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Vzadu nesený
diskový žací stroj

Lidská kultura je úzce spojena s v˘vojem luk a pastvin. Zelená píce byla
a je základním pﬁedpokladem pro pﬁeÏití lidí a zvíﬁat. Louky a pastviny
pﬁispívají podstatnû ke krmení zdrav˘ch a produktivních zvíﬁat. Vysoká
dojivost vyÏaduje nejlep‰í kvalitu základního krmiva. Firma Pöttinger
podporuje svou vyspûlou technikou principy vysoké kvality píce.
Základním pﬁedpokladem pro vysokou kvalitu píce je ‰etrn˘ proces
seãení. Optimální pﬁizpÛsobení pÛdû, nízké ztráty odrolením a pﬁesnost
práce bez zdlouhavého ovládání jsou oprávnûné poÏadavky praxe.
Konstrukãní detaily a funkce strojÛ a náﬁadí v podstatné míﬁe pﬁispívají
ke kvalitû získávané píce. Prvotﬁídní kvalita ﬁezu, snadn˘ chod
a stabilita zajistily vzestup nové generace diskov˘ch Ïacích strojÛ
NOVACAT a NOVADISC. Kvalita na dlouhé roky.

“Uãit se nové, pﬁeskoãit stín, to zpÛsobuje v˘voj”

Karin Heinrich
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Žací lišta

NOVADISC 350

Dlouhé, náročné používání

Rychlá výměna nožů – Jde to tak snadno:

vyžaduje nejvyšší kvalitu nožů.
Nože Pöttinger jsou vyrobeny z
kvalitní nožové oceli. Díky optimalizovanému tvaru klouže nůž
navlas přesně nad protinožem.
Žací nože jsou díky
rychlovýměnnému systému
snadno a rychle vyměněny.
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Stlačte pružný třmen dolů klíčem na nože –
vyjměte nůž a zasuňte nový.
Silný pružný třmen spolehlivě zajišťuje nůž.

Rychlá v˘mûna noÏÛ je u v‰ech
Ïacích strojÛ Pöttinger sériovou
v˘bavou.
PruÏn˘ tﬁmen pﬁitlaãuje nÛÏ k
Ïacímu disku. Dobré upevnûní
garantuje spolehlivost.
âep noÏe je se‰roubován s
Ïacím diskem a je moÏné ho
nenákladnû vymûnit.
·roubov˘ spoj je zapu‰tûn a tím
chránûn pﬁed opotﬁebením.

nové rozměry
Srdcem nové generace
diskových 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.

Optimální tok píce
Zachycování a pﬁedávání píce bez jejího zneãi‰tûní jsou dÛleÏitá
kritéria pro ‰etrnou techniku seãení. Zv˘‰eného dopravního úãinku a
s tím spojeného lehkého chodu bylo dosaÏeno zplo‰tûl˘mi kuÏelov˘mi
plochami na Ïacím disku.
Zplo‰tûlé kuÏelové plochy na Ïacím disku. Díky tomu je píce
dopravována lehce a plynule. Nelze opomenout niÏ‰í spotﬁebu paliva,
neboÈ kdyÏ tok píce vázne, dochází ke ztrátû v˘konu.
Optimalizovaná oblast protinoÏe: Zplo‰tûlá pﬁední strana li‰ty
umoÏÀuje pÛdû odcházet spodní stranou a oddûluje ji od poseãené
hmoty. Kromû toho se noÏe pohybují v malé vzdálenosti od horní
hrany li‰ty a protinoÏe. Díky tomu je kvalita pokosu prvotﬁídní i u
leÏícího porostu a such˘ch, nehnojen˘ch travin.

Originál inside –
originál nelze falšovat

âist˘ a rovnomûrn˘ tvar pokosu díky optimalizovanému
pﬁekr˘vání obûÏn˘ch drah noÏÛ.
Hladká spodní strana li‰ty, zakulacené plazy vnû a uvnitﬁ –
Ïádné ostré hrany, pro maximální ‰etrnost k travnatému
porostu.

Proto nakupujte originální
náhradní díly s logem čtyřlístku.
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Konstrukce a pohon

NOVADISC 730

Údržba – volný přístup
Jednoduchá údržba díky
modulové konstrukci: Čelní kola
a uložení lze vyměnit jako celek,
mezikola lze snadno vyměnit
vedlejšími otvory. Snadněji to
nejde.
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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
jedinečnost výrobků.

Konstrukce – trvanlivost na dlouhé roky
Kalené disky
Oválné, ploché Ïací disky jsou z kalené jemnozrnné
ocele – proto mají velmi dlouhou Ïivotnost. Plochá
konstrukce umoÏÀuje snadn˘ odsun píce.
Koncové ãepy hﬁídelÛ
KaÏd˘ koncov˘ ãep hﬁídele je se‰roubován
s ozuben˘mi koly. KaÏd˘ koncov˘ ãep hﬁídele je
tak moÏné nenákladnû vymûnit.
Utûsnûní
Pﬁíruby loÏisek a ‰roubové spoje jsou pomocí
pryÏov˘ch tûsnicích krouÏkÛ absolutnû tûsné.
UloÏení
Dvouﬁadá ‰ikmá kuliãková loÏiska s dlouhou
Ïivotností s teoretickou vzdáleností loÏisek 60 mm
garantují optimální zachycování rázového zatíÏení –
podobnû jako u automobilov˘ch náprav.
Ozubená kola
Pﬁím˘ pohon ãelních kol s témûﬁ stejnû velk˘mi
ozuben˘mi koly pro pohon diskÛ a mezikol
(44 a 35 zubÛ). V‰echna ozubená kola jsou kalená
a frézovaná – vyznaãují se klidn˘m chodem a
vysokou Ïivotností. ·íﬁka zubu 20 mm a vÏdy dva
zuby v zábûru.
Nejvy‰‰í kvalita materiálu
Svaﬁovaná Ïací li‰ta bez vnitﬁních patek z
nejkvalitnûj‰í ocele. Pﬁesnû opracovaná na
obrábûcím centru CNC.
Plazy
·iroké plazy z kalené zu‰lechtûné oceli brání ulpívání
pÛdy a zachycují nárazy. U strojÛ Pöttinger
samozﬁejmû souãást sériové v˘bavy. Pﬁi opotﬁebení
je moÏné na‰roubované plazy snadno vymûnit.
Na pﬁání je moÏné namontovat pﬁídavné plazy.
Plazy s velk˘m polomûrem pro vy‰‰í strni‰tû
Na pﬁání je moÏné pomocí plazÛ pro vy‰‰í strni‰tû
zvût‰it v˘‰ku ﬁezu na 50 aÏ 80 mm. Plazy pro vy‰‰í
strni‰tû s velk˘m
polomûrem a
‰irokou opûrnou
plochou sniÏují
opotﬁebení.

7

Vzadu nesený diskový žací stroj

NOVADISC 350

Ukládání pokosu – stopa bez píce …



NOVADISC 400
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Oboustranné odklízecí bubny zajišťují
dobré ukládání pokosu a čisté odklizení stopy – i na svahu.
Zajímavý detail na přání u žacího
stroje na velké plochy NOVADISC 400:
S žacím strojem je možné pokos dělit
do řádků nebo ukládat v celé šířce.
Dělení je dosaženo dvěma podávacími
bubny 1. Traktor tak nejede po píci,
ale v čisté stopě.

NOVADISC
Stroje rozhodují o kvalitě
zelené píce. Ve středu
pozornosti je čistý pokos,
šetrnost k travnatému
porostu a vysoký plošný
výkon. S novým diskovým

Pﬁipojení a odpojení
Îací stroj je moÏné rychle a snadno
pﬁipojit pomocí seﬁiditeln˘ch
upevÀovacích ãepÛ k rÛzn˘m
typÛm traktorÛ. 3-bodov˘ závûs
kategorie II.
Závûs je moÏné volit pro vût‰í ‰íﬁky
traktorÛ nebo osazení dvojit˘mi koly.

žacím strojem NOVADISC se

Vnější rozchod 1800–2200 mm

specialistům společnosti
Pöttinger podařilo vyvinout

Vnější rozchod 2200–2600 mm

NOVADISC 225

výrobek, který uvedl do
pohybu trh s žacími stroji.
Při nízké hmotnosti je
snadno ovladatelný a
dosahuje maximálního
plošného výkonu.
PruÏinové odlehãení – seãení chránící porost
Zmûnou v˘‰ky pﬁipojení pomocí zdvihacího ústrojí traktoru je moÏné plynule
nastavovat pﬁítlak na pÛdu.
Optimální pﬁipojení odlehãovacích pruÏin  garantuje vynikající odlehãení Ïací
li‰ty. I pﬁi extrémních podmínkách, napﬁ. pﬁi seãení svahu
(45° nahoru aÏ 30° dolÛ) je dosaÏeno rovnomûrného pﬁítlaku na pÛdu.
Kromû toho zaji‰Èuje jedna nastavitelná pruÏina  na ramenu v˘loÏníku dobré
celkové odlehãení (mimo NOVADISC 400).

Nájezdová pojistka – komfortní a bezpeãná
Sériovû montovaná, mechanická nájezdová pojistka
se pﬁi najetí na pﬁekáÏku vysmekne a jízdou zpût
opût zaskoãí. Ochrana a komfort v jednom.

Pohon

Îací stroj bez vnitﬁní patky
Podstatn˘m znakem je lehká Ïací li‰ta bez vnitﬁní
patky. Pohon Ïací li‰ty je umístûn za prvním Ïacím
diskem. To umoÏÀuje bezproblémové vyÏínání
a seãení v terénu a brání nepﬁíjemnému ucpávání.
Poddajn˘ pohon klínov˘m ﬁemenem s klidn˘m
chodem.
Uspoﬁádání
 Masivní navaﬁen˘ díl zaji‰Èuje vysokou nosnost.
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Vzadu nesený diskový žací stroj

NOVADISC 265
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NOVADISC
Ovládání bez sestupování

Pracovní poloha – technika zvednutí DISC

z traktoru se u diskového

Pﬁi obracení na souvrati
není nutné pouÏívat
zdvihací ústrojí traktoru.
Proto není nutné
dodateãné nastavování
po spu‰tûní.
Zvednutí se provádí
pomocí ﬁídící jednotky
aÏ k dorazu.
S mal˘m pﬁedstihem
dosedne li‰ta nejprve na
vnûj‰í stranû a
nepo‰kozuje tak travní
porost.

žacího stroje NOVADISC
stalo skutečností.
Všechny pracovní funkce
jsou nastavitelné ze sedadla
traktoru.

Transportní poloha – naprosto bezpečně
Zvednutí li‰ty se provádí pomocí jednoãinné ﬁídicí jednotky, zdvihací ústrojí
traktoru není nutné pouÏívat. Li‰ta je mechanicky zablokována. Odblokování se
provádí bowdenov˘m lanem.
Osa natáãení je u Ïacího stroje velmi nízko. Tím je dosaÏeno nízké transportní
v˘‰ky.
Ochranná zaﬁízení – snadná údrÏba
Kryty jsou vyztuÏeny tkaninou a jsou extrémnû pevné v tahu. Jak pﬁední kryt
(rychlá v˘mûna noÏÛ), tak i boãní kryt (pro niÏ‰í transportní v˘‰ku) je moÏné
vyklopit nahoru.
U NOVADISC 400 se li‰ta
sklopí nad stﬁed traktoru.
Tím se zlep‰í rozloÏení
hmotnosti a transportní
v˘‰ka se sníÏí na 3,98 m.
Druh˘ jednoãinn˘ válec
sklopí Ïací li‰tu opût do
pracovní polohy.
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Lehké nesené žací sestavy

NOVADISC 900
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NOVADISC 730/900
“Udělat z jednoho dva” –
tak zněla zásada při vývoji
nové žací sestavy 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

Jeho podstatn˘m znakem je Ïací li‰ta
bez vnitﬁního ukotvení. Îací li‰ta je
pohánûna za prvním Ïacím diskem.
To umoÏÀuje bezproblémové sekání a
zabraÀuje obtûÏujícímu ucpávání.
Také pﬁípadná kolize s pﬁekáÏkami
byla vzata
v úvahu. Oboustranná nájezdová
mechanická pojistka umoÏÀuje v˘kyv
s úhlem o velikosti cca 12°. Po
aktivaci pojistky postaãí krátké
popojetí vzad a li‰ta se opût zasune
do pÛvodní polohy.
Vynikající ﬁez se jiÏ stal tradiãní
vlastností diskov˘ch Ïacích strojÛ od
spoleãnosti Pöttinger.
Dobrá kvalita ﬁezu se zakládá na optimalizované oblasti protiostﬁí.

stroji je pro dobrou manévrovatelnost a svahovou
dostupnost pouze 2 m!

Doprava a odstavení
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.
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Technické údaje – Výbava
Vzadu nesený diskový žací stroj
Pracovní záběr

Počet disků

Výkonnost

Šířka řádku

Min. příkon
kW/k

Hmotnost

225

2,20 m

5

2,2 ha/h

0,90 – 1,30 m

30 / 40

535 kg

265

2,62 m

6

2,6 ha/h

1,10 – 1,70 m

37 / 50

585 kg

305

3,04 m

7

3,0 ha/h

1,30 – 2,10 m

44 / 60

650 kg

350

3,46 m

8

3,4 ha/h

1,70 – 2,50 m

52 / 70

695 kg

400

3,88 m

9

3,9 ha/h

59 / 80

720 kg

NOVADISC

Žací kombinace
Pracovní záběr

Počet disků

Výkonnost

Mim. příkon
traktoru

Hmotnost

730

7,24 m

2x6

7,0 ha/h

63 / 85

1260 kg

900

8,92 m

2x8

11,0 ha/h

74 / 100

1520 kg

NOVADISC
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Závěs

Závěs kat. III

Otáčky 1000 ot/min

Vnější shazovací
disk

Vnitřní shazovací
disk

225

Kat. 2

na přání

na přání

na přání

na přání

265

Kat. 2

na přání

na přání

na přání

na přání

305

Kat. 2

na přání

na přání

na přání

na přání

350

Kat. 2

na přání

na přání

na přání

na přání

400

Kat. 2

na přání

na přání

na přání

–

730

Kat. 2

na přání

sériově

na přání

na přání

900

Kat. 2

na přání

sériově

na přání

na přání

Přídavné shazovací
disky

Podávací kuÏel
2 ks

Pﬁídavné plazy

Plazy pro vy‰‰í
strni‰tû 50–80 mm

Osvûtlení

225

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

265

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

305

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

350

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

400

–

na přání

na přání

na přání

na přání

730

–

–

na přání

na přání

sériově

900

–

–

na přání

na přání

sériově

Podávacími bubny

Elektrické předvolbové ovládání

Odstavné patky

400

na přání

–

–

730

–

na přání

na přání

Všechny údaje nezávazné,

900

–

na přání

na přání

různá provedení v závislosti na zemi určení.
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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.

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon +43 (0) 7248/600-882
Telefax +43 (0) 7248/600-445
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

www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

úspěšnější s firmou

Novadisc/cz/0407 DD

Předávání výrobků – U společnosti Pöttinger má každý zákazník právo na řádné předání výrobku od svého
distribučního partnera společnosti Pöttinger, aby bylo zajištěno poskytnutí záruky.

