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NOVACAT T
Hinattavat niittomurskaimet
NOVACAT T hinattavat niittomurskaimet täydentävät Pöttingerin, nurmirehun am-

mattilaisen, valikoimaa. 

Koneita on  saatavana keski- tai sivuaisalla; moduulirakenne tekee koneista erittäin 

monikäyttöisiä ja helppoja huoltaa. Kevennysjärjestelmä on kokonaan uudelleen 

suunniteltu mahdollisimman hyvän pinnanseurannan takaamiseksi, samalla on voi-

mansiirtto suunniteltu hyödyntämään jopa 180 hv tehoja. Ja tietenkin tässäkin sar-

jassa on koeteltu NOVACAT-leikkuupalkki, jossa on vakiovarusteena terien pikavaih-

tojärjestelmä.

Tuloksena paras mahdollinen rehunlaatu: 

PÖTTINGER NOVACAT
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NOVACAT

NOVACAT 3007 T / 3507 T

NOVACAT 307 T

NOVACAT 3007 T ja NOVACAT 3507 T hinattavissa niittomurskaimissa on  keskivetoaisa. Keski-

aisan ansiosta koneella voidaan niittää kummalta  puolelta traktoria tahansa. Keskiaisan ansiosta 

epäsäännöllisten  peltolohkojen ja päisteiden niitto on helpompaa ja turha ajaminen ja niitetyn hei-

nän polkeutuminen vähenee.

Nämä niittoyksiköt voidaan varustaa joko koetellulla ”extra dry“ piikkikarhottimella tai ”RC“ 

niittomurskaimella. NOVACAT 3007 T collector ja NOVACAT 3507 T collector on varustettu 

 sivusiirtomatolla, jolla kaksi karhoa voidaan yhdistää.

NOVACAT 307 T -malliston koneissa vetoaisa on kiinnitetty sivulle. Vetoaisa kääntyy hydraulisesti 

ja lukkoventtiilinsä ansiosta se pysyy  luotettavasti halutussa asennossa. 

Valitse joko koeteltu ”extra dry“ piikkikarhotin tai ”RC“ niittomurskain.

NOVACAT 307 T collector -mallissa on rehukarhot yhdistävä  kuljetinmatto.



Pöttinger NOVACAT

Etuja yhdellä silmäyksellä:
  Täydellinen niitto

  Optimaalisen, tukkeutumattoman rehuvirran takaa hyväksi todettu NOVACAT-teräpalkki, jossa 

on terien pikakiinnitys vakiona

  Moduulirakenteen ansiosta huolto on entistäkin helpompaa

  Kelluva teräpalkki säästää kasvustoa

  Pöttingerin ainutlaatuisen nelivarsituennan ansiosta teräpalkki seuraa  kevyesti maanpintaa. 

Suurillakin nopeuksilla niittojälki on tasainen.

  Jouheva käynti pienentää tehon tarvetta ja polttoaineen kulutusta

  Vankka rakenne merkitsee pitkää käyttöikää

  Ei sivulle suuntautuvaa vetovoimaa, ei heiluntaa

  Ylittää päisteissä karhot helposti korkean maavaransa (50 cm) ansiosta

  Karhojen ryhmitys lisää monikäyttöisyyttä

  Monipuoliset varustevaihtoehdot
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Rakenne ja käyttö

Järeä vetoaisa
ja kiinnityslaite

Kaareva II-kokoluokan kiinnityslaite, jossa on vakainjouset, sallii +/-30°  kallistuskulman. Traktori ja 

niittokone voivat seurata epätasaista alustaa toisistaan riippumatta.

Taittuva seisontatuki sekä nivelakselin, letkujen ja kaapelien pitimet helpottavat koneen kiinnitystä 

ja irrotusta.

Kone on helppo vaihtaa työasennosta kuljetusasentoon ja takaisin  hydraulisylinterin avulla. Hyd-

raulisylinteriin yhdistetty lukkoventtiili pitää  vetoaisan luotettavasti halutussa asennossa.

Vetoaisan sisällä kulkevat letkut ja kaapelit ovat suojassa vaurioilta ja  viimeistelevät koneen  

muotoilun.

Vetoaisa ja alusta ovat vankka-

rakenteiset, joten ne kestävät 

suuriakin  ajonopeuksia. Lisäksi 

suuret renkaat parantavat ko-

neen ominaisuuksia.



Vankka kehärunko ja edistyksellisen ainutlaatuinen nostotekniikka

Niittoyksikkö on tuettu kehärunkoon, joka antaa sen liikkua vapaasti. Erikoisnostojärjestelmä takaa 

erittäin suuren maavaran: 500 mm (renkaat 350/50-16) tai 550 mm (renkaat 11.5/80-15.3), joten 

isojen karhojen ylittäminen on helppoa.

Yhdensuuntainen nosto/lasku on toteutettu syöttämällä öljyä hydraulisylinterin toisesta päästä 

vastakkaisen puolen  sylinteriin. Kehärunko  nousee tasaisesti eikä  tarvitse virtauksenjakajaa.

Reilu liikkumavara

Kun niittoyksikkö on tuettu kehärungolla, teräpalkki pääsee liikkumaan hyvin vapaasti.

Kehärunko antaa teräpalkille liikkumavapautta, joten se voi seurata maanpinnan muotoja 

 täydellisesti. 

Keskelle kiinnitetty vetoaisa

 NOVACAT 3007 T und 3507 T

Vetoaisaa voidaan  kääntää kumpaankin suuntaan. Tämän an-

siosta voit  valita, kummalta puolelta traktoria kone niittää. 

Sivulle kiinnitetty  vetoaisa 

 NOVACAT 307 T
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Nerokas voimansiirto

Pöttingerin hinattavilta niitto-

koneilta voit odottaa parasta 

mahdollista  suorituskykyä, sillä 

ne on tehty kestämään.

Voimansiirtolinja koostuu koko-

naisuudessaan Walterscheid-

komponenteista (WALTERSCHEID 

Drive Line System, DLS). Se pys-

tyy siirtämään 132 kW/180 hv 

tehon ja sen voiteluväli on peräti 

250 tuntia. 

Kiinnityslaite, jossa ympä-

ripyörivä vaihteisto Nopea 

ja helppo  kiinnittää nosto-

varsiin. Sallii koneen täyden 

 liikkuvuuden myös  tiukoissa 

mutkissa  rajoittamattoman 

 kääntökulman ansiosta.

VOA:n nopeudeksi  voidaan 

valita 1000 r/min tai 540 r/min kääntämällä kääntyvä 

vaihteisto  toisin päin. 

Joustava käyttöjärjestelmä – yksinkertaisempi ja luotettavampi



Jouheva käynti, kestävä rakenne
Malleissa, joissa on keskelle kiinnitetty vetoaisa, voimansiirto tapahtuu erillisen tukivarren (kuvassa 

valkoisena) kääntämän vaihteiston välityksellä. Tämä merkitsee, että  käyttöakselin kulma pysyy 

 vakiona.

”collector“ – malleissa  kuljetinmaton öljypumppu on kiinnitetty laipalla suoraan sivuvaihteistoon.

Murskainyksikkö saa  käyttövoimansa vaihteistosta  hihnojen välityksellä.

Sivukiinnitteisissä vetoaisamalleissa vetoakseli johdetaan suoraan sivuvaihteistoon, jossa lai-

pallinen 30o kääntyvä vaihteito.

Jännityksetön teräpalkin voimansiirto

Sivuvaihteisto jakaa käyttövoiman teräpalkille ja murskainyksikölle.

Sisemmän lautasrummun kaksoisnivel takaa jännityksettömän liitoksen vaihteiston ja leikkuu pal-

kin välille.

Kartiohammaspyörät ovat öljykylvyssä.

Käyttöakselin suojuksien pika-
kiinnitys helpottaa  ristikoiden 
rasvausta.

Voimansiirron nivelillä 250 tunnin 
voiteluväli.
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NOVACAT T

Pöttingerin  niittomurskaimet 

niittävät täydellisesti  kaikissa 

 maastoissa, jopa kumpujen ja 

notkojen  kohdalta.

Kehärungon ja kelluvan nelipis-

tetuennan ansiosta teräpalkki 

liikkuu  kolmiulotteisesti. Tämän 

ansiosta se seuraa tarkasti 

maaperän muotoja. 

Täydellinen maanpinnan seuranta
3D maanpinnan seuranta

Matalalle kiinnitetty kannatinjärjestelmä sallii teräpalkin liukua kumpujen ja  harjanteiden yli. Ohjain-

varret on kiinnitetty vapaasti liikkuviin palloniveliin. 

Teräpalkin ohjausvarret on muotoiltu siten, että teräpalkki seuraa kevyesti ja  tarkasti maanpinnan 

muotoja. Säätövarsi ohjaa niittoyksikön yläosaa ja teräpalkin leikkuukulmaa. Menetelmä täydellis-

tää nelipiste-kevennysjärjestelmän. 
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Kaksi järeää, helposti  säädettävää 
kevennysjousta takaa optimaali-
sen  pintapaineen kaikissa oloissa.

Leikkuukorkeus voidaan säätää nopeasti ja helposti yhden  säätövarren 
avulla. Leikkuukorkeuden osoittimen lukitus  varmistaa, ettei asetusta 
muuteta vahingossa.

Ylös-alas-liike 

Teräpalkki pääsee liikkumaan 200 mm ylöspäin, jolloin se kallistuu +5° ylöspäin.

Teräpalkki pääsee liikkumaan 120 mm alaspäin, jolloin se kallistuu -3° alaspäin.
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Pitempi ja kovempi käyttö  vaatii 

parasta laatua olevat terät.

Pöttinger-terät on valmistettu 

korkealaatuisesta teräksestä. 

Optimaalisen muotonsa  ansiosta 

terät liukuvat tarkasti toistensa 

yli pyöriessään  vastakkaisiin 

suuntiin. Pikakiinnityksen ansi-

osta, terien vaihto on helppoa ja 

nopeaa.

Terän pikakiinnitys – näin se toimii:

Terien pikakiinnitys on vakiona  kaikissa Pöttingerin niittoko-

neissa.

Jousisalpa lukittuu kiinnitystappiin ja pitää terän tiukasti lautasta 

vasten. Kiinnitys on tukeva ja turvallinen.

Terän kiinnitystappi on ruuvattu

lautaseen ja se voidaan tarvittaessa vaihtaa edullisesti.

Pultti on upotettu, mikä suojaa sitä korroosiolta ja lialta. 

Teräpalkki – 

Uusi ulottuvuus …

Paina teräavaimella jousisalpaa 
alaspäin. Poista terä ja aseta vaihto-
terä paikoilleen.
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 Teräpalkki on uuden  sukupolven lautas- niittokoneiden sy-

dän. Pöttinger hyödynsi sen kehitystyössä  lieriöniittokoneista 

 saamaansa  kokemusta. Lieriöniittokoneen hyvä rehun kulkeu-

tuminen on yhdistetty  lautasniittokoneen  niittotekniikkaan.

  Optimaalinen rehuvirta
 Rehun puhdas noukinta ja siirtyminen ovat laaturehua tuotettaessa  niittotekniikan tärkeitä ominai-

suuksia. Niittolautasten litteän  kartiomainen muoto parantaa rehuvirtaa ja pienentää niittokoneen 

 vetovastusta.

 Virtaviivaiset leikkuulautaset. Rehu virtaa teräpalkin ohi helposti ja tasaisesti. TTuloksena taktorin 

pienempi tehon tarve; Joustava rehuvirta tarkoittaa, että niittokone työskentelee huipputehokkaas-

ti koko ajan.

 Optimoitu vastakkain leikkuun alue. Teräpalkin kallistettu etureuna on suunniteltu niin, ettei maa-

ainesta nouse rehun joukkoon. Vastakkain  liikkuvat terät kulkevat hyvin läheltä teräpalkin yläreunaa 

ja toisiaan. Tämä merkitsee, että myös painava lakoutunut rehu tai kuiva  lannoittamaton nurmi 

 voidaan leikata erittäin tarkasti.

Vastaterä on ruuvikiinnitteinen, ei hitsattu, joten se on tarvittaessa vaihdettavissa.

 Siisti ja tasainen leikkuujälki teräratojen optimaalisen limityksen ansiosta.

 Nurmikkoa suojaa teräpalkin sileä alapinta, pyöristetyt jalakset molemmissa päissä ja terävien kul-

mien puuttuminen.

 Original Inside – Mikään ei voita  alkuperäistä! 

  Katso, että ostamassasi varaosassa on  apilanlehtitunnus.
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Monivuotinen kokemus, jat-

kuva tutkimus ja  käyttötestit 

ovat olleet uuden teräpalkin 

 kehittämisen perusta. Tar-

koin harkitut  yksityiskohdat, 

laadukkaat materiaalit ja 

paras  mahdollinen työnlaatu 

 korostavat sen  ainutlaatuisuutta.

Teräpalkin rakenne – tehokas ja 

 harkittu rakenne

Huolto – osat helposti käsillä
Moduulirakenteinen  teräpalkki 

on helppo  huoltaa: Lieriö-

hammaspyörät ja laakerit 

voidaan irrottaa yhtenäisenä, 

 välihammaspyörät  voidaan ir-

rottaa helposti suurten aukko-

jen kautta. 

Helpommaksi ei voi tulla.
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  Rakenne kestää isältä pojalle

  Karkaistut lautaset

 Soikeat, litteät niittolautaset ovat karkaistua  hienoraeterästä ja 

siten erityisen pitkäikäisiä. Litteä rakenne mahdollistaa jouhevan 

rehuvirran.

  Lautasen akseli

  Akselinkanta on ruuvattu kiinni hammaspyörään. Kukin akseli 

voidaan näin ollen vaihtaa tarvittaessa edullisesti.

 Tiivisteet 

 Laakerin laipat ja ruuviliitokset ovat täysin tiiviitä kumisten tiivis-

terenkaiden ansiosta.

 Laakerit

 Järeät kaksiriviset viistokuulalaakerit, joiden  teoreettinen laake-

riväli on 60 mm, ottavat parhaalla mahdollisella tavalla iskukuor-

mituksen vastaan – aivan kuin auton akseli.

 Hammaspyörät

 Lautasten hammaspyörät on asetettu suoraan linjaan ja ne ovat 

kooltaan lähes saman kokoiset kuin  välihammaspyörät (44 ja 35 

hammasta) Laakeriin  kohdistuu vähemmän rasitusta, kun kum-

mallakin  puolella on välihammaspyörä. Kaikki hammaspyörät on 

karkaistu ja hiottu, mikä takaa tasaisen ja hiljaisen käynnin sekä 

pitkän käyttöiän. Hampaiden leveys on 20 mm ja ne ovat aina 

kahden hampaan  kosketuksessa.

 Parhaat materiaalit

 Hitsattu apurungoton teräpalkki on valmistettu  huippulaatuisesta 

teräksestä ja työstetty tarkasti CNC-työstökeskuksessa.

 Jalakset 

  Leveät, karkaistusta booriteräksestä valmistetut  liukujalakset 

estävät maa-aineksen kasaantumisen ja tasoittavat iskuja. Pöt-

tingerillä tämä kuuluu  luonnollisesti vakiovarustukseen. Kuluneet 

jalakset on helppo ruuvata irti ja vaihtaa. Tarvittaessa voidaan 

asentaa myös ylimääräisiä  kulutusjalaksia.

 Korotetut, suurisäteiset jalakset

  Saatavilla on myös korotetut jalakset, joilla leikkuukor keudeksi 

saadaan 50–80  mm. Helposti kiinnitettävissä  korotetuissa ja-

laksissa on suuri säde ja laaja  kosketuspinta, mikä pienentää 

kulumista.
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Murskain hankaa  hellävaraisesti 

rehun  vahamaista pintakerrosta. 

Rehu levittyy sitten ilmavaksi 

ja tasaiseksi kerrokseksi koko 

työleveydelle. 

MURSKAUSTEHO

Murskaustehoa voidaan säätää  niitettävän kasvuston mukaan. 

Säätöasetuksia on neljä, joilla  muutetaan murskauslevyn kul-

maa.

Murskauksella saavutetut edut:
  Lyhyempi kuivumisaika, pienempi säätilan aiheuttama riski.

  Rehun energiasisältö jopa 10 % suurempi – tarvitaan vähemmän väkirehua.

  Parempi säilörehun laatu pH-arvon nopean laskun ansiosta.

  Hellävarainen käsittely pienentää helposti murskautuvien lehtien varisemista, jolloin rehuun jää 

enemmän valkuaisainetta.

  Ajokertojen väheneminen säästää rehua ja pellon pintaa. Vuodessa voi näin säästyä jopa 

150 euroa/ha.

Murskainyksikkö – ED extra dry



17

Jokainen käytännön  kokemusta omaava tietää, että laaduk-

kaan säilörehun tekeminen alkaa niitosta. Tarkka niitto ja 

 ”extra dry“ – murskain takaavat rehun laadun. Kun säilörehu 

on  energiapitoisempaa,  maidontuotanto lisääntyy ja väkirehu-

kustannukset  alenevat.

”extra dry“ – murskaimen kehittämiseen on  osallistunut Wa-

geningenissa Alankomaissa sijaitseva maataloustekniikan 

 instituutti (IMAG-DLO).

”extra dry“ – levitinlaitteisto 

Roottori kuljettaa rehun laa-

jakulmalevittäjän läpi. Ohjain-

levyt jakavat rehun tasaisesti 

koko leikkuuleveyden alalle. 

Sitten rehu laskeutuu leveäksi 

ja ilmavaksi matoksi.

”EXTRA DRY“ –  

KARHON MUODOSTUS

Kaksi karholevyä siirre-

tään si säänpäin karhon 

muodostami seksi. 

ROOTTORIN VOIMANSIIRTO

Teho siirretään leikkuupalkin 

akselilta roottorille hihnavedon avulla. Jousikuormitteisella hihnankiristimellä on tärkeä osa tehok-

kaassa kuormanhuippujen vaimennuksessa tärinättömän voimansiirron aikaansaamiseksi. 

V:n muotoiset, karkaistusta teräksestä valmistetut murskainsor-

met takaavat keskeytymättömän  rehuvirran ja pitkän käyttöiän. 

Sormet on kiinnitetty joustavasti kumityynyjä vasten ja ryhmitelty 

 roottorille spiraalin muotoon.

Roller conditioner RC

Telamurskain soveltuu hellävaraisen murskauksen ansiosta eri-

tyisesti sinimailasen ja apilan käsittelyyn. Vastakkain puristuvat 

telat murskaavat korret  tasaisesti ja tuottavat tasalaatuisen re-

humaton. Telat (1000 r/min) saavat käyttövoimansa erikseen. 

Ylätelaa pyörittää ketju, alatela on hihnakäyttöinen. Murskaimen 

tehoa voidaan säätää kierrejousien  avulla.

Polyuretaanisten profiilien ulkohalkaisija on 200 mm ja ne on 

vulkanoitu keskusputken päälle. Murskaimen profiilit ovat kumia 

kovempia ja kuluvat siten vähemmän. Puoliskojen kiertyminen 

on estetty.
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NOVACAT T collector ...

Niitossa tarvitaan  joustavuutta. 

Collector- mattoperä takaa hyvän 

 suorituskyvyn ja erilaiset mah-

dollisuudet karhojen ryhmitte-

lyyn. Kolme  ryhmitysvaihtoehtoa 

 täyttävät kaikki toiveesi.

... mattoperä

Karhojen ryhmitys tarpeen mukaan

Karhot voidaan ryhmitellä erillisiksi karhoiksi, koko työleveyden levyiseksi  kerrokseksi tai yhdeksi 

kaksoiskarhoksi.

Mattoperässä on oma hydrauliikka, joten sitä voidaan käyttää traktorin  hydrauliikasta riippumatta. 

Kuljetinmaton nopeus säädetään  virtauksensäätöventtiilistä. Sähköinen hallinta traktorin ohjaa-

mosta on myös saatavilla.

Pitkä, leveä ja saumaton matto kuljettaa hyvinkin suuria rehumääriä ilman  tukkeutumisen vaaraa. 

Käyttötela on kaareva, joten matto keskittää itsensä  automaattisesti. Keskikiristyksen ansiosta 

mattoa on helppo huoltaa. Saatavilla on myös korkeussuunnassa säädettävä kiihdytystela. Kiihdy-

tystela takaa, että karhot menevät päällekkäin ja karhosta tulee  mahdollisimman kapea.

Mattoa käyttää jännitteettömästi profiloitu 

 käyttöakseli.
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”collector“ – malleissa kulje-

tinmaton öljypumppu on kiin-

nitetty laipalla suoraan vaih-

teistoon.

Murskainyksikön voiman-

siirrossa on keskenään 

 vaihdettavat hihnapyörät.

Automaattinen toiminta

Konetta nostettaessa ja las-

kettaessa 2-tieventtiili kytkee 

maton automaattisesti päälle 

ja pois päältä.

RC roller conditioner

Kiihdytystelalla varustettuna 

erinomainen tiiviisiin karhoi-

hin. 
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NOVACAT 307 T / 3007 T 

Hydraulisesti säädettävät kar-

hotuslevyt ovat edullinen tapa 

ryhmittää karhoja.

Karhojen ryhmitys 
Kaksi pitkää karhotuslevyä kääntyvät hydraulisesti muodostamaan rehukarhoa koneen vasemmal-

le tai oikealle sivulle. Tämän ansiosta kaksi karhoa voidaan ryhmittää niin lähelle toisiaan, että ne 

voidaan kerätä leveällä noukkimella yhdellä ajokerralla.

Kaksoiskarhon leveys on alle 3,0 m
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NOVACAT 307 T käyttää samaa 2-toimista hydrauliliitäntää kuin vetoaisan kääntö, joten lisäliitän-

tää ei tarvita. Vetoaisa lukitaan tällöin mekaanisesti sulkuventtiilillä.

NOVACAT 3007 T ED and NOVACAT 3507 T ED kaksi 2-toimista hydrauliliitäntää.
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Tekniset tiedot

Renkaat

Varusteet

Käytetään yhdellä 

 kaksitoimisella ja  yhdellä 

yksitoimisella traktorin 

 hydrauliliitännällä.

Vakiorenkaat 

350/50-16, 12 PR 

enimmäisnopeus 40 km/h

Valinnaiset renkaat

11,5/80-15,3, 8 PR uraprofiili 

enimmäisnopeus 40 km/h

 Vredestein FLOTATION +  Vredestein MULTIRILL

 NOVACAT Työleveys Kiinnitys Vetoaisa

 307 T ED / T RC 3,04 m luokka II sivulla

 307 T ED / T RC collector 3,04 m luokka II sivulla

 3007 T ED / T RC 3,04 m luokka II keskellä

 3007 T RC collector 3,04 m luokka II keskellä

 3507 T ED / T RC 3,46 m luokka II keskellä

 3507 T ED / T RC collector 3,46 m luokka II keskellä

 NOVACAT Kulutusjalakset Korotetut jalakset

 307 T ED / T RC 

 307 T ED / T RC collector

 3007 T ED / T RC

 3007 T RC collector

 3507 T ED / T RC

 3507 T ED / T RC collector

  = Vakio,  = Lisävaruste
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Helppo huoltaa

Etusuojusverho voidaan kääriä ylös.

Terien vaihto ja  puhdistus on  yksinkertaista.

Kummatkin  sivusuojukset voidaan kääntää ylös.

Kapeampi kuljetusleveys – kiinnitys sokkien avulla.

Muut valinnaisvarusteet

Nivelakseli 1 3/4" 6-urainen

Nivelakseli 1 3/8" 21-urainen

Nivelakseli 8x32x38 8-urainen

Nivelakseli 8 x 32 x 38

Tiedot eivät ole sitovia. Ominaisuudet voivat vaihdella maakohtaisesti.

VOA-nopeus Lautasia (kpl) Työsaavutus Pituus Kuljetusleveys Paino Paino ED Paino RC

1000 / 540 r/min 7 3,6 ha/h 5940 mm 3000 mm 55 kW / 75 hv 1950 kg 2150 kg

1000 / 540 r/min 7 3,6 ha/h 7080 mm 3000 mm 55 kW / 75 hv 2350 kg 2420 kg

1000 / 540 r/min 7 3,6 ha/h 7400 mm 3000 mm 55 kW / 75 hv 2050 kg 2150 kg

1000 / 540 r/min 7 3,6 ha/h 8540 mm 3000 mm 55 kW / 75 hv 2350 kg

1000 / 540 r/min 8 4,2 ha/h 7400 mm 3420 mm 63 kW / 85 hv 2220 kg 2350 kg

1000 / 540 r/min 8 4,2 ha/h 8540 mm 3420 mm 63 kW / 85 hv 2420 kg 2520 kg

Hydraulinen 

 karhonryhmitys *

Sähköinen 

 nopeudensäätö
Kiihdytystela

*vain ED-karhottimen kanssa

Mattoperän ja  kiihdytystelan sähköinen nopeudensäätö 

traktorin ohjaamosta on myös saatavilla.
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Ensiluokkaista palvelua – Sinun eduksesi
Meihin voit luottaa.

Missäpäin tahansa maailmalla asiakkaamme voivat luottaa laajaan myynti- ja huoltoverkostoomme. Tämä 

lähiyhteys asiakkaisiin takaa varaosien nopean toimituksen sekä traktorisi ammattimaisen korjauksen ja 

huollon. Me olemme siellä, missä Sinäkin!

Palvelumme:

 Alkuperäisten varaosien tilauspalvelu vuorokauden ympäri.

 Vanhojenkin mallien varaosien varastointi

 Asiantuntemusta jatkuvalla koulutuksella – ammattitaitoiselle henkilöstölle

 ja paljon enemmän…

… lisätietoja Pöttingeristä jälleenmyyjältäsi tai nettisivuiltamme www.poettinger.at!

Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Puhelin +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Tomi Korpinen
GSM +358 (0) 40 56 56 266
S-posti: tomi.korpinen@poettinger.at

Konefarmi OY
Mr. Sebastian Kraus
Kärsämäentie 47
20360 Turku
Tel.: +358 (0) 42 49 00 11
Mobile: +358 40 82 58 230
E-mail: sebastian.kraus@konefarmi.fi 
www.konefarmi.fi 


