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Lidská kultura je úzce spojena s vývojem luk

a pastvin. Zelená píce byla a je základním

předpokladem pro přežití lidí a zvířat. Louky

a pastviny přispívají podstatně ke krmení

zdravých a produktivních zvířat. Vysoká

 dojivost vyžaduje nejlepší kvalitu základního

krmiva. Firma Pöttinger  podporuje svou

vyspělou technikou principy vysoké kvality

píce.

Základním předpokladem pro vysokou

 kvalitu píce je šetrný proces sečení.

Optimální přizpůsobení půdě, nízké ztráty

odrolením a přesnost práce bez

 zdlouhavého ovládání jsou oprávněné

požadavky praxe. 

Konstrukční detaily a  funkce strojů a nářadí

v podstatné míře přispívají ke kvalitě

získávané píce. Prvotřídní kvalita řezu,

snadný chod a  stabilita zajistily vzestup

nové generace  diskových žacích strojů

NOVACAT a  NOVADISC. 

Kvalita na dlouhé roky. 

“Učit se nové, přeskočit stín, 

to způsobuje vývoj”

Karin Heinrich

NOVACAT a                 NOVADISC – Ža
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Čelně nesené žací stroje -
NOVACAT F

α-motion – Nástavbový modul pro čelní žací stroje

Nově vyvinutá čelní

 technika α-motion zahájila

novou éru v odvětví

diskových a bubnových

žacích strojů. Tento žací

stroj lze připojit na jakýkoli

traktor s výkonem 60 až 300

koní, a to nezávisle na jeho

velikosti a typu konstrukce.

Rozdíly v typu zdvihacího

mechanismu nemají na

vedení soupravy čelního

žacího stroje žádný vliv. 

Stroj je připojen během

několika málo minut. 

Zvláštní pozornost byla

věnována volnému výhledu

na žací plochu.

Nově vyvinutý závěs – motion zahájil novou éru v oblasti čelně nesených
žácích strojů. Konstrukce se zakládá na propracované kinematice aktivního
nosného rámu.

Řešení s označením α-motion získalo na veletrhu Agritechnica cenu „Stroj
roku 2006“, udělovanou německými novináři za nejvíce inovativní novinky
v různých oborech zemědělské techniky. Základním principem je snaha o
zachování konstantního přítlaku na žací nosník bez ohledu na změnu polohy
lišty, to znamená, že spolu s lištou kopíruje terénní nerovnosti i její závěs a
odlehčení pomocí integrovaných vinutých pružin zůstává na konstantní
úrovni. Nedochází tedy k jejich protahování nebo zkracování, které vede
následně k vyzdvižení lišty ze záběru nebo naopak k poškození drnu. 
α - motion kopíruje plynule jak v podélném směru, tak i příčně – např. při
zatáčení za jízdy na svahu, a to i při vyšší pojezdové rychlosti.

250 mm

� �

�

9°



250 mm
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NOVACAT 306 F α-motion ED 

Výhody koncepce α-motion:

1. Pracovní rozmezí o velikosti +/- 250 mm nebo 500 mm, a to při
účinném odlehčení.

2. Přizpůsobení sklonu povrchu, a to stoupajícímu do +12° a
 klesajícímu do -9°, což podstatně snižuje nebezpečí zapichování.

3. Jsou dosažitelné vyšší pracovní rychlosti.
4. Optimální šetrnost vůči stroji i drnům.
5. Světlost je 350 mm v aktivní i přepravní poloze.
6. Díky neobvyklému designu je umožněn dokonalý výhled na žací

plochu.
7. Žací těleso se pohybuje téměř vertikálně, což způsobuje pouze

malé posuvy kloubové hřídele a podstatně nižší dynamické zatížení.

�

12°

Stroj
roku 2006



6

Žací kombinace

NOVACAT 8600
S žací kombinací

NOVACAT 8600 s  pracovním

záběrem až 8,30 m nabízí

firma Pöttinger výkonnou 

a hospodárnou alternativu 

k drahým speciálním

 strojům. V popředí nestojí

nejen snaha mít obří stroj za

každou cenu, ale co nejvyšší

hospodárnost stroje. 

Díky vytížení traktorů, které

již máte, se investice vrátí

mnohem dříve než u drahých

samohybných žacích strojů.

Nelze opomenout, že

 prvotřídní kvalita řezu, lehký

chod a stabilita  udělaly z

těchto žacích strojů lídry v

jejich třídě.

Alternativa

Pro traktory s čelním vývodovým hřídelem
Optimální rozložení hmotnosti a nejlepší schopnost pracovat ve svahu.
Čelně nesený žací stroj lze používat nezávisle na obou postranních žacích strojích.

Pro traktory s otočným řízením
Nejlepší přehled o všech žacích jednotkách.
Vysoká manévrovatelnost na malých plochách.

Žací kombinace je agregovatelná
s traktory s čelním vývodovým
hřídelem � nebo s otočným

 řízením �.

� �

Nájezdová pojistka
Při najetí na překážku se postranní žací jednotky vychýlí a poté jsou hydraulicky
opět přesunuty do pracovní polohy.

Ovládání na souvrati
Ve všech třech žacích strojích je integrován zvedací válec. Na souvrati se proto
hydraulika traktoru nemusí používat. Dodatečné nastavování po spuštění není
nutné.

Transportní poloha

Pro jízdu po silnici se oba postranní žací stroje
vyklopí nahoru, čelní žací stroj se nadzvedne.
Transportní šířka tří metrů není překročena.
Transportní a odstavnou výšku lze snížit
sklopnými bočními kryty.



Pohon – Žací jednotky jsou poháněny pomocí centrální rozdělovací
převodovky �. Každý žací stroj je vybaven pojistkou proti přetížení.

Účinné snížení zatížení působícího na půdu
Dvě silné tažné pružiny � na každou žací jednotku garantují “plovou-
cí řez” a zajišťují rovnoměrný přítlak na půdu po celé šířce lišty. 
Přítlak lišty na půdu je možné rychle a snadno nastavit přesunutím
jednoho čepu (6 poloh, bez nástroje). V čelně neseném žacím stroji je
integrovaná hydraulická odlehčovací technika NOVACAT.

Plovoucí řez

�

�



„Collector“ – příčný shazovací pás

Během sklizně je

 požadována flexibilita.

Údernost a proměnlivé

 ukládání  pokosu s příčným

 dopravníkovým pásem.

Proměnlivé odkládání pokosu
Pokos lze ukládat ve třech samostatných řádcích, na široko nebo v jednom
trojnásobném řádku.

8

Odlehčení žacího stroje
Příčný shazovací pás je připojen k
 trojbodovému závěsu a lze jej v
několika minutách demontovat 
a postavit na podpěru pro
odstavení. To značně snižuje
hmotnost při použití bez
příčného dopravníkového
pásu. Odlehčení obou
pásů zajišťují
nastavitelné pružiny.
Přizpůsobení
žacích jednotek
půdě tím není
narušeno.

Dopravníkový pás má vlastní palubní hydrauliku a
nezatěžuje tak hydrauliku traktoru. 
Nastavitelné otáčky pásu a shazovacího válce ve
 volitelné výbavě.

Provedení CRW s třetím válcem pro odkládání pokosu v
základní výbavě.



NOVACAT 8600 ED / CRW

NOVACAT 8600 ED collector

9



� “Extra dry” – zařízení pro plošný rozhoz

Rotor dopravuje píci přes rozhazovací plechy. Plechy rozhazují píci po celé
pracovní šířce. Každou lamelu lze individuálně nastavit. Píce je ukládána
načechraná rovnoměrně po celé ploše.

� „Extra dry“ – tvorba řádku

Pro tvorbu řádku se oba shazovací plechy a vnější lamely natočí dovnitř. Šířka
řádku je určena polohou plechů.

� Pohon rotoru

Síla se přenáší klínovými řemeny z pohonu žací lišty přímo na rotor. Díky tomu
není potřeba žádný další úhlový pohon. 

Napínák řemene zatížený pružinou s širokou kladkou zajišťuje i při špičkách 

v zatížení bezchybný přenos síly. Snadné uvolnění, klínové řemeny snadno
demontovatelné. Spolehlivě chráněno před znečištěním. 

Otáčky lamače lze přizpůsobit různým druhům píce. 

940 ot/min pro vysokou intenzitu práce lamače nebo 710 ot/min pro šetrnou
úpravu.

Lamač – 

ED (extra dry)

Každý praktik ví, že zvýšení

užitkovosti v chovu dojnic

lze také dosáhnout kvalitou

krmiva. Více energie v

základním krmivu zvyšuje

dojivost a snižuje náklady 

na potřebu jádra.

Lamač “Extra dry”, vyvinutý

společně s Institutem pro

zemědělskou techniku

IMAG-DLO ve Wageningenu

(Holandsko) ukazuje lepší

cestu.

�

�

�

Demontáž jedním pracovníkem na přání
Není-li lamač již potřeba, může ho jeden pracovník v několika minutách
demontovat.  
1. Uvolnění čepů 
2. Sejmutí hnacích řemenů rotoru  
3. Nasazení podvozku, vyjetí – hotovo

Shazovací disky Kryt vzadu Mačkací válce Prstový lamač s
“Extra dry”

10



Mačkací válce – CRW
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Mačkací válce jsou kvůli šetrnému zpracování píce
vhodné obzvlášť pro vojtěšku a různé druhy jetele.
Nový profil je koncipován spirálovitě. Do sebe
zapadající válce mačkají rovnoměrně stébla 
a pokládají rovnoměrný koberec píce. Oba válce jsou
poháněné.
Intenzitu mačkání je možné nastavit výškově
pohyblivým horním válcem.

NOVACAT 8600 ED

Prsty ve tvaru V z kalené
oceli zaručují kontinuální tok
píce a vysokou životnost.
Prsty jsou elasticky uloženy
v pryžových prvcích.
Uspořádání válce lamače je
spirálové.

Intenzita narušení
Intenzitu narušení lze od velmi šetrného narušení
(luštěniny bohaté na lístky) až po intenzivní práci
nastavit pákou. 
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NOVA CAT 8600
Ovládání Direct control
Elektrohydraulické komfortní ovládání Direct Control
se dodává sériově. Je možné přímo ovládat funkce
žacího stroje z kabiny řidiče.
Řízení “Load Sensing” na přání.

NOVA CAT 8600 – Collector
Ovládání Power Control.
Nadzvednutí pásu lze provést buď pomocí
 postranních žacích strojů nebo odděleně
ovládáním Power Control.
Displej zobrazuje aktuální stav stroje. Počítač hodin
v základní výbavě. Řízení “Load Sensing” na přání.

Elektrické předvolbové ovládání 
Výbava na přání pro NOVADISC a NOVACAT pro
samostatné zvedání stranových žacích strojů.

Komfortní ovládání

ISOBUS – ovládání s jistou
budoucností
Systém ISOBUS umožňuje zemědělci ovládat jedním
ovládacím terminálem všechna namontovaná a
vlečená zařízení – nezávisle na značce strojů.
Podstatné výhody systému: Přehledné ovládání
všech strojů jedním terminálem, sledování
provozních stavů, automatizace pracovních procesů a
efektivní evidence a zpracování dat. 
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NOVADISC – žací kombinace
s nízkou hmotností

“Udělat z jednoho dva” – tak zněla zásada při vývoji nové žací kombinace pro

velké plochy NOVADISC. Se dvěma lištami NOVADISC v kombinaci s čelním žacím

 strojem lze dosáhnout pracovní šířky 7,24 m, resp. 8,92 m. Nízká hmotnost bez

upravovacích zařízení umožňuje využít pro tažení již traktory s výkonem 85, resp.

100 koní.

Rozteč mezi zadními žacími stroji je pro dobrou manévrovatelnost a svahovou

 dostupnost pouze 2 m!
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S novým diskovým žacím

strojem NOVADISC se spe-

cialistům společnosti

Pöttinger podařilo vyvinout

výrobek, který uvedl do

pohybu trh s žacími stroji. 

Při nízké hmotnosti je snad-

no ovladatelný a dosahuje

maximálního plošného

výkonu.

Pracovní poloha – technika zvednutí DISC
Při obracení na souvrati není nutné používat zdvihací ústrojí traktoru. Proto
není nutné dodatečné
nastavování po spuštění. 

Zvednutí se provádí
pomocí řídící jednotky až
k dorazu.

S malým předstihem
dosedne lišta nejprve na
vnější straně a
nepoškozuje tak travní
porost.

Pohon – Žací stroj bez vnitřní patky
Podstatným znakem je lehká žací lišta bez vnitřní
patky. Pohon žací lišty je umístěn za prvním žacím
diskem. To umožňuje bezproblémové vyžínání a
sečení v terénu a brání nepříjemnému ucpávání.
Poddajný pohon klínovým řemenem s klidným
chodem.

Uspořádání
� Masivní navařený díl zajišťuje vysokou nosnost.

�

Také případná kolize s
překážkami byla vzata v
úvahu. Oboustranná
nájezdová mechanická
pojistka umožňuje výkyv
s úhlem o velikosti cca
12°. Po aktivaci pojistky
postačí krátké popojetí
vzad a lišta se opět
zasune do původní
polohy.

NOVADISC 730 / 900



NOVADISC 900
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Zařízení se vyklápí pomocí
jednoduchého ovládacího
mechanismu. Trojcestný ventil
umožňuje volbu mezi paralelním 
a jednotlivým vyklopením
(příp. 2 ovládací mechanismy).
Přepravní šířka: 2,85 m.

Odstavné patky na přání.

S nízkou energetickou náročností!

Doprava a odstavení
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Optimální tok píce
Zachycování a předávání píce bez jejího znečištění jsou důležitá kritéria pro
šetrnou techniku sečení. Zvýšeného dopravního účinku a s tím spojeného lehkého
chodu bylo dosaženo zploštělými kuželovými plochami na žacím disku.

Srdcem nové generace dis-

kových žacích strojů je žací

lišta. Firma Pöttinger 

si při jejím vývoji vzala za

příklad techniku bubnových

žacích strojů. Zvýšený

dopravní účinek bubnového

žacího stroje byl integrován

do techniky lišt diskových

žacích strojů.

Zploštělé kuželové plochy na žacím disku. Díky tomu je píce dopravována lehce
a plynule. Nelze opomenout nižší spotřebu paliva, neboť když tok píce vázne,
dochází ke ztrátě výkonu.

Optimalizovaná oblast protinože: Zploštělá přední strana lišty umožňuje půdě
odcházet spodní stranou a odděluje ji od posečené hmoty. Kromě toho se nože
pohybují v malé vzdálenosti od horní hrany lišty a protinože. Díky tomu je
kvalita pokosu prvotřídní i u ležícího porostu a suchých, nehnojených travin.

Čistý a rovnoměrný tvar pokosu díky optimalizovanému překrývání oběžných
drah nožů.

Hladká spodní strana lišty, zakulacené plazy vně
a uvnitř – žádné ostré hrany, pro maximální
šetrnost k travnatému porostu.

Žací lišta – 
nové rozměry



Rychlá výměna nožů – Jde to tak snadno:
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Original Inside – originál nelze falšovat

� Vysoká kvalita materiálu
� Spolehlivá funkce
� Přesnost lícování zajišťuje

 bezpečnost 
� Vysoká životnost garantuje hospodár-

né použití 
� Garantovaná dostupnost u prodejních

partnerů firmy Pöttinger

Proto nakupujte originální náhradní díly s logem čtyřlístku!

Rychlá výměna nožů je u všech žacích strojů Pöttinger
sériovou výbavou. Pružný třmen přitlačuje nůž k žací-
mu disku. Dobré upevnění garantuje spolehlivost. 
Čep nože je sešroubován s žacím diskem a je možné
ho nenákladně vyměnit. 
Šroubový spoj je zapuštěn a tím chráněn před
opotřebením. 

1. Stlačte pružný třmen dolů klíčem na nože.
2. Vyjměte nůž a zasuňte nový.
3. Nůž je automaticky aretován. Silný pružný třmen spolehlivě 
zajišťuje nůž.

Žací nůž
Dlouhé, náročné používání vyžaduje nejvyšší kvalitu nožů.

Nože Pöttinger jsou vyrobeny z kvalitní nožové oceli. Díky

optimalizovanému tvaru klouže nůž navlas přesně nad proti-

nožem. 

Žací nože jsou díky rychlovýměnnému systému snadno a

rychle vyměněny.
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Konstrukce a pohon – 
výkonné a promyšlené

Dlouholetá zkušenost,

důsledné testování a použití

v praxi byly podkladem pro

vyvinutí nové žací lišty.

Promyšlené detaily, kvalitní

materiál a vynikající

 zpracování podtrhují jedi-

nečnost výrobků.

Kalené disky
Oválné, ploché žací disky jsou z kalené jemnozrnné
oceli – proto mají velmi dlouhou životnost. Plochá
 konstrukce umožňuje snadný odsun píce.

Koncové čepy hřídelů
Každý koncový čep hřídele je sešroubován 
s ozubenými koly. Každý koncový čep hřídele je tak
možné nenákladně vyměnit.
Utěsnění 
Příruby ložisek a šroubové spoje jsou pomocí
pryžových těsnicích kroužků absolutně těsné.

Uložení
Dvouřadá šikmá kuličková ložiska s dlouhou životností
s teoretickou vzdáleností ložisek 60 mm garantují
optimální zachycování rázového zatížení – podobně
jako u automobilových náprav.

Ozubená kola
Přímý pohon čelních kol s téměř stejně velkými
ozubenými koly pro pohon disků a mezikol (44 a 35
zubů). Všechna ozubená kola jsou kalená a   frézovaná –
vyznačují se klidným chodem a vysokou životností.
Šířka zubu 20 mm a vždy dva zuby v záběru.

Nejvyšší kvalita materiálu
Svařovaná žací lišta bez vnitřních patek z nejkvalitnější
ocele. Přesně opracovaná na obráběcím centru CNC.

Plazy 
Široké plazy z kalené zušlechtěné oceli brání ulpívání
půdy a zachycují nárazy. U strojů Pöttinger
samozřejmě součást sériové výbavy. Při opotřebení je
možné našroubované plazy snadno vyměnit. 
Na přání je možné namontovat přídavné plazy.

Plazy s velkým poloměrem pro vyšší strniště
Na přání je možné pomocí plazů pro vyšší strniště
zvětšit výšku řezu na 50 až 80 mm. Plazy pro vyšší
strniště s velkým poloměrem a širokou opěrnou
plochou snižují
opotřebení.

Konstrukce – trvanlivost na dlouhé roky



Jednoduchá údržba díky

modulové konstrukci:

Čelní kola a uložení lze

vyměnit jako celek,

mezikola lze snadno

vyměnit vedlejšími

otvory. Snadněji to

nejde.

Údržba – volný přístup

NOVADISC 730
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Nové testovací a zkušební centrum TIZ
Hlavním posláním nové budovy je testování výrobků s cílem prověření
 konstrukčních dílů na funkčnost a spolehlivost. Ověřování deklarované kvality,
zajišťuje firmě jednoznačnou pozici pro jednání a zákázníkům bezproblémový
chod stroje.

Na vícerozměrné stolici lze simulovat vysoká zrychlení a chvění. Ve zkušebním
stavu je možné díly vystavit zatížení až 4,5 t a maximální frekvenci 100 Hz.

A součásti pohonu? Ty prověří robustní elektromotory s výkonem až 250 kW
(tj. 340 koní) a točivým momentem 5000 Nm. Je možné navodit stav nárazového
zatížení, které přináší provoz.

Aplikovaná elektronika? Jak se elektronické komponenty budou chovat za
 extrémní vlhkosti a teploty (-70 až +180 °C), prokáže klimatická komora.

Pro simulaci zátěže dílů strojů slouží upínací systém, kde jsou jednotlivé díly
pomocí hydraulických a pneumatických válců zatěžovány. Při těchto testech je
ověřována životnost dílů (disk, slupice, ...), rámu (žací stroj), podvozku atd.

Vícerozměrná zkušební stolice MAST Test pohonů Klimatická komora Test dílů

Připraveni na budoucnost!

20



V úspěšném kurzu
Přání mnoha zemědělců, aby bylo možné řídit stroje nazávisle na výrobci
pomocí jednoho ovládacího prvku nabívá konkrétní podoby.
Firma Pöttinger patří k průkopníkům ve svém oboru. Ovládací systém
ISOBUS je stále více implementován do ovládacích prvků strojů od
 společnosti Pöttinger. Přehledný ovládací panel umožňuje snadné
 ovládání různých strojů (NOVACAT, JUMBO, TERRASEM), automatizaci
pracovních operací, diagnostickou činnost, sběr dat, ...

Pöttinger s
oceněním “Best
Innovator” 
Pöttinger obdržel mezinárodní ocenění
"Best Innovator" za inovativní řešení.
Cenu dostali mj. BMW, Bosch a Siemens.

DIRECT CONTROL

POWER CONTROL

ISO CONTROL

Informační servis
najdete na stránkách:
www.poettinger.at
– novinky, nabídka prospektů, video ... 
– technické údaje, názory uživatelů, ...

Florian Haslauer                          Klaus Pöttinger

SELECT CONTROL
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Závěs Otáčky 1000 ot/min Vnější shazovací disk Vnitřní shazovací disk

NOVADISC
730 kat. II, III na přání sériově na přání na přání

900 kat. II, III na přání sériově na přání na přání

NOVACAT

8600 kat. III, šířka 2 sériově sériově sériově
8600 ED / CRW / collector kat. III, šířka 2 sériově ED / CRW na přání ED / CRW na přání

NOVACAT
306 F α-motion Weiste, kat. II sériově sériově sériově
306 FF ED / CRW α-motion Weiste, kat. II sériově na přání na přání

Výbava

Závěs kat. III Prstový lamač ED Mačkací válce CRW Kryt vzadu

NOVACAT
8600 kat. III, šířka 3 na přání na přání na přání sériově
8600 ED / CRW / collector kat. III, šířka 3 na přání na přání na přání ED / CRW na přání

NOVACAT
306 F α-motion – na přání na přání sériově
306 FF ED / CRW α-motion – na přání na přání na přání

Žací kombinace

Pracovní záběr Počet disků Výkonnost
Mim. příkon

 traktoru
Hmotnost 

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

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

NOVACAT 8600 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 81 / 110 1800 kg

NOVACAT 8600 ED 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 99 / 135 2200 kg

NOVACAT 8600 CRW 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 99 / 135 2200 kg

NOVACAT 8600 collector 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 110 / 150 3140 kg

Technické údaje



23Všechny údaje nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení.

Přídavné shazovací
disky

Přídavné plazy
Plazy pro vyšší

strniště 50–80 mm
Elektrické předvol-

bové ovládání
Odstavné patky Osvětlení

– na přání na přání na přání na přání sériově

– na přání na přání na přání na přání sériově

na přání na přání na přání na přání – sériově

ED / CRW na přání na přání na přání na přání sériově

na přání na přání na přání – – na přání

na přání na přání na přání – – na přání

Přídavná výbava
NOVACAT 8600
� Kloubový hřídel 1 3/4" 20dílný

� Kloubový hřídel 1 3/8" 21dílný

� Kloubový hřídel 1 3/4" 6dílný

� ISOBUS pro Direct Control

� Ovládání joystickem

� Load Sensing

� Odkládání do jednoho řádku pro

Collector

� Regulace rychlosti shazovacího pásu

� Přídavný stranový shazovací válec

� Přípojné díly pro α-motion

� Elektormagnetický ventil pro zdvih

NOVACAT F α-motion

Otáčky lamače 
710 ot/min

Rychlouzávěry pro
lamač

Podvozek pro
lamač

Hydraulické
odlehčení

ED na přání na přání na přání –

ED na přání na přání na přání –

ED na přání na přání na přání –

ED na přání na přání na přání –

NOVACAT – čelně nesené

NOVACAT Pracovní záběr Počet disků Výkonnost Šířka řádku
Min. příkon

kW/k 
Hmotnost 

306 F α-motion 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 – 2,10 m 44 / 60 855 kg 

306 FF ED / CRW α-motion 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 – 2,10 m 52 / 70 1030 kg 

356 F α-motion 3,46 m 8 3,4 ha/h 52 / 70 930 kg 

356 FF ED / CRW α-motion 3,46 m 8 3,4 ha/h 59 / 80 1135 kg 



Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH
A-4710  Grieskirchen
Industriegelände 1 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-513

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 4/5
602 00 Brno
Tel/Fax: 00420 – 542 216 790
pottinger@pottinger.cz

Kvalita pro budoucnost

Stroje s logem čtyřlístku jsou mezinárodně úspěšné, se spolehlivostí při kvalitě a servisu. 

Základní nátěr KTL a práškové lakování – kvalita automobilových laků.

Laserové řezací stroje pro nejvyšší přesnost při zpracování plechů.

Nové centrum pro tvrzení namáhaných součástek.

Nejnovější 3D konstrukce.

Spolehlivé testování součástek– v novém Technologickém a inovačním centru v Grieskirchenu se simulují
nejdrsnější podmínky pro použití výrobků a zjišťují se hranice jejich možného zatěžování.

Originální náhradní díly od společnosti Pöttinger poskytují výhody které se vyplatí: delší životnost,
přesné zpracování, stálá dostupnost.

Předávání výrobků – U společnosti Pöttinger má každý zákazník právo na řádné předání výrobku od svého
distribučního partnera společnosti Pöttinger, aby bylo zajištěno poskytnutí záruky. 
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www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

úspěšnější s firmou
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