
Den nye TERRASEM CLASSIC imponerer med den nøjagtige 
placering af udsæd og gødning (i modeller med gødnings-
placering).

ROTOCARE er et innovativt system, der blandt andet kan 
bruges til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, etablering af 
falsk såbed og til bekæmpelse af agersnegle.

Pöttinger har udvidet serien af TER-
RASEM såmaskiner med modellerne 
CLASSIC. Den nye serie er ikke udsty-
ret med frontredskab, og de er derfor 
lette at trække og særdeles effektive. 
De fås i arbejdsbredder fra 4,0 til 9,0 
meter med og uden gødningsplacering. 
Kapaciteten optimeres med en stor 
beholder til såsæd og gødning fra 4.000 
liter helt op til 5.100 liter med overbyg-
ning. 

Perfekt såning
TERRASEM CLASSIC har dobbelte 
skiveskær ophængt i et parallelogram, 
og sådybden kan derfor kontrolleres, så 
udsæden placeres meget præcist. 120 kg 
skærtryk er muligt på hvert såskær, hvor 
der på gødningsskæret kan opnås helt 
op til 180 kg skærtryk pr. skær. Under 
kørsel kan begge skærtryk reguleres.
Den kan leveres med 12,5 cm eller 16,7 
cm rækkeafstand.
Med TERRASEM CLASSIC præsente-
rer Pöttinger en universal maskine, der 
har lave omkostninger ved alle typer af 
jordbearbejdning.

Alternativ halmstrigle og renser
Pöttinger holder et konstant øje med de 
nyeste tendenser inden for markbruget. 
Derfor er der fra 1. august 2021 også 
mulighed for at købe vores redskaber 

Pöttinger til direkte såning og mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse
TERRASEM CLASSIC er en serie bugserede såmaskiner, der er meget alsidige og sår med stor 
præcision. ROTOCARE, TINECARE og FLEXCARE kan strigle og radrense på hver sin måde.  

til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med 
stjernerullerensere, blindstrigler og 
radrensere.
ROTOCARE stjernerullerenseren kan 
også anvendes til andre formål som fx 
etablering af falsk såbed, bekæmpelse 
af agersnegle og lignende formål.

ROTOCARE – et multitalent
Den nye stjernerullerenser ROTOCA-
RE arbejder uafhængigt af rækkerne 
og skåner dermed planterne, samtidig 
med, at den har stor kapacitet med mi-
nimalt slid. Stjernerullerenseren er et 
meget iøjnefaldende redskab. Med høj 
hastighed rives ukrudtet op og slynger 
det op i luften, mens afgrøderne ikke 
lider skade, for deres rodnet ligger 
dybere, og efter kort tid ses resultatet 
tydeligt i form af en ren mark med 
afgrøder i god vækst.
Udover fordelene ved den mekaniske 
ukrudtsbekæmpelse er maskinen rustet 
til en række andre anvendelsesområ-
der: fx til at bryde skorpedannelser, 
at indarbejde gødning, til luftning af 
græsarealer eller til minimal stubbear-
bejdning. 
Med arbejdsbredder fra 6,6 til 12,4 
m og kørehastigheder på 10 til 30 
km/t og et lavt effektbehov klares de 
ønskede arbejdsgange effektivt og 
omkostningsbesparende. 

TINECARE – en blindstrigle
Den nye blindstrigle med konstant tryk, 
TINECARE, forener det bedste arbejds-
resultat med den højeste produktivitet. 
Udover et patenteret trykfjedersystem og 
store dybdeføringshjul er maskinen for-
synet med et stabilt chassis med optimal 
vægtfordeling. Denne kombination sikrer 
et jævnt, perfekt arbejdsresultat på alle 
fjedre. 
Et system til hurtigt skift af fjedrene 
sparer tid. Arbejdsbredder fra 6,2 til 12,2 
m sikrer maksimal kapacitet – for den 
største effektivitet i arbejdet.

FLEXCARE – �eksibilitet møder 
præcision
Den nye radrenser FLEXCARE fra 
Pöttinger byder takket være sit unikke 
koncept på fuld �eksibilitet i arbejdet 
med forskellige afgrøder. 
Rækkeafstand, elementernes arbejds-
bredde og �njustering indstilles helt uden 
værktøj. Maskinen er kendetegnet ved en 
præcis dybdeføring og en arbejdsmetode, 
der skåner afgrøderne. I forbindelse med 
de hydraulisk forskudte rammer kan der 
med kamerastyring som ekstra udstyr 
opnås endnu mere præcision i arbejdet. 
Radrenserne fås i arbejdsbredder fra 4,7 
til 9,2 m.

Af Lars Andreasen, Pöttinger,  
lars.andreasen@poettinger.at
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