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NOVADISC / NOVACAT X8 
Niitto

Ihmisen kulttuurin kehityksessä niityillä ja lai-

tumilla on hyvin tärkeä merkitys. Nurmirehu on 

ollut ja on edelleenkin  tehokkaan karjatalouden 

ja eläinten  hyvinvoinnin avaintekijä. Nurmire-

hu on olennainen osa terveiden ja tuottavien 

 eläinten ruokintaa. Hyvän maitotuoton ja laadun 

saavuttamiseksi rehun on oltava  laadultaan 

huippuluokkaa. Pöttingerin  kehittynyt tekniikka 

tukee laadukkaan rehun tuotantoa.

Ensiluokkaisen rehun perusta on  hellävarainen 

niitto. Käytännössä tämä  tarkoittaa koneen 

aktiivista  maanpinnanseurantaa, tarkkaa 

leikkuuta, vähäistä rehuhävikkiä ja koneen 

 yksinkertaista käyttöä. Koneen rakenteelli-

set yksityiskohdat ja toiminnot edesauttavat 

huomattavasti laadukkaan rehun  tuottamista. 

Ensiluokkainen rehun laatu sekä koneen keveys 

ja vakaus ovat tehneet uudesta NOVACAT- ja 

NOVADISC- lautasniittokoneiden sukupolvesta 

erittäin suositun. 

Pöttinger-laatua vuosiksi  eteenpäin. 
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NOVADISC
Kevyet niittokoneyhdistelmät

 ”Tehdään yhdestä kaksi“ oli mottona, kun kehitettiin uutta, suurille pinta-aloille tarkoitettua 

NOVADISC-yhdistelmäkonetta. Kun etuniittokoneeseen yhdistetään kaksi NOVADISC-palkkia, 

saadaan työleveydeksi 7,2 m tai 8,9 m. Kevyttä  niittokonetta, jossa ei ole murskainta, voidaan 

ajaa jo 85:n tai 100 hv:n traktoreilla.

Nämä niittokoneyhdistelmät sopivat erinomaisesti kaarreajoon ja rinteisiin teräpalkkien välin 

ollessa 2,0 metriä.



5

 NOVACAT X8
NOVACAT V1O
 Niittoyhdistelmä

 NOVACAT X8- tai NOVACAT V10 -niittokoneyhdistelmä on tehokas ja taloudellinen vaihto-

ehto kalliille erikoistyökoneille. Tärkeintä ei ole  laitejättiläinen hinnalla millä hyvänsä, vaan 

 mahdollisimman  kustannustehokas kone. Käyttämällä olemassa  olevia traktoreita investointi 

maksaa itsensä takaisin huomattavasti nopeammin kuin käytettäessä kalliita itsekulkevia niit-

tokoneita.

Ei kannata myöskään  unohtaa ensiluokkaista rehun laatua, keveyttä ja vakautta, joiden ansiosta 

näistä niittokoneista on  tullut luokkansa  suosituimpia.
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Teräpalkki

Pitkäaikainen, kova käyttö vaatii 

parhaan mahdollisen terän. Pöttin-

gerin terät on valmistettu erittäin 

laadukkaasta puukkoteräksestä. 

Optimoidun muodon ansiosta terä 

kulkee hyvin tarkasti vastaterän 

ylitse. 

Niittoterät on helppo ja nopea 

vaihtaa pikavaihtorakenteen 

ansiosta.

Terän pikavaihto – Näin helppoa:

Terän pikavaihtorakenne on vakiovarusteena kaikissa nos-

tolaitekiinnitteisissä Pöttingerin niittokoneissa. 

Joustosanka painaa terän tiukasti niittolautasta vasten. Pitävän 

kiinnityksen ansiosta kone on turvallinen. Terän pultti on ruuvattu 

niittolautaseen, ja sen  vaihtaminen on edullista. Ruuvikiinnitys 

on upotettu, eikä näin ollen ole alttiina kulumiselle.

Paina joustosankaa terän avaimella alaspäin.

Poista terä ja työnnä uusi paikalleen.
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Uuden lautasniittokonesukupolven 

ydin on teräpalkki. Sen kehitte-

lyssä Pöttinger on hyödyntänyt 

lieriöniittokoneistaan hankittua 

tietämystä. Lieriöniittokoneen 

parempi rehun kulkeutuminen 

on yhdistetty lautasniittokoneen 

niittotekniikkaan.

Optimaalinen rehunsyöttö
Tarkka leikkuu ja vaivaton rehun kulkeutuminen teräpalkin yli ovat  lautasniittokonetekniikan avain-

tekijöitä. Vahvistettujen kartiolautasten sileä  muotoilu takaa parhaan rehun kulkeutumisen palkin 

yli. 

Niittolautasessa on tasaiset kartiopinnat. Niiden kautta rehu kulkee  vaivattomasti ja tasaisesti. 

Ei ole syytä unohtaa myöskään entistä pienempää voimantarvetta, sillä rehunkulun häiriintyessä 

tehontarve kasvaa.

Optimoitu vastaterän toiminta-alue: Tasainen palkin etupuoli ohjaa  maa-aineksen alakautta 

erilleen niitettävästä aineksesta. Lisäksi terät liikkuvat erittäin lähellä palkin yläreunaa ja vastate-

rää. Tämän ansiosta leikkaus on erittäin tarkka silloin, kun niitetään laonnutta tai kuivaa, lannoit-

tamatonta heinää.

… omassa luokassaan

Puhdas ja tasalaatuinen niittotulos saadaan, kun terien liikeradat limittyvät optimaalisesti.

Palkin sileän alapuolen sekä pyöristettyjen     u lko- ja sisäliukujalasten ansiosta niittoterässä ei ole 

teräviä kulmia, mikä on hellävaraista pellon  pintakerrokselle
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  Karkaistut lautaset

 Soikeat, litteät niittolautaset ovat karkaistua  hienoraeterästä ja 

siten erityisen pitkäikäisiä. Litteä  rakenne mahdollistaa voimaa 

säästävän rehunsyötön.

 Akselinkanta

 Akselinkanta on ruuvattu kiinni hammaspyöriin. Jokainen 

akselinkanta voidaan näin ollen vaihtaa  edullisesti.

Tiivisteet 

Laakerin laipat ja ruuviliitokset ovat täysin tiiviitä kumisten 

tiivisterenkaiden ansiosta.

Laakerit

Kestävät, kaksiriviset viistokuulalaakerit, joiden  teoreettinen 

laakerivälys on 60 mm, takaavat parhaan mahdollisen 

iskukuormituksen vastaanoton – aivan kuten auton akselit.

Hammaspyörät

Kartiohammaspyörät on asetettu suoraan linjaan ja   lautas- ja 

välihammaspyörät ovat kooltaan lähes samankokoiset (44 ja 

35 hammasta). Kaikki  hammaspyörät on karkaistu ja hiottu, 

mikä takaa  tasaisen ja hiljaisen käynnin sekä pitkän käyttöiän. 

Hampaat ovat 20 mm leveitä ja rattaissa on aina kaksi hammasta 

kosketuksissa keskenään.

 Rakenne – kestää isältä pojalle Monivuotinen tietämys, jatkuva 

testaus ja käytännön kokemus 

ovat olleet uuden niittoterän kehit-

tämisen perusta. Tarkoin harkitut 

yksityiskohdat, laadukas materi-

aali ja paras mahdollinen työstö 

korostavat ainutlaatuisuutta.

  Rakenne ja käyttö 
 tehokas ja harkittu
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Erinomainen materiaali

Hitsattu niittopalkki on laatuterästä, ja se on työstetty  tarkasti 

CNC-työstökeskuksessa.

Liukujalakset 

Leveät, karkaistusta booriteräksestä valmistetut  liukujalakset 

estävät maa-aineksen kasaantumisen ja tasoittavat iskuja. 

Pöttingerillä tämä kuuluu  luonnollisesti vakiovarustukseen. 

Kuluneet jalakset on helppo ruuvata irti ja vaihtaa.

Haluttaessa voidaan asentaa myös muita  kulutusjalaksia. 

Koholeikkuujalakset, joiden  toimintasäde on suuri

Leikkuukorkeutta  voidaan haluttaessa nostaa 50:stä 80 mm:iin 

koholeikkuujalaksilla. Niiden suuri toimintasäde ja leveä tukipinta 

 vähentävät kulumista.

  Huolto – helppo käsitellä

 Kone on helppo huoltaa  teräpalkin moduulirakenteen ansiosta. 

Lieriöhammaspyörät ja laakerit voidaan irrottaa  yhtenäisenä, vä-

lihammaspyörät voidaan irrottaa helposti suurten aukkojen kaut-

ta. Helppoa kuin heinänteko!



NOVADISC 730/900
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Suunnittelussa on otettu 

huomioon myös esteisiin 

törmäämiset. Molemmilla 

puolilla  olevan mekaanisen 

 ajonvarmistimen  ansiosta 

kääntymiskulma on noin 12°. 

Varmistinten laukeamisen jäl-

keen konetta tarvitsee ajaa 

vain hieman taaksepäin, niin 

palkki lukittuu  jälleen.

Mekaaninen laukaisulaite
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Uusi NOVADISC- lautasniittokone 

on osoitus Pöttingerin onnis-

tuneesta tuotekehityksestä, 

ja se on herättänyt huomiota 

 niittotekniikan alalla. 

Kone edustaa kevytsarjaa, ja se 

on suunniteltu erittäin suurelle 

työteholle.

Päisteissä käännyttäessä traktorin nostolaitetta ei tarvitse käyttää. Näin ollen kevennyksen tarkis-

tus  laskemisen jälkeen ei ole tarpeen. 

Nosto tapahtuu  ohjauslaitteen kautta ääriasentoon.

Laskettaessa laitetta  teräpalkin ulompi pää  laskeutuu maahan ensin, mikä suojaa maanpintaa.

Käyttö – apurungoton niittoyksikkö
Keskeinen tunnusmerkki on kevyt ja äärimmäisen jäykkä apurungoton teräpalkki. Teräpalkin 

 kulmavaihde sijaitsee ensimmäisen niittolautasen takana. Sen ansiosta niittäminen on vaivatonta, 

eikä hankalia tukoksia synny. Vahvat kiilahihnat  varmistavat tasaisen käynnin.

Vankka hitsattu rakenne takaa erinomaisen  kestävyyden.

Työskentelyasento – NOVADISC-nostotekniikka

Kevyet niittokoneyhdistelmät
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 NOVADISC 730
 NOVADISC 900

  Kuljetus ja säilytys
 Niittoyksiköiden nosto tapahtuu yksinkertaisella ohjainlaitteella 

  Niittoyksiköiden nosto tapahtuu yksinkertaisella ohjainlaitteella. Yhtäaikainen tai toispuolinen 

nosto voidaan valita erikseen.  

  Kuljetusleveys 2.85 m.

  Säilytystä varten koneeseen on saatavilla seisontatuet. 

  Säilytyskorkeus NOVADISC 730: 2,90 m / 900: 3,70 m



NOVACAT classic
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Teholuokan 85–100 hv traktoreille sopivat parhaiten yhdistelmät NOVADISC 730 / 900 varustet-

tuina erittäin kevyellä NOVACAT 301 classic -etuniittokoneella. 

Entistä alhaisempi paino kertoo NOVACAT 301 classic -etuniittokoneen edistyksellisyydestä. 

Lyhyt rakenne ja kevytmetallien käyttö ovat tämän  niittokoneen keskeisiä tunnusmerkkejä.

Jousikevennys
Niittoyksikön kevennys on helppokäyttöinen ja käytännöllinen 

 Kahden vahvan vetojousen ansiosta kosketuspaino on tasainen koko palkin leveydeltä. Palkin 

kosketuspainoa voidaan säätää nopeasti ja helposti ketjun pituutta säätämällä. 

 Karhonlevittimiä voidaan säätää yksittäin  niittopalkin molemmilta puolilta.



 NOVACAT X8 NOVACAT X8

14

 Maantiellä ajoa varten sivun-

iittoyksiköt käännetään ylös 

ja etuniittoyksikkö  nostetaan. 

Kuljetusleveys on kolme 

metriä. Kuljetuskorkeutta voi-

daan  madaltaa käännettävillä 

sivusuojuksilla.

 Kuljetusasento
Hydraulisesti käännettävät 

sivusuojukset (lisävaruste) myös 

NOVACAT alpha-motion -etuniitto-

yksikössä

Vakiovarusteena hydraulinen 

kuljetuslukitus
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  Käyttö –  Niittoyksiköitä käytetään jakovaihteiston kautta. Jokaisessa niittoyksikössä on 

ylikuormitussuoja.

  Tehokas kevennys –  Kussakin niittoyksikössä olevat kaksi vahvaa vetojousta takaavat ”kellu-

van leikkuun“ ja sen, että kosketuspaino on tasainen koko  palkin leveydeltä. Palkin kosketus-

painoa voidaan säätää tapin avulla nopeasti ja  helposti (6-portainen, ei työkaluja). 

 Hydraulinen kevennys (lisävaruste) – Pöttingerin laadukkaissa koneissa pellon pintakerrosta 

säästävä maaston muotoihin mukautuminen on vakio-ominaisuutena, ja NOVACAT X8 -niit-

toyhdistelmäkoneessa se voidaan toteuttaa hydraulisella kevennyksellä. Tällöin pintapainetta 

voidaan säätää nopeasti ja helposti.

   Hydraulinen laukaisulaite –  Esteeseen ajettaessa sivuniittoyksiköt kääntyvät taaksepäin, ja 

ne voidaan sen  jälkeen viedä takaisin työskentelyasentoon hydraulisesti.

  Käyttö päisteissä –  Kaikissa kolmessa niittoyksikössä on integroitu nostosylinteri. Sen takia 

 päisteajossa ei tarvitse käyttää traktorin hydrauliikkaa. Näin ollen koneen säätö laskemisen 

jälkeen ei ole tarpeen.

Tämän koneen ja Pöttin-

ger  NOVACAT alpha-motion 

 etuniittokoneen yhdistelmässä 

joustovara hipoo täydellisyyttä. 

”Kelluva leikkuu“ onnistuu jopa 

erittäin epätasaisilla pinnoilla, joten 

pellon pinta ei vahingoitu eikä rehun 

laatu kärsi.

Monikäyttöiset niittoyhdistelmäkoneet

 Etu-/takayhdistelmä

  Optimaalinen painon jakautuminen ja erinomainen soveltuvuus rinteisiin.

 Etuniittoyksikkö voidaan kiinnittää sivuniittoyksiköistä riippumatta.

 Kokonaisyhdistelmä työnnettäessä 

  Kiinnitettynä taakseajolaitteella varustetun traktorin taakse

 Itsekulkevien koneiden kanssa

 Erinomainen näkyvyys kaikkiin niittoyksiköihin. Ketterä myös pienillä pinta-aloilla.

 Yhdistelmäkonetta voidaan 

käyttää sekä 

etu-/takayhdistelmänä 

että taakse ajettavana.
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Ylivoimainen rinteissä, kaarreajos-

sa ja suurten alueiden niitossa …

Pöttinger NOVACAT perhosniit-

tomurskaimet eivät ole saaneet 

kovaa mainettaan tyhjästä, suori-

tuskyky ja luotettavuus ovat olleet 

omaa luokkaansa. Nyt Pöttinger 

on nostanut suorituskyvyn uudelle 

tasolle: uusi NOVACAT V10 suur-

tehokone on vuosia kilpailijoitaan 

edellä: se on kokoluokkansa ainut 

3-pistenostolaitteisiin kiinnitettävä 

perhosniittomurskain. Vakiovarus-

teisiin kuuluu ISOBUS –yhteenso-

pivuus.

NOVACAT V10
Suurin perhosniittomurskain 

Vaatimukset tiukentuvat, Pöttinger näyttää tietä.  

Huippuluokan suorituskyky

 Työleveyden optimointi limittäisyyttä muuttamalla

Sopii joustavasti kaikkiin käyttöoloihin

 Verraton rinteissä, käänteissä ja suuria aloja niitettäessä

 Täydellinen maanpinnan seuranta keskikiinnityksen ansiosta

Niittoleveyden optimointi

 Lisäksi kaksi erilaista kiinnitystukea mahdollistavat yhdistelmän, jossa etuniittoyksikön leveys 

on 3 m tai 3,50 m. 

 Työskentelyolosuhteiden mukaan voidaan näin ollen aina hyödyntää maksimaalista työleveyt-

tä ja saavuttaa erinomainen tehokkuus.
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Hydraulinen kevennys
 Pöttingerin laadun tunnusmerkki on kasvustoa säästävä, maanpintaa kevyesti ja tarkasti 

 seuraava niittolaite. NOVACAT V10 perhosniittomurskaimessa on hydraulinen kevennysjärjestel-

mä. Pintapaineen säätö on nopeaa ja helppoa erityyppisille alustoille.

 Tämän koneen ja Pöttinger NOVACAT Alpha-motion etuniittokoneen yhdistelmässä joustovara 

hipoo täydellisyyttä. ”Kelluva leikkuu“ onnistuu jopa erittäin epätasaisilla pinnoilla, joten pellon 

pinta ei vahingoitu eikä rehun laatu kärsi.
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NOVACAT V10
Joustavuutta ja tehoa

Säätöväli 400 mm

Niittoleveyden optimointi
 Työleveyden optimointi on erityisominaisuus, jonka ansiosta voidaan käyttää erilaisia etu-

niittokoneita ja sopeutua erilaisiin käyttöoloihin rinteissä, käännöksissä ja niitettäessä suuria 

tasaisia alueita. 

 Ero perinteisiin työleveydeltään kiinteisiin niittokoneyhdistelmiin verrattuna: niissä etuniitto-

koneen työleveyden limittäisyys on pieni. Tällöin jyrkissä käänteissä voi jäädä niittämättömiä 

kaistaleita. 

 Työleveyttä voidaan säätää niittopäiden kannatinvarsien pituuden hydraulisella säädöllä. 

Kumpaakin takaniittoyksikköä voidaan siirtää +/- 200 mm sivusuunnassa, jolloin etuniittoko-

neen limityksen vaihteluväli on 200 – 600 mm.
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Kapea kuljetus
 Hydraulisesti taittuvat päätysuojukset vakiona. 

 Kuljetuskorkeus 3,99 m. Lukitus kuljetusasentoon ohjaamosta poistumatta.



NOVACAT X8NOVACAT X8 / V10
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V:n muotoiset terässor-

met, jotka on valmistettu 

 karkaistusta teräksestä, 

takaavat keskeytymättö-

män rehunsyötön ja pitkän 

 käyttöiän. Murskainsormet on 

kiinnitetty kumityynyjä vasten 

joustavuuden takaamiseksi. 

Murskainsormet on ryhmitelty 

murskaimen telalle spiraalin 

muotoon.

ED-sormimurskain
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 Jokainen, jolla on  käytännön koke-

musta,  tietää, että karjataloudessa 

saavutetaan taloudellista tuottoa 

vain laadukkaalla säilörehulla. Kun 

säilörehu on energiapitoisempaa, 

 maidontuotanto lisääntyy ja väkire-

hukustannukset  alenevat. 

Extra dry -murskaimen kehittä-

miseen on  osallistunut Wagenin-

genissa Alankomaissa sijaitseva 

maataloustekniikan  instituutti 

IMAG-DLO.

  Lisävarusteena ”yhden miehen rakenne“

 Kun murskainta ei enää tarvita, se voidaan irrottaa parissa minuutissa ilman toisen henkilön apua. 

  Avaa pikalukituspultit. 

 Irrota roottorin käyttökiilahihna.

 Asenna pyörästö ja vedä

Käytössä  ”extra dry“ -sormimurskain

 ”extra dry“ – Levitinlaitteisto 

  Roottori ohjaa rehun levitinsiipien läpi. Levitinsiivet levittävät rehun koko niiton leveydelle. 

Jokaista siipeä voidaan säätää erikseen. Rehu asettuu ilmavasti ja tasaisesti peittäen koko 

peltopinta-alan.  Murskausta voidaan säätää erittäin hellävaraisesta (runsaslehtiset palkokas-

vit) voimakkaaseen säätökahvan avulla.

”extra dry“ – Karhonmuodostus

  Karhon tekemiseksi karhotinpellit ja ulommat levintinsiivet käännetään  sisäänpäin. Karhon 

leveys määräytyy karhotinpeltien asennon mukaan.

 Roottorin käyttö

  Voimansiirto tapahtuu suoraan teräpalkilta kiilahihnan kautta roottorille. Ylimääräistä kulma-

vaihdetta ei näin ollen tarvita. 

 Leveätelainen jousikuormitteinen hihnankiristin takaa moitteettoman  voimansiirron myös 

kuormituksen ollessa huipussaan. Kiristin on helppo löysätä ja kiilahihna helppo irrottaa. 

Voimansiirto on huolellisesti suojattu kosketuksesta rehun kanssa. 

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

makkaaseen murskaukseen tai 710 r/min hellävaraiseen  murskaukseen.

 Suojus

 Karhonmuodostin  Telamurskain   ”extra dry“ -murskain
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NOVACAT X8/V10
Uusi Roller Conditioner  
-telamurskain (RC)

Telamurskain soveltuu helläva-

raisen murskauksen ansiosta 

erityisesti sinimailasen ja apilan 

käsittelyyn.

Uusi rakenne on spiraalimai-

nen. Vastakkain puristuvat telat 

murskaavat korret tasaisesti ja 

tuottavat tasalaatuisen rehu-

maton. Molemmat telat saavat 

käyttövoimansa erikseen.

Murskaimen tehoa voidaan säätää 

korkeussuunnassa liikkuvalla 

ylemmällä telalla.

Erittäin tehokas
 Alatela on hihnakäyttöinen (1000 r/min) ja ylätelaa pyörittää ketju. 

 Ylempi tela liikkuu korkeussuunnassa.

 Telojen etäisyyttä voi muuttaa.

 Telamurskaimen painetta säädetään molemmin puolin kierrejousilla. 
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Luotettava ja kestävä
 Vankan sisäputken halkaisija on 140 mm ja ainespaksuus 5,6 mm. 

 Sisäputken päälle on vulkanoitu polyuretaaninen telaprofi ili, jonka ulkohalkaisija on 200 mm. 

 Telaprofi ilit ovat kumi kumia kovempia eivätkä kulu helposti. Segmentit eivät voi pyöriä.

 Tarvittaessa telan akselit on helppo vaihtaa, sillä ne on kiinnitetty pulttaamalla.

 Ketjun voitelu öljypumpulla (voitelu tapahtuu päisteissä nostettaessa).
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ED collector

RC collector

 NOVACAT X8
 Käytössä collector-mattoperä

  Niittokoneen kevennys

 Mattoperässä on kolmipistekiinnitys, 

ja se voidaan irrottaa muutamassa 

 minuutissa ja asettaa seisonta-

tukien varaan. Tämän ansiosta 

kone on huomattavasti  kevyempi 

silloin, kun mattoperää ei käyte-

tä. Hihnojen painoa  kevennetään 

 säädettävien jousien avulla. Tästä 

ei ole haittaa niittoyksiköiden-

maanpinnanseurantaominaisuudelle.

 Mattoperässä on oma hydrauliik-

ka, joten traktorin hydrauliikka ei 

kuormitu.

Mattoperään on saatavil-

la  nopeudensäädin sekä 

 lisäkiihdytysrulla karhonleveyden 

säätämiseksi.

 Sadonkorjuussa tarvitaan jousta-

vuutta. Tehoa ja  erilaisia karhoja 

saadaan collector-mattoperällä.

24
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Kolme karhoa Niitos levälleen Karhot yhdistettynä Karhon levittimellä

25

Säästä kustannuksia yhdis-
tetyllä karhon levittimellä
Perämaton yksittäisnoston ansiosta 

voidaan vähentää karhotyötä jopa 

40 % käytettäessä TOP 1252 C 

-karhotinta. 
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Ainutlaatuinen poikittaiskallistus

Kiinnitystankojen pallonivelet 

 sallivat +/-16° kallistelun.

 Uusi alpha-motion-tekniikka julis-

taa lautas-  niittokoneiden uuden 

aikakauden alkaneeksi. Niittokone 

voidaan kytkeä mihin tahansa 

60–300 hv:n traktoriin mallista 

ja koosta riippumatta. Erilaisilla 

nostolaitteilla ei ole vaikutusta 

etuniittokoneen ohjaukseen. 

Kytkemiseen kuluu vain muutama 

minuutti. 

Suunnittelussa on kiinnitetty 

erityistä huomiota esteettömään 

näkyvyyteen niittoalueelle.

NOVACAT alpha-motion
 Etuniittokoneet

   ”alpha-motion“  edut: 
  Kelluntavara +/- 250 mm tai 500 mm kokonaisuudessaan, etupyörien tason ylä- tai alapuolella.

 Itseohjautuvan teräpalkin kulmanmuutos ylös + 12° ja alas –9°, jolloin maanpinnan vauriot ja 

koneen kuluminen  vähenevät oleellisesti.

 Voidaan ajaa suurilla nopeuksilla nostamatta  niittoyksikköä.

 Pellon pintakerroksen ja koneen optimaalinen suojaus.

 Päisteajossa ja kuljetusasennossa maavara on 350 mm.

 Täydellinen näkyvyys niittoalueelle ainutlaatuisen  muotoilun ansiosta.

 Niittoyksikkö liikkuu lähes pystysuorassa, jolloin  nivelakselin liukurata on pieni ja dynaaminen 

kuormitus huomattavan alhainen.
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-9° +12°

”alpha-motion“ – Kiinnitystuki etuniittokoneisiin
 Uuden alpha-motion-tekniikan perusta on tukirungon edistyksellinen  kinematiikka. Vetoaisamal-

liin verrattuna maanpinnan epätasaisuuksiin eivät reagoi pelkästään veto-ohjaustangot, vaan 

myös tukirunko. Näin ollen  niittoyksikkö kiinnitysrunkoineen nousee ylös, kun maanpinnassa on 

 kohouma, ja laskee alas, kun maanpinnassa on notkelma. 

 Sen ansiosta kone seuraa maanpintaa millimetrin tarkasti, mikä suojaa sekä konetta että 

pellon pintakerrosta.

  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.
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Älykäs toiminta

28

NOVACAT X8

Select Control

Elektroninen Select Control 

-esivalintalaite kuuluu vakio-

toimitukseen. 

Molempien niittoyksiköiden 

yksittäisnosto ja kuljetusluki-

tus voidaan valita etukäteen. 

(Yksitoiminen hydrauliliitäntä)

Power Control – (lisävarus-

te)

Tämä elektroninen mukavuus-

laite mahdollistaa seuraavat 

toiminnot: niittoyksiköiden yk-

sittäisnosto, päisteajon hallin-

ta, hydraulisen kevennyksen 

säätö, hydraulinen sivusuo-

justen kääntö, kuljetuslukitus. 

Laitteeseen sisältyvät tunti- ja 

hehtaarilaskimet.

NOVACAT X8 collector  

Power Control 

Kätevä mukavuuslaite 

vakiovarusteena – (ISOBUS-
yhteensopiva)
Mattoperä yhdessä sivuniit-

toyksiköiden kanssa tai erik-

seen ja mattoperän nopeuden 

säätö (lisävaruste). 

Päisteajon hallinta, hydrau-

lisen kevennyksen säätö, 

hydraulinen sivusuojusten 

kääntö, kuljetuslukitus.

Laitteeseen sisältyvät tunti- ja 

hehtaarilaskimet.

Näytössä näkyy koneen kul-

loinenkin tila. Lisävarusteena 

on saatavana kuorman tunte-

va Load Sensing -ohjaus.

 ISOBUS – luotettava myös 

tulevaisuudessa

 ISOBUS-järjestelmän ansios-

ta viljelijä voi käyttää useita 

laitteita yhdellä ohjausyksiköl-

lä laitemerkistä riippumatta. 

Järjestelmä tuo merkittäviä 

etuja, joita ovat mm. se, että 

yhdellä päätteellä voidaan 

selkeästi ohjata kaikkia ko-

neita, valvoa koneen tietoja, 

 automatisoida työvaiheita 

sekä kerätä ja käsitellä  tietoja 

tehokkaasti.

NOVADISC – elektroninen 

esivalintakytkin 

Lisävaruste sivuniittoyksiköi-

den yksittäisnostoa varten 

sähkötoimisen esivalinta-

kytkimen ja kahden yksi-

toimisen liitännän avulla.



29

 Tekniset tiedot

Niittokoneyhdistelmät

 Työleveys  Niittolautasia  Työsaavutus  Traktoriteho alk.  Paino ED  Paino RC

NOVADISC 730  7,24 m 2 x 6 7,0 ha/h 63 kW / 85 hv 1260 kg

NOVADISC 900  8,92 m 2 x 8 11,0 ha/h 74 kW / 100 hv 1520 kg

NOVACAT X8 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 103 kW / 140 hv 1800 kg

NOVACAT X8 ED / RC 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 118 kW / 160 hv 2200 kg  2400 kg

NOVACAT X8 collector 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 132 kW / 180 hv 3200 kg 3300 kg

NOVACAT V10  8,76 – 9,56 m 2 x 8 12,0 ha/h 118 kW / 160 hv 2300 kg

NOVACAT V10 ED / RC  8,76 – 9,56 m 2 x 8 12,0 ha/h 118 kW / 160 hv 2720 kg  2900 kg

Etuniittokoneet 3,50 m  9,18 – 9,98 m 2 x 8 12,5 ha/h 118 kW / 160 hv 2720 kg  2900 kg

NOVACAT  eteen kytkettävä

 Työleveys  Niittolautasia  Työsaavutus  Karhon leveys  Traktoriteho alk.  Paino 

 301 classic  3,04 m  7  3,0 ha/h 1,10 – 2,10 m  44 kW / 60 hv 670 kg 

 301 alpha-motion  3,04 m  7  3,0 ha/h  1,10 – 2,10 m  44 kW / 60 hv  855 kg 

301 alpha-motion ED / RC 3,04 m 7 3,0 ha/h  1,60 – 2,50 m 52 kW / 70 hv 1030 kg 

351 alpha-motion 3,46 m 8  3,4 ha/h  2,0 – 2,40 m 52 kW / 70 hv 990 kg 

351 alpha-motion ED / RC 3,46 m 8 3,4 ha/h 2,0 – 2,90 m 59 kW / 80 hv 1195 kg 

 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Varusteet vaihtelevat maittain.

29
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Varusteet

Kiinnitys Kiinnitys kat. III
Karhotinlautanen, 

ulko
Karhotinlautanen, sisä

NOVADISC 730 / 900 Kat. II, laajuus 2 Laajuus 2 

NOVACAT X8 Kat. III, laajuus 2 Laajuus 3 

X8 ED / RC / collector Kat. III, laajuus 2 Laajuus 3 

NOVACAT V10 Kat. III, laajuus 2

V10 ED / RC Kat. III, laajuus 2

NOVACAT classic Weiste, kat. II –

NOVACAT alpha-motion Weiste, kat. II –

alpha-motion ED / RC Weiste, kat. II –

= Vakiovaruste, = Lisävaruste

ED murskain RC murskain Takasuojus
Hydraulinen 

sivusuojuksen kääntö

NOVADISC 730 / 900 – – –

NOVACAT X8

X8 ED / RC / collector ED RC ED / RC collector 

NOVACAT V10

V10 ED / RC ED RC 

NOVACAT classic – –  

NOVACAT alpha-motion

alpha-motion ED / RC ED RC 

= Vakiovaruste, = Lisävaruste

Lisävarusteet NOVACAT X8

 Nivelakseli 1 3/4" 20-urainen

 Nivelakseli 1 3/8" 21-urainen

 Nivelakseli 1 3/4" 6-urainen

 Load Sensing

 Karhojen yhdistäminen, Collectoriin

 Nopeudensäätö, Collectoriin

 Lisätela Collectoriin

 Lisälaitteita Alfa-motioniin

 Kiinnitystuki etuniittokoneisiin
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 Lisäkarhotinlautaset  Kulutusjalakset
 Koholeikkuujalakset 

50–80 mm

 Esivalinta yksittäiseen 

nostoon
Power Control

– –

–  

– collector 

–

–

 – –

– –

– –

 710 r/min  murskaimelle
 Murskaimen 

 pikalukitsimet
 Murskaimen  pyörästö  Seisontatuet  Valaisimet

– – –

ED 

–

ED –

– – – –

–

 ED –

 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Varusteet vaihtelevat maittain.
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Luotettavaa huoltotoimintaa
Voit luottaa meihin.

Asiakkaidemme käytössä on maailmanlaajuinen sopimuskorjaamoiden ja huoltokumppaneiden 

verkosto. Lähellä sijaitseva huolto takaa varaosien nopean toimituksen ja mahdollistaa ammattitaitoisen 

huoltohenkilöstön tekemät tuoteluovutukset ja koneen säädöt. Me olemme siellä missä sinäkin.

Huoltopalvelumme:

 Alkuperäisten varastossa olevien varaosien online-tilaus 24 tuntia vuorokaudessa.

 Varaosien pitkäaikainen saatavuus.

 Säännölliset koulutukset takaavat pätevän henkilökunnan. Ammattitaitoinen henkilökunta.

 ja paljon muuta...

… kysy lisätietoja Pöttinger-yhteistyökumppanilta tai osoitteesta www.poettinger.at!
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