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Každé dva roky je nemecký 
Hannover miestom, 
kde predstavujú všetci 
významní svetoví výrobcovia 
poľnohospodárskej techniky svoje 
novinky. Veľký záujem návštevníkov 
zaznamenali v stánku strojov 
s logom zeleného štvorlístka
– Pöttinger.

Odborná komisia ocenila tiež 4 inovácie, za 
ktoré získal Pöttinger strieborné medaily. Sen-
sosafe – žacie stroje je vôbec prvýkrát na svete 
možné vybaviť senzorom, ktorý v tráve roz-
pozná zver. Infračervený senzor, zabudovaný 
do stroja, rozozná ležiace zviera v tráve. Je to 
výrazná pomoc pre obsluhu, ktorá v rýchlosti 
práce vie len ťažko dostatočne zareagovať. Ak 
senzor zaznamená zviera v poraste, hydraulika 
automaticky veľmi rýchlo zdvihne stroj.
Agrirouter – je to výsledok spoločného vývoja 

niekoľkých výrobcov poľnohospodárskych stro-
jov. Bola predstavená platforma pre výmenu 
dát, ktorá rieši základný problém digitalizá-
cie poľnohospodárstva. Nový nástroj umožní 
poľnohospodárom výmenu dát medzi strojmi 
a softvérom rôznych strojov.
Pötpro Guide – ide o spoločný vývoj s výrob-
com Fliegl Agrartechnik. Základom je inovo-
vaný Fliegl Counter SX Beacon, ktorý rozširuje 
doterajšiu Beacon technológiu o zrýchľujúci 
senzor, GPS, Sigfox a pamäť a na základe tejto 

kombinácie je schopný vytvárať dáta v najrôz-
nejších procesoch.    
Kamerové zabezpečenie sejby – ide o ďalší spo-
ločný projekt, tentoraz s firmami New Holland 
a Josephinum Reseach. Príprava pôdy pre sej-
bu s podporou kamery umožňuje konštantný 
a kvalitný výsev.
Niekoľko ďalších noviniek už na nasledujúcich 
fotkách. Bližšie si niektoré inovácie Pöttinger 
predstavíme v ďalších vydaniach.           
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Revolúciu stále predstavuje jednoduchý, ale vý-
nimočný diskový žací stroj NOVACAT 352 CF, ktorý 
je vybavený závitovkou pre plynulé odkladanie 
pokoseného materiálu na riadok.

Pöttinger s inováciami
na výstave Agritechnica v Hannoveri

Zaujímavou novinkou je polonesený diskový pod-
mietač Terradisc 10001 T s pracovným záberom 
10 m, ktorý je vyrábaný vo výrobnom závode vo 
Vodňanoch.

Sejací stroj Aerosem 3002 ADD je možné využiť 
na sejbu hustosiatych plodín, a rovnako aj na 
presný výsev, pri ktorom je najnovšie možné siať 
tiež medziplodiny.

Terradisc Multiline s priemerom diskov 580 mm 
a novým pneumatikovým valcom, ktorý slúži aj 
na prepravu. K stroju je možné pripojiť mecha-
nické a pneumatické nadstavbové sejacie stroje.

Pri sejacích strojoch Terrasem sú novinkou Wave 
disky. Tieto „vejárovité“ disky pripravujú osivo-
vé lôžko v šírke 5 cm. Užívateľ ich ocení najmä 
v suchých podmienkach, keďže táto technológia 
výrazne šetrí pôdnu vlahu.

Torro 8010 Combiline je najnovším prírastkom 
v sortimente senážnych vozov.

Pöttinger predstavil v Hannoveri taktiež lis s va-
riabilnou lisovacou komorou Impress, ktorý je 
spojený s baličkou. Stroj je nenáročný na údržbu. 
Plynulému chodu napomáha tok hmoty ponad 
rotor, čím sa odlišuje od ostatných značiek.


