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navštívili sme

Najväčšiu výstavu 

poľnohospodárskej techniky na 

svete - Agritechnica, ktorá sa 

koná každé dva roky v nemeckom 

meste Hannover, navštívili aj 

tento rok viacerí zo Slovenska. 

Na tradičnom mieste v hale číslo 

27 určite nemohol ujsť pozornosti 

stánok Pöttinger. Opäť na väčšej 

ploche ako naposledy, predstavil 

tento rakúsky výrobca niekoľko 

zaujímavých noviniek.

Inováciou prešiel napríklad modelový rad samo-
zberacích vozov Jumbo. Už na prvý pohľad za-
ujme novým faceliftom, pričom viacero nového 
môžeme nájsť aj pri detailnejšom pohľade na 
stroj. Sedem radový zberač je teraz odľahčený, 
inovovaná je taktiež automatická brúska nožov 
Autocut a podlahový dopravník je znížený.
V Hannoveri ukázal Pöttinger tiež kombinovaný 
lis s baličkou. Na vystavenom lise 185 VC PRO 
môže užívateľ nastaviť veľkosť okrúhleho ba-
líka od priemeru 0,6 do 1,8 metra. Označenie 
PRO znamená profi výbavu, ktorej súčasťou je 
aj automatické mazanie reťazí, automatické za-
stavenie a vypnutie zberača po zlisovaní balíka, 
následné zaviazanie a posunutie na baličku.
Niekoľko vylepšení sme zaznamenali tiež pri 
populárnom rade žacích líšt Novadisc. Bez 

zmeny zostalo osvedčené stranové uchytenie, 
novým je facelift a systém nastavovania odľah-
čenia, kde už nie je potrebné žiadne náradie. 
Pöttinger ponúka na svoje žacie lišty (čelné aj 
bočné) pokrokový systém Sensosafe. Ide o sen-
zor, ktorý na základe infražiarenia dokáže iden-
tifikovať zviera v poraste, následne automatic-
ky zdvihnúť lištu a plynulo zastaviť traktor.
Rovnako inovovaná bola veľmi známa čelná ža-
cia lišta α-motion. Predný kryt je teraz možné 
jednoducho sklopiť a zasunúť, čím má obsluha 
ľahký a rýchly prístup napríklad pri výmene noží-

kov, čistení alebo údržbe. Mimochodom, paten-
tovaný systém zavesenia a kopírovania α-mo-
tion získal nedávno ocenenie stroj roka 2020.
Rozsiahle investície do vývoja sa prejavujú tak-
tiež v segmente strojov na spracovanie pôdy 
a sejbu. Diskový podmietač Terradisc 10001 T 
a 8001 T je možné vybaviť už aj predným urov-
návacím smykom, plne automaticky nastaviteľ-
ným z kabíny traktora, podobne ako iné funkcie.
Univerzálny sejací stroj Terrasem bude už v po-
nuke s niekoľkými zmenami. V prednej časti 
pribudli vodiace kolesá, zabezpečujúce ešte 
lepšie kopírovanie aj pri väčších záberoch. Pri-
budla tiež nová plniaca závitovka. Výraznou 
inováciou sú aplikačné jednodiskové pätky na 
hnojivo, s prítlakom až 150 kg na každú jednu. 
Osivo je dávkované pomocou rozdeľovača IDS 
(inteligentný distribučný systém), s možnosťa-
mi nastavovania medziriadkovej vzdialenosti, 
šírky koľajových riadkov podľa kolies postreko-
vača a pod.
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Samozberací senážny voz Jumbo 7220 Combiline.

V posledných rokoch najpredávanejšia čelná žacia 
lišta α-motion získala niekoľko praktických vylepšení.

Lis na okrúhle balíky 185 VC PRO kombinovaný 
s baličkou.

Diskový podmietač Terradisc 10001T.

Sejací stroj Terrasem C6 Fertilizer s inovovaným 
rozdeľovačom osiva IDS.

Systémom Sensosafe je možné vybaviť čelné aj 
bočné žacie lišty, vrátane kombinácií.

Bočná žacia lišta Novadisc 352 s pracovným zá-
berom 3,46 metra.


