
NOVINKY PRO SEZÓNU 2018

NOVACAT A10 ED/RCB COLLECTOR
Žací kombinace NOVACAT A10 byla rozšířena o model s COLLECTORem. Vyvinuté pro nejvyšší 
hospodárnost, bezpečnost a dlouhou životnost.  

Na veletrhu Agritechnica v Hannoveru budeme prezentovat 
mnoho novinek pro rok 2018. Ve všech oblastech jsou inovace 
silně zastoupené. 

Přehled o všech novinkách můžete získat v PÖTTINGER Magazinu 
2018, který je k dispozici ve firmě u recepce, nebo na internetových 
stránkách www.poettinger.at

TOP 652
Nový, cenově dostupný stroj má pracovní šířku 6,4 m a přináší plný výkon 60 PS, je velmi dobře 
ovladatelný a všestranně použitelný.  

NOVACAT A9 ED/RCB
Nejnovější žací stroj má v kombinaci 8,92 nebo 9,18 m pracovní šířky a má mnoho technických 
novinek. Nový náhon Y DRIVE a hydraulické zabezpečení NONSTOP LIFT jsou jedinečné.

HIT 8.9 T
Nový HIT je kompaktní, hospodárný a efektivní, má pracovní šířku 8,86 m a nechá se nasadit i pro 
nižší výkony od 60PS. Srdcem tohoto stroje je inovovaná jednotka DYNATECH.

IMPRESS KOMBINACE
Kombinace lisu a obalování je dostupná jako model IMPRESS 125 FC PRO a IMPRESS 155 VC PRO.    

TORRO 7010 COMBILINE, TORRO 8010 COMBILINE
Pomocí nového náhonu o výkonu 160 kW je možné vyložení nákladu v rekordně krátkém čase.
Kromě toho byl zesílen základní rám na úroveň JUMBO a celková výška je o + 80 mm vyšší. 
 
  

EXPERT 75 Terminal
Nový terminál EXPERT 75 – ISOBUS přesvědčí jednoduchou možností obsluhy a vysokým 
komfortem. Je koncipován k ovládání jednou rukou, nechá se dobře držet, obslužná tlačítka jsou 
ve dvou řadách na pravé straně.

KAMEROVĚ ZABEZPEČENÉ SETÍ 
Společný projekt s firmami New Holland a Josephinum Reseach. Příprava půdy pro setí s 
podporou kamery umožňuje konstantní, kvalitní osev.

SERVO 45 M
Nová řada pluhu SERVO 45M byla vyvinuta pro výkonnostní třídu 140 – 240 PS. Modul TRACTION 
CONTROL umožňuje u stroje přenos tíhy z pluhu na traktor   

SENSOSAFE
Jako první na světě mají naše sekačky SENSOSAFE – senzor, který v trávě rozpozná srnu. 
Infračervený senzor, zabudovaný do sekačky rozpozná ležící srny, které farmář nevidí. Pokud 
senzor zaznamená zvíře, vyšle signál a hydraulika sekačky se automaticky bleskově zvedne.

Kromě toho získaly 4 naše 
inovace ocenění Stříbrná 
medaile.  

PÖTPRO Guide
Jedná se o společný vývoj s firmou Fliegl Agrartechnik. Základem POTPRO GUIDE je inovovaný 
Fliegl Counter SX Beacon, který rozšiřuje dosavadní Beacon technologii o zrychlující senzor, GPS, 
Sigfox a paměť a na základě této kombinace je schopen vytvářet data v nejrůznějších procesech.  

AGRIROUTER 
Jedná se o společný vývoj několika výrobců zemědělských strojů. DKE-Data GmbH představila 
platformu pro výměnu dat, která řeší základní problém digitalizace zemědělství. Nový nástroj 
umožní zemědělcům výměnu dat mezi stroji a zemědělským softwarem různých výrobců.  
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