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Největší nesená žací
kombinace

NOVACAT V10

Požadavky rostou, společnost Pöttinger
určuje nová měřítka:
Flexibilní pracovní šířka –
suverénní na svazích, v
zatáčkách a při plochém
sečení …
Îací kombinace Pöttinger NOVACAT se
díky své úãinnosti a spolehlivosti jiÏ
prosadily na trhu. Nyní spoleãnost
Pöttinger znovu zv˘‰ila jejich v˘konnost –
velkoplo‰n˘ Ïací stroj NOVACAT V10
urãuje nová mûﬁítka a je jedin˘ svého
druhu s tﬁíbodov˘m uchycením.
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Nejvy‰‰í úãinnost
• Optimalizace pﬁektrytí Ïacích strojÛ v závislosti
na podmínkách
Optimální flexibilita pro kaÏdé pouÏití
• Suverénní na svazích, v zatáãkách a pﬁi plochém
seãení
• Dokonalé pﬁizpÛsobení podloÏí pomocí stﬁedního
zavû‰ení
Nejlep‰í pﬁizpÛsobivost
• Dva závûsné moduly pro ãelní Ïací stroje o ‰íﬁce
3 m nebo 3,5 m
Spolehlivé pouÏití

Flexibilita a účinnost
Jedineãná je optimalizace ‰íﬁky seãení, flexibilní
pﬁizpÛsobení rÛzn˘m ãelním Ïacím strojÛm a
podmínkám pﬁi pouÏití na svazích, v zatáãkách a
na rovinách. Rozdíl oproti obvykl˘m Ïacím
kombinacím, kde je ‰íﬁka seãení pevnû nastavená,
je pouze omezené pﬁekrytí ãelního Ïacího stroje.
U ostr˘ch zatáãek tak zÛstávají neposekané pruhy.
Pomocí hydraulického boãního posuvu, kter˘ je
integrován do ramen konzoly, lze optimalizovat
‰íﬁku seãení. Îací jednotky lze tímto zpÛsobem
posunovat o +/-200 mm tak, Ïe se docílí pﬁekrytí
ãelního Ïacího stroje o 200 – 600 mm. Kromû toho
dva rÛzné závûsné moduly umoÏÀují kombinaci s
ãelními Ïacími stroji o ‰íﬁce 3 nebo 3,5 m.
V závislosti na podmínkách pouÏití tak lze vÏdy
maximálnû vyuÏívat pracovní ‰íﬁku a tím získávat
na úãinnosti.

Hydraulické odlehčení
Nejvy‰‰í moÏné pﬁizpÛsobení povrchu pro ochranu
drnÛ je u spoleãnosti Pöttinger kvalitativním
standardem a u Ïacích kombinací NOVACAT V10 se
ho dosahuje pomocí hydraulického odlehãení.
S jeho pomocí lze rychle a snadno nastavit hmotnost
zátûÏe.

V sestavě s čelním diskovým žacím strojem Pöttinger
NOVACAT α-motion získáme kombinaci s dokonalým
přizpůsobením povrchu.
„Vznášející se řez“ – dokonce i na velmi nerovném
povrchu – je zárukou ochrany půdy a tím i nejlepší
kvality krmiva.
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Pohodlné ovládání –
POWER CONTROL
MoÏnost pouÏití sbûrnicové
technologie sériovû.
Nastavení pﬁekrytí ãelního Ïacího stroje
a Ïacích kombinací.
Snadné posouvání obou Ïacích strojÛ
doprava nebo doleva v rovinû.
Perfektní nastavení hydraulického odlehãení pﬁi
rozdíln˘ch podmínkách pouÏití.
Integrováno je rovnûÏ ﬁízení souvratû, v˘kyv
jednotliv˘ch Ïacích jednotek a ãítaã hektarÛ.
Sériově montované hydraulicky sklopitelné stranové
kryty umožňují dodržení dopravní výšky 3,99 m bez
nutnosti vystupování obsluhy z kabiny řidiče.

Pracovní ‰íﬁka
s 3,5m čelním žacím strojem

Pohon pomocí speciálního trojnásobného
teleskopického kloubového hřídele.
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Poãet diskÛ
Pﬁepravní ‰íﬁka
Pﬁepravní v˘‰ka
Hmotnost
Potﬁebn˘ v˘kon kW/k
Technické údaje se mohou měnit.

V10

V10 ED

8,76 – 9,56 m
9,18 – 9,98 m
2x8
2,99 m (3,45 m)
3,99 m
2300 kg
2720 kg
99 / 130
110 / 150
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