del redskaber. På min TOP 722 rotorrive sætter
jeg især pris på maskinens pålidelighed. Hos PÖTTINGER
er jeg især glad for den gode kundeservice og hjælpen med
reservedele, som fungerer upåklageligt."
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Verdens førende leverandør af snittervogne

Fleksibilitet, slagkraft og alsidighed kendetegner PÖTTINGERs program af snittervogne. Vi tilbyder et omfattende
produktsortiment, der spænder fra høsnittervogne til store ensilagevogne. 58 modeller til alle – både landmænd og
maskinstationer.

Letgående og god på skråninger

Velegnet til kørsel på skråninger

PÖTTINGER står ved sine rødder. Som virksomheden fra et
bjergrigt område har den alpine teknik traditionelt haft stor
betydning. Revolutionære udviklinger inden for
mekaniseringer ift. skråninger har været milepæle i
PÖTTINGERs historie, den legendariske hørive er det
klassiske eksempel.

n Stor sporvidde, et lavere tyngdepunkt, brede dæk og
aksler med bremser giver sikkerhed på skråningerne.
n Dæk med AS-profil som ekstraudstyr.
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Snittervogn med kurvestyrsindtag

Højeste foderkvalitet
Rent foder er højeste prioritet for sunde dyr. En stor
vandring og aflastning af den pendul ophængt pick-up gør,
at pick-up'en tilpasser sig og skåner jordbunden, også i
ujævnt terræn.

Arbejdsfleksibilitet og komfort
PÖTTINGER har løst problemet med lave staldindkørsler
med en hydraulisk sammenklappelig opbygningsoverdel.

n Pick-up’en styres af et kulissestyr i stål.
n Kulissestyret gør at pick-up'ens fjedre styres præcist til
perfekt opsamling af materialet. Det garanterer den
bedste beskyttelse af marken, mindre opsamling af
smuds og forhindrer unødigt slid på pick-up fjedrene.
n I kombination med et lavt omdrejningstal bliver
materialet ikke ”klemt i stykker”, men aktivt ført ind til
indføringsrotoren.

n En gennemtænkt og komfortabel løsning er den
hydraulisk betjent bagklap.
n Bagklaplåsen (ekstraudstyr) er ideel ved lave
staldgennemkørsler. Med teleskopstivere kan
bagklapsåbningen låses i vognens højde i opklappet
tilstand. Bagklappen svinger kun bagud. Dette muliggør
en ønsket aflæsning på lave steder.
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Verdens førende leverandør af snittervogne
BOSS JUNIOR
Meget lav snittervogn til mindre traktorer. Denne lave snittervogn har 11,5 m3 eller
14,25 m3 DIN volumen og op til 12 knive.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

Effektbehov

BOSSJUNIOR 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
Snittervogn med en høj kapacitet på skråninger. Lav snittervogn med 13,5 m3 /
16,1 m3 eller 18,7 m3 DIN-volumen og et snittersystem med 16 knive.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

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
Uanset om du skal arbejde på skråninger eller i dalområder, passer en
EUROBOSS altid.
Traktorer fra 60 til 110 HK får her en imponerende snitteeffekt.
Fås som høj eller lav snittervogn, snittersystem med 31 knive.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

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 m3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 hk

EUROBOSS 330 D-T / D-H

20,5 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 hk

EUROBOSS 370 T / H

23,9 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 hk
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Snittervogn med kurvestyrsindtag

Økonomi
PÖTTINGERS store snittervogne er i en klasse for sig og er
specielt udviklet til specialister inden for foder. Vi hos
PÖTTINGER ser på den enkelte kundes behov, for
forskellige driftstyper stiller forskellige krav. Specialister
inden for foder kæmper i reglen med store afstande mellem
marker og gårde.

Den lange frontklap sørger sammen med
læsseautomatikken for at vognen fyldes bedst muligt
til udnyttelse af kapaciteten.
Det giver en høj transportkapacitet på op til 48 m³ tørt
materiale

PRIMO
Letgående snittervogn hvis indføringsrotorer skåner materialet. PRIMO fås også
som ensilagevogn med stålkonstruktion. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE er vogne
specielt til hø og halm.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

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 m3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 hk

PRIMO 701 L DRY FORAGE

39 m

3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 hk

PRIMO 801 L DRY FORAGE

48 m3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 hk

T = lav snittervogn, H = høj snittervogn, L = uden aflæsservalser, D = med aflæsservalser

79

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb 79

18.08.21 10:39

Verdens førende leverandør af snittervogne

Høst er det, der skal til – den bedste foderkvalitet skal køres ind. Høj foderkvalitet sparer på det dyre kraftfoder og sikrer et
højere afkast. Det er godt at vide, at man kan spare her. For snittervognen er uden tvivl den fodertransportvogn, der koster
mindst.

Effektivitet og kapacitet
Den styrede pick-up garanterer en maksimal
indføringseffekt. Området fra pick-up-fjedrene til rotoren er
optimeret og tilpasset høje gennemstrømninger. Med hhv.
seks eller syv fjederrækker sørger den pendul ophængte
pick-up for en pålidelig og høj kapacitet, også ved høje
hastigheder og under svære forhold.

Rotorerne er robuste, effektive og individuelt tilpasset alle
snittervognsserier. De står for let, effektbesparende
transport af materialet og perfekt materialeflow fra pickup’en. Dette giver høj kapacitet ved snitning.
Takket være en optimeret rotorform, kombineret med en
stor indføring i vognrummet, opnås den bedst mulige
komprimeringsydelse i alle serier.
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Rotorsnittervogn

Højeste foderkvalitet
Højt ydende 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.

Højeste ensilagekvalitet
For en god gæringsstabilitet i siloen skal foderet være
skåret præcist og rent.
Med snittersystemet gennemskæres materialet præcist.
Derved opnås en optimal struktur for drøvtyggernes vom.
En optimal afstand mellem kniv og rotor sørger for
bevægelighed og beskyttelse af kniven mod
fremmedlegemer.

Det nyudviklede ekstra hjul bag pick-up'en er placeret i
midten. Den midterplacerede anordning gør, at pick-up'en
ikke synker ned i traktorsporet og garanterer dermed en
perfekt tilpasning til jordbunden og rent foder.

Et præcist, ensartet snit er grundlaget for den bedste
ensilagekvalitet. AUTOCUT sikrer en konstant snitkvalitet
over hele arbejdsdagen.
Knivsliberenheden AUTOCUT muliggør en bekvem slibning
af knivene direkte på snittervognen.
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Verdens førende leverandør af snittervogne
FARO / FARO COMBILINE
Med snittervognserien FARO opfylder vi behovet for slagkraftig rotorteknologi med
mellemstort effektbehov. Rotoren er også meget skånsom til hø.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

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

EUROPROFI – snittervogn
I mere end 20 år har EUROPROFI været garant for fleksibilitet, slagkraft og komfort
ved foderhøsten. Vores kunder er begejstrede for det nye koncept, der er endnu
mere effektivt, egnet til flere formål og udstyret med 39 mm kortsnit.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

Effektbehov

EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE

26 / 25 m

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 hk

EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE

29 / 28 m3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 hk

EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE

32 / 31 m3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 hk

TORRO – snittervogn
Den slagkraftige snittervogn TORRO opfylder alle krav til en økonomisk
ensilageproduktion. Kraftig, robust og med høj kapacitet – det kendetegner denne
serie.

Volumen DIN

Knive

Snitlængde

Effektbehov

TORRO 5510 L / D COMBILINE

28 / 27 m3

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 hk

TORRO 6010 L / D COMBILINE

31,5 / 30,5 m

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 hk

TORRO 6510 L / D COMBILINE

35 / 34 m3

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 hk

TORRO 7010 L / D COMBILINE

40 / 38,5 m

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 hk

TORRO 8010 L / D COMBILINE

43 / 42 m3

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 hk

3

3

L = uden aflæsservalser, D = med aflæsservalser
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Rotorsnittervogn
N

JUMBO – snittervogn

YH
ED

En kompromisløs, højtydende snittervogn, effektiv, produktiv, med største
kapacitet og et højt materialeflow.
Snittersystem sikrer den bedste foderkvalitet og en fremragende driftssikkerhed.
Den tilbyder den bedste økonomi, komfort og service.

Volumen DIN

Volumen DIN med
forøgelse af indholdet
til 26,5"

Kniv

Snitlængde

Effektbehov

JUMBO 7380 DB

NYHED

38 m3

40 m3

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

JUMBO 7400

NYHED

40 m

42 m

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

JUMBO 7450 DB

NYHED

45 m3

47,3 m3

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

JUMBO 7470

NYHED

47 m

49,3 m

3

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

JUMBO 7520 DB

NYHED

52 m3

54,6 m3

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

NYHED

54 m

56,6 m

48

34 mm

147 – 368 kW / 200 – 500 hk

JUMBO 7540

3

3

3

3

3

DB = med aflæsservalser
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Til alle arbejdsforhold

Landbruget har brug for pålidelighed. Uanset om solen skinner, eller det regner, om man arbejder med halm, hø eller
ensilage – den pålidelige indsats under alle forhold er en væsentlig egenskab ved PÖTTINGER IMPRESS.

Pålidelighed

Det perfekte flow

Pålideligheden begynder med opsamlingen af materialet.
Pick-up'en på IMPRESS er centerophængt og
pendulerende. Kurvebane i stål styrer fra begge sider
pick-up fjedrene. Det muliggør et mindre omdrejningstal på
pick-up'en. I en kombination med de let efterløbende
pick-up fjedre reagerer systemet mindre aggressivt ved
jordkontakt, og mindre materiale kastes fremad. Dermed
opsamler pick-up'en altid alt materiale rent. Uanset om det
er vådt, kort, tungt eller på skråninger.

IMPRESS' helt nye materialeflow er kendetegnet ved at
have en øget flowgennemstrømning, et mindre effektbehov
og en mere skånsom behandling af materialet. Materialet
ledes den korte vej fra pick-up'en via rotoren til
ballekammeret. Rotoren drejer her opad og løfter materialet
over sig og videre, hvorefter det trækkes hen til de 32 knive.
Det føres tangentielt ind i ballekammeret, hvor det nemt
danner en rundballe. Materialeflowet sikrer sammen med de
fire startervalser en sikker ballerotation under alle forhold.
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Rundballepressere

Maksimal arbejdsfleksibilitet

Snitkvalitet på niveau med en snittervogn

Mange udstyrsvarianter øger driftsmulighederne med
IMPRESS. De variable pressere er som standard udstyret
med en indstilling til bløde kerner i tre zoner. Zoner og
ballestørrelser kan trinløst indstilles fra betjeningsterminalen.
Pressetrykket kan på alle modeller indstilles fra
betjeningsterminalen.
Takket være den korte snittekvalitet og det perfekte flow er
PÖTTINGER IMPRESS: Én for alle!

Snittersystemet kan udstyres med op til 32 knive. Som
standard er knivene opdelt i grupper og kan derfor hurtigt
reagere på forskellige krav. Alle knive er enkeltvis sikret mod
overbelastning. TWINBLADE vendebar knive har to skær.
De kan dermed vendes i stedet for at blive udskiftet. Det
sikres en konstant høj snitkvalitet i løbet af dagen og
reducerer effektbehovet.

Komfort

EASY MOVE knivbjælkesystem

Høj betjeningskomfort reducerer belastningen for
chaufføren. Det bliver muligt at arbejde i længere tid, uden
at man mister glæden ved arbejdet. Meget af udstyret til
PÖTTINGER IMPRESS bidrager hertil. PRO-versionerne har
bl.a. automatikfunktioner, så chaufføren kan fortsætte
kørslen og kun skal stoppe ved et signal. Resten tager
presseren sig af. På lange dage hjælper LED-belysningen
(ekstraudstyr) både driften og sikkerheden. Fugtmåleren
fortæller, om det tørre materiale er klar til opbevaring.

Den udtrækkelige knivbjælke på PÖTTINGER IMPRESS er
helt unik. Denne egenskab er hidtil kun set på snittervogne.
Brugeren står dermed uden for maskinens fareområde og
kan arbejde ergonomisk og opretstående. Blindknive findes
ikke på IMPRESS. Da snittersystemet er ophængt oppefra i
rotoren, holder tyngdekraften det naturligt rent.
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Til alle arbejdsforhold

Højeste foderkvalitet

Wrapfolie til alle

Den styrede pendulophængte pick-up sikrer, at intet bliver
liggende, helt uden at jorden berøres.
Korte snitlængder sikrer en bedre komprimering af
materialet. Ingen snitter kortere end de 36 mm, som
IMPRESS præsterer, og det sågar over hele ballebredden.
Resultatet er en optimal, ensartet komprimering. Det er
grundlaget for en hurtig sænkning af pH-værdien i
ensilagen. Det korte snit sikrer samtidig en bedre
foderstruktur, og gør ballerne nemmere at løsne ved senere
brug.

Binding med folie øger foderkvaliteten. Folie sidder hårdere
end et net. Det forhindrer ballerne i at udvide sig, når de
kommer ud af ballekammeret. Ved binding af ballerne
strækkes folien udover ballekanten, hvilket forhindre at der
dannes "skuldre" eller slippes luft ind. PÖTTINGER tilbyder
som nogle af de første foliebinding til alle pressermodeller.
Uanset om det drejer sig om faste eller variable kammer
pressere (F/V), solo- eller kombinationer med indpakker
(FC/VC)
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Rundballepressere

Fastkammerpressere

Pressere med variabelt ballekammer

Fastkammeret på F-modellen med 18 kædedrevne valser
former regelmæssige, stabile baller. De forreste syv valser
sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold
– også ved halm.
Det pressede materiale komprimeres, indtil den valgte værdi
på betjeningsterminalen er opnået. Presseværdien måles
ved bagklappen. Bindingen sker alt efter indstilling
automatisk eller ved tryk på en knap.

De variable modeller har tre endeløse remme med
hydraulisk justerbar remspænder. De tre endeløse remme
sørger sammen med fire startervalser for en sikker
ballerotation under alle forhold. Ballediameter og
komprimering kan indstilles fra betjeningsterminalen. Kort
snitlængde med 32 knive til alle forhold.
En variabel presser til hele året.

Kombination med presser og indpakker
IMPRESS kombineret presser og indpakker er udstyret med
en effektiv indpakker. Kun med omgående indpakning af
ensilageballerne kan man opnå den bedste foderkvalitet.
Ligesom presserne er også indpakkeren meget fleksibel i
brug. Den kan bearbejde baller fra 1,1 m til 1,5 m. Hø- eller
halmballer kan omlades op til 1,85 m eller aflægges parvist.
Balleoverførslen sker helt pålideligt, også på skråninger.
Tandemchassiset er yderst skånsomt mod overfladen.
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Til alle arbejdsforhold
IMPRESS F
Fastkammeret med 18 kædedrevne valser former regelmæssige, stabile baller.

System

Ballediameter

Kniv/afstand

Effektbehov

IMPRESS 3130 F MASTER

Fastkammer

1,30 - 1,35 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 3130 F PRO

Fastkammer

1,30 - 1,35 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

IMPRESS V

De variable pressere har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret
remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle
arbejdsforhold – også ved kortsnittede høstafgrøder.

IMPRESS 3160 V

System

Ballediameter

Kniv/afstand

Effektbehov

3 endeløse remme

0,8 – 1,55 m

–

59 kW/80 hk

IMPRESS 3160 V MASTER

3 endeløse remme

0,8 – 1,55 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 3160 V PRO

3 endeløse remme

0,8 – 1,55 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

IMPRESS 3190 V

3 endeløse remme

0,9 – 1,85 m

–

59 kW/80 hk

IMPRESS 3190 V MASTER

3 endeløse remme

0,9 – 1,85 m

16/72 mm

59 kW/80 hk

IMPRESS 3190 V PRO

3 endeløse remme

0,9 – 1,85 m

32/36 mm

74 kW/100 hk

IMPRESS PRO kombination af presser og indpakker
Direkte indpakning, aflæsning eller dobbelt balleaflæsning. Ny og effektiv,
tilpasset presserens høje kapacitet. Indstillingscenter på indpakkerens arme til en
ballediameter på 1,10 - 1,50 m.

System

Indpakker med to arme

Hydraulikydelse

Effektbehov

IMPRESS 3130 FC PRO

Fastkammer

36 omdr./min

60 l/min., 180 bar

96 kW/130 hk

IMPRESS 3160 VC PRO

3 endeløse remme

36 omdr./min

60 l/min., 180 bar

96 kW/130 hk

IMPRESS 3190 VC PRO

3 endeløse remme

36 omdr./min

60 l/min., 180 bar

96 kW/150 hk
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Rundballepressere

IMPRESS

IMPRESS MASTER

PÖTTINGER IMPRESS-modellerne uden snittersystem fås
med fast eller variabelt ballekammer.

PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellerne fås med fast
eller variabelt ballekammer.

Føderotor
Uden snittersystem
Omdrejningstal: 540 omdr./min
Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
Standarddæk: 380/55-17

n Snitterotor
n Snittersystem med 16 knive
n Omdrejningstal: 540 omdr./min, 1000 omdr./min som
valgmulighed
n Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
n Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
n Standarddæk: 380/55-17

n
n
n
n
n
n

IMPRESS PRO
På IMPRESS PRO-modellerne er pick-up'ens bredde som
standard 2,30 m.
Snitterotor
Snittersystem med 32 knive (kort snit)
Omdrejningstal: 1000 omdr./min
Pick-up bredde: 2,30 m
Betjeningsterminal som ekstraudstyr: POWER
CONTROL, EXPERT 75 , CCI 1200
n Standarddæk: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

n
n
n
n
n
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Alt under kontrol

Med de smarte betjeningsterminaler fra PÖTTINGER har landmanden alt under kontrol – også på de lange arbejdsdage.
Ved udviklingen af vores betjeningsterminaler har vi haft fokus på maksimal betjeningskomfort, ergonomi og automatisering
af enkelte arbejdsgange. Resultatet er et optimalt afstemt udvalg af betjeningsmuligheder, som kan opfylde ethvert behov
inden for alle områder.

Komfortbetjening uden ISOBUS

SELECT CONTROL

Med CONTROL-terminalerne fra PÖTTINGER får du en
lettere dag i marken. En intuitiv betjening af maskinerne er
sikret ved hjælp af de påtrykte taster og det ergonomiske
design. Det giver en behagelig arbejdsdag – også på de
lange arbejdsdage. Baggrundsbelyste taster og
displaylysindstilling sørger for en sikker betjening også om
natten.

Med den elektroniske forvalgsstyring
SELECT CONTROL kan alle funktioner på redskaberne
indstilles på forhånd og derefter udføres via traktorens
udtag. SELECT CONTROL bruges inden for områderne
slåmaskiner, snittevogne og rundballepressere.
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CONTROL-terminaler

COMPASS CONTROL

DIRECT CONTROL

Betjeningsterminalen COMPASS CONTROL er specielt
udviklet til PÖTTINGER VITASEM og AEROSEM såmaskiner.
Betjeningsterminalen styrer og overvåger funktioner som
rækkeafblænding, kalibreringstest, påfyldningsstand,
hektartæller og hastighed.

Den elektroniske komfortbetjening DIRECT CONTROL er
blevet specielt udviklet til PÖTTINGERs snittevognprogram
uden aflæsservalser. Funktionerne udføres direkte ved at
trykke på en knap, uden forvalg og brug af udtag. Displayet
informerer om snittevognens funktioner og driftstilstand.

N
YH
ED

POWER CONTROL
Mange af de ISOBUS-kompatible maskiner fra PÖTTINGER
kan betjenes med den nye betjeningsterminal POWER
CONTROL. Den vigtigste egenskab er taster, der er påtrykt
direkte maskinfunktioner, hvilket sikrer en intuitiv betjening
for føreren uanset forkundskaber.
Via det 5" store touchdisplay i farver kan man styre
yderligere funktioner og indtaste brugeroplysninger.
Displayet er optimeret til brug dag og nat og giver desuden
overblik over maskinens driftstilstand.
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Alt under kontrol

ISOBUS-terminaler

EXPERT 75

Med ISOBUS sker producentuafhængig standardiseret
kommunikation mellem traktor og påmonteret udstyr via
normeret hardware og software: Det letter din arbejdsdag.
Med garanti.
ISOBUS-terminalerne EXPERT 75 og CCI 1200 muliggør en
professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede
maskiner fra PÖTTINGER og andre producenter.

Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan
betjenes direkte via touchskærmen eller via taster eller
rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med
én hånd. Omgivelseslyssensoren og belysning af
funktionstasterne sørger også om natten for en nem
håndtering.

CCI 1200
12" CCI 1200 ISOBUS-terminalen tilbyder den professionelle landmand en omfattende funktionspakke. Terminalen touchbetjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer
automatisk displaylyset.
n Displayet kan alt efter ønske eller plads i traktorens førerhus orienteres både vandret og lodret. Desuden kan skærmen
deles op: Flere anvendelsesområder kan vises samtidigt og i forskellige størrelser.
n Ved siden af maskinen vises et kamerabillede samtidigt, det er ikke nødvendigt at skifte om.
n Det innovative hjælpesystem gør det muligt for føreren til hver en tid at orientere sig om den aktuelt åbne anvendelse og
dens funktioner og indstillinger.
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Digital landbrugsteknologi

SEED COMPLETE – Precision Farming
Til at optimere driften af dine landbrugsarealer tilbyder PÖTTINGER med SEED COMPLETE et værktøj til succes. På en pc
hjemme på bedriften kan du her inden såning udarbejde applikationskort, så såmængden automatisk afstemmes nøjagtigt
efter de enkelte markarealers jordbetingelser. Dataene kan afstemmes over længere perioder på bedriftens pc med henblik
på senere gennemgang.
n
n
n
n

Forbedrer udbytte og økonomi.
Komfort – aflastning af føreren.
Besparelse på driftsmidler op til 5 % eller € 45 per ha W-hvede.
Tidsbesparende – højere kapacitet.

Mit agrirouter
Maschinenhersteller

App Anbieter

Landwirt

Lohnunternehmer

Betriebsmittelhersteller

Händler

Lebensmittelindustrie

Berater

Externe Datenaustausch-Plattformen

Externe Dienstleister

Producentuafhængig dataudveksling:
agrirouter

Intelligent netværk:
NEXT Machine Management

Den webbaserede dataudvekslingsplatform "agrirouter",
som PÖTTINGER har været en del af udviklingen af, gør det
muligt at udveksle data på tværs af producenter mellem
maskiner og landbrugssoftware. Via en gratis konto kan
man sende data som f.eks. ordrer fra landbrugskartoteket
direkte til traktorens terminal. Omvendt kan man også
sende maskinens data direkte til bedriftens pc. agrirouter
gemmer ingen data - du har fuld styring.

NEXT Machine Management er en del af Farm Management
Systemet NEXT Farming og forbinder på intelligent vis
blandede flåder. Du har mulighed for at udnytte og
bearbejde maskindata på tværs af producenter til
dokumentation. Takket være en smart planlægning opnår
du et mere effektivt arbejde og optimal arbejdsfleksibilitet
på dine maskiner. I forbindelse med agrirouter overfører du
trådløst dine data fra maskinen til din NEXT Machine
Management.
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Alt under kontrol
CONTROL-terminaler uden ISOBUS

SELECT
CONTROL

COMPASS
CONTROL
–

–

–

–

–

NOVACAT A9

–

–

NOVACAT A10

–

–

Slåmaskiner
NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR

DIRECT
CONTROL

POWER
CONTROL

–

Rotorrive
TOP 1252 C

–

–

–

TOP 1403 C

–

–

–

Snittervogn
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

–

–

–

–

–

–

–

Rundballepresning
IMPRESS MASTER
IMPRESS PRO

–

–

Såteknik
VITASEM CLASSIC / VITASEM

–

–

VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD

–

–

TERRASEM R / TERRASEM C

–

–

–

–

ISOBUS-terminaler
EXPERT 75

CCI 1200

Slåmaskiner
NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR
NOVACAT A10
Rotorrive
TOP 1252 C
TOP 1403 C
Snittervogn
FARO L / EUROPROFI L
FARO D / EUROPROFI D
TORRO L / D
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D
Rundballepresning
IMPRESS PRO
Discharver
TERRADISC 8001 / 10001 T

–

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

= ekstraudstyr, – fås ikke
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MyPÖTTINGER

MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

NYHED FRA 14.11.2021

Nyd godt af de mange fordele

Info til produktsortimentet

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder
værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER maskiner.

Med MyPÖTTINGER får du adgang til alle maskiner
fra byggeår 1997 og alle maskinspecifikke oplysninger.
Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller
tablet eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com
hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret.

Få individuelle informationer og nyttige tips om dine
PÖTTINGER maskiner i ”Min maskinpark“. Eller få
information om PÖTTINGER’s produktsortiment.

Min maskinpark

Så får du straks en mængde informationer om din maskine,
som fx: betjeningsvejledninger, informationer om udstyr,
brochurer, billeder og videoer.

Tilføj dine PÖTTINGER maskiner til Maskinparken og giv
dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer
som: nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger,
reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske
detaljer og bilag.
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Sliddelelinjer

Sats på det originale

Dine fordele

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

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.
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.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af
materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og
sliddel er optimalt tilpasset din maskine. Fordi forskellige
jord- 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 behov. Originaldele betaler
sig, for knowhow kan ikke kopieres.
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PÖTTINGER originale dele

Klassikeren

Holder, hvad den lover

Den bedste indsats

CLASSIC er navnet på vores klassiske
sliddeleserie. Vi sætter dermed
standarden for originaldele, hvad
angår kvalitet, pris, ydelse 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.

n Til normale jordforhold.
n Til gennemsnitlige krav.

DURASTAR-dele egner sig især godt
til alle de arbejdssituationer, hvor dine
maskiner udsættes for større
udfordringer. For DURASTAR-dele
holder, hvad de lover.
n Til jordforhold med slid over
gennemsnittet.
n Når der stilles høje krav til
arbejdsredskaber, der bruges til
flere maskiner eller ved en fælles
maskinpark.

Fremragende ydelse kombineret med
den højest mulige
modstandsdygtighed kendetegner
DURASTAR PLUS-delene fra
PÖTTINGER. Uanset om det drejer sig
om stordrift, maskinstationer eller drift
under ekstreme slidforhold –
DURASTAR PLUS-serien klarer alle
udfordringer.
n Til jordforhold med ekstreme
slidbetingelser.
n Til de højeste krav i arbejdet ved
stordrift og maskinstationer.
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Globalt servicenetværk

Service & reservedele
Maskiner fra PÖTTINGER er karakteriseret ved lang levetid,
pålidelighed og sikker anvendelse. Og skulle der alligevel
opstå tekniske problemer, står vores servicepartner på
stedet klar til at hjælpe dig. PÖTTINGER-kundeservice
svarer på tekniske spørgsmål. PÖTTINGERs
serviceteknikere er altid på vej til dig, over hele verden.

Globalt servicenetværk –
vi er der, hvor du er
Vores forhandlere står klar til at hjælpe dig som
servicepartner på stedet. I 70 lande over hele verden kan vi
derfor garantere dig den bedste service. Med vores
servicepartnere har du altid en kompetent og pålidelig
partner ved din side. Via løbende uddannelse hos os er
vores forhandlere eksperter i håndteringen af PÖTTINGERmaskiner og udgør grundlaget for din succes.

Den hurtige vej til den rigtige reservedel
Du har en maskine fra PÖTTINGER, og skal bruge de rigtige
reserve- og sliddele? Ikke noget problem: Tag
maskinnummeret med til din forhandler. Ved hjælp af
PÖTTINGERs reservedelskatalog "PÖTDOC" og
maskinnummeret kan forhandleren straks finde de dele,
som blev anvendt på din maskine, da den blev bygget.
Dermed er du også sikker på, at det er den rigtige
reservedel, der bestilles. Dette er med til endnu engang at
understrege den store vægt,
som vi lægger på servicekvalitet hos PÖTTINGER.

PÖTTINGER reservedelslogistik
Vores internationale reservedelslogistikcenter i Taufkirchen
(Østrig) har været i gang siden marts 2017.
n 6.200 m² lager.
n Mere end 50.000 varer.
n Dagligt op til 800 leveringer.
n Automatiseret smådelslager.

98

003.00.0821_Poettinger_Programm_Buch.indb 98

18.08.21 10:41

Kvalitetssikring

Teknologi- og Innovationscentrum
(TIZ)
Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ) er kernen i
PÖTTINGER-koncernen, hvad angår kvalitetssikring. Her
testes maskinerne for deres kvalitet og præstation under
realistiske arbejdsforhold. Forskning, udvikling og realisering
går hånd i hånd.
Testcentret er et af de mest moderne i verden indenfor
landbrugsteknologi og har et fremragende renommé.
Mange internationale producenter lader derfor deres
produkters funktionsdygtighed teste her, herunder mange
kendte bilfabrikanter.

Til centrets testanlæg hører bl.a. en teststation til simulering
af landevejstransport, et komponenttestareal til test af
enkeltkomponenter, et klimakammer, kontrolsted til drev
samt muligheder for test af elektronik.
Udover alle disse tests gennemføres der også udførlige
tests i marken. Den ekstra indsigt fra resultaterne af
testteknikken resulterer i et optimalt resultat for kunden:
PÖTTINGER er med sin kompetence førende på markedet
for procesorienterede løsninger i mange centrale
landbrugssammenhænge. ”Vi gør arbejdet lettere for vores
kunder.”

Testene sparer tid og omkostninger: Op til 75 procent i
forhold til test i marken. Indenfor korte tidsrum kan
maskinernes levetid gennemprøves. Det garanterer en
optimal driftssikkerhed i praksis. Hos PÖTTINGER bygger vi
mindst to prototyper af hver ny model. Den ene kommer til
test i TIZ, og den anden testes i marken.
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Mere succes med PÖTTINGER
Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din
pålidelige partner
Specialist i jordbrug og græs
Fremtidsorienterede innovationer for fremragende
arbejdsresultater
Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet
n En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere
udbyttet yderligere. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig.
n Et rent, smagfuldt grundfoder er hele fundamentet i
mælkeproduktionen. Fra skårlægning til høst hjælper vi
dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
n Du kan stole på PÖTTINGER. Mere succes med
PÖTTINGER!

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

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

PÖTTINGER programmet DA 0821

0_Einband_Magazin_DE__U1-U4__2022.indd 1

24.08.21 10:50

