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Niittokoneet täydelliseen niittoon

Laadukkaan säilörehun teko alkaa tarkasta ja hellävaraisesta 

niitosta. Oleellisia niittokoneelle asetettavia vaatimuksia ovat 

teräpalkin aktiivinen maanpinnanseuranta, tarkka leikkuu, 

oikeanlainen murskaus sekä helppo käytettävyys. 

PÖTTINGERIN niittokoneet täyttävät kaikki nämä vaatimukset. 

Kevytrakenteisilla NOVADISC-mallisarjan niittokoneilla 

saavutetaan kustannustehokkaasti suuri työteho ja tarkka niitto 

pienelläkin traktorilla. NOVACAT-sarjan niittomurskaimilla 

voidaan lisäksi suorittaa halutunlainen murskaus ja aikaansaada 

oikea karhon muoto. Olipa valintasi kumpi mallisarja hyvänsä, 

PÖTTINGERILTÄ saat käyttöösi välineet, joilla voit tarjota 

eläimillesi parasta mahdollista rehua.
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Teräpalkki – Itävaltalaista laatutyötä

PÖTTINGERIN niittokoneissa käytetään erittäin vahvaa ja tarkan 

niittojäljen mahdollistavaa teräpalkkia. Teräpalkit suunnitellaan ja 

valmistetaan Pöttingein tehtaalla Grieskirchenissä, joten kyseessä 

on aito itävaltalainen laatutuote.

Tästä pääset teräpalkin 
"syntymään"!
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 Lautasten kartiomuodolla saavutettu suuri terien limitys nopeuttaa rehun kulkua teräpalkin 

yli. Tasainen pohja suojaa nurmen pintaa.

 Terät pyörivät erittäin lähellä palkin yläreunaa ja vastaterää.  

Siten saavutetaan tarkka niittotulos myös silloin, kun niitetään laonnutta tai kuivaa, 

lannoittamatonta heinää.

 Kiinnitetyn vastaterän voi tarvittaessa vaihtaa helposti ja edullisesti. 

 Teräpalkki on ripustettu molemmista päistä, mikä vähentää palkille ja suojaosille 

kohdistuvaa rasitusta.

 Hitsattu teräpalkki on työstetty tarkasti laatuteräksestä CNC-keskuksessa. Siten taataan 

tarkat laakerivälit ja kestävyys.

Teräpalkin sileä alapuoli Vastaterä

Terien pikavaihto

Leikkuutarkkuutta 

parantava vastaterä

Vakuuttavia etuja

Terien pikavaihto kuuluu kaikkiin PÖTTINGER-niittokoneisiin vakio-ominaisuutena.

Teräpalkki, joka antaa hyvän imun leikatulle rehulle

 Hankalissa oloissa koneen ominaisuuden punnitaan. Lautasten kartiomainen rakenne 

parantaa rehun kulkeutumista lautasten yli kevyessäkin kasvustossa.
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Kestävyyttä vuosiksi eteenpäin

Teräpalkkimme tunnusmerkkejä ovat erittäin tarkka leikkuu sekä 

kevennyksen toimivuus. Hiotut yksityiskohdat helpottavat koneen 

säätöä ja pidentävät huomattavasti käyttöikää.

Kaksi hammasta aina 

kosketuksissa keskenään.
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Innovatiivisia yksityiskohtia

Lisävarusteena korotusjalakset (8)

Leikkuukorkeutta voi nostaa 50 – 80 mm. Leveä rakenne auttaa 

kestämään kulutusta.

Kestävät kulutusjalakset (7)

Leveät, karkaistusta booriteräksestä valmistetut kulutusjalakset estävät 

maa-aineksen irtoamisen ja tasaavat kulkua. Pultilla kiinnitetyt jalakset 

on helppo vaihtaa tarvittaessa. Lisävarusteena voi myös asentaa 

korotusjalakset.

Vakaat akselinkannat (3)

Ne on ruuvattu kiinni hammaspyöriin, joten ne voi tarvittaessa vaihtaa.

Aina kaksi hammasta kosketuksissa keskenään (5)

Suoralinjainen lieriöhammaspyörästö ja lähes yhtä suuret 

hammaspyörät. Kaksi hammasta on aina kosketuksissa keskenään, ja 

hammasleveys on 20 mm. Kaikki hammaspyörät on karkaistu ja hiottu. 

Se takaa tasaisen ja hiljaisen käynnin sekä pitkän käyttöiän.

Kestävät laakerit (4)

Pitkäikäiset, kaksiriviset viistokuulalaakerit, joiden teoreettinen 

laakerivälys on 60 mm, kestävät kuormitusta erittäin hyvin.

Käytännöllinen moduulirakenne (6)

Laakerin laipat ja ruuviliitokset on suojattu luotettavasti kumisten 

tiivisterenkaiden ansiosta. Lieriöhammaspyörät ja laakerit voidaan 

irrottaa yhtenäisenä, ja myös välihammaspyörät voidaan irrottaa helposti 

aukkojen kautta. 

Lisävarusteena ohjausrummut (2)

Parantavat rehun virtausta palkin yli etenkin heikossa kasvustossa ja 

mahdollistavat karhon muodostumisen.

Pitkäikäiset niittolautaset (1)

Soikeat, litteät niittolautaset ovat karkaistua hienoraeterästä. Terien 

pikavaihto helpottaa huoltoa.
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NOVADISC – lautasniittokoneet 
sivukiinnityksellä

Kevytrakenteisella NOVADISC-lautasniittokoneella saatutetaan 

mahtava työteho pienelläkin traktorilla ja matalalla 

polttoaineenkulutuksella. Työleveydet 2,20-3,88 m takaavat 

sopivat työtehon.

NOVADISC:iin voidaan valita kaksi eri kytkentävaihtoehtoa: 

kapea- ja leveäraidevälisille traktoreille.
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Kolmipistekiinnitys

Säädettävien kiinnitystappien ansiosta niittokoneet voi 

kytkeä nopeasti ja helposti traktoriin. 

Saatavana kaksi kytkentävaihtoehtoa, kun ulompi 

raideleveys on 1800–2200 mm tai 2200–2600 mm.

Jousikevennys säästää pellon pintaa

 Kosketuspainoa voi säätää vetovarsien korkeuden ja kevennysjousien avulla

 Kaksi kevennysjousta takaavat teräpalkin erinomaisen maanpinnanseurannan myös 

rinneniitossa.

 Yksi kevennysjousi on säädettävä.

 Mekaaninen laukaisulaite laukeaa esteeseen ajettaessa, jolloin niittoyksikkö väistää 

taaksepäin. Peruutettaessa konetta teräpalkki palautuu normaaliasentoon, jolloin niittoa 

voidaan jatkaa ohjaamosta poistumatta.

Laukaisulaite Kulmavaihde

Teräpalkki sivukiinnityksellä

 Keskeinen tunnusmerkki on teräpalkin sivukiinnitys. Voimansiirto sijaitsee ensimmäisen 

niittolautasen takana. Siten taataan tukkeutuman niitto.

 Molemmilla puolilla olevien ohjainrumpujen ansiosta karho muodostuu hyvin ja ajo-ura on 

puhdas. 

 NOVADISC 400-mallilla on mahdollista jakaa karhot lisävarusteena saatavan kahden 

ohjausrummun avulla. Näin ollen traktori ei aja karhon päällä, vaan rehuttomalla uralla.
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NOVADISC – kevyt ja tehokas

Niittokoneella on suuri vaikutus rehun laatuun. Tärkeintä on tarkka 

ja puhdas leikkuu, nurmen pinnan säästäminen ja mahdollisimman 

suuri työteho. Kevyet ja helposti käytettävät NOVADISC-

lautasniittokoneet vastaavat näihin odotuksiin.
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Teräpalkin tuenta

 Teräpalkin tuenta molemmista päistä suojaa palkkia vääntymiseltä ja vakauttaa samalla 

suojarakenteita.

NOVADISC-nostotekniikka pitää siitä huolen

Laskettaessa laitetta teräpalkin ulompi pää laskeutuu maahan ensin. 

Päisteissä sisempi pää nousee ylös ensin. Siten suojataan pellon 

pintakerrosta. 

Nosto tapahtuu yksitoimisen hydraulisylinterin avulla.

Suojaa nurmen pintakerrosta

Kuljetus

 Nosto tapahtuu yksitoimisen hydraulisylinterin avulla.

 Matalalla sijaitsevan teräpalkin nivelpisteen ansiosta saavutetaan matalampi kuljetuskorkeus.

 NOVADISC 400:ssa niittoyksikkö kääntyy traktorin keskilinjalle. Käännettävän sivusuojuksen 

ansiosta kuljetuskorkeus on vain 3,98 m.

Vetolujat suojukset kestävät pitempään

 Korkealaatuista materiaalia 

 Suojukset voidaan kääntää ylös huoltotöiden ajaksi ja kuljetuskorkeuden vähentämiseksi.
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NOVACAT-lautasniittokoneet  
murskaimen kanssa tai ilman murskainta

Keskiripustuksella varustetut NOVACAT-takaniittokoneet voi 

varustaa yksilöllisesti karhotinlautasilla, sormi tai telamurskaimilla. 

Keskiripustuksella varustetut NOVACAT-takaniittokoneet takaavat 

erinomaisen kevennysjärjestelmän ansiosta maksimaalisen 

rehunlaadun ja minimaalisen rehun likaantumisen. Tämä 

tuotekehitys vahvistaa jälleen kevennysjärjestelmän alan kärjessä.
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Hydraulikäyttöinen vetotapin kääntövarsi

Hydraulikäyttöinen vetotapin kääntövarsi tekee niittokoneen kytkennästä helpompaa kuin 

koskaan, eikä vetovarsia tarvitse enää erikseen säätää. Tämä innovatiivinen mekanismi 

huolehtii samalla oikeasta niittokoneen asennosta. NOVACAT 262 ja 302 -malleissa vetotapin 

oikea asento voidaan säätää tapilla.

Kytkentä on helppoa

Sisärummun kaksoisnivel

Törmäyssuoja

Hydraulinen vetovarren 

keinulevy

Voimansiirto

Vahva voimansiirtolinja syntyy kulmavaihteen nivelakselista ja sisärummun 

kaksoisnivelen kautta joustavasti ensimmäiseen niittolautasen lieriöhammaspyörään. 

 Tämä takaa erittäin tasaisen käynnin. 

 Kitkakytkin ja vapaakytkinm suojaavat vaurioilta. 

 Vaihteisto toimii öljykylvyssä ollen siten huoltovapaa.

Mekaaninen laukaisulaite

Esteiden yhteydessä teräpalkki voi väistää kauas taakse. 

Laukaisuvoima on säädettävissä.

Erilaiset kytkennät ovat helppoja

Säädettävien kiinnitystappien ansiosta niittokoneet voi kytkeä nopeasti ja helposti erilaisiin 

traktorityyppeihin. Siten voidaan hyödyntää koko niittoleveyttä.

NOVACAT 302 -koneessa on kaksi varren leveyttä, jotka sopivat koko niittoleveyden 

hyödyntämiseen 3,0 ja 3,50 m:n etuniittokoneiden yhteydessä.
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PÖTTINGERIN kehittämän  
„kelluvan leikkuun“ läpilyönti

Olemme panostaneet niittokoneiden kehittämisessä 80-luvun 

puolivälistä lähtien „kelluvaan leikkuuseen“. Optimaalinen 

maanpinnanseuranta ja pellon pintakerroksen suojaaminen 

alhaisemmalla kosketuspaineella on eräs tärkeimmistä 

vaatimuksista erityisesti murskaimen kanssa käytettäville 

niittokoneille. 
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Keskiripustus optimaaliseen maanpinnanseurantaan

 NOVACAT-keskiripustuksessa teräpalkkia kannatellaan tasaisesti koko niittoleveydeltä. 

Näin vetoteho pienenee, mikä on valtava etu niitettäessä murskaimen kanssa.

 Suuri liikkuma-alue, joka on +/- 22,5 astetta, tekee epätasaisten alueiden ja rinteiden 

niittämisestä helppoa.

Hydraulinen kevennys

Kaksipuolinen ripustus

Palkin kaksipuolinen ripustus suojaa sitä vääntymiseltä. Siten hammaspyöriin ja laakereihin 

ei kohdistu ylimääräistä painetta, mikä takaa tasaisen käynnin ja pitkän käyttöiän.

Tehokas kevennys

 Hydraulisen kevennyksen ansiosta pintapaine on tasainen koko palkin leveydeltä. 

 Palkin pintapainetta voi säätää portaattomasti olosuhteiden, kuten pellon pinnan 

tasaisuuden, tai sen mukaan, käytetäänkö konetta murskaimen kanssa tai ilman. 

Kevennyspaine voidaan lukea painemittarista.

 Kosketuspainetta lisätään kuivalla, kovalla maalla, jotta teräpalkki pitää oikean 

leikkuukorkeuden myös suurilla ajonopeuksilla.

 Kostean, pehmeä maan yhteydessä kosketuspainetta vähennetään 

maanpinnanseurannan pitämiseksi optimaalisena ja pellon pintakerroksen säästämiseksi.

Käytännöllinen kuljetusasento

 Nosto tapahtuu kaksitoimisen hydraulisylinterin avulla. 

 Niittoyksikköä voi kääntää 115°, joka mahdollistaa matalan kuljetuskorkeuden.

 Tämän ansiosta traktorin sivupeileistä näkyy suoraan taakse ja koneen painopiste 

on lähellä traktorin keskipistettä.
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NOVACAT 352 / 352 ED / 402 / 442  
Suuritehoiset takaniittokoneet

Ilman murskaimia käytettävien NOVACAT-takaniittokoneiden 

mallisarjan „suuria nimiä“ ovat mallit 402 ja 442, joiden työleveys 

on 3,88 m tai 4,30 m. NOVACAT 402 ja 442 ovat erittäin 

tehokkaita erityisesti silloin, kun traktorissa ei ole 

etuvoimanottoakselia.

NOVACAT 352 ja 352 ED niittävät 3,46 m:n leveydeltä. 

Sormimurskaimella varustettu NOVACAT 352 ED mahdollistaa nyt 

etu- ja takayhdistelmän käytön murskaamiseen jopa 6,20 m:n 

niittoleveydeltä.
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Helppo kytkentä

 Hydraulinen vetotapin kääntövarsi takaa myös leveiden niittolaitteiden yhteydessä helpon 

kytkennän ja suuren maavaran päisteissä.

 Teräpalkin molemmissa päissä olevat ohjausrummut auttavat karhon muodostuksessa 

ja tekevät puhdasta ajouraa seuraavalle ajokerralle. Myös teräpalkin keskelle voidaan 

asentaa ohjausrummut, jolloin traktorin molemmat pyörät kulkevat rehuttomalla uralla.

 Nostotappien paikkaa säätämällä on mahdollista säätää niittokone toimimaan 

yhdistelmänä 3,0 ja 3,5 m:n etuniittokoneen kanssa.

Huollon helppous on meille tärkeä asia: suojusten avattavuuden ansiosta teräpalkki on 

helposti käsillä. Siten terien vaihto on helppoa ja nopeaa.

Kapea, matala kuljetus

Maantieajoa varten niittokoneet käännetään hydraulisesti taakse. Kääntölaitteisto huolehtii 

myös laukaisulaitteena. Nostettaessa teräpalkki tasapainottuu myös vakautussylinterillä.
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Nykyaikaista suunnittelua – 
perinteistä luotettavuutta

Matala paino on ollut mottona CLASSIC-mallisarjan 

etuniittokoneiden kehityksessä. Tyylikkään kiinnitystuen lyhyt 

rakenne ja kevyiden prässättyjen osien käyttö ovat niittokoneen 

keskeisimmät ominaisuudet. Optimoidun maanpinnanseurannan 

mahdollistava tehokas kevennysjärjestelmä täydentää 

NOVACAT classic -valikoiman vaikuttavia ominaisuuksia.
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Maanpinnan seuranta luokkansa huippua

 Täydellisen maanpinnanseurannan peruslähtökohtana on kiinnitystuki. Tarkkaan suunniteltu 

kiinnitysgeometria tuo painopisteen kaikissa työasennoissa mahdollisimman lähelle traktoria.

 Teräpalkin kiinnitysvarren kuulanivelet takaavat kevyen ja vapaan liikkumisen. Liikkuma-alue 

on +/- 8 astetta, joten niittokone kulkee tarkasti kaikkien epätasaisuuksien yli.

 Kiinnitystuen vakautusjouset keskittävät niittokoneen kuljetusajon aikana.

Yksinkertainen ja käytännöllinen jousikevennys 

 Kahden vahvan vetojousen ansiosta kosketuspaine on tasainen koko palkin leveydeltä. 

 Palkin optimaalisen kosketuspaineen voi säätää nopeasti ja helposti ketjun pituutta 

säätämällä.

Yksittäin säädettävät karhotinlautaset

 Neljä ulompaa niittolautasta pyörivät pareittain sisäänpäin. Yksittäin säädettävät 

karhotinlautaset asettavat rehun halutulle karhonleveydelle. 

 Lisävarusteena saatavien lisäkarhotinlautasten avulla saa vielä kapeammat karhot.

Pellolta tielle poistumatta traktorin hytistä

 Sivusuojaukset on tehty tukevasta ja kestävästä prässätystä teräksestä. Sivusuojukset saa 

myös hydraulisesti kääntyvinä.

Liikkuma-alue +/- 8 astetta
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NOVACAT alpha-motion –  
niittämistä ilman rajoituksia

Tukirungon edistyksellinen kinematiikka on alpha-motion-

tekniikan perusta. Muihin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna 

maanpinnan epätasaisuuksiin eivät reagoi pelkästään etualalla 

olevat kiinnitysvarret, vaan koko runkorakenne reagoi 

maanpinnan muutoksiin. Maan kohotessa koneen runkorakenne 

nousee ylös vieden niittoyksikön sulavasti töyssyn yli palaten 

taas alas normaaliasentoon. Maan kääntyessä alamäeksi 

runkorakenne vie konetta alas.
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 Ainutlaatuinen maanpinnanseuranta suojaa pellon pintakerrosta ja konetta.

 Kaksi suurikokoista jousta on kiinnitetty kiinnitystukeen. Jouset takaavat niittoyksikölle 

tasaisen kevennyksen 500 mm:n pinnanmuotojen vaihtelulle. Yksinkertainen ja silti tehokas 

kevennys kaikissa olosuhteissa.

 Kiinnitystuen tarkkaan suunniteltu geometria tuo painopisteen kaikissa 

työskentelyasennoissa mahdollisimman lähelle traktoria.

Paras kiinnitystuki etuniittokoneille

Niittokoneet voi kytkeä mihin tahansa 60–360 hv:n traktoriin mallista ja koosta riippumatta. 

Erilaisilla nostolaitteilla ei ole vaikutusta niittokoneen ohjaukseen. Näin ollen niittoyksikkö 

kiinnitysrunkoineen nousee ylös, kun maanpinnassa on kohouma, ja laskee alas, kun 

maanpinnassa on notkelma.

Alpha-motionin edut:

 Täysin aktiivinen kevennys koko 500 mm:n matkalla.

 Kulmanmuutos 12° ylös ja 9° alas estää teriä osumasta maahan. Tämä 

suojaa pellon pintaa ja konetta, sekä parantaa rehun laatua.

 Suuremmat ajonopeudet ovat mahdollisia ilman koneen pomppimista.

 Suuri 350 mm:n maavara päisteissä ja kuljetusasennossa.

 Erinomainen näkyvyys teräpalkille.

 Niittoyksikön liikerata on lähes pystysuuntaista, jolloin nivelakselien rasitus 

on vähäisempää ja voimansiirron hyötysuhde parempi.

-9° +12°

+/- 250 mm

Ainutlaatuinen +/-16 asteen poikittainen keinutoiminto on mahdollista kiinnitysvarren kuulanivelten ansiosta.
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Tieltä pellolle hytistä poistumatta

NOVACAT-etu- ja takaniittokoneiden sivusuojukset on valmistettu 

kestävästä prässätystä teräksestä. Etuniittokoneet ja leveät 

nostolaitesovitteiset niittokoneet on voidaan varustaan hydraulisesti 

käännettävillä sivusuojuksilla. Näin parannetaan käyttömukavuutta 

ja madalletaan kuljetuskorkeutta.
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Terien helpon pikavaihdon avulla varmistetaan hyvä leikkuujälki

 Paina joustosankaa teräavaimella alaspäin ja vaihda terä. 

 Terä on varmistettu kestävällä joustosangalla.

 Terän pultti on pultattu niittolautaseen. Sen voi tarvittaessa vaihtaa edullisesti.

 Pitkäaikainen, kova käyttö vaatii parhaan mahdollisen terän. PÖTTINGERIN terät on 

valmistettu erittäin laadukkaasta puukkoteräksestä.

Erittäin helppo huolto säästää aikaa

Terien pikavaihto on helppoa ja nopeaaKäytännöllinen 

työkalulaatikko

Helppo huoltaa

 Nivelakselien voiteluvälejä on pidennetty 150 tuntiin, ja nivelakselien luokse pääsee erittäin 

helposti. Siksi niitä on helppo huoltaa. 

 Käytännöllinen nivelakselin pidike helpottaa kytkentää, ja varaterät ovat kätevä säilyttää 

työkalulaatikossa.

Tilaa säästävä pysäköinti 

Lisävarusteena saatavien seisontatukien ansiosta koneen voi pysäköidä pieneen tilaan.

Helppo pääsy 

Huollon helppous on meille tärkeä asia. Suojusten suuren kääntyvyyden ansiosta 

teräpalkki on erittäin helposti käsillä. Siten terien vaihto on helppoa ja nopeaa.
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Murskata vai eikö murskata? –  
meiltä löytyy aina sopiva niittokone

Extra dry -murskain, jonka kehittämiseen on osallistunut 

Wageningenissa Alankomaissa sijaitseva maataloustekniikan 

instituutti IMAG-DLO, toimi suunnannäyttäjänä jo vuonna 1997. 

Säädettävän murskaustehon ja karhon levityksen ansiosta rehu 

kuivuu nopeammin.
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Roottorin irrottamiseksi kiilahihnan voi irrottaa helposti. 

Sormimurskain ED (extra dry)

Niittäminen ilman murskainta

Ilman murskainta käytettäviin NOVACAT-niittokoneisiin voi liittää lisävarusteena 

karhotinlautaset.

Kuivamisen nopeuttamista ED-sormimurskaimella (extra dry)

 Sormimurskain ohjaa rehun murskaustehoa säätävän vastalevyn kautta tasaisesti ja ilmavasti 

koko työleveydelle.

 Karhon leveys säädetään karhotuspelleillä.

 Roottori saa käyttövoimansa teräpalkin voimansiirrosta jousikuormitteisella hihnankiristimellä 

varustetun kiilahihnan kautta.

 Leveätelainen jousikuormitteinen hihnankiristin takaa moitteettoman voimansiirron myös 

kuormituksen ollessa huipussaan. 

 Murskaimen kierrosnopeus voidaan mukauttaa erilaisille rehulajeille sopivaksi. 940 r/min 

voimakkaaseen murskaukseen tai haluttaessa 710 r/min varovaiseen murskaukseen.
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Murskata vai eikö murskata? – PÖTTINGER 
tarjoaa aina sopivan niittokoneen

Jokainen, jolla on käytännön kokemusta, tietää, että 

lypsykarjankasvatuksessa saavutetaan taloudellista tuottoa vain 

laadukkaalla säilörehulla. Kun säiliörehu on energiapitoisempaa, 

maidontuotanto lisääntyy ja väkirehukustannukset alenevat. 

Leveälehtisille rehulajeille tarjoamme arvostetun, murskaustelalla 

varustetun murskaimen.
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Maksimaalinen joustavuus

Niittokone Työleveys Karhonmuodostus
Murskain

ED

Murskain

RC

NOVACAT 261 classic 2,62 m – –

NOVACAT 301 classic 3,04 m – –

NOVACAT 261 alpha-motion 2,62 m  

NOVACAT 301 alpha-motion 3,04 m  

NOVACAT 351 alpha-motion 3,46 m  

NOVACAT 225 H ED / CRW 2,20 m –  CRW

NOVACAT 262 2,62 m – –

NOVACAT 262 ED / RC 2,62 m

NOVACAT 302 3,04 m – –

NOVACAT 302 ED / RC 3,04 m

NOVACAT 352 3,46 m – –

NOVACAT 352 ED / RC 3,46 m –

NOVACAT 402 3,88 m – –

NOVACAT 442 4,30 m – –

 = valittavissa,  = lisävaruste

Vankan keskusputken halkaisija on 140 mm ja vahvuus 5,6 mm. Keskusputken päälle 

polyuretaanista valmistettu telan profiili, jonka ulkohalkaisija on 200 mm, on vulkanoitu 

keskusputken päälle. Murskainprofiilit ovat kumia kovempia ja kestävät siten kulutusta. Osien 

vääntyminen on myös estetty.

Kumitelat on pultattu kiinni, joten ne on helppo vaihtaa tarvittaessa.

Ketjuvoitelu on säädettävissä ja toimii automaattisesti öljypumpun avulla (voitelu päistenoston 

yhteydessä).

Telamurskain RC (Roller Conditioner)
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Etuniittokoneet Työleveys Kiinnitys Niittolautasia Työteho

NOVACAT 261 classic 2,62 m A-raami 6 2,6 ha/h

NOVACAT 301 classic 3,04 m A-raami 7 3,0 ha/h

NOVACAT 261 alpha-motion 2,62 m A-raami 6 2,6 ha/h

NOVACAT 261 alpha-motion ED 2,62 m A-raami 6 2,6 ha/h

NOVACAT 261 alpha-motion RC 2,62 m A-raami 6 2,6 ha/h

NOVACAT 301 alpha-motion 3,04 m A-raami 7 3,0 ha/h

NOVACAT 301 alpha-motion ED 3,04 m A-raami 7 3,0 ha/h

NOVACAT 301 alpha-motion RC 3,04 m A-raami 7 3,0 ha/h

NOVACAT 351 alpha-motion 3,46 m A-raami 8 3,4 ha/h

NOVACAT 351 alpha-motion ED 3,46 m A-raami 8 3,4 ha/h

NOVACAT 351 alpha-motion RC 3,46 m A-raami 8 3,4 ha/h

Takaniittokoneet Työleveys 
Vakiokiinnitys

(valittavissa)
Niittolautasia Työteho

NOVACAT 225 H ED 2,20 m Kat. 2/2 5 2,2 ha/h

NOVACAT 225 CRW 2,20 m Kat. 2/2 5 2,2 ha/h

NOVACAT 262 2,62 m Kat. 2 / 2 (3 / 2) 6 2,6 ha/h

NOVACAT 262 ED 2,62 m Kat. 3 / 2 (4 / 3) 6 2,6 ha/h

NOVACAT 262 RC 2,62 m Kat. 3 / 2 (4 / 3) 6 2,6 ha/h

NOVACAT 302 3,04 m Kat. 2 / 2 (3 / 2) (4 / 3) 7 3,0 ha/h

NOVACAT 302 ED 3,04 m Kat. 3 / 2 (4 / 3) 7 3,0 ha/h

NOVACAT 302 RC 3,04 m Kat. 3 / 2 (4 / 3) 7 3,0 ha/h

NOVACAT 352 3,46 m Kat. 3 / 3 (4 / 3) 8 3,4 ha/h

NOVACAT 352 ED 3,46 m Kat. 3 / 3 (4 / 3) 8 3,4 ha/h

NOVACAT 402 3,88 m Kat. 3 / 3 (4 / 3) 9 4,0 ha/h

NOVACAT 442 4,30 m Kat. 3 / 3 (4 / 3) 10 4,5 ha/h

Takaniittokoneet Työleveys Kiinnitys Niittolautasia Työteho

NOVADISC 225 2,20 m Kat. 2/2 5 2,2 ha/h

NOVADISC 265 2,62 m Kat. 2/2 6 2,6 ha/h

NOVADISC 305 3,04 m Kat. 2/2 7 3,0 ha/h

NOVADISC 350 3,46 m Kat. 2/2 8 3,4 ha/h

NOVADISC 400 3,88 m Kat. 2/2 9 3,9 ha/h

Tekniset tiedot
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Karhottimen leveys ilman 

karhotinlautasia
2 / 4 karhotinlautasta Kierrosluku Kuljetusleveys Paino

1,7 m 1,3 m / 1,1 m 1 000 r/min 2,57 m 620 kg

2,1 m 1,4 m / 1,1 m 1 000 r/min 2,98 m 670 kg

1,7 m 1,3 m / 1,1 m 1 000 r/min 2,57 m 700 kg

2,2 m – 1,4 m - 1 000 r/min 2,57 m 850 kg

2,0 m – 1,4 m - 1 000 r/min 2,57 m 850 kg

2,1 m 1,4 m / 1,1 m 1 000 r/min 2,98 m 855 kg

2,5 m – 1,6 m - 1 000 r/min 2,98 m 1030 kg

2,4 m – 1,8 m - 1 000 r/min 2,98 m 1030 kg

3,0 m 1,4 m / 1,1 m 1 000 r/min 3,42 m 990 kg

2,9 m – 2,0 m - 1 000 r/min 3,42 m 1195 kg

3,0 m – 2,0 m - 1 000 r/min 3,42 m 1195 kg

Karhon leveys ilman 

karhotinlautasia
2 / 4 karhotinlautasta Kierrosluku Kuljetuskorkeus Paino

1,5 m – 1,1 m - 540 r/min 2,80 m 840 kg

1,7 m – 1,4 m - 540 r/min 2,80 m 840 kg

1,7 m 1,4 m / 1,1 m 1 000 r/min 3,60 m  850 kg

1,7 m – 1,2 m - 1 000 r/min 3,60 m 1130 kg

2,0 m – 1,4 m - 1 000 r/min 3,60 m 1210 kg

2,1 m 1,7 m / 1,3 m 1 000 r/min 3,80 m 920 kg

2,7 m – 1,9 m - 1 000 r/min 3,80 m 1210 kg

2,5 m – 1,7 m - 1 000 r/min 3,80 m 1340 kg

2,5 m 2,1 m / 1,7 m 1 000 r/min - 950 kg

2,7 – 1,4 m - 1 000 r/min - 1320 kg

3,2 m 2,7 m / 2,3 m 1 000 r/min - 980 kg

3,6 m 3,0 m / 2,6 m 1 000 r/min - 1070 kg

Karhon leveys ilman 

karhotinlautasia
2 / 4 karhotinlautasta Kierrosluku Kuljetuskorkeus Paino

1,3 m 0,9 m 540 r/min 2,60 m 535 kg

1,7 m 1,5 m / 1,1 m 540 r/min 2,90 m 585 kg

2,3 m 1,7 m / 1,3 m 540 r/min 3,40 m 650 kg

2,5 m 2,1 m / 1,7 m 1 000 r/min 3,80 m 695 kg

3,0 m - 1 000 r/min 3,98 m 720 kg

Kaikki tiedot sitoumuksetta, varusteet vaihtelevat maittain.
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NOVADISC 
Hydraulisesti kääntyvät 

sivusuojat

Karhotinlautaset

vasen/oikea
Lisäkarhotinlautaset

Syöttökartiot 

2 kpl

NOVADISC 225 – – 

NOVADISC 265 –

NOVADISC 305 –

NOVADISC 350 –

NOVADISC 400 –

NOVACAT

NOVACAT 225 H ED / CRW – – –

NOVACAT 262

NOVACAT 262 ED / RC – –

NOVACAT 302

NOVACAT 302 ED / RC – –

NOVACAT 352

NOVACAT 352 ED / RC – –

NOVACAT 402

NOVACAT 442

NOVACAT

261 / 301 classic

261 alpha-motion

261 alpha-motion ED / RC – –

301 alpha-motion

301 alpha-motion ED / RC – –

351 alpha-motion

351 alpha-motion ED / RC – –

 = vakio,  = lisävaruste 

Varusteet

Takaniittokoneiden lisävarusteet: 

 Hydraulinen taaksekääntö – NOVACAT 225 H ED / CRW

 Sivusiirrin 3,50 m:n etuniittokoneelle – NOVACAT 302 / 302 ED / 302 RC

 Käyttönopeus 540 r/min – NOVACAT 262 / 302

 Nivelakselit 1 3/8" 21-os., 1 3/4" 20-os., 1 3/4" 6-os., 8x32x38

 Siirtoalusta ja pikakiinnityspultit ED- ja RC-murskaimelle
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Ohjausrummut karhon 

muodostamiseen
Kulutusjalakset

Korotusjalakset

50–80 mm

Varoitustaulut 

valoilla

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kaikki tiedot sitoumuksetta, varusteet vaihtelevat maakohtaisesti.

Etuniittokoneiden lisävarusteet: 

 Varoitustaulut valoilla kat. 2 / S

 Käyttönopeus 540 r/min

 Nivelakselit 1 3/8" 21-os., 1 3/4" 20-os., 1 3/4" 6-os., 8x32x38

 Siirtoalusta ja pikakiinnityspultit ED- ja RC-murskaimelle
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Tarjoamme asiakkaillemme parhaan maailmanlaajuisen myynti- ja huoltoverkoston. 

Paikallisuus tarkoittaa, että voimme toimittaa varaosat asiakkaillemme nopeasti ja että 

osaava henkilöstömme voi toimittaa ja asentaa varaosat. 

Olemme siellä missä sinäkin.

Huoltoomme kuuluu:

 Alkuperäisvaraosien 24-tunnin online tilauspalvelu.

 Vanhojenkin mallien varaosien varastointi.

 Pätevyyttä ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella – ammattitaitoinen henkilöstö.

 ja paljon muuta…

Lisätietoja PÖTTINGER jälleenmyyjistä löydät sivuilta www.poettinger.at!

Alois PÖTTINGER 

Maschinenfabrik GmbH 

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Itävalta 

Puhelin +43 7248 600-0

Faksi +43 7248 600-2513

info@poettinger.at

www.poettinger.at

Tomi Korpinen

Mobile +358 40 56 56 266 

tomi.korpinen@poettinger.at

Konefarmi OY

Mr. Olli Rauhala

Kärsämäentie 47

20360 Turku

Suomi

Puhelin +358 84 04 83 55 33

Mobile +358 40 1827 008

olli.rauhala@konefarmi.fi

www.konefarmi.fi


