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PREZENTACJE

W segmencie kosiarek dyskowych po-
jawiły się trzy nowe modele. Do rodziny 
maszyn czołowych z serii Novacat Clas-
sic dołączył większy przedstawiciel o sze-
rokości roboczej 3,5 m. Kosiarka ta wypo-
sażona jest w listwę tnącą z ośmioma dys-
kami. Ponadto paletę maszyn pracujących 
w układzie „motyl” wzbogaciły dwa mo-
dele tylnych modułów: Novadisc 810 i No-
vacat S10. Pierwszy z nich to zawieszana 
z tyłu kombinacja kosiarek z bocznym za-
wieszeniem, zaś w drugim przypadku ma-
my do czynienia z centralnym mocowa-
niem sekcji roboczych do ramy. W Nova-
disc 810 znajdziemy dwa moduły z sied-
mioma dyskami o łącznej szerokości cię-
cia 8,08 m. Ich minimalne zapotrzebowa-
nie na moc producent określa na zaledwie 
85 KM. Małą energochłonnością charakte-
ryzuje się także model Novacat S10 o sze-
rokości roboczej 9,1 lub 9,52 m, zależnej 
od wielkości maszyny zamontowanej na 
przednim TUZ-ie. Kosiarka ta jest mniej-
szym bratem niedawno wprowadzonej, 
największej na świecie zawieszanej kom-
binacji S12 o szerokości do 11,2 m. Model 
S10 ważący niecałe 2 t wymaga ciągnika 
o mocy jedynie 130 KM. Maszyna ma dwie 
belki tnące z ośmioma dyskami. Kosiarki 
typu Novacat S wyróżnia odchylanie mo-
dułów na czas transportu do tyłu. Ponadto 
do przejazdu po drogach publicznych skła-

dane są także przednie 
fragmenty osłon. Szero-
kość zestawu nie prze-
kracza wówczas 2,2 m.

Mniej zapchań
W Austrii zaprezen-

towano także zmoder-
nizowane przetrząsar-
ki cztero- i sześcioka-
ruzelowe. Zasadnicza 
różnica w porównaniu 
do poprzednich ma-
łych modeli serii Hit 

polega głównie na zaadaptowaniu roz-
wiązań z większych maszyn. Dotyczy to 
głównie karuzel o nazwie Dynatech, w któ-
rych zmieniono kształt ramion z prostych 

na wygięte. Rozwiązanie to ma zapobiec 
owijaniu się na nich kondycjonowanego 
materiału. Ponadto zmieniono mocowa-
nie opcjonalnego przedniego koła kopiu-

Nowości do zbioru zielonek firmy Pöttinger

Własne prasy i prasoowijarki
Wrześniowa konferencja fi rmy Pöttinger w austriackim Grieskirchen 

obfi towała w liczne nowości. Największą atrakcją były bez wątpienia 

zaprojektowane od podstaw przez producenta z logo czterolistnej koniczyny 

prasy rolujące i prasoowijarki.Tekst i zdjęcia:  Przemysław Olszewski

Oferta przednich kosiarek dyskowych Novacat Classic została po-
szerzona o większy model o szerokości 3,5 m.

Pöttinger rozwija ofertę kosiarek dyskowych z bocznym zawieszeniem o wysokowydajną 
kombinację Novadisc 810 o szerokości roboczej 8,08 m.

W jednowirnikowych zgrabiarkach Top znajdziemy głowicę typu Toptech 
Plus, w której wymiana ramion ogranicza się do wymiany dwóch śrub.

Do mniejszych cztero- i sześciokaruzelowych przetrząsarek tra-
fiły wirniki Dynatech z zakrzywionymi ramionami, redukujący-
mi możliwość owijania się masy roślinnej.


