
Bereid u vandaag voor op succesvol 
werken in de zomer
Details en voorwaarden bij uw partner dealer.

Financiering van 
4 seizoenen aan 0 %

NIEUW
!



SYNKRO

 � Beveiliging met breekbouten of non-stop met veren.
 � Gemakkelijke werkdiepte regeling met opzetstukken op een pen-gat patroon of 
hydraulisch in optie.

 � Opklapbaar in 2 delen met een grote bodemvrijheid onder de balk.

Cultivator beschikbaar met 2 of 3 rijen tanden voor werkbreedtes van 
2,5 tot 5m.



TERRADISC

 � Goede compromis tussen werksnelheid en bewerking van de grond met schijven van 
580mm.

 � TWIN ARM: twee armen zitten gemonteerd met eenzelfde steun hetgeen de zijwaartse 
standvastigheid verhoogt en de invalshoek niet laat afwijken.

 � Instelling van de werkdiepte door middel van plaatjes standaard en hydraulisch voor 
de 8 en 10m brede versies.

Schijveneggen in gedragen of getrokken versie, van 3 tot 10m breed.



NIEUW: LION C serie 103

 � Deze nieuwe LION C rotorkopeggen voor tractoren tot 320 pk zijn klaar voor gebruik in 
de zwaarste omstandigheden.

 � De optimale werkdiepte is vlot en gemakkelijk te regelen aan de zijkant van de 
machine.

 � In combinatie met een AEROSEM FDD zaaimachine: capaciteit en rendabiliteit voor 
succesvol zaaien.

Opklapbare rotoreggen beschikbaar met 4 en 5 meter werkbreedte.
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NIEUW: AEROSEM FDD

 � Tank onder druk: de perfecte oplossing voor succesvol zaaien, zelfs met zaaizaad 
mengelingen.

 � Tank met enkele of dubbele doseereenheid, keuze tussen 1700 of 2300 liter inhoud: 
verhoogde capaciteit.

 � IDS verdeelkop: rijenafstand van 12,5cm, 25cm of 37,5cm en vrije keuze 
betreffende de spuitsporen.

Opklapbare pneumatische zaaimachine  van 4 of 5 meter werkbreedte met fronttank.



NIEUW: TERRIA

 � Standaard mechanische NON STOP beveiliging, in optie hydraulisch 
(uitbreekkracht van 650 kg).

 � Gebruiksgemak dankzij de hydraulische regeling van de werkdiepte tijdens het 
werk (5-35cm).

 � Bewerken van de gehele oppervlakte dankzij de vleugelscharen die snel kunnen 
gemonteerd worden.

Getrokken cultivator beschikbaar met 3 of 4 rijen tanden, voor werkbreedtes 
van 4, 5 en 6m.

NIEUW
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Slijtageonderdelen - u heeft de keuze

 � CLASSIC – Deze is de referentie en duidt de reeks onderdelen aan met standaard 
slijtage. Voor normale bodemomstandigheden en normaal gebruik.

 � DURASTAR – Verstevigde onderdelen met een hoge weerstand tegen slijtage. Een 
ideale oplossing in zeer slijtage gevoelige bodems. Zelfs in deze zeer moeilijke 
omstandigheden blijft de kwaliteit van het werk constant.

 � DURASTAR PLUS – Voor de moeilijkste omstandigheden en intensief gebruik. Een 
extreme duurzaamheid en weerstand die u geld besparen.

PÖTTINGER slijtdelen zijn functioneel, van goede kwaliteit en zowel snel beschikbaar, als 
voor een lange termijn beschikbaar achteraf.
Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw bedrijf, worden drie afwerkingskwaliteiten 
aangeboden.
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Profiteer van uitzonderlijke  
PÖTTINGER financieringen en investeer 
op het juiste moment

Profiteer tot 31 juli 2021 van uitzonderlijke financieringsaanbiedingen voor uw 
PÖTTINGER-materiaal, bijvoorbeeld met 0% 4-seizoensfinanciering (details en 
voorwaarden bij uw partner-dealer).

Uw PÖTTINGER partner-dealers staan   tot uw beschikking om uw projecten te leren 
kennen en om u te laten genieten van de beste inkoopvoorwaarden. 

AGRA-CENTRALE BVBA  Geel  014 586 731
DEBUTRAC BVBA  Aalter  093 742 877 
DELANOTE BVBA  Poperinge  057 335 466 
DESMET HENK  Tielt  051 403 222 
KENIS BVBA  Vrasene  032 349 559 
KENIS NV  Loenhout  036 697 129 
MAES LANDBOUWMACHINES  Houthulst-Klerken  0495 68 02 59 
MARTENS TRAKTOR NV  Bree  089 460 520 
NAESSENS M. & ZOON BVBA  Ingooigem  056 777 969 
NINO-TRAC BVBA  Ninove  054 329 607
PAUWELS HENK  Aartrijke  050 708 081
TECHNEA BVBA  Tienen  016 765 596
THIENPONDT PETER  Zwijnaarde  092 226 809
VAN DAMME-VAN HECKE BVBA  Watervliet  093 798 295
VAN SINAY BVBA  Herne  023 961 689
VCS BVBA  Stabroek  036 653 508
VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BVBA  Sint-Amands  052 343 937
WP AGRO SYSTEMS  Kortenaken  011 587 324

Contact: info@poettinger.be,
vind uw dealer op: www.poettinger.be




