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De heer Armand Collignon uit het Waalse 
Aviscourt, een deelgemeente van Sainte-Ode, 
is al sinds 1997 een tevreden gebruiker van 
een Pöttinger Top 800 twee-elements hark met 
zijafleg voorzien van het Multitast-systeem.
De heer Collignon, die samen met zijn zonen 
Xavier en Gilbert een bedrijf met melkkoeien 
en vleesvee uitbaat, herinnert zich nog dat 
collega’s destijds sceptisch waren over zijn 
aankoop. “Ze vonden de hark veel te groot 

voor de relatief kleine percelen in onze regio, 
maar na de eerste snede was hun terug-
houdendheid omgeslagen in enthousiasme. 
Ondanks de voor die tijd grote machineaf-
metingen, vooral de twee harkelementen 
met 12 armen naast elkaar vergrootten dit 
idee, overtuigde de hark onmiddellijk. Niet 
alleen de capaciteit, maar het schoon harken 
zonder grondverontreiniging maakte indruk 
op mijn collega’s”, verklaart hij. 

Na 20 jaar is Collignon nog heel tevreden 
over zijn dubbele hark met een werkbreed-
te die hydraulisch regelbaar is van 6,70 
voor een enkel zwad links en 7,60 m voor 
zwaden in het midden en links. Dit laatste 
is vooral interessant wanneer hooi moet 
worden geperst.  
Op de gewone onderhoudskosten na, zoals 
enkele nieuwe banden van het tandemon-
derstel en één lager, zijn de onderhoudskos-
ten bijna minimaal. “In die twee decennia 
heb ik slechts 4 tanden moeten vervangen 
en dit dankzij de 2  tastwielen, die duidelijk 
de tanden en de rotor ontlasten in ongelijk 
terrein. De machine is ook eenvoudig en snel 
af te stellen, waardoor ik de Top 800 ook 
graag gebruik voor het bijeen harken van 
strozwaden”, zo besluit Armand Collignon.

Dat het Multitast-systeem na twee decennia 
nog altijd actueel is, bewijst deze foto van 
de voorbije Sima. Het neuswiel zorgt voor 
een reductie van het asgehalte van het 
ruwvoer met 25 % of omgerekend goed voor 
207 kg grond of stukjes zode per ha. Dit 
blijkt uit de Focus-test 11/13 van de DLG.

Voorstelling van de Pöttinger Top-hark met Multitast-systeem 
tijdens de Mecanic Show van juli 1997 te Libramont. 

Herman Michiels Landbouwwerken Booischot (Antwerpen)
“Pöttinger Top 1252 ideale hark om piekmomenten op te vangen” 
Het bedrijf van Herman Michiels is in loon-
werkerskringen geen onbekende. In 2009 
won hij de Agrafiek-award voor loonwerk. 
Het loonbedrijf van Herman Michiels biedt 
een brede waaier van diensten aan, gaande 
van grondbewerking, graan- en maïsoogst, 
graslandvernieuwing, ruwvoederwinning tot 
fouragehandel. 
Het uitgebreide machinepark bestaat onder 
andere uit twee Pöttinger Top-harken met 
middenafleg met maximale werkbreedtes 
tot respectievelijk 7 en 12,5 meter, beide 
machines zijn uitgerust met het Multitast-
systeem. Het paradepaardje van Herman is 
de Pöttinger Top 1252 C S-line  vierelements 
zwadhark met middenafleg.
“Ondanks de grote werkbreedte van maxi-
maal 12,5 m is de hark prima inzetbaar in 
gerende percelen. De buitenste elementen zijn 
traploos hydraulisch in- en uitschuifbaar en 
alle elementen zijn apart te bedienen, waar-
door je in de bochten niet hoeft te stoppen. De 

zwadbreedte kan elektro-hydraulisch worden 
ingesteld, voor een veldhakselaar breder, voor 
een opraapwagen smaller”, vertelt Herman. 
Herman Michiels is zeer  tevreden met het 
concept van de Top 1252, hij vindt het 
bovendien een echte rendementsmachine, 
die gemakkelijk 10 ha per uur aankan ook 
op relatief kleine, hoekige percelen.  Door 
het Multitast-systeem wordt er ook bij een 
hoge rijsnelheid zuiver harkwerk verricht dat 
een regelmatig, luchtig en gelijk gevuld zwad 
oplevert, waardoor veldhakselaars of opraap-
wagens een hoge capaciteit kunnen halen. 
“Deze vierelementshark is de ideale machine 
om piekmomenten op te vangen, wanneer 
er op het scherp van de snede moet worden 
gewerkt. Want dat is de dag van vandaag de 
kunst van loonwerk, als je dit kan, dan ben 
je mee. Door het hoge rendement kunnen 
wij bovendien scherpere prijzen hanteren, 
waardoor het klantenbestand voor deze hark 
jaarlijks toeneemt”, aldus Herman Michiels.

Collignon, Aviscourt (Luxemburg) 
“Ondanks de voor die tijd grote machine-
afmetingen overtuigde de hark onmiddellijk”


