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Hagyományokkal rendelkező és fejlődő vállalat

PÖTTINGER Grieskirchen (ΑT)

Sikeresen a PÖTTINGER-rel
Ez a vezérelv jelenti vevőink számára a márkaérték ígéretét. Gépeink és szolgáltatásaink kiemelkedő munkaeredményeivel
biztosítjuk, hogy Ön vevőnkként sikeres legyen. Célunk az Ön munkájának megkönnyítése és a fenntartható gazdálkodás
lehetővé tétele.
Hosszú hagyományokkal rendelkező családi vállalkozásként nagyon sok nemzetközi tapasztalatra tettünk szert. Így nagyon
széles körű ajánlatot tudunk kínálni, hogy a legjobban megfelelhessünk a különböző élet- és munkafeltételek
sokszínűségének. Termékpalettánk éppolyan sokszínű, mint ügyfeleink igényei:
A „legjobb talaj” teljesítési igénye alapján intelligens talajművelő és vetéstechnikai rendszereket és gépeket fejlesztettünk ki.
A gazdasági siker szorosan összefügg a „legjobb takarmánnyal”. Ehhez értékes segítséget nyújtanak a tökéletesen
egymáshoz illesztett legelőbetakarító gépek.
A talajra, a vetésre és a legelőre vonatkozó PÖTTINGER PROGRAMMAL az Ön igényeit is tökéletesen lefedjük.

Jörg Lechner
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Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr

PÖTTINGER

PÖTTINGER Vodňany (CZ)

PÖTTINGER Bernburg (DE)

A cégtörténet mérföldkövei
1871

Franz Pöttinger cégalapítása Grieskirchenben (AT) - legelőtechnika.

1941

A termelési kapacitás kibővítése a grieskircheni vasöntöde megvásárlásával.

1960

Az új gyár felépítése Grieskirchenben (AT), a mai cégközpontban.

1975

Belépés a talajművelésbe a Bayerische Pflugfabrik (Bajor Ekegyár) átvételével Landsberg am Lech-ben (DE).

2001

A bernburgi (DE) Vetéstechnikai Gyár (Sätechnikwerk) megvétele.

2007

Talajművelési kompetenciaközpontként működő gyár építése Vodnany-ban (CZ).

2017

Megkezdi működését a pótalkatrész logisztikai központ Taufkirchen an der Trattnach-ban (AT).

2018

Az új szerelő- és logisztikai csarnokok megnyitása Grieskirchenben (AT).
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Legjobb talaj

A talaj a mezőgazdaság és az erdészet alapja és a világ legfontosabb, csak feltételesen megújuló erőforrásai közé tartozik.
A talaj életünk alapja, mivel az élelmiszerek és takarmányok alapját képezi. Az egészséges talaj a hozamoptimalizálás
előfeltétele.

Ekék –
tökéletes bedolgozás

Kultivátor–
a talaj szellőztetése

Tárcsás boronák –
a talaj életre keltése

Ekével megmunkálva tisztább,
maradványoktól mentes szántófelület
érhető el. A fordulási művelet
következtében egyidejűleg
bedolgozásra kerül a trágya, a
tarlómaradványok és a növényzet. A
szántóföld feltörése fontos
hozzájárulás a gyomnövényszabályozáshoz, a károkozók és a
betegségek leküzdéséhez.

A tarlómaradvány felszínközeli
bekeverése növeli a
talajtermékenységet és véd az
eróziótól. A kultivátor megszakítja a
kapilláris hatást és a nedvesség
megmarad. A SYNKRO kultivátor
két- vagy háromgerendelyes kivitelben
kapható. A sokféle utánfutó-henger
ideális csírázási körülményeket teremt
a gyomnövénymagok és az elhullott
gabona számára.

A TERRADISC rövidtárcsás boronát
tarlóhántásra és általános magágyelőkészítésre fejlesztettük ki. A kis
méret, valamint a meredek tárcsaállás
gondoskodik a biztos behúzásról és a
tarlómaradványok jó átforgatásáról.
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PÖTTINGER Talajművelés és vetéstechnika

Forgóboronák –
a talaj előkészítése

Mechanikus vetőgép –
egyenletes vetőmaglerakás

Mulcsvetőgépek – tökéletes
vetés

A kiváló porhanyítás, a jó átforgatás és
egyengetés a sikeres vetés alapja. A
forgóborona és a vetőgép
kombinációja tökéletes vetésre
alkalmas, hatékony és gazdaságos
fogatot eredményez. A PÖTTINGER
minden talajhoz és minden
üzemnagysághoz méretre szabott
megoldásokat kínál.

Vetőgépeink maximális
alkalmazhatósága, üzembiztonsága és
teljesítőképessége meggyőző.
Mechanikus vetőgépeink
márkajellemzői közé tartoznak az
egyedülálló adagolórendszerek, az
egyenletes vetőmagterítés és a
kényelmes kezelés.

TERRASEM mulcsvetési elvünk
egyetlen gépben egyesíti a
talajművelés, visszatömörítés és vetés
munkafolyamatait. A hatékony
rövidtárcsás borona vagy a választható
Low disturbance WAVE DISC (csekély
beavatkozású hullámos tárcsa), az
egyedülálló abroncsos tömörítő
valamint a tökéletes vetőcsoroszlya
optimális munkaeredményt biztosít.

Rövid kombinátorok –
finommorzsalékos magágy
A FOX rövid kombinátorok
rezgőkapákkal, a FOX D rövid
kombinátorok pedig tárcsákkal
kaphatók. Rövid kombinátoraink egy
könnyen vontatható és üzemanyagtakarékos magágy-előkészítőt
eredményeznek. PÖTTINGER
vetőgéppel kombinálva kedvező
költségű vető gépegyüttes alakítható
ki.

Pneumatikus vetőgép –
pontos munkavégzés
Pneumatikus gabona- és kukoricavetőgép generációnk (egyedi
magelhelyezés). Az AEROSEM
vetőgép egyedülálló kialakítása
egyesíti a gabona és kukorica vetését.
A pontos működésű, egyetemes
adagolás és a tökéletes
csoroszlyarendszerek biztosítják a
vetőmagok megfelelő földbe
helyezését.
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Tökéletes bedolgozás

A PÖTTINGER ekék robusztus és intelligens kialakítása a legnagyobb vázterhelés területén optimális erőmegosztást és
stabilitást biztosít. A PÖTTINGER egyedülálló beállító központja minden talajfajtához és alkalmazási körülményhez egyszerű
és optimális beállítást tesz lehetővé.

NONSTOP kőbiztosítás

A beállítás egyszerű

n Nem húzza ki vagy lazítja fel a nagy köveket. Ez pedig
kíméli az egész ekét.
n Aktiváláskor a nyomás folyamatosan csökken – a
biztonságos behúzás érdekében, nehéz, száraz
talajokon.
n A kioldási nyomaték a függesztő szerkezeten lévő
nyomásmérőről gyorsan és egyszerűen leolvasható és
beállítható.

A SERVOMATIC beállító technikával az ekét a traktorra és a
talajviszonyokhoz gyorsan és egyszerűen illesztheti.
n Egyszerű és átgondolt ekebeállítás.
n Időtakarékos és rugalmas felfüggesztés a modern
geometriájú traktorokra.
n A munka tökéletes eredményéért.
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Ekék

Így takarít meg üzemanyagot
A TRACTION CONTROL a SERVO 45 M / 45 S és 6.50 esetén opcionálisan lehetővé teszi a traktor hátsó tengelyének
célzott terhelését. A húzóerő és a hátsó tengelyen lévő terhelés tökéletes alkalmazkodás révén a csúszás csökkenthető.
Ezzel lehetségessé válik a traktor terhelés alatti optimális használata. Ezzel hektáronként akár 2 l üzemanyag spórolható, és
a talajt is védi.

Vizsgálat a TRACTION CONTROL üzemanyag-fogyasztásra és a traktor csúszási viselkedésére gyakorolt hatásáról
Teljesítmény- és fogyasztási adatok közepesen kemény talajon, munkaszélesség 2,60 m, munkamélység 25 cm
Menetstratégia

TRACTION CONTROL nélkül

TRACTION CONTROL-lal

Hatékonyság

Teljesítmény

1,94 ha/óra

2,07 ha/óra

+ 0,13 ha/óra

Dízelfogyasztás

20,5 l/ha

18,4 l/ha

- 2,1 l/ha

Dízelfogyasztás

39,7 l/óra

38,0 l/óra

- 1,7 l/óra

Csúszás

4,8%

3,3%

- 1,5%

Markus Schüller, Gerhard Moitzi, Bécsi Agrártudományi Egyetem Agrármérnöki Intézete
Helmut Wagentristl, Bécsi Agrártudományi Egyetem groß enzersdorfi kísérleti gazdasága
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Tökéletes bedolgozás

1330

mm

/ 2 20

0 mm

Hosszú élettartam

Minden alkalmazási körülményhez

n Rendkívül szilárd vázcső a legnagyobb hajlítási
igénybevétel terén.
n A belső merevíítő akár 25%-kal növeli a hajlítási
ellenállást.
n Az átmenő főváz-merevítő a legjobb erőelosztást és
stabilitást biztosítja.

n Léctestek edzett finomszemcsés bóracélból.
n Cserélhető kopóél.
n Műanyag eketest csekély mértékű önstabilizálással
rendelkező talajokhoz.
n Talajtípustól függően – megfelelő eketesttel
rendelkezünk a legjobb eredmény eléréséhez.

Ekemodellek áttekintése

ekefejek száma

Eketest távolság

Traktorteljesítmény max.

SERVO 6.50

6/7/8/9

102 cm

265 kW / 360 LE

SERVO 6.50 NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW / 360 LE

SERVO 6.50 PLUS

6/7/8/9

102 cm

265 kW / 360 LE

SERVO 6.50 PLUS NOVA

6/7/8

102 cm

265 kW / 360 LE

SERVO függesztett ekék fokozatos vágásszélességekkel
A folytonos vázcsövet a SERVO 35 - 45 S sorozatszámú ekéinknél belülről
további két csavarléc (erős gerinc) is erősíti. A vázcsövek nagy falvastagsága
robusztus tartást biztosít az ekevasak és az eszközök felfüggesztéséhez.

ekefejek száma

Eketest távolság

Traktorteljesítmény max.

SERVO 25

2/3/4

85 / 95 / 102 cm

88 kW / 120 LE

SERVO 35

3/4/5

95 / 102 cm

103 kW / 140 LE

SERVO 35 S

4/5/6

95 / 102 cm

125 kW / 170 LE

SERVO 45 M

4/5/6

95 / 102 cm

176 kW / 240 LE

SERVO 45 S

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 LE
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Ekék
SERVO NOVA – függesztett ekék hidraulikus kőbiztosítással
Az ekét beállítható kioldóerővel rendelkező túlterhelés-biztosító védi a
sérülésektől. A kioldóerő a növekvő kitérési magassággal egyre csökken – ezzel
is kímélve az ekét. Újbóli behúzásnál a nyomás folyamatosan növekszik.

SERVO 25 NOVA

ekefejek száma

Eketest távolság

Traktorteljesítmény max.

2/3/4

85 / 95 / 102 cm

88 kW / 120 LE

SERVO 35 NOVA

3/4

88 / 95 / 102 cm

103 kW / 140 LE

SERVO 35 S NOVA

4/5

88 / 95 / 102 cm

125 kW / 170 LE

SERVO 45 M NOVA

4/5

95 / 102 cm

176 kW / 240 LE

SERVO 45 S NOVA

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 LE

SERVO PLUS – függesztett ekék hidraulikus vágásszélességállítással
SERVO PLUS modelleink egyedileg alkalmazkodnak a talajviszonyokhoz és a
munkamélységekhez. Az első test vágásszélessége, a vontatási pont és a
kiegészítő eszközök automatikusan együtt állítódnak be.

SERVO 35 PLUS

ekefejek száma

Eketest távolság

Traktorteljesítmény max.

3/4

95 / 102 cm

103 kW / 140 LE

SERVO 35 S PLUS

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 170 LE

SERVO 45 M PLUS

4/5/6

95 / 102 cm

176 kW / 240 LE

SERVO 45 S PLUS

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 LE

SERVO PLUS NOVA – a hidraulikus, sokoldalú gép
A hidraulikus vágásszélesség-állítással és hidraulikus kőbiztosítóval rendelkező
ekék optimális biztonságot és rugalmasságot nyújtanak.

SERVO 35 PLUS NOVA

ekefejek száma

Eketest távolság

Traktorteljesítmény max.

3/4

88 / 95 / 102 cm

103 kW / 140 LE

SERVO 35 S PLUS NOVA

4/5

95 / 102 cm

125 kW / 170 LE

SERVO 45 M PLUS NOVA

4/5

95 / 102 cm

176 kW / 240 LE

SERVO 45 S PLUS NOVA

4/5/6

95 / 102 cm

257 kW / 350 LE
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A talaj szellőztetése

A PÖTTINGER SYNKRO kultivátorok az időszerű tarlóhántásra szolgálnak, és egyaránt alkalmasak felszíni és mély
talajművelésre. A kialakítás során különösen a könnyű vontathatóság és az alacsony teljesítményigény szempontjai voltak
fontosak.

Minden talajon beválik

Beállítás leszállás nélkül

A SYNKRO 1030-as sorozatot hegyes és szárnyas ekék
kombinációjával szerelték fel. A tarlómaradványok kiváló
beforgatásáról szűk, 27 cm-es nyomtávolság gondoskodik.
Ez ideális feltételt teremt a mulcsvetéshez.
Mélyebb talajműveléshez keskeny, kettősszív- vagy hegyes
eke választható.

A hidraulikus mélységillesztés (opcionális) rugalmas
beállításról gondoskodik különböző alkalmazási feltételek és
talajviszonyok esetén.
A vontatott modellhez hidraulikus állítású talajkövető
kerekek állnak rendelkezésre. Egyszerű és gyors kezelés –
kényelmesen a traktorülésből.
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Kultivátorok

NONSTOP kőbiztosítás
A SYNKRO NOVA esetében rugózott fogak biztosítják a
„NONSTOP mélyművelést” köves talajon.
n Az egyengető tárcsák szintén védettek a túlterheléssel
szemben.
n A növekvő kitérőmagasság hatására az 550 kg-os
kioldóerő csökken – nagyobb kövek így nem téphetők
vagy lazíthatók fel.

Hagyományos, kemény
bevonattal

n A legkeményebb talajviszonyok esetében fogállás
biztosítja a biztos behúzást.
n A töréskárok ellen további mechanikus biztosítók
védenek.
n A bevonat még a kőfelverődésnek is ellenáll.

DURASTAR PLUS
bevonattal

Hosszabb élettartam
n Értékes alapanyagból és keményfémből készült hegyek.
n Lényegesen hosszabb használhatósági idő és
törésbiztonság a megbízható alkalmazáshoz.
n A hagyományos hegyekhez képest akár 6-szor
hosszabb élettartam.
n Javított behúzás, kisebb húzóerő igény az élesebb
vágószélek révén.
n Talaj optimális lazítása és átforgatása.
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A talaj szellőztetése
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Kultivátorok
SYNKRO – kétgeremdelyes függesztett kultivátor
A PÖTTINGER SYNKRO kultivátorok az időszerű tarlóhántásra szolgálnak.
Kisméretű kétgerendelyes sorozatunk alacsony teljesítményigény mellett könnyen
vontatható. A 80 cm-es vázmagasság zavarmentes munkavégzést garantál.

Munkaszélesség

Fogak száma

Nyomtávolság

Teljesítményigény min.

SYNKRO 2520 / 2520 NOVA

2,5 m

6

42,5 cm

51 kW / 70 LE

SYNKRO 3020 / 3020 NOVA

3,0 m

7

42 cm

66 kW / 90 LE

SYNKRO 4020 K /4020 K NOVA

4,0 m

9

44 cm

88 kW / 120 LE

SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA

5,0 m

11

45 cm

110 kW / 150 LE

SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA

6,0 m

13

46 cm

129 kW / 175 LE

SYNKRO – háromgerendás függeszthető kultivátor
A három gerendával rendelkező SYNKRO kultivátor sekély és mély
talajműveléshez is használható. A munkamélység központi beállító rendszeren
keresztül nagyon egyszerűen és gyorsan illeszthető.

Munkaszélesség

Kapák száma

Nyomtávolság

Teljesítményigény min.

SYNKRO 3030 / 3030 NOVA

3,0 m

11

27 cm

80 kW / 110 LE

SYNKRO 3530 / 3530 NOVA

3,5 m

12

28,5 cm

96 kW / 130 LE

SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW / 150 LE

SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW / 180 LE

SYNKRO T – háromgerendelyes függesztett kultivátor
Vontatott kultivátor szállító futóművel. Ez csökkenti az emelőműre ható terhelést,
így kímélve a traktort. A földeken történő alkalmazás során a szállító futómű
megemelhető. A megemelés által kiegészítő nyomást gyakorol a
munkaeszközökre.

Munkaszélesség

Kapák száma

Nyomtávolság

Teljesítményigény min.

SYNKRO 4030 T / 4030 T NOVA

4,0 m

14

28 cm

110 kW / 150 LE

SYNKRO 5030 T / 5030 T NOVA

5,0 m

18

28 cm

132 kW / 180 LE

SYNKRO 6030 T / 6030 T NOVA

6,0 m

22

27 cm

155 kW / 210 LE

K = felhajtható, T = vontatott, felhajtható
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Kifinomult magágy-előkészítés

A FOX és FOX D rövid kombinátoraink könnyű és üzemanyag-takarékos magágy-előkészítést tesznek lehetővé.
PÖTTINGER vetőgéppel kombinálva kedvező költségű vető gépegyüttes alakítható ki.

FOX rezgőkapák

FOX D tárcsás eszköz

n A FOX kétsoros elrendezésű rezgőkapával van ellátva,
és finommorzsalékos magágyról gondoskodik.
n A fogak három helyzetbe állíthatók, és különösen
könnyű és közepes talajok, valamint kis mennyiségű
tarlómaradvány esetén alkalmazhatók.
n Opcionális: Frontoldali pálcás henger a pontos
mélységtartás és a teherbírás növelése érdekében
nagyon könnyű, homokos talajon.

n A FOX D esetén a tárcsák veszik át a talaj-előkészítés
feladatát. Ezek magasságban mozgatható
gumielemekbe vannak beágyazva és enyhén köves
talajoknál alkalmazhatók.
n A tárcsák 410 mm-es átmérővel és karbantartásmentes
csapágyazással rendelkeznek.
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Rövid kombinátor

Fókuszban a gazdaságosság

Maximális alkalmazási rugalmasság

n Az új PÖTTINGER rövid kombinátorok fejlesztése során
nagy figyelmet szenteltünk a kis méretekre és a könnyű
vontathatóságra.
n A FOX D gördülő szerszámai vagy a FOX állítható
agresszivitású rugókengyeles fogai hatékony magágyelőkészítést eredményeznek alacsony hektáronkénti
költség mellett.

n Egy PÖTTINGER vetőgéppel kombinálva a fogat
kedvező költségű vetési összeállítássá alakítható
hárompontos függesztésben.
n Szólóban a tarlómaradványok talajba keveréséhez.
n A vetőgépek felfogatása vagy a tömörítőn, vagy
HYDROLIFT segítségével történik.
n Kombinálható VITASEM felfüggesztéssel, VITASEM
felépítménnyel és AEROSEM-mel.

Kezelési komfort

Könnyen vontatható

n A rövid függesztő szerkezet háromszorosan kihúzható,
mozgatható alsó emelőkaros függesztőhevederrel
rendelkezik.
n Ezen túlmenően a két különböző felső emelőkarállás
leegyszerűsíti a felszerelést és a hozzáillesztést
valamennyi traktorhoz.

n Kisebb traktorok alkalmazása üzemanyag-takarékos és
hatékony magágy-előkészítést tesz lehetővé.
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Kifinomult magágy-előkészítés
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Rövid kombinátor
Az ideális gép mulcsvetéshez
A könnyű, függeszthető gép ideálisan használható könnyű
és közepes talajokhoz, csekély tarlómaradványokkal.
Vetőgépekkel való kombinálhatósága révén a FOX rövid
kombináció valóságos mindentudó. Így nagyon gazdaságos
mulcsvető kombináció jön létre.

Garantáltan kiváló munkaeredmények
A rezgőkapákkal vagy tárcsákkal felszerelt FOX rövid
kombinációk márkajellemzője a rövid építési mód. Ezzel a
vetés-összeállítással nagy munkasebességek is elérhetők. A
rezgőkapák könnyű, homokos talajon finommorzsalékos
magágyról gondoskodnak. A FOX D tárcsáit célszerű
választani szerves anyagok bedolgozása esetén is.

Utánfutók – a választás lehetőségével
Talajtípustól függően a PÖTTINGER az utánfutóhengerek
széles választékát kínálja a kívánt morzsalékszerkezetű
munkaeredmény tökéletes eléréséhez. A teljes
hengerprogramot a pontos kidolgozás és a robusztus
szerkezet jellemzi. Az alapfelszereltség részeként
valamennyi lehúzó egyszerűen, központilag állítható be.

Munka- és szállítási
szélesség

Eszközök

Eszköztávolság

Munkamélység

Teljesítményigény
min.

FOX 300

3.0 m

19

15.5 cm

3 – 8 cm

55 kW / 75 LE

FOX 300 D

3.0 m

22

13 cm

3 – 8 cm

55 kW / 75 LE

FOX 350

3.5 m

23

15.5 cm

3 – 8 cm

66 kW / 90 LE

FOX 350 D

3.5 m

26

13 cm

3 – 8 cm

66 kW / 90 LE

FOX 400

4.0 m

25

15.5 cm

3 – 8 cm

74 kW / 100 LE

FOX 400 D

4.0 m

30

13 cm

3 – 8 cm

74 kW / 100 LE
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A talaj életre keltése

A TERRADISC rövidtárcsás boronát tarlóhántásra és általános magágy-előkészítésre fejlesztettük ki. A kis méret, valamint a
meredek tárcsaállás gondoskodik a biztos behúzásról és a tarlómaradványok jó átforgatásáról.

1

Tökéletes behúzás a meredek tárcsaállás következtében

2

Dugulásmentes munkavégzés a nagy szabad térnek köszönhetően

3

Hosszú élettartam a nemesített és kovácsolt alkatrészek
következtében

3
1

4

2
Megmunkált talaj – egyenletes megmunkálási szint
és biztonságos vágás
4

5
Megmunkálatlan talaj

5

Intenzív átkeverés
A bevált PÖTTINGER TWIN Arm (ikerkaros) rendszer: két masszív, kovácsolt tartókar van egy nagyon széles szorítóelemre
hegesztve. Ez azt eredményezi, hogy a tárcsák mindig megtartják a pozíciót és a beállítást.
Az egyenletes megmunkálási szint kis mélységű és mély megmunkálás esetén is biztosított. A tökéletes behúzási viselkedés
garantált. Az intenzív átkeverés kemény, száraz körülmények között és nagy tarlómaradványok esetén is megbízhatóan
végbemegy.
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Tárcsás borona
TERRADISC – merev rövidtárcsás boronák
A PÖTTINGER rövidtárcsás boronák jellemzője a rövid építési mód. 3 - 12 cm-es
munkamélység lehetséges. A meredek állású munkaeszközök eltolt elrendezése
gondoskodik a szalma és föld keverékének jó átforgatásáról.

Munkaszélesség

Tárcsák száma

Tárcsaátmérő

Teljesítményigény min.

TERRADISC 3001

3,0 m

24

580 mm

70 kW / 95 LE

TERRADISC 3501

3,5 m

28

580 mm

85 kW / 115 LE

TERRADISC 4001

4,0 m

32

580 mm

100 kW / 135 LE

TERRADISC K / T – felhajtható / vontatott rövidtárcsás
boronák
TERRADISC K – 4 - 6 m-es munkaszélességgel és megnövelt fordulékonysággal
a hárompont-függesztésnek köszönhetően. A TERRADISC T gépeket szállítófutómű hordozza.

Munkaszélesség

Tárcsák száma

Tárcsaátmérő

Teljesítményigény min.

TERRADISC 4001 K / T

4,0 m

32

580 mm

100 kW / 135 LE

TERRADISC 5001 K / T

5,0 m

40

580 mm

125 kW / 170 LE

TERRADISC 6001 K / T

6,0 m

48

580 mm

140 kW / 190 LE

TERRADISC T – vontatott rövid tárcsás borona
TERRADISC T – TERRADISC K – 8 - 10 m-es munkaszélességgel. A
TERRADISC T rövid tárcsás boronát egy szállító futómű hordozza. Ez kíméli a
traktor emelőművét és csökkenti a talajtömörödést az fordulókban.

Munkaszélesség

Tárcsák száma

Tárcsaátmérő

Teljesítményigény min.

TERRADISC 8001 T

8,0 m

64

580 mm

198 kW / 270 PS

TERRADISC 10001 T

10,0 m

80

580 mm

265 kW / 360 LE

K = felhajtható, T = vontatott, felhajtható
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Utánfutó hengerek

Csőpálcás henger

Dupla csőpálcás henger

A csőpálcás henger száraz, nem tapadó talaj
megműveléséhez ideális utánfutó. Az optimális
visszatömörítéshez a henger erős pálcákkal rendelkezik.

A dupla csőpálcás henger az önbeálló funkciónak
köszönhetően optimális talajfelszín-követésről és
porhanyításról gondoskodik.

Vágógyűrűs henger

Vágó-tömörítő henger

A vágógyűrűs henger sávos hosszirányú megerősítést
eredményez. Így a talaj jobban be tudja fogadni a vizet. A
száraz, nehéz talajok megművelésére alkalmas megoldás.

A henger sávos visszatömörítést végez: ez javítja a talaj
vízfelvételét és lélegzését. Ideális henger köves és nedves
talajhoz.
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SYNKRO / TERRADISC

Lengő Rotopack

Gumi tömörítő henger

A Rotopack hengerek különösen intenzíven kevernek –
könnyűtől nehéz talajig. Gyökerestől kitépi és a felszínre
juttatja a gyomnövényeket.

A nagyon változó talajoknál alkalmazható tökéletes henger.
Kifejezetten jó teherbírású vontatott eszközökkel való
alkalmazáshoz. A speciális profil sávos hosszirányú
megerősítést tesz lehetővé.

CONOROLL henger

TANDEM CONOROLL henger

A CONROLL alakjának köszönhetően az esővíz a henger
talajprofiljába szivárog. A víz nem folyik el ellenőrizetlenül.
Ideális választás nehéz és közepesen nehéz talajhoz.

A két henger következtében a TANDEM CONOROLL
meggyőzően jó teherbírású. Így könnyebb talajokhoz is
alkalmas. A problémamentes alkalmazás kőtartalom esetén
is garantált.
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Univerzális tehetség a földművelésben

A tarlóhántástól a VITASEM ADD vagy AEROSEM ADD ráépített vetőgéppel végzett mulcsvetésig.
A vontatott TERRADISC tárcsás boronából vagy a vontatott néhány perc alatt gazdaságos, teljesen működőképes
mulcsvetőgép jön létre.

Gazdaságos munkavégzés

Gumikerekes tömörítő

A MULTILINE egy vontatott gép. Ennek eredményeként a
traktor hátsó tengelyterhelése csökken és kisebb
traktorokkal is nagy területteljesítmény lehetséges.

A fordulóban és a szállítás során a TERRADISC MULTILINE
és a gépet az abroncsos tömörítő hordozza és a súly a
teljes munkaszélességen oszlik el.
A tömörítőkerék nagyfokú stabilitásról gondoskodik a
közúton.
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MULTILINE koncepció

MULTILINE vontatás
Vonótengely alsó függesztőkaros függesztéssel.
A MULTILINE felszerelés emelőszerkezetének vezérlése egy
kettős működésű vezérlőegységgel történik.
Egyszerűen és gyorsan kombinálható VITASEM ADD vagy
AEROSEM ADD ráépített vetőgéppel.

Munkaszélesség

Szállítási
szélesség

Tárcsák
száma

Tárcsaátmérő

Tárcsatávolság

Teljesítményigény
min.

TERRADISC 3001 MULTILINE

3,0 m

3,0 m

24

580 mm

125 mm

70 kW / 95 LE

TERRADISC 4001 MULTILINE

4,0 m

4,0 m

32

580 mm

125 mm

100 kW / 135 LE
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Egy műveletben

A TEGOSEM köztesnövény-vetőgép egy munkalépésben egyesíti a talajművelést és a köztesnövények vetését, így időt és
költséget takarít meg. A TEGOSEM mind a PÖTTINGER SYNKRO kultivátorokkal, mind pedig a TERRADISC tárcsás
boronákkal kombinálható. A vetőgép hárompontos gépekre függesztve és vontatott gépeken alkalmazható.

Szériafelszerelés és kezelés

TEGOSEM LION

n Vetőtengely szabályozás és felügyelet,
elektronikusan állítható kihordási mennyiség.
n Előadagolás és ekeforduló-kezelés
n Leforgatási próba – leforgatás gombnyomásra.
n Maradék mennyiség kiürítése és kiürítő funkció.
n Töltésszint érzékelő
n Sebességjel DGPS érzékelő.
n Érzékelők a felső függesztőkaron, illetve a futóművön az
adagoló indításához és leállításához.
n Biztonságos feljárat a kezelőplatformon keresztül.
n Finomvetőkerék és durvavetőkerék.

n Talajművelés és vetés egyetlen áthajtással
n Köztesnövények gyors és költséghatékony vetése
n A vetőmag-kidobó igény szerint az utánfutó előtt vagy
mögött is használható
n Az utánfutó közelébe felszerelt kiömlők egyenletes
magkelést garantálnak.
n Tartóelemmel ellátott betöltőrúd a kényelmes és
biztonságos betöltésért
n Bármilyen meglévő utánfutóra felszerelhető.
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Köztesnövény-vetőgép

Pontos kihordás

Megbízható vetőmagelosztás

A TEGOSEM biztosítja a vetőmag egyenletes elosztását. Az
adagolás elektromos meghajtású. A vetőmag pontos
adagolását a szériafelszerelés részét képező két különböző
vetőtengely (finom- és durva adagolás) biztosítja, még kis
kihordási mennyiségek esetén is. Ezért a vetőmag-elosztást
biztosító nyolc kimenet felelős.

A vetőmag elosztása pneumatikusan, elosztólemezek
segítségével történik. Ez a vetőmag széltől független és
precíz kihordását garantálja. Az elosztólemezek a tengelyek
elfordításával állíthatók be. A ventilátor-hajtás 4,0 m
munkaszélességig elektromos, 5,0 m munkaszélességtől
hidraulikus működtetésű.

A TEGOSEM kombinálhatósága:
A következő típusú
gépekhez

Traktorfelépítmény

Ventilátorhajtás

Box-elhelyezés

Box térfogata
(liter)

Tömeg

TEGOSEM 200

LION 3,0 / 3,5 / 4,0 m
FOX / FOX D
3,0 / 3,5 / 4,0 m

merev
3-pontos

elektromos
ventilátorhajtás

Utánfutó

200

145 kg

TEGOSEM 200

SYNKRO 2520
SYNKRO 3020 / 3030
SYNKRO 3530

merev
3-pontos

elektromos
ventilátorhajtás

Utánfutó

200

125 kg

TEGOSEM 500

SYNKRO T 4030
SYNKRO T 5030
SYNKRO T 6030

behajtható
vontatott

hidraulikus
ventilátorhajtás

Vonórúd

500

240 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 3001
TERRADISC 3501
TERRADISC 4001

merev
3-pontos

elektromos
ventilátorhajtás

Utánfutó

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 4001

behajtható
3-pontos

elektromos
ventilátorhajtás

TD középső tartó

200

125 kg

TEGOSEM 200

TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

behajtható
3-pontos

hidraulikus
ventilátorhajtás

TD középső tartó

200

135 kg

TEGOSEM 500

TERRADISC 4001
TERRADISC 5001
TERRADISC 6001

behajtható
vontatott

hidraulikus
ventilátorhajtás

Vonórúd

500

240 kg
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Kimagaslóan eredményes magágy-előkészítés

A PÖTTINGER forgóboronák előnye a kiváló porhanyítást lehetővé tevő intenzív aprítás és az átforgatás. Egy PÖTTINGER
vetőgéppel kombinálva tökéletes vetésre alkalmas, hatékony és gazdaságos fogat jön létre.

A forgódobhajtás – a lényeg
n Nagy falvastagságú hajtóműteknő finomszemcsés
acélból – különösen merev.
n Nagyra méretezett fogaskerekek közvetlenül a
csapágyazás felett.
n Hosszú belső fogazás a stabil tengelykapcsolathoz.
n Csapágyház a középső bordával és a ház aljával
hegesztve. Pontos tengelytávolság a forgók között.
n Közvetlen erőátvitel a sebességváltóról a homlokkerékhajtásra.
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n Kúpos görgőscsapágy masszív, egyrészes
csapágyházzal.
n Az alsó csapágyak a fogtartóhoz közel helyezkednek el.
n Nagy távolság a felső és az alsó csapágy között, ezért
kisebb a terhelés.

Forgóboronák

Beépített fogtartók
n 18 mm vastag, edzett fogak csupán két csavarral
központosan rögzítve – könnyű szervizelés.
n Fog-gyorscsere (opcionális).
n A csapok és a billenődugaszok szennyeződéstől és
önkioldástól védettek.

n Tökéletes összhang a fogak és az ütközősín között a
leghatékonyabb porhanyítás érdekében.
n Tarlómaradványok nem tekerednek fel.
n A fogtartók a házba vannak integrálva –
nem akadnak be a kövek.
n Ferdére levágott elülső rész – a föld akadály nélkül
lecsúszhat, így nem torlódik fel.

Az ütközősínek közötti kapcsolat
biztonságos és kényelmes munkavégzést
tesz lehetővé.

DURASTAR forgóborona-fogak

Az ütközősín állítás mindig a megfelelő munkamélység
automatikus hozzáigazításával jár.
n Az ütközősín mindig tökéletesen be van állítva az
utánfutón történő közvetlen ütközősín-állítás
következtében.
n Utánállítás nem szükséges.
n Finombeállítás csak a szezon kezdetén.

A PÖTTINGER forgóborona-fogak gondoskodnak az
állandó és alacsony kopású talajművelésről, így ideálisak a
mulcsvetésben való alkalmazáshoz. A fogak nagy
igénybevétel mellett is egyenletes morzsálódást
biztosítanak.
n Akár 60%-kal hosszabb élettartam a speciális
bevonatnak köszönhetően.
n Univerzális módon használható fogak.
n Nagy alakállóság.
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Ideális csírázási előfeltétel
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Forgóboronák
LION forgóboronák
Egyszerű felfüggesztés eltérő abroncsátmérőjű különböző traktorokra.
n Szerszám nélkül kihúzható alsó függesztőhevederek.
n Mindig ideálisan beállított kardántengely átfedés.
n Lengő funkcióval rendelkező alsó függesztőelem a traktor és a forgógabona
között.

Munkaszélesség

Rotor

Fogak száma

Teljesítményigény max.

2,50 m

8

18 x 340 mm

103 kW / 140 LE

Forgóboronák 140 LE-ig
LION 253 CLASSIC
LION 303 CLASSIC

3,00 m

10

18 x 340 mm

103 kW / 140 LE

LION 303.12 CLASSIC

3,00 m

12

15 x 330 mm

103 kW / 140 LE

Középnehéz kivitelű forgóboronák
LION 303

3,00 m

10

18 x 340 mm

132 kW / 180 LE

LION 303.12

3,00 m

12

15 x 330 mm

132 kW / 180 LE

LION 353.14

3,50 m

14

15 x 330 mm

147 kW / 200 LE

LION 403

4,00 m

14

18 x 340 mm

147 kW / 200 LE

LION 3002

3,00 m

10

18 x 340 mm

184 kW / 250 LE

LION 4002

4,00 m

14

18 x 340 mm

184 kW / 250 LE

LION 5000

5,00 m

16

18 x 340 mm

199 kW / 270 LE

LION 6000

6,00 m

20

18 x 340 mm

199 kW / 270 LE

Nehéz kivitelű forgóboronák

Behajtható kivitelű forgóboronák

Ügyfeleink írták: Tomasz Grzeczka,
Lengyelország
„A VITASEM 302 ADD és a LION 302 kombinációjával
évente kb. 100 ha területet művelek. Ez a kombináció már 3
éve hibátlanul működik földjeimen. Mind a szántás, mind
pedig a mulcsolás után. Különösen azt értékelem, hogy a
gép rendkívül flexibilis, és minden munkafeltételre
beállítható. A beállítás játszi könnyedséggel elvégezhető. A
gép rendkívül magas minőséget képvisel.”
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Utánfutó hengerek

Talajtípustól függően a PÖTTINGER az utánfutó-hengerek széles választékát kínálja a kívánt morzsalék-szerkezetű
munkaeredmény tökéletes eléréséhez. A teljes hengerprogramot a pontos kidolgozás és a robusztus szerkezet jellemzi.

Csőpálcás henger

Fogazott tömörítő henger

Ideális henger száraz, nem tapadó talajok
megmunkálásához. Az optimális visszatömörítéshez a
henger erős pálcákkal rendelkezik.
Átmérő: 420 mm nyolc pálcával.
Átmérő: 540 mm tizenegy pálcával.

Minden talajfajtához alkalmas univerzális eszköz. A henger
optimálisan visszatömörített magágyat képez laza,
finomszemcsés talajjal a vetési szintben. A lehúzók kicsivel
a megmunkálási szint felett találhatók. Ezért még nedves
feltételek mellett sem tudnak földlemezeket megemelni –
optimális kapilláris hatás a sikeres vetés érdekében.
Teljesen átedzett fogak. Bevonatolt lehúzók kívánságra
elérhetők.
Átmérő: 420, 500 és 550 mm.
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Forgóboronák

Rögtörő henger

Vágó-tömörítő henger

A fogak balra és jobbra ferdén vannak elrendezve. Könnyen
vontatható eketest, csaknem minden talajhoz használható.
Az eredmény egy mély visszatömörítés, laza morzsássággal
a felső talajszinten. A bevonatos lehúzók (sorozat)
megakadályozzák a henger betapadását.
Átmérő: 525 mm.

Az oldalt zárt tömörítő gyűrűk átmérője 550 mm, és egy
méteres munkaszélességen belül nyolc gyűrű található. A
henger sávos visszatömörítése javítja a talaj vízfelvételét és
lélegzését. Köves, nedves talajviszonyoknál és sok szerves
anyag esetén ideálisan használható. A tarlómaradványok a
talaj felszínén maradnak és védik azt a kiszáradástól. A
bevonatos lehúzók (sorozat) megakadályozzák a henger
betapadását.

Prizmás tömörítő henger

Gumi tömörítő henger

12,5 és 15 cm-es prizmagyűrűkkel. Ez a henger minden
körülmények között alkalmazható, köves talajra és sok
szármaradvány esetén is. A sávos visszatömörítés serkenti
a talaj vízfelvételét és légzését a kisebb mértékben
előtömörített, gyűrűk közötti területen. A bevonatos lehúzók
(sorozat) megakadályozzák a henger betapadását. Átmérő:
500 mm / 600 mm.

Tökéletes henger nagyon változó talajokhoz. Vontatott
eszközökhöz, amikor a többi henger teherbíró képessége
korlátokba ütközik. Az 585 mm-es átmérő és a különleges
profil sávos visszatömörítést tesz lehetővé. A bevonatos
lehúzók (sorozat) megakadályozzák a henger betapadását.
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Egyenletes vetőmaglerakás

A PÖTTINGER mechanikus vetőgépek maximális alkalmazhatósága, üzembiztonsága és teljesítőképessége meggyőző. A
márkajellemzők közé tartoznak az egyedülálló adagolórendszer, az egyenletes vetőmaglerakás és a kényelmes kezelés.

Multifunkciós vetőrendszer 3 az 1-ben

Búza

Mustár

Mák

Árpa

Repce

Repce

Finomvetés

Precíziós vetés

Szója

Normál vetés

Maximális alkalmazási rugalmasság
multifunkciós adagolással

Egyedülálló elv:
Tökéletes hosszanti mageloszlás

n Multifunkciós vetőrendszer 0,5 (mák) és 450 kg/ha
közötti vetési mennyiségre.
n Háromsoros többcélú vetőkerék eltolva elrendezett
bütyöksorokkal.
n Egysoros finomvetőkerék válaszfallal elválasztva.
n Tolattyú normálról finomvetésre történő átállításhoz –
szűkítőbetét nem szükséges.
n Egyszerűen módosítható sortávolság a tolattyú
lezárásával.

n Opcionális „felsővetés”: repce vagy más apró vetőmag
esetén a szemenkénti vetéshez nagyon hasonló.
n A vetőtengely forgásiránya módosul – ez az
oldalhajtásnál történő egyszerű áthelyezéssel
megoldható.
n A vetőkerék-bütykök hátoldalán lévő mélyedések csak
egy vetőmagot vesznek fel, és felülről ejtik azt a
magtölcsérbe.
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Mechanikus vetőgépek

Az utolsó szem magot is elvezeti a még
nagyobb gazdaságosságért

Tökéletes vetőbarázda – pontos
mélységtartás

n A vetőkerekek feletti tölcsér formájú kiömlők teljes
mértékű ürítésről gondoskodnak.
n Pontos hozzávezetés a csoroszlyához.
n Egyenletes adagolás lejtőn is.

n A forgó lehúzók beállíthatók és megbízhatóan
tisztítanak.
n A gépet nagy, oldalsó nyílás és 30 cm-es
csoroszlyalépés teszi ellenállóvá a nagy rögökkel és a
termény maradványaival szemben.
n Külön megvásárolható mélységvezető görgővel a kívánt
vetésmélység tökéletesen pontos tartásához.

Átgondolt egytárcsás csoroszlyarendszer

DUAL DISC kéttárcsás csoroszlya

n A PÖTTINGER ferdén futó tárcsás csoroszlyája
univerzálisan alkalmazható és mulcsvetéshez, valamint
nagy mennyiségű szerves anyag esetén is alkalmas.
n A tárcsás csoroszlya megnyitja a talajt, a kopásálló
öntött elem pedig tiszta vetőbarázdát formál, és
eltávolítja a növénymaradványokat a magterítés
tartományából.
Ezáltal egyenletes magkelés biztosítható.

n A VITASEM ADD ráépített vetőgépek DUAL DISC
kéttárcsás csoroszlyákkal vannak felszerelve.
n Az egyenletes vetési mélység érdekében minden
csoroszlyát nyomógörgők vezetnek – a nyomógörgők
átmérője 350 mm.
n A 300 mm-es csoroszlyalépés nagy feldolgozási
mennyiséget és zavarmentes anyagáramlást biztosít
nagy mennyiségű szerves anyag esetén is.
n Az egyforma hosszú vetőkarok állandó, egyenletes
csoroszlyanyomást biztosítanak.
n Központi csoroszlyanyomás-állítás.
n Kényelmes mélységállítás.
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Egyenletes vetőmaglerakás

36

Mechanikus vetőgépek
Maximális kezelési komfort
A VITASEM függesztett vetőgépek külön vagy talajművelő eszközökkel együtt is
használhatók. A rendkívül alacsony töltési magasságnak köszönhetően a gép
gond nélkül megtölthető.

Munkaszélesség

Vetőmagtartály

Sorok száma

Sortávolság

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

Maximális alkalmazási rugalmasság
A VITASEM A rászerelt vetőgépek gyorsan és egyszerűen szerelhetők fel- és le a
talajművelő gépre. A mezőn végzett munkáknál a vetőgép mindig közvetlenül a
hengerre támaszkodik.
Így a forgóborona szabadon mozoghat.
A VITASEM A CLASSIC modellek könnyebbek, ezért kisebb üzemekhez és 4
hengeres traktorokhoz alkalmasak.

Munkaszélesség

Vetőmagtartály

Sorok száma

Sortávolság

VITASEM 252 A

2,50 m

480 l

20

12,5 cm

VITASEM 252 A CLASSIC

2,50 m

360 l

20

12,5 cm

VITASEM 302 A

3,00 m

600 l / 1000 l

24 / 20

12,5 / 15 cm

VITASEM 302 A CLASSIC

3,00 m

450 l

24

12,5 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 cm
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Kiváló magkelés

A PÖTTINGER AEROSEM vetőgépének egyedülálló kialakítása egyesíti a gabona és kukorica vetését. A pontos működésű,
egyetemes adagolás és a tökéletes csoroszlyarendszerek biztosítják a vetőmagok megfelelő földbe helyezését.

Intelligens disztribúciós rendszer –
megtérülő rugalmasság
Az újonnan fejlesztett IDS elosztórendszer vezérli az összes
kiömlőt a buszrendszeren keresztül. Ez a vetéssor- és
művelőút-kapcsolás teljesen új lehetőségeit nyitja meg.
A munkavégzéshez a traktoron lévő POWER CONTROL
vagy ISOBUS-rendszer és az elektromos adagolóhajtás
korlátlan szabadságot biztosít.
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Precíziós kombivetés –
minden egyben – rugalmasság
tetőfokon
A PCS a szemenkénti vetéstechnikát pneumatikus
vetőgéppel ötvözi, ezúton függetlenítve a szemenkénti
vetőeszköztől. Ez nagyobb rugalmasságot és
gazdaságosságot jelent a munkavégzésben.

Pneumatikus vetőgép

Pontosan ugyanolyan magszám minden
sorban.
Művelőút- vagy féloldalkapcsolás esetén az IDS vezérli a
vetésmennyiség automatikus csökkentését az adagolásban.
A fölösleges vetőmag a tölcsérrendszeren át ismét
visszakerül az emelőcsőbe.
n Mindig állandó magszám minden sorban.
n Egyenletes vetésfejlődés.
n Akár 6%-os vetőmag-megtakarítás.

Tetszőlegesen megválasztható paraméterek:
n
n
n
n
n
n
n

Sortávolság
Művelőút-szélességek
Nyomszélességek
Különleges művelőút-kapcsolás
Dupla művelőút-rendszerek
Jobb és bal oldali féloldalas lekapcsolás
Section Control szekcióellenőrzés

Egy tartály az összes alkalmazáshoz
A PCS segítségével történő szemenkénti vetéshez és az
egyidejű, igény szerinti trágyázáshoz a vetőmagtartály
egyszerűen leválasztható. A válaszfalak szárnyas anyákkal
gyorsan és szerszám nélkül áthelyezhetők. A tartály 400 liter
vetőmagnak (2 x 200 l) és 800 liter trágyának ad helyet. A
portól és az esőtől az öngöngyölítő funkcióval rendelkező
tekercsvédő ponyva óvja meg a vetőmagot.

Pontos magszétválasztás
A kiegészítő tölcsér alatt több szemenkénti adagolóelem
van elhelyezve. A hidraulikus hajtású elemek pontos,
mechanikus magelválasztást biztosítanak. Ezt követően a
magok az erre a célra kifejlesztett adagolóba kerülnek. A
vetőfejhez légáram továbbítja a vetőmagot.
n A m2-enkénti magszám egyszerű beállítása.
n A hosszanti mageloszlás pontos felrajzolása.
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Kukorica szemenkénti vetéssel

Tökéletesen integrált megoldás az
egyenletes magkelés érdekében
A beépített vetésbarázda-képzővel rendelkező DUAL DISC
csoroszlyák pontos vetésbarázdát képeznek. A vetőmagot
fogógörgő állítja meg és nyomja be a barázdába. A
visszatömörítést és mélységi vezetést nyomógörgő végzi. A
vetésmélység központilag állítható.
n
n
n
n
n

A még nagyobb gazdaságosságért
n Az erózió csökkenése.
n Jobb talajfedés – gyorsabb sorzárás.
n Silókukorica esetén akár 5,5%-os hozamnövekedés
lehetséges.
n Szemeskukorica esetén akár 5,5%-os hozamnövekedés
lehetséges.

Nincs esésmagasság.
Pontos magelhelyezés.
Nincs elguruló mag.
Optimális talajzárás.
Egyenletes vetésjárat.

75 cm

75 cm
12,5 cm

14,8 cm

AEROSEM PCS – DUPLEX SEED a
tökéletes élettér biztosításához
Kétsoros kukoricavetés
n A sorok 12,5 cm-es és kétszeres távolságával,
sortávolság 75 cm.
n A nagyobb haladási sebesség révén fokozott vetési
teljesítmény.
n Silókukorica és szemes kukorica esetén akár 5,5%-os
hozamnövekedés lehetséges.

40

Példa:
90 000 mag / hektár

12,5 cm

Pneumatikus vetőgép

PRECISION COMBI SEEDING –
szemenkénti vetéstechnika

Alávetés a talaj kímélése
és a nagyobb hatékonyság érdekében

Egy vetőgép – öt felhasználás
n Gabona
n Kukorica
n Kukorica trágyával
n Kukorica aljvetéssel
n Kukoricasor trágyával

Az AEROSEM PCS-sel kombinált, központilag pontos
adagolt alávetés az elosztófej, valamint a vetőcsoroszlyák
segítségével csak a kukoricasorok között kerül elhelyezésre.
n Szemenkénti vetés és alávetés egy munkamenetben.
n Az erózió csökkenése.
n Jobb talajfedés – gyorsabb sorzárás.

Előnyök az Ön számára:
n A felhasználási lehetőségek bővülése – nagyfokú
rugalmasság.
n A beruházási költségek a sorvetés és a szemenkénti
vetés kombinációjával csökkenthetők.
n A gépegyüttes többszörösen kihasználható.
n Saját szemenkénti vetőgép szükségtelenné válik.
n Bérvállalkozótól való függetlenség.
n A legoptimálisabb időjárási viszonyok kihasználása.
n A hektáronkénti állandó üzemi költségek csökkennek.

AEROSEM pneumatikus ráépített vetőgépek
A gabona vetéséhez csúszócsoroszlya, egytárcsás csoroszlya vagy
DUAL DISC kéttárcsás csoroszlya áll rendelkezésre. A PCS a szemenkénti
vetéstechnikát pneumatikus vetőgéppel ötvözi, ezúton függetlenítve a
szemenkénti vetőeszköztől. Ez nagyobb rugalmasságot és gazdaságosságot
jelent a munkavégzésben.

Munkaszélesség

Sortávolság

Csoroszlyanyomás /
csoroszlya

Teljesítményigény

AEROSEM 3002 A

3m

15 / 12,5 cm

25 kg-ig

81 kW / 110 LE

AEROSEM 3002 ADD

3m

15 / 12,5 cm

50 kg-ig

103 kW / 140 LE

AEROSEM 3502 A

3,5 m

12,5 cm

25 kg-ig

92 kW / 125 PS

AEROSEM 3502 ADD

3,5 m

12,5 cm

50 kg-ig

121 kW / 165 LE

AEROSEM 4002 A

4m

15 / 12,5 cm

25 kg-ig

103 kW / 140 LE

AEROSEM 4002 ADD

4m

15 / 12,5 cm

50 kg-ig

140 kW / 190 LE
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Vetés hatékonyan

A PÖTTINGER TERRASEM mulcsvetési elv egyetlen gépben egyesíti a talajművelés, visszatömörítés és vetés
munkafolyamatait. A hatékony rövidtárcsás borona, az egyedülálló abroncsos tömörítő valamint a tökéletes vetősín optimális
munkaeredményt biztosít.

Pontos talajkövetés

Háromrészes felépítés

n a tömörítő és a vetőegységre beállított nyomás
kontúrvezetése pontos talajfelszín-követést biztosít.
n A vetősín a tömörítőtől függetlenül illeszkedni tud a terep
kontúrjaihoz.
n Az egyenlő hosszú csoroszlyakarokkal rendelkező
vetősín – tartókonzolok a csoroszlyaeltolásnak
megfelelően a vetősínen előre vagy hátra eltolva –
100%-osan egyenlő csoroszlyanyomást biztosít.

A háromrészes felépítés a teljes munkaszélességben
gondoskodik a TERRASEM C modellek tökéletes
talajkövetéséről. A hidroakkumulátorral előfeszített,
felhajtható mezők a teljes munkaszélességben egyenletes
nyomáseloszlást garantálnak minden helyzetben.
A tárcsás borona, a tömörítő és a vetősín oldalsó felhajtható
mezői felfelé és lefelé 5 fokig teszik lehetővé a
talajformákhoz illeszkedést.
n Így a talaj megművelése a teljes területen garantált.
n Az elhelyezési mélység hárompontos egységenként
központilag állítható be..
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Mulcsvetőgépek

Kéttárcsás csoroszlyák
n Az egyenletes elhelyezési mélység érdekében az összes
csoroszlya egy gumicsapágyazott paralelogrammán fut
keresztül, és azokat nyomóhengerek vezetik.
n A mélységállítás központilag, a csoroszlyanyomás
állítása hidraulikusan, 40 és 120 kg között történik.
n A vetőszervek karbantartásmentes, gumielemeken
keresztüli csapágyazása optimális mozgathatóságot és
karbantartás-mentességet biztosít.

Adagolórendszer a maximális pontosság
érdekében
n Az adagolóhajtás elektromosan történik – a vezérlés
radarérzékelőn vagy a traktortól jövő ISOBUS-jelen
keresztül történik.
n Automatikus vetőmagmennyiség-csökkentés művelőútkapcsolás esetén.
n Leforgatási próba egyszerűen gombnyomásra.
n Adagolókerék-csere feltöltött vetőmagtartály esetén, is a
tolózárnak köszönhetően
n A vetőmag tartályból történő maradéktalan kiürüléséről
kiengedő tolattyú gondoskodik.

Biztonság a közúti szállítás során

Talajkímélés az ekefordulóban

n A közúti szállítás négy keréken történik, ezáltal javul az
oldalstabilitás és a két külső kerékpár fékhatása.
n Közúti szállításhoz a középső kerekek fel vannak emelve,
így egyenetlen dűlőutakon stabilabb a szállítás.

n A széles gumiabroncsok gondoskodnak a vetés előtti
tökéletes visszatömörítésről.
n A futómű széles abroncsokkal van ellátva, a
visszatömörítés négy vetéssoronként történik.
n A fordulóban a gépet talajkímélő módon az összes kerék
hordozza.
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WAVE DISC Low disturbance

Új, könnyen vontatható, 510 mm átmérőjű WAVE DISC hullámos előtétjeink csökkentett talajmozgatást biztosítanak (csekély
beavatkozás). A WAVE DISC-nek köszönhetően nincs oldalirányú mozgás, a talajlazítás sávokban történik. Ezzel a
vetésvonal elkenése elkerülhető. 12,5 vagy 16,7 cm-es sortávolság lehetséges. Javasolt a 16,7 cm-es sortávolság az olyan
területeken, ahol a talajviszonyok szélsőségesek: nehéz, nedves, tapadós. A WAVE DISC hullámos előtét minden
TERRASEM mulcsvetőgéphez elérhető.

Gazdaságosság
n Vonóerő-csökkentés
n Az alacsonyabb munkaintenzitás következtében
könnyen vontatható.
n Előbbre hozott vetés.
n Csökkentett talajelhordás – szerkezetkímélő
megmunkálás.
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Mulcsvetőgépek

Maximális kihasználás a rugalmas
alkalmazásnak köszönhetően
n Alacsony beavatkozás – vízkímélő sávos művelés a
száraz térségekben.
n Alacsony beavatkozás – csökkentett talajmozgatás a
nedves területeken.
n Jobb gyomirtó szeres alkalmazások hatóanyagellenállás esetén. Az alacsony talajmozgatás nehezebb
csírázási feltételeket teremt, főleg a fényben csírázó
magok esetén.

Kisebb herbicidfelhasználás hatóanyagrezisztencia esetén
n Csekély talajmozgatás rosszabb csírázási feltételeket
teremt a fényben csírázó gyommagoknak.
n Megszünteti a réti ecsetpázsit csírázási feltételeit.

Komfort
n Fokozatmentes munkamélység-állítás.
n A WAVE DISC hullámos előtétek nem igényelnek
karbantartási ráfordítást.
n Tárcsaelemek NONSTOP túlterhelés-biztosítással.

Csökkentett felszínmegmunkálás
Száraz területen:
n Víztakarékos sávos művelés, csak a vetősorokat műveli.
n Kipárolgás csökkentése a sorközök "0 művelésével".
Nedves területen:
n Kevesebb talajmozgatás csökkenti a nedves talaj
keveredését.
n Nincs mélyművelő szerszám, így nincs a vetőzónában
függőleges lekenődő réteg.
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Vetés hatékonyan

Frontboard

Nyomlazító

n Az előszerszám elé opcionálisan egy frontboard is
beépíthető.
n A frontboard felszántott vagy kemény talajon is
alacsonyabb erőráfordítással, illetve üzemanyagfogyasztással végzi az egyengetést.
n A nagy rögök száraz talajon is széttörnek és elsimulnak.

n
n
n
n
n

Aljtrágyázás

DUAL DISC kéttárcsás csoroszlya
a sikeres vetés érdekében

n A trágya kijuttatása egy sorban, két vetőmagsor között
történik;
változtatható elhelyezési mélység 10 cm-ig.
n A csoroszlyaelemek NONSTOP kőbiztosítása.
n A teljes gépkezelés és felügyelet a terminálba építve.
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n
n
n
n
n
n
n

A tömörödött keréknyomok feltörése.
A tárcsás borona művelési mélysége csökkenthető.
Kézi mélységállítás, automatikus kiemelés a fordulókban.
Hosszú élettartam a keményfém miatt.
3 variációs lehetőség 1, 2 vagy 3 kapával nyomonként.
aso

Egyenes tárcsák karbantartásmentes csapágyazással.
380 mm-es átmérő.
25 cm-es sortávolság.
Csoroszlyanyomás 80 kg-ig.
Nagy oldalsó áteresztő nyílás.
Zavartalan talajáramlás.
Egyszerű tárcsacsere.

Mulcsvetőgépek
TERRASEM
A talaj-előkészítést kétsoros tárcsás borona végzi el. A tárcsák gumielemekre
vannak felszerelve és lehetővé teszik a tárcsák kitérését kövek esetén. Ez a
NONSTOP kőbiztosítás teljesen karbantartásmentes.

Munkaszélesség

Vetőmagtartály

Sorok száma Sortávolság
standard

standard

Sorok száma

Sortávolság

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

/ magasítóval együtt

opcionális

opcionális

TERRASEM R – merev kivitel

TERRASEM C – behajtható kivitel
TERRASEM C4

4,00 m

3000 l / 3950 l

32

12,5 cm

24

16,7 cm

TERRASEM C6

6,00 m

3000 l / 3950 l

48

12,5 cm

36

16,7 cm

TERRASEM C8

8,00 m

4000 l / 5100 l

64

12,5 cm

48

16,7 cm

TERRASEM C9

9,00 m

4000 l / 5100 l

72

12,5 cm

54

16,7 cm

Ú

TERRASEM FERTILIZER aljtrágyázással

JD
O
N
G

SÁ

Az aljtrágyázás lehetővé teszi a trágyának a vetéssel egyidejű kijuttatását. Ezáltal
a mag kezdeti időszakában optimális növekedési feltételek érhetők el. Emellett
ezzel az általános magteljesítmény is növelhető.

Munkaszélesség Vetőmagtartály
/ magasítóval
együtt

TERRASEM R3 FERTILIZER

4000 l / 5100 l

Sorok száma,
standard

Sortávolság
standard

Sorok száma,
opcionális

Sortávolság

24 / 36

12,5 cm

18 / 27

16,7 cm

vetőmag / trágya

vetőmag / trágya

opcionális

3,00 m

ÚJDONSÁG

TERRASEM R4 FERTILIZER

4,00 m

ÚJDONSÁG

4000 l / 5100 l

32 / 48

12,5 cm

24 / 33

16,7 cm

TERRASEM C4 FERTILIZER

4,00 m

ÚJDONSÁG

4000 l / 5100 l

32 / 48

12,5 cm

24 / 33

16,7 cm

TERRASEM C6 FERTILIZER

6,00 m

ÚJDONSÁG

4000 l / 5100 l

48 / 70

12,5 cm

36 / 54

16,7 cm

TERRASEM C8 FERTILIZER

8,00 m

ÚJDONSÁG

4000 l / 5100 l

64 / 96

12,5 cm

48 / 72

16,7 cm

TERRASEM C9 FERTILIZER

9,00 m

ÚJDONSÁG

4000 l

72 + 36

12,5 cm

72 + 36

16,7 cm
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A legjobb takarmány

A legjobb takarmány
A legjobb takarmánnyal az állatok egészségesebbek lesznek.
Az egészségesebb tehenek több tejet adnak. A több tej pedig
nagyobb gazdasági sikereket biztosít. Gazdálkodóként
természetesen Ön is tudja, hogy az alaptakarmány minőségét
minden szinten megéri a lehető legmagasabb szinten tartani.
Elvégre a magas értékű alaptakarmány adja az állatok
egészségének és a rendszeres bevételnek az alapját.
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Kaszák – egyedülálló talajkövetés ALPHA
MOTION-nel
n Mivel a kasza csaknem függőlegesen mozog, rövidebb
a kardántengely munkaútja, és a részegységet érő
dinamikai terhelés is jóval kisebb.
n A függesztő szerkezet két nagyméretű, érzékeny rugót
tartalmaz: Csaknem teljes mértékben egyenletes
tehermentesítés az elmozdulási út egészén. Nagyobb
menetsebesség elérése a kaszagerendely felemelése
nélkül.
n Jelentős, 350 mm-es hasmagasság terepen és szállítási
helyzetben: Megkönnyíti a rendfelszedővel történő
biztonságos áthajtást és az egyenetlen utakon való
szállítást.

PÖTTINGER rétgazdálkodási gépek

Rendterítők – gyepkímélés
LIFTMATIC/ LIFTMATIC
PLUS segítségével
n A rotorok felemelés előtt egy
hornyos vezetőn keresztül előbb
vízszintes helyzetbe állnak, majd
ezután emelnek. A fogak felemelés
és leeresztés közben is érintik a
talajt.
n Ezenfelül a magas, a talajtól
90 cm-re lévő ekefordulási pozíció
megakadályozza, hogy a fogak a
talajt felkarcolják vagy lebontsák. A
takarmány tiszta, a gyep pedig
megkímélt állapotban marad.

Rendképző –
takarmánykímélés
a MULTITAST-nak
köszönhetően
A DLG Fokus 2013 novemberében
végzett „Talajfelszín-követés és
takarmányszennyeződés a
fűszilázsban” tesztje megállapítja:
A PÖTTINGER MULTITAST talajkövető
kerék gondoskodik a kiváló
talajkövetésről és a tiszta
takarmányról.
A MULTITAST kerekű rotor
használatával a takarmányba 25%-kal
kevesebb nyershamu/szennyeződés
kerül:
n A 2,3%-kal több nyershamu 207 kg
szennyeződés/hektár értéket jelent
évi 90 dt szárazanyag/ha hozam
esetén.
n Nyershamu aránya MULTITAST
kerék nélkül: 12,4 %. Nyershamu
aránya MULTITAST kerékkel:
10,1%.

Rendfelszedő kocsi – tiszta
takarmány a talajfelszínkövetésnek köszönhetően
n Többszörösen állítható magasságú,
16 x 6,5-8 utánfutású talajkövető
kerekek gondoskodnak a tökéletes
talajfelszín-követésről.
n Két csuklós kialakítású tartókar
teszi lehetővé a Pick-up számára a
teljes mozgásszabadságot,
keresztirányú lengés esetén is.
n Ezenfelül egy rugó gondoskodik az
alacsony, talajkímélő felfekvési
nyomásról.
n A puha talajokhoz való még jobb
illeszkedés érdekében kérésre egy
utánfutó görgő gondoskodik a
Pick-up mögött.
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Kimagasló vágási eredmény
MACHINE
OF THE YEAR 2019

A kiváló takarmányminőség alapját a kímélő kaszálás jelenti. Az igényes gazda a lehető legjobb talajfelszín-követést, kevés
morzsolódási veszteséget és időigényes kezelés nélküli precíz munkavégzést szeretne elérni. Kaszáink első osztályú
vágásminőséget, könnyű vonathatóságot és stabilitást biztosítanak.

Vágásról vágásra tiszta takarmány

Hosszabb élettartam

A gerendely ellaposított homlokoldala alul engedi lefolyni a
földet és tisztán elválasztja azt a levágott takarmánytól. A
tisztítók megakadályozzák a szennyeződés összegyűlését a
kaszatárcsán. A lapított kúpfelületek növelik a
kaszagerendely továbbításának hatásfokát. A hegesztett és
rendkívül lapos kaszagerendely optimális
takarmánytovábbítást biztosít. A beszorított kaszapengék
kis távolságban futnak a gerendely felső pereméhez és az
ellenélhez képest. A késpályák optimális átlapolása biztosítja
a tiszta és egyenletes vágásképet.

A homlokkerék-hajtás egyenes vonalú, szinte egyenlő
nagyságú fogaskerekekkel. A fogaskerék-pároknál mindig
három-három fog kapcsolódik – ez optimális erőátvitelt
biztosít. Ezenkívül így kisebb terhelés hat a fogaskerekekre,
ha például kőfelverődés történik. A fogaskerekek speciálisan
köszörült felülete nyugodt olajfürdőn belüli járásról
gondoskodik. Ez jelentősen csökkenti a zajszintet.
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Kaszák

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

Gazdaságos kaszálás:
NOVACAT CLASSIC
Könnyű és gazdaságos kaszálás a NOVACAT CLASSIC
frontkaszával. A könnyűszerkezetes építési módnak és a
rövid függesztő szerkezetnek köszönhetően kisebb
traktorokkal is nagyszerűen használható. Ezzel
üzemanyagot takaríthat meg.

Egyszerű és tiszta kaszálás: ALPHA MOTION
n Az aktív támasztókeretnek és vontató-irányítórúdnak
köszönhetően a kaszagerendely bármilyen
talajegyenetlenségnél tökéletes teljesítményt nyújt: A
kaszagerendely a talaj emelkedéseinél még jobban
megemelkedik, lejtőkön pedig lefelé mozdul el.
n Egyedülálló, +/- 16°-os keresztirányú elfordulás a
gömbcsuklós függesztőkarok által.
n A traktorülésből tökéletes rálátás nyílik a kaszálandó
területre a keskeny függesztő szerkezetnek
köszönhetően.
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Könnyen vontatható: ALPHA MOTION
MASTER
A rövidített, hárompontos rögzítésű függesztő szerkezettel
ellátott NOVACAT ALPHA MOTION MASTER frontkasza 34
cm-rel közelebb helyezkedik el a traktorhoz képest. A
súlyeltolódás a traktor hátsó tengelyére még jobb
menettulajdonságokat eredményez. Az alacsonyabb
teljesítményigény kisebb önsúlyú traktorok használatát is
lehetővé teszi. Így üzemanyagot takaríthat meg. Ezenkívül új
kaszánk önsúlya is kisebb.
Ez a modell nem szerelhető fel szársértővel.

Újdonság: ALPHA MOTION PRO
Az új kialakítású NOVACAT ALPHA MOTION PRO
frontkasza a megszokott, első osztályú talajkövetésnek
köszönhetően jelentősen megkönnyíti a mindennapi
munkavégzést: A függesztő szerkezet kenési pontjait jelölő
csíkok felgyorsítják a szervizteendők elvégzését. A
tehermentesítő rugók hatékonyabb hozzáférhetősége
érdekében az elülső védőburkolat egyszerűen lehajtható és
lezárható.
A kaszálás szársértő nélkül, rendformázóval, vagy
szársértővel is lehetséges.
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NOVACAT 262/302/352 V függőleges
szállítási helyzettel

NOVACAT 352/402/442 vízszintes szállítási
helyzettel

A középső felfüggesztésű NOVACAT hátsókaszáink
optimális tehermentesítést nyújtanak, és bármilyen
talajegyenetlenséggel elboldogulnak. A 115°-ban elfordítható
kasza praktikus szállítási helyzetet tesz lehetővé. Így módon
a szállítási magasság a lehető legalacsonyabb. A két külső
tükörnek köszönhetően nagyszerűen átlátható a jármű
mögötti terület.

A szársértő nélküli, hátsó felfüggesztésű kaszák
családjának nagyméretű tagja a NOVACAT 402 és 442
modell 3,88 m és 4,30 m munkaszélességgel. A
hidraulikusan hátra billenthető kasza keskeny és alacsony
szállítási helyzetet tesz lehetővé. Így a mögöttes terület
szállítás közben mindig jól szemmel tartható.
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Gazdaságos és lejtős területen is
biztonsággal használható:
NOVADISC hátsó felfüggesztésű kaszák
Az újgenerációs, oldalsó felfüggesztésű NOVADISC
hátsókasza kis önsúllyal rendelkezik, így akár már 40 LE
teljesítményű traktorral is vontatható. Lejtős szakaszokon és
töltéseken is megbízhatóan használható. A kaszagerendely
alacsony érintkezési nyomásáról a két tehermentesítő rugó
gondoskodik. A három fokozat szerint szabályozható
tehermentesítés szerszám nélkül állítható be. A kompakt
szállítási helyzet elérése érdekében a kaszák 102°-ban
felhajthatók.

52

Gyorsan mozgatható, könnyű kivitel:
NOVADISC kaszakombinációk
A könnyen vontatható oldalsó felfüggesztésű NOVADISC
kaszakombinációk a legkisebb teljesítményigény mellett
nagy területteljesítményt és tiszta vágást biztosítanak. Ezek
a kaszakombinációkat a szársértő használatát nem igénylő
felhasználási módokhoz fejlesztettük ki. A márka jellemzője
a könnyű, mégis rendkívüli merevséget nyújtó építési mód.

Kaszák

Jelentős területteljesítményű, bevált technika:
NOCACAT X8 kaszakombináció
A NOVACAT X8 kaszakombinációi hatékonyak és
gazdaságosak. Ezek a kaszák különválasztva vagy
kombinálva is használhatók tolómenetben.

Maximális szintű hatékonyság és
gazdaságosság: NOVACAT S10/S12
kaszakombináció
A NOVACAT S kaszakombinációval a PÖTTINGER a
hatékonyság új mércéjét állítja fel.
A NOVACAT S12 a legnagyobb méretű felszerelt
kaszakombináció a piacon. Mindössze 160 LE
teljesítményigény és a legalacsonyabb gázolajfogyasztás
mellett 11,20 m munkaszélességet tesz lehetővé. NOVACAT
S10 modellünk már 130 LE teljesítményű traktorral is
vontatható.

NOVACAT A9 / A10 kaszakombináció
A NOVACAT A9 egy front- és hátsó kaszából álló
kaszakombináció, 8,92 m vagy 9,18 m fix
munkaszélességgel, és kétféle beépítési helyzettel.
A front- / hátsó felfüggesztésű kombinációban is
használható NOVACAT A10 kaszakombináció egyik legfőbb
különlegessége a hidraulikus vágásszélesség-optimalizálás.
Ez rugalmas alkalmazkodást tesz lehetővé a különböző
használati feltételekhez.

Bevált rendösszehordási rendszer:
COLLECTOR
A COLLECTOR rendszer segítségével a levágott takarmány
egyéni igény szerint szélesen teríthető, rendként teríthető
vagy egyik oldalon szélesen teríthető. A keresztirányú
szállítószalagok egyenként hidraulikusan elfordíthatók és
szükség esetén könnyen leszerelhetők. A szalagsebesség
rugalmasan állítható. Lejtőn is egyenletes a rendképzés.
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ED verőujjas szársértő /
RCB hengeres szársértő

Rendösszehordás szársértő nélkül: CROSS
FLOW

A PÖTTINGER a kaszamodellek széles választékához két
különböző szársértőt kínál:

A kaszába integrált szállító csavarokkal ellátott CROSS
FLOW rendszer gazdaságos rendösszehordást tesz
lehetővé. Mivel nem rendelkezik szársértővel, a CROSS
FLOW rendszert kisebb önsúly jellemzi. A hidraulikus
hátfalnyílás kényelmesebbé teszi a használatot. A NOVACAT
A10 és NOVACAT 352 modellekhez választható rendszer
ezentúl a NOVACAT 302 típushoz is elérhető.

n ED: V–alakú fogak a szálas terményhez ütődnek és
gyors száradást garantálnak.
n RCB: Az egymásba nyúló hengerek folyamatosan sértik
különösen a dús levelű szárakat és egyenletes
takarmányszőnyeget terítenek le.

Vontatott kaszák –
Tiszta takarmány a vontatójármű mögött
A PÖTTINGER vontatható tárcsás kaszái bármilyen
talajfelületen tökéletesen kaszálnak, még egyenetlen és
hullámos talajviszonyok esetén is. A portálvázon belül teljes
mértékben elmozdítható kaszagerendely-felfüggesztés
háromdimenziós talajkövetést tesz lehetővé. Ez bármilyen
terepen kiváló minőségű takarmányt garantál.
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Dobos kaszák –
Kiemelkedő megbízhatóság bármilyen
alkalmazási feltételnél
A PÖTTINGER dobos kaszák nehéz körülmények között is
tökéletes vágásról gondoskodnak. Eltömődéstől mentesen
működnek és optimális takarmánytovábbítást biztosítanak.
A rendfelszedő kocsi felszedőjét érintő további előny a nagy
feldolgozási mennyiség és a keskeny rendképzés.

Kaszák
NOVAALPIN tárcsás frontkaszák
Könnyű NOVAALPIN kaszáink hegyi traktorokhoz és kéttengelyes kaszákhoz
ideálisak.

Munkaszélesség

Kaszatárcsák Területteljesítmény Tömeg
SF

Súly
ED-vel

Súly
RCB-vel

Tárcsás frontkaszák kéttengelyes kaszákhoz, traktorra függeszthető kivitel, opcionális hárompontos (B) vagy Weiste-háromszög (T) modellként
NOVAALPIN 221 B / T

2,20 m

5

2,20 ha/óra

420 kg

–

–

NOVAALPIN 261 B / T

2,62 m

6

2,60 ha/óra

460 kg

–

–

NOVAALPIN 301 B / T

3,04 m

7

3,00 ha/óra

520 kg

–

–

NOVACAT tárcsás frontkaszák
A NOVOCAT CLASSIC rövid kialakításával és alacsony tömegével bizonyít. A
NOVACAT ALPHA MOTION-t tökéletes tehermentesítés és optimális talajfelszínkövetés jellemzi.

Munkaszélesség

Kaszatárcsák Területteljesítmény Tömeg
SF

Súly
ED-vel

Súly
RCB-vel

NOVACAT 261 CLASSIC

2,62 m

6

2,60 ha/óra

685 kg

–

–

NOVACAT 301 CLASSIC

3,04 m

7

3,00 ha/óra

745 kg

–

–

NOVACAT 351 CLASSIC

3,46 m

8

3,40 ha/óra

805 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER

2,62 m

6

2,60 ha/óra

845 kg

–

–

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO

2,62 m

6

2,60 ha/óra

865 kg

1065 kg

1115 kg

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER

3,04 m

7

3,00 ha/óra

885 kg

–

–

NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO

ÚJDONSÁG

3,04 m

7

3,00 ha/óra

905 kg

1145 kg

1215 kg

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER

3,46 m

8

3,40 ha/óra

965 kg

–

–

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO

3,46 m

8

3,40 ha/óra

985 kg

1265 kg

1315 kg

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

B = traktorok hárompontos modellekhez, T = Weiste-háromszög modellhez
SF = rendformázó, ED = EXTRA DRY (extra száraz) szársértő, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (hengeres szársértő)
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NOVADISC és NOVACAT – tárcsás hátsókaszák
Könnyen vontatható oldalsó felfüggesztésű NOVADISC kaszáink a legkisebb
teljesítményigény mellett nagy területteljesítményt és tiszta vágást biztosítanak. A
NOVACAT középső felfüggesztésű hátsókaszáink kiváló talajfelszín-követéssel és
tehermentesítéssel rendelkeznek.

Munkaszélesség

Kaszatárcsák

Területteljesítmény

Tömeg
SF

Tömeg
ED-vel

Tömeg
RCB-vel

–

–

Tárcsás hátsókaszák oldalsó felfüggesztéssel, szársértő nélkül
NOVADISC 222

ÚJDONSÁG

2,20 m

5

2,20 ha/óra

635 kg

NOVADISC 262

ÚJDONSÁG

2,62 m

6

2,60 ha/óra

675 kg

–

–

NOVADISC 302

ÚJDONSÁG

3,04 m

7

3,00 ha/óra

715 kg

–

–

NOVADISC 352

ÚJDONSÁG

3,46 m

8

3,40 ha/óra

760 kg

–

–

2,62 m

6

2,60 ha/óra

910 kg

1160 kg

1230 kg

3,04 m

7

3,00 ha/óra

930 kg

1260 kg

1330 kg

3,04 m

7

3,00 ha/óra

1400 kg

–

–

3,46 m

8

3,40 ha/óra

1030 kg

–

–

Tárcsás hátsókaszák középfelfüggesztéssel
NOVACAT 262
NOVACAT 302
NOVACAT 302 CF

ÚJDONSÁG

NOVACAT 352 V
NOVACAT 352

3,46 m

8

3,40 ha/óra

980 kg

1340 kg

1390 kg

NOVACAT 352 CF

3,46 m

8

3,40 ha/óra

1460 kg

–

–

NOVACAT 402

3,88 m

9

4,00 ha/óra

1040 kg

–

–

NOVACAT 442

4,30 m

10

4,50 ha/óra

1080 kg

–

–

NOVADISC és NOVACAT – kaszakombinációk
A PÖTTINGER kaszakombinációi hatékonyak és gazdaságosak. Modelltől
függően ezek különválasztva vagy kombinálva is használhatók tolómenetben. A
COLLECTOR és CROSS FLOW rendösszehordónak köszönhetően
kaszakombinációink még sokoldalúbban alkalmazhatók.

NOVADISC 730
NOVADISC 810

Munkaszéles- Kaszaség
tárcsák
7,24 m

2x6

Területteljesítmény

Tömeg Tömeg
SF
ED-vel
1215 kg

–

Tömeg

8,08 m

2x7

9 ha/óra

1400 kg

–

–

7 ha/óra

–

NOVADISC 900

8,92 m

2x8

11 ha/óra

1520 kg

–

–

NOVACAT X8

8,30 m

2x7

10 ha/óra

2160 kg

2620 kg

2780 kg

NOVACAT X8 COLLECTOR

8,30 m

2x7

10 ha/óra

–

3800 kg

–

NOVACAT A9

8,92 / 9,18 m

2x8

12 ha/óra

2260 kg

2980 kg

3060 kg

NOVACAT A10

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/óra

2350 kg

3080 kg

3160 kg

NOVACAT A10 CF

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/óra

3310 kg

–

–

NOVACAT A10 COLLECTOR

8,8 / 10,02 m

2x8

12 ha/óra

–

3780 kg

3980 kg

NOVACAT S10

9,10 / 9,52 m

2x8

11 ha/óra

1800 kg

–

–

NOVACAT S12

10,78 / 11,20 m

2 x 10

13 ha/óra

2040 kg

–

–
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Kaszák
NOVACAT T – vontatott kaszák
A vontatott NOVACAT T kaszák nehéz takarmányok esetén alkalmazhatók
optimálisan. A minden irányban mozgó felfüggesztés és az optimalizált
elhelyezésű rugók tökéletes, háromdimenziós talajfelszín-követést biztosítanak. A
NOVACAT T modellek COLLECTOR rendösszehordással állnak rendelkezésre.

Munkaszélesség Kaszatárcsák

Területteljesítmény

Tömeg
SF

Tömeg
ED-vel

Tömeg
RCB-vel

NOVACAT 307 T

3,04 m

7

3,60 ha/óra

–

1991 kg

2051 kg

NOVACAT 3007 T

3,04 m

7

3,60 ha/óra

–

2131 kg

2190 kg

NOVACAT 3507 T

3,46 m

8

4,20 ha/óra

–

2206 kg

2286 kg

NOVACAT 307 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/óra

–

2530 kg

2545 kg

NOVACAT 3007 T COLLECTOR

3,04 m

7

3,60 ha/óra

–

–

2710 kg

NOVACAT 3507 T COLLECTOR

3,46 m

8

4,20 ha/óra

–

2825 kg

2890 kg

EUROCAT – dobkaszák
EUROCAT dobos kaszáink különösen tömött és fekvő növényzet esetén
érvényesülnek. A kiváló kaszálási minőség, a jobb hatásfokú továbbítás és a
tökéletes rendforma megkönnyíti a betakarítást.

Munkaszélesség

Területteljesítmény

Tömeg
SF-fel

Tömeg
ED-vel

EUROCAT 271 CLASSIC

2,70 m

2,70 ha/óra

785 kg

–

EUROCAT 311 CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/óra

865 kg

–

EUROCAT 311 PLUS CLASSIC

3,05 m

3,20 ha/óra

925 kg

–

3,05 m

3,20 ha/óra

1025 kg

–

3,05 m

3,20 ha/óra

1045 kg

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO

ÚJDONSÁG

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER

3,05 m

3,20 ha/óra

1065 m

–

EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO

3,05 m

3,20 ha/óra

1085 kg

1285 kg

EUROCAT 272
EUROCAT 312

ÚJDONSÁG

2,70 m

2,70 ha/óra

1030 kg

1290 kg

3,05 m

3,20 ha/óra

1090 kg

–

Ügyfeleink írták: Chaikivskyi Vitalii Adamovych,
Ternopil terület, Ukrajna
„A PAP Agroprodservice 40 000 hektár, valamint 2 millió szárnyasból, 115 000
sertésből és 1000 tehénből álló állomány felett gazdálkodik. A jövőben a
tehénállomány növekedni fog. Ezért esett a választás a NOVACAT X8
kaszakombinációra. Ennek a kaszának a teljesítménye minden elvárásunkat
felülmúlta. Már sok éve nagyra beszéljük a PÖTTINGER gépek minőségét.”

SF = rendformázó, ED = EXTRA DRY (extra száraz) szársértő, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (hengeres szársértő),
COLLECTOR = rendösszehordó, CF = CROSS FLOW (keresztáramlású), T = trailed (vontatott)
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A legtisztább szóráskép

A bevált rotoros rendterítők tökéletes talajfelszín-követéssel bizonyítanak. Ez takarmánykímélő, a szennyeződéseket nem
behordó rendterítést tesz lehetővé. A széles kerekek, a függesztő szerkezetre szerelt MULTITAST kerékkel jelentősen javítja
a meredek területeken való alkalmazhatóságot. A kiváló megmunkálási minőség hosszú élettartamot garantál.

Kiváló takarmányminőség

Négyszer tisztább a DYNATECH segítségével

A tiszta, energiában gazdag takarmány az egészséges és
munkabíró állatok alapfeltétele. Válassza a PÖTTINGER-t és
optimalizálja a takarmány minőségét. A HIT rendterítők úgy
vannak megalkotva, hogy kíméletesen kezeljék a
takarmányt. Ennek során gépeink rendkívül tisztán
dolgoznak.

n A tiszta takarmányfelvételt DYNATECH rotorjaink kis
rotorátmérője garantálja.
n Az egyes rotorok optimális talajfelszín-követése
következtében a takarmány tiszta marad.
n Az ideális szórási szög a takarmány tiszta és egyenletes
szórását eredményezi.
n Az ívelt, követő fogkarok következtében a fogak
takarmánymentesek maradnak.
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Rendterítők

Ideális talajkövetés
A bevált PÖTTINGER MULTITAST kerék tiszta takarmányt
biztosít és kíméli a gyepet. A billenőbak opcionális
tapintókereke röviddel a fogak beavatkozása előtt letapintja
a talajt és minden egyenetlenségre reagál. A fogak nem
érintik a talajt. Ezenkívül jelentősen csökken a fogkopás.

Optimális munkaeredmény minden
alkalmazásnál
A kanyargós rendterítés a vízszintes billenőbak-vezetéssel
rendelkező rövid függesztőbak következtében egyszerű és
kényelmes. A csillapítórudak gondoskodnak a gép kiváló
központosításáról, ami elsősorban lejtőn végzett munka
során hasznos. A HIT nagy munkasebesség esetén is
nyugodtan jár.

Megbízható és hosszú élettartamú

Kis méret és biztonságos szállítás

A HIT rendterítők pontosan dolgoznak, ugyanakkor nagyon
nyugodt járásúak. Ezt a játékmentes hajtócsuklók teszik
lehetővé. A csekély karbantartást igénylő egyszeres és
kettős csuklók biztosítják, hogy az egymástól pontos
távolságra lévő fogak egyenletesen vegyék fel és pontosan
szórják a takarmányt. A kopás csekély marad. A csuklók
minden helyzetben elforgathatók, így a hibás kezelés kizárt.

A szállítási helyzetben felhajtott rotorok a traktorhoz közel
helyezkednek el. Ez a kedvező súlyponteloszlás optimális
menetbiztonságot eredményez. A keskeny és alacsony
szállítási méretek megkönnyítik a közúti szállítást és a
leállítást.
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A legtisztább szóráskép
ALPINHIT – négy- és hatrotoros rendterítő
Az ALPINHIT rendterítők legfontosabb jellemzője a könnyűszerkezetes építési
mód és a tökéletes talajfelszín-követés. A két ALPINHIT modell különösen alpesi
környezetben hatékony.

Munkaszélesség DIN

Szállítási
szélesség

Rotor

Karok száma
rotoronként

Súly H

Súly 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 – négyrotoros rendterítő
A kis- és középüzemek megnövekedett elvárásainak a négyrotoros rendterítők
tesznek eleget. Ezek az összes takarmányfajtához alkalmas gépek optimális
szórásminőséget és tökéletes takarmányfelszedést biztosítanak.

Munkaszélesség DIN

Szállítási szélesség Rotor

Karok száma
rotoronként

Tömeg

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

HIT 4.54 T

5,20 m

2,85 m

4

6

640 kg

HIT – hatrotoros rendterítő
A hatrotoros rendterítő sorozat a különleges felszereltséget és a nagyfokú
kényelmet igénylő felhasználóknak készült. A hatrotoros gépek kimagasló
talajfelszín-követést, kiváló takarmányfelszedést és egyenletes szórásképet
biztosítanak.

HIT 6.61

Munkaszélesség DIN

Szállítási szélesség

Rotor

Karok száma
rotoronként

Tömeg

5,75 m

2,55 m

6

5

785 kg

HIT 6.69

6,45 m

3,0 m

6

6

855 kg

HIT 6.80

7,45 m

3,0 m

6

6

940 kg

HIT 6.80 T

7,45 m

3,0 m

6

6

1040 kg
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Rendterítők
HIT – nyolcrotoros rendterítő
Nyolcrotoros rendterítőinket profiknak szántuk. A kényelmes kezelés meggyőző
érv a használat mellett. Az DYNATECH rotorok még jobb minőséget nyújtanak a
legkiválóbb takarmánykímélés mellett.

HIT 8.81

Munkaszélesség DIN

Szállítási szélesség

Rotor

Karok száma
rotoronként

Tömeg

7,70 m

2,94 m

8

5

1090 kg

HIT 8.91

8,60 m

3,0 m

8

6

1250 kg

HIT 8.91 T

8,60 m

3,0 m

8

6

1510 kg

HIT T – nagy területteljesítményű vontatott rendterítő
A vontatott HIT T rendterítőkkel a PÖTTINGER egyesíti a nagy területteljesítményt
az intelligens technikával. Modelljeink kifinomult mozgatórendszerrel
rendelkeznek. Így a rotoros rendterítő egyszerűen és gyorsan emelhető forduló
helyzetbe.

Munkaszélesség DIN

Szállítási szélesség

Rotor

Karok száma
rotoronként

Tömeg

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

Ügyfeleink írták: Josef Koliba, Csehország
„Én a 11 méteres munkaszélességű HIT 10.11 T vontatott
rendterítőt használom. Ezen a gépen különösen a
takarmányt kímélően kezelő DYNATECH rotorokat
értékelem, valamint az állítható magasságú fogakat. Pavel
fiam minden erejével részt vesz a munkában, különösen
szívesen dolgozik a HIT géppel, és az elmúlt szezonban már
400 ha területet ezzel a rendterítővel munkált meg.”
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TOP takarmányminőség

A könnyen vontatható PÖTTINGER rendképzők megfelelnek a sokoldalú gyakorlati követelményeknek. Tökéletes talajfelszínkövetés és rendkívüli fordulékonyság jellemzi őket. A minimális morzsolódási veszteségű, tiszta rendek kiváló
alaptakarmány-minőséget garantálnak.

PÖTTINGER

Pontos összeszedés talajérintkezés nélkül

Kímélő takarmányfeldolgozás

A rendképzés az aratási lánc végén döntően befolyásolja,
hogy milyen tiszta marad a betakarított termény. A fogak
nem érintik a talajt és kíméletesen fésülik ki a takarmányt a
gyepből. Így lényegeseb kevesebb nyershamu kerül az
alaptakarmányba.

A PÖTTINGER fogak évtizedek óta beváltak. Erős hajlítás
nélkül közvetlenül a fogtartó alatt vannak a talajhoz vezetve
és enyhén előredőlnek. A takarmány ellenállása kissé
hátranyomja őket, de nem emelkednek el – így alaposan
felszedik a takarmányt. A MULTITAST kerék a tiszta és
kímélő rendképzés ideális alapját képezi.
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Nyershamu-növekedés %-pontban

Rendképző
4,0
3,5
3,0

207 kg
Nyershamu/ha

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

1. mező

2. mező

Menetirány

MULTITAST, jobb

Hagyományos, bal

A DLG tanúsítja a PÖTTINGER MULTITAST kerék segítségével elérhető takarmánykímélést
n A MULTITAST keréknek köszönhetően jelentősen megnövekedett a felállítási háromszög. Ez gondoskodik a rotorok
nyugodtabb járásáról és csillapítja a rezgéseket.
n 25%-kal kevesebb hamu/szennyeződés a takarmányban.
A DLG Fokus „Talajkövetés és takarmányszennyeződés a fűszilázsban” tesztje megállapítja: A PÖTTINGER MULTITAST
talajkövető kerék gondoskodik a kiváló talajkövetésről és a tiszta takarmányról.
A vizsgálatot a TOP 762 C kétrotoros középrendképzővel végeztük. Ennek során a jobb oldali rotort MULTITAST kerékkel, a
bal oldali rotort pedig egy MULTITAST kerék nélküli hagyományos futóművel szereltük fel.

Csapágytávolság max. 900 mm
Vezérlőpálya-átmérő max. 420 mm

TOPTECH PLUS – megbízható és hosszú
élettartamú
Rotoregységeink olyan felépítésűek, hogy a lehető
legkisebb terhelés jusson a csapágyra. Ez minimalizálja a
kopást. A nagy vezérlőpálya-átmérő és a lapos kivezérlési
szög gondoskodik a fogak rendből történő ergonomikus
kihúzásáról. A rendforma az állítható vezérlőpálya
segítségével illeszthető az egyéni felhasználási igényekhez.

Könnyen szervizelhető és kényelmes
A kis szállítási szélesség vagy tárolási magasság érdekében
a fogkarok levehetők. Ezek könnyen dugaszolhatók,
helytelen dugaszolás nem lehetséges. Sérülések esetén a
teljes fogkartartó gyorsan és egyszerűen cserélhető. A
vezérlőpálya nem igényel kenőanyag-utántöltést. A fogkarcsapágyak karbantartást nem igényelnek.
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TOP takarmányminőség
TOP – egyrotoros rendképző
Fordulékony egyrotoros rendképző gépeink kisebb területekhez alkalmazhatók
optimálisan. A kisebb traktorokkal elérhető nagyobb területteljesítményhez a TOP
421 A TOPTECH PLUS és a TOP 461 A TOPTECH PLUS rendképző vontatott
gépként is elérhető.

Munkaszélesség Szállítási szélesség

Fogkarok száma Fogpár karonként

Tömeg

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 421 A TOPTECH PLUS

4,20 m

2,36 m

12

4

795 kg

TOP 461 A TOPTECH PLUS

4,60 m

2,36 m

12

4

830 kg

TOP – kétrotoros rendképző oldallerakással
Oldalrendképzőink kiválóan megfelelnek a legkülönbözőbb termésviszonyokhoz
és meredekségi körülményekhez. A PÖTTINGER rendképző tökéletes
talajkövetését az optimális alapbeállítás és a rotorok egymástól független
mozgása teszi lehetővé.

Munkaszélesség

Szállítási
szélesség

Fogkarok száma Fogpár
karonként

Rendképzés

Tömeg

TOP 652

6,40 m

2,95 m

10 / 12

4

bal

2000 kg

TOP 662

6,55 - 7,30 m

2,55 / 2,90 m

2 x 12

4

jobb

1990 kg

TOP 722

6,80 - 7,60 m

2,61 / 2,90 m

2 x 13

4

jobb

2490 kg

TOP 812

7,60 m

2,90 m

2 x 13

4

jobb

2810 kg

TOP 611 A TOPTECH PLUS

3,40 – 6,20 m

2,10 m

2 x 12

4

bal

1690 kg

TOP 691 A TOPTECH PLUS

4,20 – 6,90 m

2,40 m

2 x 12

4

bal

1730 kg
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Rendképző
TOP C – kétrotoros rendképző középlerakással
A középrendképzők előnye az egyenletes és szellős rendképzés. Különösen
fordulékonyak és egyszerűen kezelhetők. Közép-rendképzőink a takarmánylánc
következő gépei számára tökéletesen megfelelő rendet garantálnak.

Munkaszélesség

Szállítási szélesség

Fogkarok száma

Fogpár karonként

Tömeg

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 – négyrotoros rendképző
A rövid betakarítási időszakok hatékony betakarítási technikát követelnek meg. A
Profi TOP 1252 C sorozattal egy hatékony középrendképzőt kínálunk a
legnagyobb területteljesítménnyel.

TOP 1252 C

Munkaszélesség

Szállítási
szélesség

Rotor

Fogkarok száma

Fogpár
karonként

Tömeg

8,00 - 12,50 m

3,00 m

4

4 x 13

4

6315 kg

Ügyfeleink írták: Christian Litzllachner,
Amstetten, Ausztria
„Egy farmot üzemeltetek, ahol fejősteheneket és ezen kívül
fiatal jószágot tenyésztek. Családi üzemünk 40 ha legelővel
és 50 ha szántóval rendelkezik. A PÖTTINGER gépeinek
minősége meggyőzött, ezért van több gépem is. A TOP 722
rendképzőben elsősorban a gép megbízhatóságát
értékelem. A PÖTTINGER vállalatnál különösen a kiváló
ügyfélszolgálatot és a pótalkatrész-ellátást értékelem, mely
idáig példátlanul kifogástalanul működött.”
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Világelső a rendfelszedő kocsik gyártásában

A PÖTTINGER rendfelszedő kocsijainak választékát a könnyű vontathatóság, hatékonyság és sokoldalúság jellemzi. Gazdag
termékpalettát kínálunk a szénafelszedő kocsiktól a nagy befogadóképességű silózókocsikig. 62 modell mindenkinek legyen akár mezőgazda, akár bérvállalkozó.

Könnyen vontatható és lejtős területen is
biztonsággal használható

Meredek területeken is használható
mélyrakterű kocsi

Otthonosan az alpesi területeken is.
A PÖTTINGER hű maradt a gyökereihez. Alpesi térségben
működő vállalatként mindig is nagy hangsúlyt fektettünk az
alpesi technológiák fejlesztésére. A lejtős területeken is
biztonságos használatot lehetővé tevő, forradalmian új
fejlesztések mérföldkőnek bizonyultak a PÖTTINGER
történetében, elég ha csak a legendás Heuraupe modellt
említjük.

n A széles nyomtáv, az alacsony súlypont és a fékezett
tengelyek lejtős szakaszokon is megfelelő szintű
biztonságot nyújtanak.
n A meredekebb részeken történő biztonságos
közlekedéshez a megfelelő gumiabroncs is
elengedhetetlenül fontos.
n Választható speciális futófelület.
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Rendfelszedő kocsi lengőkaros továbbítóval

A legjobb takarmányminőség

Vezérelt Pick-up

A tiszta takarmány elengedhetetlenül fontos haszonállatai
egészségéhez. A tehermentesítő rúgóval felszerelt, tág
határok között kilengő felfüggesztésnek köszönhetően a
Pick-up egyenetlen talajviszonyok esetén is talajkímélő
módon használható.

n A Pick-up egy acél kényszerpálya segítségével
vezérelhető.
n A Pick-up fogai utánfutással vezéreltek. Ez garantálja a
gyepes hantok optimális kímélését és a szennyeződések
csekélyebb mértékű felszedését, valamint
megakadályozza a fogak szükségtelen kopását.
n Az alacsonyabb fordulatszámmal kombinálva a
takarmány így nem „fésülődik ki“, hanem aktívan
továbbvezetődik a mozgatókarokhoz.

Sokoldalú alkalmazhatóság és kényelem

n A hidraulikusan működtetett hátsó fal egy különösen
kifinomult és kényelmes megoldás.
n A hátfal rögzítése (opció) alacsony istállón történő
áthaladáshoz ideális. A teleszkópos támaszokkal a
hátfalnyílás a kocsi magasságában rögzíthető lehajtott
állapotban. A hátfal csak hátrafelé hajtható fel. Így
alacsony istállókban is kívánságnak megfelelő kirakodás
lehetséges.

Az alacsony istállóbejáratok problémáját a PÖTTINGER
hidraulikusan összecsukható felépítményrésszel oldotta
meg. A hátfal is alapkivitelben hidraulikusan kezelhető, és
alacsony istállón történő áthaladáshoz rögzíthető.
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Világelső a rendfelszedő kocsik gyártásában
BOSS JUNIOR
Rendkívül kistömegű, mélyrakterű kocsi kisebb traktorokhoz.
A lejtős területeken is biztonsággal használható, mélyrakterű kocsi 11,5 m3 és
14,25 m3 rakterű (DIN szabvány szerint) változatokban, és akár 12 késsel
felszerelve érhető el.

rtartal m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

BOSS JUNIOR 17 T

11,5 m3

12

120 mm

15 – 44 kW / 20 – 60 LE

BOSS JUNIOR 22 T

14,25 m3

12

120 mm

15 – 44 kW / 20 – 60 LE

BOSS ALPIN
Lejtős szakaszokon is biztonsággal használható, nagy teljesítményű rendfelszedő
kocsi.
Mélyrakterű kocsi 13,5 m3, 16,1 m3 vagy 18,7 m3 űrtartalmú (DIN szabvány
szerint) raktérrel, és 16 késes vágószerkezettel.

rtartal m
BOSS ALPIN 211

13,5 m3

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

16

84 mm

29 - 74 kW / 40 - 100 LE

BOSS ALPIN 251

16,1 m

3

16

84 mm

29 - 74 kW / 40 - 100 LE

BOSS ALPIN 291

18,7 m3

16

84 mm

29 - 74 kW / 40 - 100 LE

EUROBOSS
Az EUROBOSS lejtős és sík terepen egyaránt nagyszerűen elboldogul.
A modell már 60-110 LE teljesítményű traktorokkal is megbízhatóan vontatható.
Magas- és mélyrakterű változatban is elérhető, 31 kést tartalmazó
vágószerkezettel.

rtartal m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

EUROBOSS 250 T / H

16,1 m3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 LE

EUROBOSS 290 T / H

18,7 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 LE

EUROBOSS 330 T / H

21,3 m

3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 LE

EUROBOSS 330 D-T / D-H

20,5 m3

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 LE

EUROBOSS 370 T / H

23,9 m

31

43 mm

44 – 81 kW / 60 – 110 LE
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3

Rendfelszedő kocsi lengőkaros továbbítóval

Gazdaságosság
A kategóriájuk kiemelkedő típusainak tartott PÖTTINGER
nagyrakterű rendfelszedő kocsikat kifejezetten
szárazárukhoz fejlesztették ki. A PÖTTINGER-nél egyedileg
foglalkozunk ügyfeleink igényeivel, mivel a különböző
működési módok eltérő követelményeket támasztanak. A
szárazáruk szállítása általában jelentős távolságokat ölel át.

PRIMO – rendfelszedő kocsi mozgatókarokkal
Könnyen vontatható rendfelszedő kocsik takarmánykímélő mozgatókarokkal. A
PRIMO silózókocsi tiszta acél felépítménnyel is kapható. A PRIMO 701 / 801 DRY
FORAGE kocsik speciálisan szénához és szalmához használhatók.

rtartal m
PRIMO 351 L

22 m3

PRIMO 401 L / D

25,5 / 25 m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

PRIMO 451 L

28,5 m

3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

PRIMO 501 L

31,5 m3

31

45 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

PRIMO 701 L DRY FORAGE

39 m

3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

PRIMO 801 L DRY FORAGE

48 m3

6

210 mm

51 – 96 kW / 70 – 130 LE

3

T = mélyrakterű kocsi, H = magasrakterű kocsi, L = adagolóhengerek nélkül,
D = adagolóhengerekkel
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Világelső a rendfelszedő kocsik gyártásában

Itt a betakarítás ideje – kizárólag a legjobb minőségű takarmánnyal válhat hatékonnyá. A kiváló minőségű takarmánnyal
megtakaríthatja a költséges koncentrált takarmányok használatát és nagyobb bevételt érhet el. Jelentős összegeket
takaríthat meg. Amint az köztudott, a takarmányozási folyamat rendfelszedő kocsik használatával végezhető el a
leggazdaságosabb módon.

Hatékonyság és teljesítmény
A PÖTTINGER Pick-up maximális továbbítási teljesítményt
biztosít. A felszedő fogak és a rotor közötti átadási
tartomány optimalizált és összehangolt az áteresztési
teljesítménnyel. A nyolc fogsoros PÖTTINGER lengő Pick-up
nagy menetsebességnél és nehéz betakarítási körülmények
között is gondoskodik a megbízható és nagy felszedési
teljesítményről.
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A JUMBO sorozatnál a POWERMATIC PLUS adja a
rendfelszedő kocsi szívét. Robusztus, erőteljes és
gyakorlatilag korlátlan traktorteljesítményre tervezett rotor
biztosítja a nagy átbocsátási kapacitást vágáskor és
tömörítéskor. POWERMATIC PLUS gondoskodik a
takarmányba történő könnyű, erőtakarékos beszúrásról és a
Pick-upról való tökéletes átvételről.

Rotoros rendfelszedő kocsi

A legjobb takarmányminőség
Kizárólag kiváló minőségű és optimális összetételű
takarmánnyal érhető el, hogy a tehenek sok tejet adjanak.
Az elegendő mennyiség szintén rendkívül fontos. Egyedül
így táplálhatók megfelelően a haszonállatok, és csak ily
módon biztosítható a takarmány hatékony felhasználása.

A legjobb szilázsminőség
A silón belüli, megfelelő szintű fermentációs stabilitás
elérése pontosan és tisztán vágott takarmányt igényel.
A rövid kialakítású eszköz pontosan és egyenletesen vágott
takarmánycsomagokat eredményez. Az így vágott
takarmány optimális a kérődző állatok számára. A kés és a
fogak közötti optimális távolság biztosítja a könnyű
vontathatóságot és a kés idegen testek elleni védelmét.

A PÖTTINGER Pick-up nagy menetsebességnél és nehéz
betakarítási körülmények között is gondoskodik a
megbízható és nagy felszedési teljesítményről.
Az új fejlesztésű kiegészítő talajkövető görgőt a PÖTTINGER
a Pick-up mögött, középen helyezi el. A középen történő
elhelyezés megakadályozza a traktornyomba való
besüllyedést, ezáltal pedig tökéletes talajkövetést és tiszta
takarmányt garantál.

A legjobb szilázsminőség alapja a pontos, egyenletes
vágás. Az AUTOCUT tartós vágási minőséget garantál a
teljes munkanapon keresztül.
Az AUTOCUT késköszörülő berendezés lehetővé teszi a
kések közvetlenül a rendfelszedő kocsin végzett, kényelmes
köszörülését.

71

Világelső a rendfelszedő kocsik gyártásában
FARO / FARO COMBILINE – rotoros rendfelszedő kocsi
A közepes teljesítményigény mellett a hatékony rotortechnika iránti igényeknek a
FARO rendfelszedő kocsi sorozattal teszünk eleget. A kettős fogú rotor a szénát
is különösen kíméli.

rtartal m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

FARO 3510 L / D

24 / 23 m3

31

45 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 4010 L / D

27 / 26 m3

31

45 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 4010 L / D COMBILINE

23 / 22 m

3

31

45 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 4510 L / D

30 / 29 m3

31

45 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 5010 L / D

33 / 32 m

31

45 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 8010 L DRY FORAGE

48 m3

11

135 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

FARO 10010 L DRY FORAGE

52 m

11

135 mm

66 - 110 kW / 90 - 150 LE

3

3

EUROPROFI többcélú rotoros rendfelszedő kocsi
Az EUROPROFI több mint 20 éve garantálja a könnyű vontathatóságot, a
hatékonyságot és a takarmánybetakarítás kényelmét. Az új járműkoncepció még
nagyobb teljesítménnyel, több célra használhatóan és 39 mm-es rövidvágással
felszerelve áll vevőink rendelkezésére.

rtartal m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE

26 / 25 m

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 LE

EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE

29 / 28 m

3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 LE

EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE

32 / 31 m3

35

39 mm

96 – 162 kW / 130 – 220 LE

TORRO többcélú rotoros rendfelszedő kocsi
A hatékony TORRO silózókocsi eleget tesz a gazdaságos silótakarmány-előállítás
összes követelményének. Nagy feldolgozási teljesítmény mellett erőteljes,
robusztus és terhelhető – ezek a gyártmánysorozat legfőbb jellemzői.

rtartal m
TORRO 5510 L / D COMBILINE

28 / 27 m3

TORRO 6010 L / D COMBILINE

31,5 / 30,5 m

TORRO 6510 L / D COMBILINE

35 / 34 m3

TORRO 7010 L / D COMBILINE

40 / 38,5 m

TORRO 8010 L / D COMBILINE

43 / 42 m
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3

3

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 LE

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 LE

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 LE

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 LE

45

34 mm

118 – 221 kW / 160 – 300 LE

Rotoros rendfelszedő kocsi
Ú

JUMBO rotoros rendfelszedő kocsi

JD
O

A PÖTTINGER zászlóshajójának számító JUMBO a legmagasabb szintű
hatékonyságot, állóképességet és alkalmazásbiztonságot nyújtja. A „rendszerek
harcában” profi silózókocsink hatalmas befogadóképességével a
leggazdaságosabb választásnak bizonyul minőségi silótakarmány előállításához.

N
SÁ
G

rtartal m

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

JUMBO 6620 L

ÚJDONSÁG

39 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

JUMBO 8020 L

ÚJDONSÁG

46,5 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

Ú

JUMBO COMBILINE többcélú rotoros rendfelszedő kocsi

JD
O
N
G

SÁ

A JUMBO COMBILINE kombinált rendfelszedő kocsikkal maximális alkalmazási
rugalmasságot és megnövelt gépkihasználást nyújtunk. Hatékony silózókocsiként
vagy szecska-szállítókocsiként használva a JUMBO COMBILINE sokoldalúan
alkalmazható.

rtartal m
JUMBO 6020 L / D COMBILINE

Kések száma

Vágáshossz

Teljesítményigény

3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

3

ÚJDONSÁG

34,3 / 32,9 m

JUMBO 6620 L / D COMBILINE

ÚJDONSÁG

37,9 / 36,5 m

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

JUMBO 7220 L /D COMBILINE

ÚJDONSÁG

41,5 / 40,1 m3

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

JUMBO 10020 L / D COMBILINE

ÚJDONSÁG

48,1 / 46,6 m

45

34 mm

118 – 331 kW / 160 – 450 LE

3

L = adagolóhengerek nélkül, D = adagolóhengerekkel
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Silózók

Pendelweg 180 mm

Bevált tárcsakerekes technika

Fűhöz használható Pick-up

Az előpréselő hengerek, a tárcsakerekes vágó és a magtörő
együttműködése példaértékű vágásminőséget eredményez
és maximális tápanyagkinyerést garantál.
A magtörő a fűvágás érdekében a legrövidebb időn belül
leszerelhető. A tárcsakerekes rendszer hatalmas kidobó- és
fúvóteljesítménnyel rendelkezik. A kések központilag
beállíthatók az ideális vágási hézagra, a hosszú élettartamot
volfrám-karbid bevonat biztosítja. A sormentes
kukoricaadapter lehetővé teszi a soroktól és sortávolságtól
független aprítást.

Az öt fogsorral ellátott, 190 cm széles MEX Pick-up
figyelemre méltó feldolgozási teljesítményről tesz
tanúbizonyságot nagy menetsebességek és nehéz aratási
körülmények között is. Csak tiszta takarmány biztosít
tökéletes erjedési folyamatot és ezáltal jól emészthető
silótakarmányt.

MEX – tárcsakerekes silózók
A PÖTTINGER MEX 5 és MEX 6 tárcsakerekes silózók maximális silózási
teljesítményt biztosítanak a silókukorica és széna betakarításához. Egyedülálló
stabilitás a nagy igénybevételhez széna vagy kukorica betakarításakor.

Felfüggesztés

Kukoricaadapter

Pick-up

Kések száma

Tömeg

96 kW / 130 LE és 162 kW / 220 LE közötti hajtásteljesítményű silózók
MEX 5

Hátsó / homlokoldali felfüggesztés 2,2 m sormentes

1,90 m (opcionális)

10

2150 kg

MEX 6

vontatott

2,2 m sormentes

1,90 m (opcionális)

10

2950 kg

MEX 6 fű

vontatott

–

1,90 m standard

10

2610 kg
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Minden alkalmazási körülményhez

A mezőgazdaságnak megbízhatóságra van szüksége. Akár napsütésben akár esőben, szalma, széna vagy szenázs
bálázásakor - a körbálázók minden helyzetben megbízható működése a PÖTTINGER IMPRESS egyik lényeges
jellegzetessége.

Változatos bevethetőség minden alkalmazási
körülményhez
Egyetlen gép minden alkalmazási körülményhez.
n Irányított Pick-up a tökéletes talajkövetésért és a tiszta
takarmányfelvételért.
n LIFTUP-technológia a könnyed anyagáramlásért és
biztos bálakezdés az optimalizált bálakezdési
térfogatnak köszönhetően.
Minden feltétel mellett biztosabb bálakezdés, akár 32 kés
használata esetén is.
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The perfect flow – egyedülálló anyagáramlás
A bálázónál történő anyagáramlás újragondolása számos
előnnyel jár:
A természetes anyagáramlást lehető tevő LIFTUPtechnológiának köszönhetően a takarmány érintőleges
irányban, optimális szögben áramlik be a préskamrába.
A hosszú szállítócsatorna tiszta takarmánytekercselést tesz
lehetővé. A bálák többszöri szállítás után is megtartják az
alakjukat.

Körbálázók

A legjobb takarmányminőség
Az IMPRESS PRO modellek egyedülállóan hosszú,
elméletileg akár 36 mm-es vágáshosszt nyújtanak a rotor
teljes szélességén.
Az új, kihúzható FLEXCUT lerövidített vágószerkezet 32
TWIN BLADE megfordítható kést tartalmaz.
A PÖTTINGER, a rendfelszedő kocsik világpiaci vezető
gyártójaként ezzel elérte, hogy először kínáljon szállítókocsivágásminőséget a körbálázók terén. Rövid vágás - nem
csak a silózásban való alkalmazáshoz, de széna és szalma
esetében is: Ez egyedülálló.

Megbízhatóság
Ügyfeleink megbízhatóságot várnak el. A PÖTTINGER
IMPRESS ezt kétféle módon is garantálja. Egyrészt innovatív
technológiáinkkal elősegítjük az egyéni munkafolyamatokat,
magas szintű kényelmet nyújtva ezáltal. Másrészről
modellünk bármilyen felhasználási módnál egyedülállóan
megbízható, így az IMPRESS verhetetlen műszaki jellemzői
minden helyzetben teljes mértékben hasznosíthatók.

Az edzett szerszámacélból készült, hullámosra köszörült
kések pontos vágást biztosítanak.
A TWIN BLADE megfordítható kések a bármikor
rendelkezésre álló tartalékkéseknek köszönhetően kétszer
hosszabb élettartamot biztosítanak: Többek között ettől is
olyan egyedülállóak bálázóink.
n A tartalékkés bármikor rendelkezésre áll.
n Kétszer hosszabb élettartam – tartósan egységes vágási
minőség.
n Az éles kések hozzávetőleg 20%-kal csökkentik a
vágószerkezet teljesítményigényét.

A PÖTTINGER Pick-up mindkét oldalon egy acél ívpálya
segítségével vezérelhető.
n A fogak könnyű utánfutásos vezérlésűek, és optimálisan
illeszkednek a talajkontúrhoz. Ez tisztább takarmányt
biztosít.
n A teljesen aktív fogszárhosszaknak köszönhetően a
takarmány rotor felé való tökéletes átadása a kivezérlési
pontig garantált.
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Komfort
Megkönnyítjük a mezőgazdasági munkákat.
Bár teljes mértékben nem mentesíthetjük a gazdálkodókat
és a vállalkozókat elvégzendő feladataik alól, innovatív
technológiáinkkal mindent megteszünk a szükséges
munkálatok megkönnyítése és az életminőség javítása
érdekében.
IMPRESS körbálázónk nagyszerű példa arra, hogy a
teljesítmény és a kényelem tökéletesen kiegészíthetik
egymást.
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Az IMPRESS egy oldalt kihúzható EASY MOVE
késgerendely-rendszerrel rendelkezik. Ez biztonságos és
kényelmes munkavégzést garantál: A bálakamrán és ezáltal
a körbálázó veszélyzónáján kívül végzett karbantartási
feladatok végrehajtásánál. Minél nagyobb a kések száma,
annál fontosabb az egyszerű karbantartás. Ezt a
PÖTTINGER IMPRESS elegánsan és kényelmesen oldja
meg.

Körbálázók

Fixkamrás bálázók

Bálázók változtatható bálakamrával

A fixkamrás F modell 18 lánchajtású préshengerével
egyenletes, stabil bálákat formáz. A hét elülső henger
minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a biztonságos
bálaforgatásról – még szalma esetén is.
A takarmány sűrítése a terminálon beállított és a hátsó
fedélen mért préselési nyomás eléréséig folytatódik. A
kötözés a beállítástól függően automatikusan vagy
gombnyomásra történik.

A Vario modellek három végtelenített hevederrel és egy
hidraulikusan állítható, nyomás által vezérlet
hevederfeszítővel rendelkeznek. A három végtelenített
heveder minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a
biztonságos bálaforgatásról – még szalma esetén is. A
bálaátmérő és a préselési tömörség a vezetőülésről állítható
be.
Változókamrás bálázó egész évre, 32 késsel, minden
alkalmazási körülmények között.

Bálázó-csomagoló kombinációk
Kiváló takarmányminőség a kész bála azonnali
csomagolása következtében. Közvetlen csomagolás,
áttöltés vagy kettős bálalerakás az új bálázó-csomagoló
kombinációkkal.
n Maximális hatékonyság a rövid megállítási idő
következtében.
n Beállító központ a fóliatartón 1,10 - 1,50 m
bálaátmérőhöz.
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IMPRESS F
A fixkamrás 18 lánchajtású préshengerével egyenletes, stabil bálákat formáz.

Rendszer

álaátmérő

Kés / távolság

Teljesítményigény

IMPRESS 125 F MASTER

Fixkamra

1,30 - 1,35 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 LE

IMPRESS 125 F PRO

Fixkamra

1,30 - 1,35 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 PS

IMPRESS V
A változókamrás bálázók három végtelenített hevederrel és egy hidraulikusan
állítható, nyomás által vezérelt hevederfeszítővel rendelkeznek. A három
végtelenített heveder minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a biztonságos
bálaforgatásról – még rövidre vágott takarmány esetén is.

Rendszer

álaátmérő

Kés / távolság

Teljesítményigény

IMPRESS 155 V

3 végtelenített szíj

0,8 - 1,55 m

–

59 kW / 80 LE

IMPRESS 155 V MASTER

3 végtelenített szíj

0,8 - 1,55 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 LE

IMPRESS 155 V PRO

3 végtelenített szíj

0,8 - 1,55 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 PS

IMPRESS 185 V

3 végtelenített szíj

0,9 - 1,85 m

–

59 kW / 80 LE

IMPRESS 185 V MASTER

3 végtelenített szíj

0,9 - 1,85 m

16 / 72 mm

59 kW / 80 LE

IMPRESS 185 V PRO

3 végtelenített szíj

0,9 - 1,85 m

32 / 36 mm

74 kW / 100 PS

IMPRESS PRO bálázó-csomagoló kombinációk
Közvetlen tekercselés, áttöltés vagy kettős bálalerakás. Újszerű, erőteljes, és
tökéletesen igazodik a bálázó jelentős áteresztő képességéhez. Beállító központ a
fóliatartón 1,10 - 1,50 m bálaátmérőhöz.

Rendszer
IMPRESS 125 FC PRO

Fixkamra

ettős tekercselőkar
36 U/min

Hidraulikus teljesítmény

Teljesítményigény

60 l/min, 180 bar

96 kW / 130 LE

IMPRESS 155 VC PRO

3 végtelenített szíj

36 U/min

60 l/min, 180 bar

96 kW / 130 LE

IMPRESS 185 VC PRO

3 végtelenített szíj

36 U/min

60 l/min, 180 bar

96 kW / 150 PS
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Körbálázók
Ú
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IMPRESS

IMPRESS MASTER

A szeletelő nélküli PÖTTINGER IMPRESS modellek
változtatható bálakamrával érhetők el.

A PÖTTINGER IMPRESS MASTER modellek fix vagy
változtatható bálakamrával is elérhetőek.

n
n
n
n
n
n

Szállítórotor
Szeletelő nélkül
Meghajtó fordulatszám: 540 U/min
Felszedési szélesség: 2,05 m, igény esetén 2,30 m,
Terminál: SELECT CONTROL
Normál abroncsok: 380/55-17

n
n
n
n
n
n

Vágórotor
Szeletelő 16 késsel
Meghajtó fordulatszám: 540 U/min
Felszedési szélesség: 2,05 m, igény esetén 2,30 m,
Terminál: SELECT CONTROL
Normál abroncsok: 500/50-17

IMPRESS PRO
Az IMPRESS PRO modellek esetében a felszedési
szélesség alapvetően 2,30 m.
Lerövidített rotor
Szeletelő 32 késsel
Meghajtó fordulatszám: 1000 U/min
Felszedési szélesség: 2,30 m
Terminál: POWER CONTROL,
külön megvásárolható EXPERT 75/CCI 1200.
n Normál abroncsok: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)
n
n
n
n
n
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Minden felügyelet alatt

A PÖTTINGER kényelmesen kezelhető termináljával a gazdálkodó hosszú munkanapokon is mindent tökéletesen
felügyelhet. Terminálunk fejlesztésének középpontjában a maximális kezelési kényelem, az ergonómia és az egyes
munkafolyamatok automatizálása állt. Az eredmény egy optimálisan összehangolt kezelési paletta, amely minden
követelményhez megfelelő eszközt kínál.

ISOBUS nélkül is kényelmes kezelhetőség

SELECT CONTROL

A PÖTTINGER CONTROL terminálok megkönnyítik a
földeken elvégzendő munkákat. A nyomtatott jelzésekkel
ellátott gombok és az ergonomikus kialakítás egyszerűvé
varázsolja a gép kezelését. Mindez még a hosszabb
munkanapokon is kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
A háttérvilágítású gombok és az állítható fényerejű kijelző
éjjel is biztonságos gépkezelést garantál.

A SELECT CONTROL elektronikus előválasztással a
működtetendő eszközök valamennyi funkciója
előválasztható, majd a traktor vezérlőegységén keresztül
hajtható végre. A SELECT CONTROL funkció a kaszákkal,
rendfelszedő kocsikkal és bálázóprésekkel kapcsolatos
munkáknál használatos.
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ISOBUS nélküli CONTROL terminálok

COMPASS CONTROL

DIRECT CONTROL

A COMPASS CONTROL fedélzeti számítógépet kifejezetten
a PÖTTINGER VITASEM és AEROSEM vetőgépekhez
fejlesztették ki. A terminál többek között a művelőútkapcsolás, leforgatási próba, töltöttségi szint ellenőrzése,
hektárszámláló és sebességkijelzés funkciók vezérlésére és
felügyeletére szolgál.

A DIRECT CONTROL kényelmes elektronikus
kezelőegységet kifejezetten az adagolóhenger nélküli
PÖTTINGER rendfelszedő kocsikhoz fejlesztették ki. A
funkciók közvetlenül gombnyomással, előválasztás és
további vezérlőegység használata nélkül hajthatók végre. A
kijelző a rendfelszedő kocsi különböző funkcióiról és
üzemeltetési jellemzőiről nyújt tájékoztatást.

POWER CONTROL

POWER CONTROL Wireless

A POWER CONTROL terminál valamennyi, ISOBUSkompatibilis PÖTTINGER gép kezelésére alkalmas. A
funkciók közvetlenül gombnyomással, előválasztás és
további vezérlőegység használata nélkül hajthatók végre.
Mivel a legfontosabb gombokra a géppel kapcsolatos
funkciókat is közvetlenül rányomtatták, a kevésbé tapasztalt
járművezetők is biztonsággal használhatják. A gép további
berendezései az F1-F4 funkcióbillentyűkkel kezelhetők. A
színes kijelzőn keresztül egy szempillantás alatt
ellenőrizhetők a gép különböző funkciói és üzemeltetési
jellemzői.

A POWER CONTROL Wireless a rendfelszedő
vezetéknélküli kényelmes kezelését a traktor vezetőfülkéjén
kívül, attól akár 100 m-es távolságra tartózkodva is lehetővé
teszi. A tartóelem egyben töltőállomás is. A terminál ezáltal
akár hosszabb használatnál is megbízható segítséget nyújt
a gazdálkodó számára.
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Minden felügyelet alatt

ISOBUS-terminálok

EXPERT 75

Az ISOBUS gyártótól független, szabványosított hardver és
szoftver használatával folytatandó, egységesített
kommunikációt jelöl a traktor és a munkaeszköz között:
Jelentősen megkönnyítve ezzel a mindennapi
munkavégzést.
Az EXPERT 75 és CCI 1200 ISOBUS-terminálok a
PÖTTINGER modelleken kívül más gyártók ISOBUSkompatibilis munkagépeinek professzionális működtetését
is lehetővé teszik.

A kompakt kivitelű, 5,6 colos EXPERT 75 ISOBUS terminál
közvetlenül az érintőképernyőn keresztül, valamint a
gombok, illetve a görgetőkerék használatával is kezelhető. A
fogantyú a biztonságos egykezes használatot is lehetővé
teszi. A környezeti fényérzékelő és a funkciógombok
megvilágítása éjjel is kényelmes kezelhetőséget garantál.
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ÚJDONSÁG: CCI 1200
Az új, 12 colos CCI 1200 ISOBUS terminál átfogó funkcionalitást kínál a hivatásos gazdálkodók számára. A táblagépekhez
hasonlóan a terminál közvetlenül érintéssel kezelhető. Az egyszerű felépítésű menürendszer kezelése kevés gépelést
igényel. A kijelző fényerejének automatikus szabályozásáról a beépített környezeti fényérzékelő gondoskodik.
n Az egyéni igényektől, illetve a traktorfülkében rendelkezésre álló helytől függően a kijelző vízszintesen és függőlegesen is
beállítható. Ezenkívül a képernyő rugalmasan felosztható: a különféle alkalmazások egyidejűleg, és eltérő méretekben is
megjeleníthetők.
n Mivel a gép jellemzőin kívül egy kamerakép egyidejű megjelenítése is lehetséges, nem szükséges átkapcsolnia.
n Az innovatív súgórendszer folyamatos tájékoztatást nyújt a járművezető számára az éppen megnyitott alkalmazásokról
és azok funkcióiról.
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Digitális agrártechnológia

SEED COMPLETE – Precision Farming
A PÖTTINGER vállalat SEED COMPLETE eszközével hatékonyan és sikeresen művelhetők meg a mezőgazdasági célú
földterületek. A vetési mennyiség automatikusan, az előzőleg a gazdasági PC-n létrehozott alkalmazáskártyákkal pontosan
beállítható a területek talajviszonyaira. A későbbi nyomon követhetőség érdekében az adatok a gazdasági PC-n hosszabb
ideig megtekinthetők.
n Nagyobb hozam és gazdaságosabb földművelés.
n Kényelem – A járművezető tehermentesítése.
n Hatékonyabban hasznosítható erőforrások: a megtakarítás mértéke az 5%-ot, vagy a 45 euró/ha (őszi búza) szintet is
elérheti.
n Időmegtakarítás – nagyobb területteljesítmény.

ha

ha

m

m

ar

ar

Food Processing Industry

External Data-Exchange Platforms

an

Input Companies

an

App Provider

Farmer

os

os

Machinery Manufacturer

Contractor

Dealer

Adviser

External Service Provider

Gyártófüggetlen adatcsere: agrirouter
A PÖTTINGER vállalattal együttműködésben kifejlesztett,
internetalapú adatcsere-platform, az agrirouter a különböző
gyártók gépei és szoftverei közötti adatcserét is lehetővé
teszi. Egy ingyenesen létrehozható fiók segítségével a
különböző adatok, mint például a megrendelések a
vetésterületi nyilvántartásból közvetlenül a traktor
termináljára továbbíthatók. A géppel kapcsolatos adatok
pedig közvetlenül a gazdaság számítógépére küldhetők. Az
agrirouter nem tárol adatokat – következésképpen a
felhasználó teljes körű ellenőrzést gyakorolhat.

Intelligens, hálózatalapú technológia:
NEXT Machine Management
A NEXT Farming gazdaságkezelő rendszer részét képező
NEXT Machine Management intelligens módon kapcsolja
össze egymással a vegyes flottákat. Lehetőséget teremt a
gyártófüggetlen gépadatok dokumentálás céljára szolgáló
használatára és feldolgozására. Az intelligens tervezésnek
köszönhetően hatékonyabb módon hasznosíthatók és
optimális mértékben terhelhetők a mezőgazdasági
munkagépek. Az agrirouter eszközhöz hozzácsatlakoztatva
a kívánt adatok vezeték nélküli módon továbbíthatók a
gépről a NEXT Machine Management rendszerre.
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Minden felügyelet alatt
ISOBUS nélküli CONTROL terminálok

SELECT
CONTROL

Kaszák
NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR

–

COMPASS
CONTROL

DIRECT
CONTROL

–

–

POWER
CONTROL

POWER
CONTROL Wireless
–
–

–

–

NOVACAT A9

–

–

NOVACAT A10

–

–

–

–

–

–

–

–

Rendképzők
TOP 1252 C

–

Rendfelszedő kocsi
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

–

–

–

–

–

–

–

–

Bálázóprések
IMPRESS MASTER
IMPRESS PRO

–

–

–
–

Vetőgépek
VITASEM CLASSIC / VITASEM

–

–

VITASEM A / VITASEM ADD / AEROSEM A / AEROSEM ADD

–

–

–

TERRASEM R / TERRASEM C

–

–

–

–

–

–

ISOBUS-terminálok
EXPERT 75

CCI 1200

Kaszák
NOVACAT X8
NOVACAT X8 COLLECTOR
NOVACAT A10
Rendképzők
TOP 1252 C
Rendfelszedő kocsi
FARO L / EUROPROFI L
FARO D / EUROPROFI D
TORRO L / D
JUMBO / JUMBO COMBILINE L / D
Bálázóprések
IMPRESS PRO
Tárcsás boronák
TERRADISC 8001 / 10001 T

–

Vetőgépek
VITASEM A / VITASEM ADD
AEROSEM A / AEROSEM ADD
TERRASEM R / TERRASEM C
=standard,
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=opció

MyPÖTTINGER

MyPÖTTINGER – egyszerűen. Bármikor. Bárhol.
Minden 1997 után gyártott
PÖTTINGER géphez

Az Ön gépe az interneten.

A MyPÖTTINGER rövidítés jelentése: PÖTTINGER-profi
PÖTTINGER termékinformációja. Egy olyan eszköz
született, amely minden, 1997 után gyártott géphez
rendelkezésre bocsájtja a gépre vonatkozó információkat.

A gépével kapcsolatos összes információ.

Okostelefonnal vagy táblagéppel olvassa be a
típustábláról a QR-kódot, vagy otthon hívja le
kényelmesen a www.mypoettinger.com weboldalról a
gép számának megadásával.

n
n
n
n

Azonnal hozzáfér egy sor, a gépére vonatkozó
információhoz.
Üzemeltetési útmutatók
Felszereltségi információk
Prospektusok
Fotók és videók.
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Kopóalkatrész-sorozatok

Támaszkodjon az eredetire!

Felhasználási előnyök

A PÖTTINGER Original Parts – eredeti alkatrészek –
maximális alkalmazhatósága, üzembiztonsága és
teljesítőképessége meggyőző. Mi a PÖTTINGER-nél ezen
igények mellett köteleztük el magunkat.

n Azonnali, hosszú távú rendelkezésre állás.
n Maximális élettartam az innovatív gyártási eljárásoknak
és a legjobb minőségű anyagok felhasználásának
köszönhetően.
n A tökéletes illeszkedési pontosság miatt nem lépnek fel
működési hibák.
n Az elvégzett munka minősége a lehető legjobb, mert az
alkatrészeket a gép teljes rendszeréhez optimalizáltuk.
n Költség és idő takarítható meg, mert a kopó
alkatrészeket ritkábban kell cserélni.
n Átfogó minőségellenőrzés.
n Folyamatos jobbítások a kutatás-fejlesztési munka
révén.
n A pótalkatrészek világszerte hozzáférhetők.
n Vonzó, piacképes árak minden pótalkatrészre.

Az eredeti PÖTTINGER alkatrészeket ezért magas
minőségű anyagokból készítjük. Minden egyes pót- és
kopóalkatrészt az Ön gépének teljes rendszeréhez
optimalizálunk. A különböző talaj- és felhasználási
adottságok ugyanis gyakran egyedi beállításokat
igényelnek.
Ügyfeleink igényei szerint háromféle kopóalkatrész-családot
(CLASSIC, DURASTAR és DURASTAR PLUS) kínálunk, így
minden elváráshoz a megfelelő csomagot kínálhatjuk. Az
eredeti alkatrészek használata kifizetődik, mivel a tudás nem
másolható.
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PÖTTINGER Original Parts

A klasszikus

Betartja, amit ígér

A CLASSIC a hagyományos
kopóalkatrész-sorozat. E sorozat a
minőség, a kiváló ár-teljesítmény arány
és a megbízhatóság szempontjából
egyaránt szabványteremtő az eredeti
alkatrészek terén.

A DURASTAR a kopó alkatrészek
piacának innovációja – tartósság,
magas érték, teljesítőképesség és
megbízhatóság.

n Normál talajviszonyokhoz.
n Átlagos igénybevételű
üzemeltetéshez.

A DURASTAR alkatrészek különösön
jól illeszkednek minden alkalmazási
helyzethez, amelyben gépének nagy
igénybevételek közt kell helytállnia. A
DURASTAR alkatrészek ugyanis
betartják, amit ígérnek.
n Átlag feletti kopást okozó
talajviszonyokhoz.
n A munkaszerelékek magas
igénybevétele esetén, fokozott
intenzitású üzemeltetéshez, ill.
közösségi használatban álló
gépekhez.

A legnehezebb alkalmazási
körülmények
Önnél a gépeket rendkívüli alkalmazási
feltételek között, rendkívüli
igénybevétellel használják? Ha igen,
akkor Önnek a DURASTAR PLUS a jó
választás.
A PÖTTINGER DURASTAR PLUS
alkatrészeit a kiemelkedő
teljesítőképesség és a maximális
ellenálló képesség jellemzi. Legyen szó
nagyüzemről, bérvállalkozásról vagy
extrém kopási viszonyokról – a
DURASTAR PLUS sorozat minden
kihívással elbánik.
n Extrém kopást okozó
talajviszonyokhoz.
n Nagyon magas igénybevételhez,
nagyüzemek és bérvállalkozók
számára.
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Az egész világra kiterjedő szervizhálózat

Szerviz és pótalkatrészek
Hosszú élettartam, megbízhatóság és használati biztonság
fémjelzik a PÖTTINGER gépeket. Amennyiben mégis
műszaki probléma lépne fel, szervizpartnereink helyben
rendelkezésére állnak. A PÖTTINGER ügyfélszolgálata
támogatást nyújt a speciális műszaki kérdésekben. A
PÖTTINGER szerviztechnikusai a világ minden pontján úton
vannak, hogy segítsék Önt.

Az egész világra kiterjedő szervizhálózat –
mindenhol ott vagyunk, ahol szükség van
ránk
Kereskedőink szervizpartnerként helyben rendelkezésére
állnak. Így a világ 70 országában tudjuk a legjobb szervizszolgáltatást biztosítani. Szervizpartnereinkkel minden
esetben kompetens és megbízható kapcsolattartót tudhat
maga mellett. Folyamatos házon belüli képzéseink révén
kereskedőink a PÖTTINGER gépek kezelésének szakértői,
és ezzel együtt az Ön sikerének kulcsai.
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A gyors út a megfelelő alkatrészhez
Van egy PÖTTINGER gépe és szüksége van hozzáillő
pót- vagy kopó alkatrészre? Nem probléma: Egyszerűen
forduljon a gép számával helyi kereskedőjéhez! A
PÖTTINGER PÖTDOC pótalkatrész-katalógusa, valamint a
gép száma alapján a forgalmazó azonnal megtalálhatja
azokat az alkatrészeket, amelyek a kiszállítás időpontjában
ténylegesen be voltak építve az adott gépbe. Ezzel a
megfelelő pótalkatrész megrendelése is garantálható. Ez az
új fejlesztés újfent bizonyítja
a PÖTTINGER szervizminőségének magas értékét.

PÖTTINGER pótalkatrész-logisztika
Új, nemzetközi pótalkatrész-logisztikai központunk az
ausztriai Taufkirchenben 2017 márciusában lépett üzembe.
n 6200 m² raktárfelület.
n Több mint 50 000 cikk.
n Naponta akár 800 kiszállítás.
n Automatizált kisalkatrész-raktározás.

Minőségbiztosítás

Technológiai és Innovációs központ
(TIZ)
A Technológiai és Innovációs központ (TIZ) adja
PÖTTINGER minőségbiztosításának szívét. Itt teszteljük
gépeink minőségét és alkalmasságát gyakorlathoz közeli
körülmények között. Kutatás, fejlesztés és megvalósítás kéz
a kézben járnak.
A vizsgálóközpont a világ egyik legkorszerűbb agrotechnikai
létesítménye, és kiváló hírnévnek örvend. Ezért számos
nemzetközi cég, köztük több neves autógyártó is nálunk
teszteli gyártmányai gyakorlati alkalmazhatóságát.

Mindezen tesztekkel párhuzamosan alapos terepi próbák is
történnek. Ezen új ismeretek a vizsgálati technikából
származó eredményekkel együtt az ügyfelek számára
optimális eredményeket nyújtanak: A PÖTTINGER a maga
tudásával a folyamatorientált megoldások piacvezető
szereplője mind a talajművelés, mind a legelőgazdálkodás
számos központi témájában. „Megkönnyítjük ügyfeleink
munkáját, és javítjuk életminőségüket.”

A vizsgálatok időt és költséget spórolnak meg: akár 75%-ot
a terepi próbákkal szemben. A gépek élettartamteljesítménye rövid idő alatt letesztelhető. Ez a gyakorlatban
optimális alkalmazási biztonságot nyújt. A PÖTTINGER
minden új modellből legalább két prototípust épít. Ezek
közül az egyik a TIZ vizsgálatain esik át, a másik pedig a
gyakorlati terepi próbákon.
A központ vizsgáló-berendezéseihez többek között egy, a
közúti szállítások szimulálására szolgáló 4-es állás, egy
többtengelyes szimulációs asztal (MAST), egy
alkatrésztesztelő mező az egyes alkatrészek
leteszteléséhez, egy klímakamra, hajtóművizsgáló padok,
valamint különböző elektronikus mérőberendezések.
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