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PÖTTINGER pöyhimet

HIT / HIT T
Pöyhimet
Laadukkaat roottoripöyhimemme seuraavat maanpinnan muotoja
täydellisesti. Huolellisesti pöyhitty rehu ei kontaminoidu esimerkiksi
mullasta. Leveät roottorien kannatinpyörät sekä kiinnitysrungon
MULTITAST-tukipyörä parantavat käytettävyyttä mäkisillä lohkoilla.
Huippulaatuinen viimeistely takaa pitkät huoltovälit.
HIT
Kolmipistekiinnitteisissä neljä-, kuusi- ja kahdeksanroottorisissa HITpöyhimissä käytetään uusinta DYNATECH-roottoriteknologiaa ja niissä
on kestävä kiinnitysrunko.
HIT T
Kokemus on osoittanut, että suurilla nurmipinta-aloilla pöyhin on
välttämättömyys. Tästä syystä PÖTTINGER on pitänyt useita tavoitteita
kirkkaana mielessä pöyhinmallistonsa kehitystyön aikana: kestävyys,
luotettavuus ja huippuluokan toimivuus, jotka yhdistyvät täydelliseen
maanpinnan seurantaan ja levityslaatuun. Hinattavat kahdeksan-,
kymmenen- ja kaksitoistaroottoriset HIT-pöyhimet sopivat parhaiten niille
käyttäjille, jotka tavoittelevat huipputehokkuutta jopa pienemmillä
traktoreilla.
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DYNATECH
Uusi roottoriteknologia

Jälleen uusi PÖTTINGER-innovaatio: ainutlaatuiset
taaksetaittuvat pöyhinvarret takaavat siistin levitysjäljen.
Huippuluokan suorituskyky on nostolaitekiinnitteisten ja
hinattavien HIT-pöyhimien vakio-ominaisuus.

DYNATECH kaikissa HIT-malleissa
Roottorit, joiden läpimitta on 1,30 m ja joissa on viisi pöyhinvartta ovat
sopivimmat nuorelle, lyhyelle nurmirehulle. Roottorit, joiden läpimitta on
1,42 m tai 1,67 m ja joissa on kuusi pöyhinvartta on suunniteltu sopimaan
monille eri työleveyksille ja työolosuhteisiin.
Neljällä tavalla siistimpi pöyhintätulos
nn Niitetyn rehun nosto – roottorien sopivan pienet läpimitat
varmistavat täydellisen nurmirehun noston
nn Nurmirehun laatu – jokainen roottori seuraa maanpintaa
optimaalisesti, jolloin varmistetaan puhdas rehu
nn Levityskuvio – ihanteellinen levityskulma aikaansaa tasaisen ja
siistin levityksen
nn Koneen siisteys – ei nurmen tarkertumista roottoriyksiköihin
Pöyhinvarsien kaareva muoto on ainutlaatuinen.
Pöyhintäpiikkien pyyhkäisynomainen liikerata vähentää laakereille tulevaa
rasitusta. Piikit liikkuvat sulavammin ja pehmeämmin liikutellen
nurmirehua varovasti. Pöyhinvarsien kaareva muoto estää rehun
nousemisen pöyhinvarsia pitkin sekä kiertymisen roottoreiden ympärille.
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HEAVY DUTY piikit
Enemmän turvallisuutta
nn Pulttikiinnitys varmistaa piikkien kiinnipysymisen.
nn Piikkien irtoamisenesto on vakio-ominaisuus – kattaa kaikki
mahdolliset tilanteet.
Pitkään kestävät piikit
nn Kaareva kiinnike tukee piikkien kierteitä.
nn Pöyhintäpiikkien kierteiden ja pöyhinvarsien väliin jää riittävästi tilaa,
jolloin ne pääsevät liikkumaan joustavasti.
nn Vahvat Super-C -laatuiset piikit.
Puhdasta nurmirehua
Ulkokehältä hieman pidemmät piikit nostavat niitetyn nurmirehun
tasaisesti ja varmasti ja parantavat siksi pöyhintätuloksen laatua. Voit
vaihtaa kallistuskulmaa kääntämällä kiinnikettä 180°.
Näin saat varmasti puhdasta nurmirehua.

Erittäin lujat pöyhinvarsien kiinnitykset
Roottorikeskiöt on valmistettu erittäin kestävistä, paksuseinäisistä
prässätyistä komponenteista, joihin pöyhinvarret on asemoitu tarkasti.
Pöyhinvarret on kiinnitetty roottorin keskiöön lujilla pulttiliitoksilla.
Pöyhittäessä piikit ja pöyhinvarret altistuvat kovimmalle rasitukselle.
Litteisiin pöyhinvarsiin muotoillut urat varmistavat, että piikit pysyvät
varmasti paikoillaan.
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HIT
Neljästä kahdeksaan roottoria

Ainutlaatuinen maanpinnan seuranta
Hyvä maanpinnan seuranta ja nurmirehun laadun varmistaminen
ovat HIT-roottoripöyhinten avainominaisuuksia. Lisävarusteena
saatava MULTITAST-tukipyörä reagoi maanpinnan
korkeusmuutoksiin välittömästi jo ennen kuin piikit ehtivät
kohdalle. Tulos: puhdas nurmirehu, matalampi rehun
tuhkapitoisuus ja parantunut karjan terveys.

Aina pyöränmitan edellä
Tukipyörä ohjaa roottorit pellon pienten epätasaisuuksien yli. Tämän
ansiosta työskentelykorkeus on aina oikea. Voit siis ajaa nopeammin ja
työtehosi paranee. Nurmi säästyy pinnan rikkoutumiselta ja piikit
kestävät pidempään. Lisävarusteena saatavaa tukipyörää suositellaan
erityisesti silloin, kun pöyhitään rinnelohkoilla.
nn Tukipyörä voidaan asentaa kiinnitysrunkoon useisiin eri asentoihin
vasemmalle tai oikealle.
nn Sokka kiinnittää pyöränkannattimen rungon neliöreikäputkeen.
nn Säätö onnistuu ilman työkaluja.
nn Hinattavissa malleissa tukipyörä on kiinnitetty pöyhimen vetoaisaan.
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Reunojen pöyhintä – helppoa ja kätevää
Pyörien kulmaa säätämällä pöyhin saadaan kallistumaan siten,
että nurmirehu ohjataan vain niitetylle alueelle. Viereiset
kasvustot säilyvät koskemattomina. Koska pyörät voidaan
asettaa vasemmalle tai oikealle, voit tehdä reunapöyhintää mihin
suuntaan tahansa ajettaessa.
Mekaaninen reunapöyhintä
HIT 4.47 / HIT 4.54 / HIT 4.54 T
nn Kaikkien neljän roottorin pyörät säädetään erikseen käsin.
nn Vipu asetetaan keskelle – vasemmalle – oikealle
HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80
HIT 8.81 / HIT 8.91
nn Kulma säädetään vivulla erikseen joka pyörälle.
Hydraulinen reunapyöhintä
HIT 6.61 / HIT 6.69 / HIT 6.80 / 6.80 T
HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T
Voit säätää kaikkia pyöriä kätevästi traktorin istuimelta kaksitoimisen
hydraulisylinterin avulla vasemmalle, keskelle tai oikealle. Pyörien
asennonosoitin näkyy hyvin traktorin ohjaamoon.
Kustannustehokkain vaihtoehto
Jos et tarvitse reunapöyhintäominaisuuksia, pyörät kiinnitetään tukevasti
roottorin koteloon sokkia käyttämällä.
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Kestävyyttä ja
luotettavuutta
vuosiksi eteenpäin

Välyksettömät vetonivelet
Kestovoidellut nivelakselit ja laajakulmanivelet mahdollistavat jatkuvan,
tasaisen ja välyksettömän voimansiirron. Tällä varmistetaan se, että piikit
nostavat nurmirehua tasaiseen tahtiin ja myös levittävät sen tasaisesti.
Voit käyttää konetta missä tahansa asennossa ilman vaaraa koneen
rikkoutumisesta.
Haarukanmalliset rungon nivelet antavat jokaisen roottorin liikkua
vapaasti, minkä ansiosta maanpinnan seuranta on täydellistä.
Liukulaakeroinnin ansiosta nivelet on helppo voidella.

Kestävä roottorin vaihteisto
nn
nn
nn
nn
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Suuret hammaspyörät ja laakerit varmistavat tasaisen vedon.
Umpinaiset kulmavaihteet on varustettu rasvavoitelujärjestelmällä.
Ei öljyvuotoja.
Nivelet on kiinnitetty ura-akseleilla.

Tasainen pyörintä suojelee maan pintaa
Suuret 16 x 6.5-8 -kokoiset matalapainepyörät roottoreissa huolehtivat
siitä, että kulku on tasaista myös pehmeällä ja epätasaisella maapohjalla.
Jokainen pyörän suojus toimii myös nurmen kietoutumissuojana.
HIT 8.81 / HIT 8.91 / HIT 8.91 T
HIT 8.9 T / HIT 10.11 T / HIT 12.14 T
Kaksi sisempää roottoria on varustettu 16 x 9.5-8 -kokoisilla
matalapainerenkailla. Tämä parantaa painojakaumaa pöyhinnän aikana
ja auttaa ehkäisemään nurmen pinnan rikkoutumista.

Muunneltavuus tuottaa siistiä jälkeä
Roottorit voidaan asettaa kolmeen eri asentoon ilman työkaluja. Voit siis
säätää roottorit kulloisellekin kasvustolle ja olosuhteille sopivaksi
nopeasti ja helposti. Lopputuloksena on tasainen ja siisti levitystulos.

Korkealuokkainen maalipinta
KTL-jauhemaalaus takaa joustavuuden ja pitkän maalipinnan keston.
Koneen kestävä maalipinta, miellyttävä väriteema ja uudenaikainen
muotoilu varmistavat hyvän jälleenmyyntiarvon.
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HIT 4.47
HIT 4.54
Neliroottoriset
nostolaitepöyhimet

Näissä pöyhimissä, joiden työleveys on välillä (DIN) 4,40 m -5,20
m, on erittäin kompakti rakenne ja ne sopivat loistavasti
rinnelohkoilla työskentelyyn. Näppärästä koosta on paljon
hyötyä. Kuusi pöyhinvartta roottoria kohden takaa optimaalisen
levitysjäljen kaikilla nurmityypeillä.
Erittäin lyhyt kiinnitysrunko
Nostolaitesovitteiset HIT-pöyhimet ovat tunnettuja lyhyestä
kiinnitysrungostaan. Tämän ansiosta koneen painopiste tulee lähemmäs
traktoria. Nostovoiman tarve on pienempi ja ajoturvallisuus on parempi.
Optimaaliseen kaarreajoon
nn Kääntyvällä rungolla varustetut pöyhimet seuraavat traktorin liikkeitä
ilman turhaa sivulle kääntymistä.
nn Sydämenmuotoinen keskitystuki tuo koneen aina nostettaessa
keskiasentoon.
nn Kiinteän työntövarren ja tukipyörän kanssa käytetään työntövarren
pitkää aukkoa.
nn Käytännöllinen nivelakselin pidike helpottaa kytkentää ja irrottamista.
nn Kuljetuslukitus lisää turvallisuutta tien päällä.
Kompakti ja turvallinen kuljettaa
Roottorien hydraulinen ylöskääntö hoituu mukavasti traktorin hytistä.
Kuljetusasennossa roottorit voidaan kääntää sisäänpäin, jolloin kuljetus
on entistä turvallisempaa ja kone vie vähemmän tilaa. Huomiokyltit ja
valot kuuluvat vakiovarustukseen.
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HIT 6.61
HIT 6.69
HIT 6.80
Kuusiroottoriset
nostolaitepöyhimet

Pöyhinmallit viljelijöille, jotka arvostavat kovaa suorituskykyä,
huippuvarustelua ja käyttömukavuutta.
Työleveyksillä (DIN) 5,75 / 6,45 / 7,45 m yllät todella korkeaan
suorituskykyyn pöyhinnässä. Roottorin sopivan pieni halkaisija, 1,30 m,
takaa poikkeuksellisen hyvä maanpinnanseurannan, täydellisen
nurmirehun noston ja tasaisemman levityksen.

Lyhyt kiinnitysrunko
HIT-pöyhimet erottuvat joukosta lyhyen kiinnitysrunkonsa takia. Sen
ansiosta painopiste asettuu erittäin lähelle traktoria. Sydämenmuotoinen
keskitystuki keskittää koneen nostettaessa. Kone on pystysuunnassa
vakaa, mikä estää koneen luisumisen sivulle rinteessä tai alamäkeen
ajettaessa.
Kiinteän työntövarren ja MULTITAST-tukipyörän kanssa käytetään
työntövarren pitkää aukkoa. Kuljetuslukitus lisää turvallisuutta tien päällä.
Käytännöllinen nivelakselin pidike ja hydrauliikkaletkun tuki helpottavat
huomattavasti kytkentää ja irrottamista.
Heilahduksenvaimentimet vakiovarusteena
Koneen molemmilla puolilla olevat kaksitoimiset heilahduksenvaimentimet
varmistavat, että koneen kulkee aina suorassa. Tämä on erityisen
tärkeää rinneajossa. Heilahduksenvaimentimet toimivat jopa suurilla
nopeuksilla ajettaessa ja takaavat tasaisen pöyhinnän. Maantieajossa
HIT on vakaa kuljettaa.
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Kompakti ja turvallinen kuljettaa
Kuljetusasennossa nostetut pöyhimen roottorit taittuvat lähelle traktoria.
Tällöin painopiste tulee lähelle traktoria ja siirtoajo on turvallisempaa.
Voimansiirron laajakulmanivelet sallivat koneen käynnin kaikissa
asennoissa, mikä vähentää rikkoutumisia virhekäyttötilanteissa.
Huomiokyltit sekä valot kuuluvat vakiovarustukseen.

LIFTMATIC tai HYDROLIFT
Lisävarusteena saatava kiinnitysrungon LIFTMATIC-venttiili (1) lukitsee
uloimmat roottorit, kun pöyhintä nostetaan päisteessä. Tämän takaa
riittävän maavaran.
Ajettaessa traktoreilla, joissa on niukka kolmipistenostokorkeus,
lisävarusteena saatava HYDROLIFT-järjestelmä (2) nostaa uloimmat
roottorit ylemmäs päisteajossa. Myös tämä varmistaa riittävän maavaran
roottoreille.
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HIT 8.81
HIT 8.91
Kahdeksanroottoriset
pöyhimet

Pöttinger täyttää kovimpienkin ammattilaisten vaatimukset näillä
8-roottorisilla koneillaan. Koostaan huolimatta ne ovat
hämmästyttävän käteviä käyttää. Nämä pöyhimet sopivat
erityisesti 3-metristen niittokoneiden käyttäjille.
Työleveyksillä (DIN) 7,70 / 8,60 m pääset todella koviin työtuloksiin.
Roottorin sopivan pieni halkaisija, 1,30 m, takaa poikkeuksellisen hyvä
maanpinnanseurannan, täydellisen nurmirehun noston ja tasaisen
levitysjäljen.
Kaksi sisintä roottoria on varustettu 16 x 9.5-8 -kokoisilla
matalapainerenkailla. Tämä parantaa painon jakautumista ajon aikana.
Optimaaliseen kaarreajoon
nn Kääntyvällä rungolla varustetut pöyhimet seuraavat traktorin liikkeitä
ilman turhaa sivulle kääntymistä.
nn Sydämenmuotoinen keskitystuki keskittää koneen nostettaessa.
nn Kiinteän työntövarren ja tukipyörän kanssa käytetään työntövarren
pitkää aukkoa.
nn Käytännöllinen nivelakselin pidike ja hydrauliikkaletkun tuki
helpottavat huomattavasti kytkentää ja irrottamista.
nn Kuljetuslukitus lisää turvallisuutta tien päällä.
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Kompakti ja turvallinen kuljettaa
Kahdeksanroottorisen pöyhimen uloimmat roottorit voidaan kääntää
180° sisäänpäin kuljetusta varten.
nn
nn
nn
nn

Matala kuljetuskorkeus.
Huomiokyltit sekä valot kuuluvat vakiovarustukseen.
Voidaan jättää seisomaan kuljetusasentoon.
Seisontakorkeus on vain 2,87 / 3,26 m, joten nämä pöyhimet sopivat
helposti konehalliin.

HYDROLIFT
Ajettaessa traktoreilla, joissa on niukka kolmipistenostokorkeus,
HYDROLIFT-järjestelmä nostaa uloimmat roottorit ylemmäs päisteajossa.
Tämä varmistaa riittävän maavaran roottoreille.
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HIT 4.54 T
HIT 6.80 T
HIT 8.91 T
Hinattavat pöyhimet suurta suorituskykyä pienemmilläkin
traktoreilla

HIT 4.54 T – neliroottorinen pöyhin
Hinattavalla HIT 4.54 T-pöyhimellä saat aikaan ammattimaista jälkeä
pienelläkin traktorilla. Päisteissä ja kuljetuksen aikana roottorit nousevat
hydraulisesti vetorungon sisään.
Reunapöyhintä
Kaikki pyörät voidaan kääntää käsin reunapöyhintää varten.

HIT 6.80 T – kuusiroottorinen pöyhin
HIT 6.80 T on varustettu kuljetusalustalla, joka kulkee koneen takana
pöyhittäessä.

Helppokäyttöisyyttä
4- ja 6-roottorisia pöyhimiä on helppo hallita hydraulisesti. Voit
maksimoida käyttömukavuuden valitsemalla hydraulisen reunapöyhinnän
lisävarusteeksi.
HYDROLIFT on vakiovarusteena. Käännöksissä uloimpia roottoripareja
nostetaan ylös rajoittimia vasten samalla, kun kuljetusalusta nostaa
pöyhimen irti maasta.
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HIT 8.91 T – kahdeksanroottorinen pöyhin
Hinattava 8-roottorinen pöyhin, jolla pääset korkeisiin työtehoihin myös
pienemmillä traktoreilla.
MULTITAST-kaksoistukipyörä
Maanpinnan seuranta ja nurmenpinnan ehjänä säilyttäminen ovat
hinattavan HIT 8.91 T-pöyhimen avainominaisuuksia. Voit valita
lisävarusteeksi koneen vetoaisaan kiinnitettävän kaksoistukipyörän, joka
reagoi piikkirivin kohdalle osuviin epätasaisuuksiin välittömästi.
Kompakti ja turvallinen kuljettaa
Pöyhimen kiinnitysrunko kiinnitetään traktorin alavetovarsiin, joten kone
on tukeva liikutella. Kuljetusalustan renkaiden koko on 260/70-15.3.
Käytön aikana kuljetusalusta taittuu hydraulisesti roottorien yläpuolelle.
Kaksi sisempää roottoria on varustettu 16 x 9.5-8 -kokoisilla
matalapainerenkailla. Tämä parantaa painojakaumaa pöyhinnän aikana
ja auttaa ehkäisemään nurmen pinnan rikkoutumista.
Helppokäyttöisyyttä
Koneen käyttöön tarvitaan vain yksi kaksitoiminen hydrauliventtiili.
Askeljärjestysventtiilit ohjaavat kaikkia toimintoja toinen toisensa jälkeen
oikeassa järjestyksessä.

3,0 m
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HIT 8.9 T
HIT 10.11 T
HIT 12.14 T
Hinattavat huipputehokkaat pöyhimet

Kahdeksan-, kymmenen- ja kaksitoistaroottoriset hinattavat HIT
T-pöyhimet on suunniteltu suurille pinta-aloille. Jotta myös
suurilla työleveyksillä pystyttäisiin mahdollisimman hyvään
maanpinnan seurantaan, on roottoriyksiköt nivelletty kiinni
toisiinsa. Roottoreita ohjaavan alustan ansiosta saat HIT
T-pöyhimillä loistavan lopputuloksen jopa suurilla nopeuksilla
ajettaessa.

Maksimaalisia työsaavutuksia
Huippulaatuisen nurmirehun ripeä korjuu suurilta pinta-aloilta vaatii
tehokkaan pöyhimen, erityisesti silloin kun korjuuketjussa on mukana
kovaan niittotulokseen yltäviä niittokoneita. Tästä syystä entistä
leveämpien, mutta samalla ihanteellisen roottorikoon hinattavien
pöyhinten kysyntä on kasvanut.
Nämä työleveydeltään 8,60 / 10,60 / 12,70 m pöyhimet vastaavat kovia
työsaavutuksia tavoittelevien tarpeisiin. DYNATECH-roottorit ja tukeva
alusta takaavat yhdessä täydellisen levitystuloksen.
Kookas päärunko antaa roottoreille kunnollisen tuen ja matalalla
sijaitseva painopiste mahdollistaa suuretkin ajonopeudet maantieajossa
ilman huojuntaa.
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Käännettävä vetoaisa
Yleisvetoaisa ylä- tai alakytkentään
Hinattavien PÖTTINGER-pöyhinten edut alkavat jo kytkennästä.
Pultattua yleisvetoaisa voidaan kääntää 180° joko ylä- tai alakytkentää
varten. Tarjolla on erilaisia vetosilmukoita ja kuulakytkennän vaihtoehtoja.
Vetovarsikytkentä
Lisävarusteena saatavalla vetovarsikytkennällä saavutetaan todella hyvä
ohjautuvuus kaarteissa ja käännöksissä. Pöyhin seuraa traktoria vielä
tavallistakin tarkemmin.

Kompakti ja turvallinen kuljettaa
Hydraulitoiminnot vaativat ainoastaan yhden yksitoimisen ja yhden
kaksitoimisen hydrauliventtiilin traktorista. Nerokkaasti toteutettu
askeljärjestysventtiili helpottaa kuljettajan työtä merkittävästi.
Sivusuojat taittuvat automaattisesti.
Kookas päärunko antaa roottoreille kunnollisen tuen ja matalalla
sijaitseva painopiste mahdollistaa suuretkin ajonopeudet maantieajossa
ilman huojuntaa. Tukevuutta lisäävät kookkaat 260/70-15.3 -kokoiset
renkaat (rengaskoko 340/55-16 on saatavana lisävarusteena).
Huomiokyltit sekä valot kuuluvat vakiovarustukseen.
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LIFTMATIC PLUS
Nurmirehun puhtaus on yksi tärkeimmistä tekijöistä korjuuketjussa, sillä
siinä onnistuminen näkyy korkeampina eläintuotoksina. Roottorien oikea
työkorkeus on helppoa ja nopeaa säätää, joten nurmirehun pitäminen
puhtaana mullasta onnistuu vaivatta. HIT T-pöyhinten edistyksellinen
LIFTMATIC PLUS -nostotekniikka tekee taatusti vaikutuksen.
Ainutlaatuinen päisteasento
Ennen koneen nostoa päisteissä, roottorit kääntyvät hydraulisylinterin
avulla vaakatasoon ja nousevat sitten ylös. Tämä varmistaa, että piikit
eivät raavi nurmen pintaa.
nn Suuri päisteasento 90 cm maavaralla.
nn Rehu pysyy puhtaana ja nurmen pinta rikkoontumattomana.

Helppokäyttöinen roottoreiden
korkeussäätö
Yhdellä kädellä säädettävä kampi mahdollistaa helpon ja keskitetyn
korkeussäädön.
Se on hyvin ulottuvilla ja säädön helppokäyttöisyys säästää aikaasi.
Nopea ja tarkka roottorien säätö auttaa säilyttämään maanpinnan ehjänä
ja nurmirehun puhtaana.
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Välyksettömät vetonivelet
Kestovoidellut nivelakselit ja laajakulmanivelet mahdollistavat jatkuvan,
tasaisen ja välyksettömän voimansiirron. Tällä varmistetaan se, että piikit
nostavat nurmirehua tasaiseen tahtiin ja myös levittävät sen tasaisesti.
Voit käyttää konetta missä tahansa asennossa ilman vaaraa koneen
rikkoutumisesta.

Vahva rakenne takaa pitkän käyttöiän
Roottorit on kiinnitetty varmoilla pulttiliitoksilla paikoilleen. Tukevuutta
lisää myös etuosan suojakehikko. Jokainen roottoriyksikön runko on
kytketty leveään nivellettyyn runkoon, minkä ansiosta maanpinnan
seuranta on täydellistä.
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Huippulaadukas reunapöyhintä 8-, 10- ja
12-roottorisiin
Hydraulinen reunapöyhintä on saatavana lisävarusteena
Kahta ulointa oikeanpuolista roottoria käännetään hydraulisesti taakse
15°. Kaksi vastakkaista roottoria levittää nurmirehun niitetylle alueelle
ilman, että rehu muodostaa paksua harjannetta, joka syntyisi reunapeltiä
käytettäessä.
nn Kaksi vastakkaista roottoria levittää nurmirehun niitetylle alueelle
ilman, että rehu muodostaa paksua harjannetta.
nn Tuloksena on tarkkarajainen ja siisti pöyhityn alueen reuna.
nn Säätö onnistuu kätevästi ohjaamosta käsin kaksitoimisen
hydraulisylinterin avulla.
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Paras maanpinnan seuranta jopa erittäin
suurilla työleveyksillä
Suurimmissa 8-, 10- ja 12-roottorisissa hinattavissa pöyhimissä kookkaat
tukipyörät sijaitsevat lähellä pöyhinpiikkien kiinnityskohtaa.
Tämä takaa täydellisen maanpinnan seurannan, koska jokainen
roottoriyksikkö on kytketty tasaisin välein kelluvaan nivelrunkoon.
Roottoreita ohjaavien alustan renkaiden ansiosta pääset
loistavaan lopputulokseen HIT 8.9 T, HIT 10.11 T ja HIT 12.14 T
-pöyhimillä jopa korkeilla ajonopeuksilla liikuttaessa.
Kookkaat alustan pyörät ovat lähellä piikkien pyörimiskaarta ja toimivat
siten roottoreiden tukipyörinä.
Yhdessä roottorien optimaalisen läpimitan kanssa tämä takaa parhaan
mahdollisen levitystuloksen.
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Kaikki HIT 8.9 T, HIT 10.11 T ja HIT 12.14 T -pöyhinten
roottoriyksiköt on varustettu nivelliitoksin hyvän maanpinnan
seurannan aikaansaamiseksi.
Liukulaakeroinnin ansiosta nivelet on helppo voidella. Roottoreiden
liikkuminen vapaata, mikä takaa nurmirehun tasaisen noston jopa
epätasaisilta pinnoilta.
Rungon ja alustan paino ei jakaudu roottoreille. Lopputuloksena on
tasainen painojakauma kaikkien roottoriyksiköiden pyörille.
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HIT-pöyhimet jokaiselle niittokoneelle
Niittokoneen leveys

7.22' / 2,20 m

8.60' / 2,62 m

8.86' / 2,70 m

Niittokoneen karhon leveys
Karhotuslautasia 0 / 2

4.27 / 2.95'
1,3 / 0,9 m

5.58 / 4.59'
1,7 / 1,4 m

5.91 / 4.59'
1,8 / 1,4 m

Niittokoneen leveys

17.39' / 5,3 m

18.70' / 5,7 m

20.34' / 6,2 m

Niittokonemalli

etu+taka (9.97+8.53' / 3,04+2,6 m)

etu+taka (9.97+9.97' / 3,04+3,04 m)

etu+taka (9.97+11.48' / 3,04+3,5 m)

Niittokoneen karhon leveys
Karhotuslautasia 0 / 2

6.89+5.58' / 4.59+4.59'
2,1+1,7 m / 1,4+1,4 m

6.89+6.89' / 4.59+5.58'
2,1+2,1 m / 1,4+1,7 m

6.89+8.20' / 4.59+6.89'
2,1+2,5 m / 1,4+2,1 m

Niittokoneen leveys

29.27' / 8,92 m
(9.97+2x11.35' / 3,04+2x3,46 m)

29.86 / 30.12' / 9,10 / 9,18 m
(9.97+2x11.35' / 3,04+2x3,46 m)

28.87 – 31.36' / 8,80 – 9,56 m
(9.97+2x11.35' / 3,04+2x3,46 m)

Niittokonemalli

NOVADISC 900 / A9

NOVACAT S10 / A9

NOVACAT A10

Niittokoneen karhon leveys
Karhotuslautasia 0 / 2

8.20+6.89+8.20' / 6.89+4.59+6.89'
2,5+2,1+2,5 m / 2,1+1,4+2,1 m

8.20+6.89+8.20' / 6.89+4.59+6.89'
2,5+2,1+2,5 m / 2,1+1,4+2,1 m

8.20+6.89+8.20' / 6.89+4.59+6.89'
2,5+2,1+2,5 m / 2,1+1,4+2,1 m

HIT 4.47
HIT 4.54 / HIT 4.54 T
HIT 6.61
HIT 6.69
HIT 6.80 / 6.80 T
HIT 8.81
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T
HIT 10.11 T
HIT 12.14 T

HIT 4.47
HIT 4.54 / HIT 4.54 T
HIT 6.61
HIT 6.69
HIT 6.80 / 6.80 T
HIT 8.81
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T
HIT 10.11 T
HIT 12.14 T

HIT 4.47
HIT 4.54 / HIT 4.54 T
HIT 6.61
HIT 6.69
HIT 6.80 / 6.80 T
HIT 8.81
HIT 8.91 / 8.91 T / 8.9 T
HIT 10.11 T
HIT 12.14 T

26

9.97' / 3,04 m

11.35' / 3,46 m

12.73' / 3,88 m

14.11' / 4,30 m

6.89 / 4.59'
2,1 / 1,4 m

8.53 / 6.56'
2,6 / 2,0 m

10.50 / 8.53'
3,2 / 2,6 m

11.81 / 9.84'
3,6 / 3,0 m

21.65' / 6,6 m

22.97' / 7,0 m

23.75' / 7,24 m
(9.97+2x8.53' / 3,04+2x2,6 m)

26.51 tai 27.23' / 8,08 m tai 8,3 m
(3 x 9.97' / 3x3,04 m)

etu+taka (9.97+12.73' / 3,04+3,88 m)

etu+taka (9.97+14.11' / 3,04+4,3 m)

NOVADISC 730

NOVADISC 810 / NOVACAT X8

6.89+10.50' / 4.59+8.86'
2,1+3,2 m / 1,4+2,7 m

6.89+11.81' / 4.59+9.84'
2,1+3,6 m / 1,4+3,0 m

5.58+6.89+5.58' / 4.92+4.59+4.92'
1,7+2,1+1,7 m / 1,5+1,4+1,5 m

6.89+6.89+6.89' / 5.58+4.59+5.58'
2,1+2,1+2,1 m / 1,7+1,4+1,7 m

31.23' / 9,52 m
(3x11.35' / 3x3,46 m)

30.38 – 32.81' / 9,26 – 10 m
(3x11.35' / 3x3,46 m)

35.37' / 10,78 m
(9.97+2x14.11' / 3,04+2 x4,3 m)

36.75' / 11,20 m
(11.35'+2x14.11' / 3,46+2 x4,3 m)

NOVACAT S10

NOVACAT A10

NOVACAT S12

NOVACAT S12

8.20+8.53+8.20' / 6.89+6.56+6.89'
2,5+2,6+2,5 m / 2,1+2,0+2,1 m

8.20+8.53+8.20' / 6.89+6.56+6.89'
2,5+2,6+2,5 m / 2,1+2,0+2,1 m

11.81+6.89+11.81' / 9.84+4.59+9.84'
3,6+2,1+3,6 m / 3,0+1,4+3,0 m

11.81+8.53+11.81' / 9.84+6.56+9.84'
3,6+2,6+3,6 m / 3,0+2,0+3,0 m
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Tekniset tiedot
Leveys

Työleveys DIN

Roottorit

Roottorin läpimitta

Varret per roottori

HIT 4.47

4,70 m

4,40 m

4

1,42 m

6

HIT 4.54

5,40 m

5,20 m

4

1,67 m

6

HIT 4.54 T

5,40 m

5,20 m

4

1,67 m

6

HIT 6.61

6,0 m

5,75 m

6

1,30 m

5

HIT 6.69

6,85 m

6,45 m

6

1,42 m

6

HIT 6.80

7,85 m

7,45 m

6

1,67 m

6

HIT 6.80 T

7,85 m

7,45 m

6

1,67 m

6

HIT 8.81

7,81 m

7,70 m

8

1,30 m

5

HIT 6.91

8,86 m

8,60 m

8

1,42 m

6

HIT 8.91 T

8,86 m

8,6 m

8

1,42 m

6

HIT 8.9 T

8,86 m

8,60 m

8

1,42 m

6

HIT 10.11 T

11,0 m

10,60 m

10

1,42 m

6

HIT 12.14 T

13,20 m

12,70 m

12

1,42 m

6

T = hinattava, 1-s. = yksisuuntainen, 2-s. = kaksisuuntainen
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Kuljetusleveys

Seisontaleveys

Kuljetuspituus

Hydrauliikkaliitännät

Paino

2,50 m

2,25 m

–

1 yksisuunt.

525 kg

2,85 m

2,60 m

–

1 yksisuunt.

550 kg

2,85 m

2,60 m

–

1 yksisuunt.

640 kg

2,55 m

2,97 m

–

1 yksisuunt.

785 kg

3,0 m

3,35 m

–

1 yksisuunt.

855 kg

3,0 m

3,73 m

–

1 yksisuunt.

940 kg

3,0 m

3,73 m

–

1 yksisuunt.

1040 kg

2,94

2,87 m

–

1 kaksisuunt.

1090 kg

3,0 m

3,26 m

–

1 kaksisuunt.

1250 kg

3,0 m

3,26 m

–

1 kaksisuunt.

1510 kg

2,90 m

2,70 m

4,40 m

1 1-s. / 1 2-s.

1750 kg

2,90 m

2,70 m

5,60 m

1 1-s. / 1 2-s.

2095 kg

2,90 m

2,70 m

5,60 m

1 1-s. / 1 2-s.

2375 kg
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Varusteet

Roottoriyksiköiden
renkaat

16 x 9.50-8
Roottorin sisäpuoli

HIT 4.47

16 x 6,5-8

–

HIT 4.54

16 x 6,5-8

–

HIT 4.54 T

16 x 9,50-8

HIT 6.61

16 x 6,5-8

–

HIT 6.69

16 x 6,5-8

–

HIT 6.80

16 x 6,5-8

–

HIT 6.80 T

16 x 6,5-8

–

HIT 8.81

16 x 6,5-8

HIT 8.91

16 x 6,5-8

HIT 8.91 T

16 x 6,5-8

Kuljetusalusta
= lisävaruste

HIT 8.9 T

16 x 6,5-8

260/70-15.3 (340/55-16)

HIT 10.11 T

16 x 6,5-8

260/70-15.3 (340/55-16)

HIT 12.14 T

16 x 6,5-8

260/70-15.3 (340/55-16)
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= lisävaruste

Reunapöyhintä,
mekaaninen

–

–

Roottoriyksiköiden
renkaat

= vakiovaruste,

Etukannatinpyörä T 16"

Reunapöyhintä
hydraulinen

Vetovarsikiinnitys

Reunapöyhintä,
hydraulinen

LIFTMATIC

HYDROLIFT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Yökarhotusvaihteisto

Varapyörä 16 x 6,5-8

–
–
–

Yökarhotusvaihteisto

Varapyörä 16 x 6,5-8

Lisävarustevaihtoehdot HIT T
Vetosilmukka 40 mm / 50 mm / 50 mm kääntyvä
Kuulakytkentä 80 mm
Vetosilmukka USA
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Koneen tiedot netistä.
Kaikki koneen tiedot
helposti – aina saatavilla – missä vain
Skannaa QR-koodi tyyppikilvestä älypuhelimella tai tabletilla tai syötä
sarjanumero osoitteessa www.poettinger.at/poetpro. Saat välittömästi
laitteen tiedot esille.
n
n
n
n

Käyttöohjeet
Tekniset tiedot
Esitteet
Kuvat ja videot.

n Huolto- ja myyntiverkosto.
n Varaosat ja tarvikkeet.
n Alkuperäiset PÖTTINGER-varaosat ovat tilattavissa ympäri
vuorokauden.

NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3
13110 Hämeenlinna
puh +358 03 628 661
asiakaspalvelu@nhk.fi
www.nhk.fi
Tomi Korpinen
puh +358 40 56 56 266
tomi.korpinen@poettinger.at

HIT FI 0119

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Itävalta
puh +43-7248-600-0
Fax +43-7248-600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

