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Ny Pick-up rive: MERGENTO VT 9220 

Pöttinger præsenterer eksperten til alle materialetyper 

Pöttinger, der er specialist inden for græsmaskiner, har tilføjet endnu et nyt 

produkt til sortimentet: MERGENTO VT 9220 (med en arbejdsbredde på op til 

9,20 m ved centerskår og 8,70 m ved sideskår) er designet med henblik på 

lucerne og kløver samt græs, hø og halm. Fra 1. august 2022 er den nye pick-up 

rive på markedet. 

 

Hvert blad tæller 

MERGENTO opsamler materialet via en pick-up. Snavs og sten efterlades på 

jorden. Materialet transporteres skånsomt, uden jordkontakt via 

tværtransportbåndene til skåret, hvor det aflægges. Ikke mindst ved en bladrig, 

tør afgrøde minimerer pick-up riven smuldringen, da materialet ikke trækkes hen 

over jorden. Det samlede resultat er mere energi, mere råprotein og mindre 

råaske i materialet. 

 

Optimalt materialeflow 

MERGENTO sørger for perfekt materialeflow selv ved korte afgrøder. Det 

ensartede flow former et meget jævnt skår.   

Den styrede pick-up med seks rækker fjedre sikrer maksimal kapacitet med 

minimal tilsmudsning af materialet. Afgrøden opsamles skånsomt og 

transporteres til båndene. Takket være kulissestyringen fører fjedrene materialet 

helt hen til båndene der ligger 120 mm under afleveringspunktet. Derfor falder 

materialet ned på båndet af sig selv. Både på skråninger og ved kort materiale er 

pick-up riven driftssikker. Bærerullerne under pick-up riven er placeret helt tæt på 

pick-uppens fjederindgreb og sikrer en ideel jordtilpasning. Båndenhedens fuldt 

bevægelige centerophæng sikrer en konstant aflastning over hele 

arbejdsbredden. Dette udgør grundelementet i den tredimensionelle 

konturtilpasning. Udliggerarmenes gennemtænkte kinematik med tre 

hydraulikcylindere reagerer lynhurtigt på enhver ujævnhed i underlaget. I 

centerskårindstilling er højdebevægeligheden +475 mm til -195 mm og 
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tværsvingningen +300 til -130. Hældningen i køreretningen kan reguleres til 

+11,50.  

I foragerposition standser båndene på MERGENTO automatisk. Ved løft og 

sænkning kører de igen automatisk. Det garanterer en præcis skårbegyndelse 

og -afslutning. 

  

Betjeningskomfort og maksimal fleksibilitet 

Afhængig af markernes form, materialemængde og efterfølgende høstredskab 

får man med den nye MERGENTO VT 9220 muligheden for centerskår, sideskår 

til venstre eller højre, samt to enkeltskår. 

 

Med den nye pick-up rive MERGENTO VT 9220 beviser Pöttinger endnu engang 

sine kompetencer, når det handler om at opnå de bedste resultater. 

 

Billeder: 

 

 

 

 

Den nye pick-up river MERGENTO VT 9220 
er eksperten til alle materialetyper 

Den nye MERGENTO med 
innovative funktioner  
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