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NOVACAT 301 classic

NOVACAT classic & EUROCAT classic

Uusi suunnittelu – classic mallien luotettavuus

Edut

Uusi vivusto

 Pienikokoinen, sopii pieniin traktoreihin

 Ihanteellinen kevyen NOVADISC 

 niittokoneyhdistelmän kanssa

 Klassinen maapinnan seuranta

 Kaksi suurta jousta helpottavat 

 niittokoneen kuormitusta

 Erinomainen maanpinnan seuranta ja 

leikkuun laatu

 Suuri työnopeus

Käyttäjälle tehty muotoilu

 Esteettisesti miellyttävä muoto, joka antaa 

hyvän näkyvyyden niitettävästä alasta.

Luotettava niitto

 Vetoakselin voiteluväli kasvatettu 

150 tuntiin

 Vaihteisto on varustettu mittatikulla

Helppokäyttöinen

 Helppo karhon sijainnin kohdistus

 Modulaariset niittokoneen karhon 

 muokkaajat

 Helppo korkeuden ja kallistuksen säätö

 Käytännöllinen terälaatikon ja vetoakselin 

sijainti

 Hydraulinen sivusuojien kallistus 

 (lisävaruste)

Classic etuniittokonesukupolvea suunniteltaessa painon vähentäminen on ollut etusijalla.

Tämän niittokoneen tärkeimmät ominaisuudet ovat sen kevyt paino ja pieni koko.

Kelluva niitto on ollut pitkään Pöttinger tavaramerkki. Niittokoneissa on tehokas pintapaineentasaus, 

heiluriripustus ja optimaalinen maanpinnan seuranta. Kahden uuden, vahvan vetojousen ansiosta 

kosketuspaine on tasainen koko palkin leveydeltä. Ketjun pituutta muuttamalla voidaan palkin 

kosketuspainetta säätää nopeasti.

Uusia ominaisuuksia yhdellä silmäyksellä:

NOVACAT classic etuniittokone on nyt saatavissa malleina, joiden työleveys on 2.62 metriä tai 

alkuperäinen 3.04 metriä. EUROCAT classic 

lieriöniittokone voidaan tilata malleina, joiden 

työleveys on 2,70 tai 3,05 metriä.

Koneen helppohoitoisuutta on parannettu 

merkittävästi. Vetoakselin voiteluväliä on 

kasvatettu 150 tuntiin ja vetoakseli on hyvin esillä 

sekä helppo huoltaa. Vetoakselin uusi sijainti 

takaa helpomman kytkennän ja käytännöllisessä 

terälaatikossa on tilaa varaterille.

Uudet karhon muokkaajat tekevät niitetystä 

rehusta irtonaista karhoa traktorin pyörien väliin. 

Vipua käyttäen karhon leveys voidaan asettaa 

halutuksi muutamalla yksinkertaisella säädöllä.



EUROCAT 311 classic

Entistä tyylikkäämpi, erinomaisella maanpinnan seurannalla

Uusi, taitavasti suunniteltu vivusto on olennainen ominaisuus täydellisessä maanpinnan 

seurannassa. Kehittynyt vivuston muoto ja mitoitus tuo painopisteen mahdollisimman lähelle 

traktoria kaikissa työtilanteissa.

Kahden vahvan vetojousen ansiosta kosketuspaine on tasainen koko palkin leveydeltä. 

Yksinkertainen ratkaisu jolla saadaan tehokas kosketuspaine kaikiin tilanteisiin.

Pallonivelet yhdysvivuissa mahdollistavat teräpalkin vapaan liikkuvuuden. Niittokone ohjautuu 

tarkasti yli epätasaisen maanpinnan. Vakautusjouset on integroitu vivustoon ja ne keskittävät 

niittokoneen kuljetuksen aikana.

Työleveys Kuljetusleveys
Lautasten 

lukumäärä
Tuotos  tunnissa Paino Tehontarve

Niittokone

NOVACAT 261 classic 2,62 m 2,57 m 6 2,6 ha 620 kg 44 kW

NOVACAT 301 classic 3,04 m 2,98 m 7 3,0 ha 670 kg 44 kW

  Kaikki tiedot toimitetaan sitoumuksetta.

Työleveys Kuljetusleveys
Lieriöitten 

lukumäärä
Tuotos tunnissa Paino Tehontarve

Lieriöniittokone ilman murskainta

EUROCAT 271 classic 2,70 m 2,66 m 4 2,7 ha 660 kg 40 kW

EUROCAT 271 plus classic 2,70 m 2,66 m 4 2,7 ha 660 kg 40 kW

EUROCAT 311 classic 3,05 m 3,00 m 4 3,2 ha 780 kg 44 kW

EUROCAT 311 plus classic 3,05 m 3,00 m 4 3,2 ha 795 kg 44 kW

  Kaikki tiedot toimitetaan sitoumuksetta.

CLASSIC NIITTOKONE

NEW!



NOVACAT 301 classic

classic 
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Edut

 Terien pikavaihtojärjestelmä

 Nopeampi ja yksinkertaisempi terien 

vaihto

 Ruuvikiinnitteiset terien telineet edullista 

huoltoa huomioiden

 Optimaalinen rehuvirta

 Virtaviivaiset leikkuulautaset.

 Optimoitu vastakkainleikkuun alue.

Ainutlaatuinen poikittainen kallistus

Kiinnitystankojen pallo-tappinivelet mahdollistavat +/- 8 asteen poikittaiskallistuksen.

Pellolta tielle poistumatta 
 ohjaamosta.

NOVACAT classic mallissa suojakotelot ja 

sivusuojat on muutettu. Sivusuojat ovat nyt 

tehty yhdestä valtavasta kestävästä valetusta 

teräsosasta, jota voidaan haluttaessa kallistaa 

hydraulisesti.

NEW!
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