
Tiger MT

ЗДРАВА КУЛТИВИРАЩА ТЕХНИКА ЗА 
ИНТЕНЗИВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА



Новости при Tiger – самостоятелна ходова част

Новост при Tiger е, че тежкият стърнищен култиватор може  
да бъде оборудван с отделен двоен валяк. Той е особено 
подходящ за тежки почви, които се нуждаят от допълнително 
наситняване. Обръщането става върху валяка, ходовата част  
е само за транспорт и тогава се спуска.

Ходова част в транспортно положение Ходова част в работно положение

Области на приложение

Tiger MT – Най-добро качество на работата при  
Почвообработка след царевични и слънчогледови култури 
прорязва си пътя през най-трудните условия на работа.

Кои са основните характеристики на Tiger?

 ― TerraGrip работни органи 
770 кг сила на задействане, Височина на повдигане: 28 см

 ― MulchMix връх  
До 20 % по-малко теглителна сила при същата  
работна дълбочина

 ― Най-голяма гъвкавост в работната дълбочина (5 – 35 см)

 ― Комбиниране със сеялка Pronto

 ― Тежък AS-гумен валяк за ефективно уплътняване  
и сигурен транспорт по пътищата  
(2 различни размера: 7.50 – 16 AS, 210 / 95 – 24 AS)

 ― Двоен RollPack валяк Ø 62 см с вдигаща ходова  
част за сигурност при транспорт на шосетоport

 ― Най-големи размери на рамата при рама  
с работни органи 120 x 120 мм

TerraGrip
Допълнително размесване и  
разрохкване чрез два реда лапи

2 редова DiscSystem
Наситнява растителните остатъци след жътва

Подравняващи дискове
Равномерно подравняване  
пред гумения валяк

Tiger MT
КЛАСА ЗА СЕБЕ СИ!

Области на прилагане

 ― Всички видове почва

 ― След царевица, пшеница, междинни култури

 ― Изораване на пасбища и на необработвани земи

 ― Надеждно разрязване на остатъци след  
прибирането на реколтата

 ― Дълбоко разрохкване до 35 см работна дълбочина

 ― Интензивно натрошаване на тежки почви

 ― Независимо регулиране на работната дълбочина  
на дисковата брана от лапите



Тежка дискова система DiscSystem
Двуредово разположение, диаметър на дисковете 68 см, 
разстояние на дисковете 40 см, изправени дискове с  
единично окачване

Гумен валяк с опционален SteelDisc валяк

TopRing валяк
Чугунен пръстеновиден валяк, разположение между колелата на 
уплътняващия валяк, ефективна подготовка на леглото за семето  
и оптимално уплътняване

Техническа конструкция

 ― Комбинация от тежка къса дискова брана и култиватор

 ― Четиригредова конструкция на рамата с височина  
на рамата 85 см за максимална проходимост

 ― Тежка, двуредова дискова система DiscSystem с диаметър  
на шайбите 68 см за надеждно раздробяване и смесване  
на по-трудни остатъци след прибирането на реколтата

 ― Двуредово разположени TerraGrip работни органи с лесно 
подвижни MulchMix ботуши и 45 см стъпка от следата на 
зъбите за стигащо надълбоко разрохкване и допълнително 
смесване

 ― Едноредова дискова система за равномерно подравняване  
пред валяка

 ― Уплътняваща система с големи размери с гумен валяк  
и TopRing валяк (опция) за ефикасна подготовка на  
посевното легло

 ― Опционално с голям гумен валяк (Ø 1,0 м) за сигурно 
разпределяне на товара на леки почви 

 ― Опция: Двоен RollPack валяк за средни и тежки почви  
с добър надробяващ и уплътняващ ефект

Tiger MT – 
ОТЛИЧНА РАБОТА В  
ЦАРЕВИЧНО СТЪРНИЩЕ

TerraGrip
Сила на задействане 770 кг

Двоен валяк RollPack  
при Tiger 4 MT с твърда рама

Tiger 4 MT на тръда рама с опционална  
торовнасяща уредбаСамо 

Tiger 4 MT с твърда рама разполага с ходова част по  
средата и двоен RollPack валяк. Допълнително за тази  
машина се предлага и торовнасяща уредба с вместимост  
от 2 500 л. Тази комбинация е опростен вариант на 
целенасоченото торене.

Така се увеличава ефективността и се пестят средства  
в сравнение с класическото торене.



Optipack SD

Универсален спектър на прилагане

 ― Последващ органите за обработка на почвата

 ― Раздробяване на късове

 ― Уплътняване на почвата, и в по-дълбоките слоеве

 ― В комбинация с гумен валяк 7.50 – 16 AS  
и 210 / 95 – 24

Транспорт

 ― Просто сгъване в положение за транспорт

 ― Сигурно положение на улицата

 ― Нисък окачен товар

Високо качество на работата

 ― Високо тегло на валяка около 600 кг/м работна ширина

 ― Елементите на валяка оставят добра структура на почвата

 ― Високи скорости на работа от 8 – 15 км/час

 ― Малко необходимо време за поддръжката

 ― Лесно манипулиране и обслужване

Здрава конструкция

 ― Елементи на валяка от закалена стомана,  
нечувствителни срещу камъни

 ― Патентовани предварително натегнати SD-шайби –  
не се отварят при износване

1 2 3

1 Optipack SD 
Разположени в два реда 
елементи на валяка с 
тегло 600 кг/м

2 Самопочистващ ефект и 
плътняване по цялата площ 
чрез преплетените помежду 
си елементи на валяка

3 Optipack SD  
Ходова част за транспорт 
на шосето

ТОРЕНЕ БЕЗ ЗАГУБИ

Пестене на време и покачване на ефективността

Все по атрактивен става методът на целенасоченото  
полагане на тор повреме на почвообработка, полагането  
на така наречената примамка за корена. Във времена  
когато цените на торовете се покачват ефективното  
торене е от голямо значение.

Торенето повреме на почвообработка има логични  
предимства в сравнение с торенето повреме на сеитба,  
особено когато се полагат големи количества. За тази  
цел HORSCH предлага високо ефективна комбинация  
от бункерно ремарке и Tiger с торовнасяща уредба.



В комбинация с гумен валяк  
7.50 – 16 AS и 210 / 95 – 24

Връх ULD+

Пълнеж на гумите

Голям 24 цолов гумен валяк като опцияОкачване на теглича

Теглич със сферично ухо

85 см височина на раматаТеглич “Шармюлер”

TerraGrip III

DuoDrill

Длето MulchMix  
Връх твърд метал

Длето MulchMix  
Tесен връх

Маркири

Длето MulchMix  
HM+

TopRing валяк

Optipack SD

LD+ (low disturbance) работен орган

SteelDisc валяк

Разпределител на тор при комбинация с бункерно ремарке

Диск открая

Рама за прикачване на долните рамена  
с хидравлични и електрически изводи 
осветление

Настройка на дълбочината с AluClipsОсветление

Теглич с хидравлични  
и електрически изводи

ОБОРУДВАНЕ

Крило (стандартно и Твърд метал)

Ходова част в транспортно положение Окачване на долните рамене



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Tiger 3 MT 4 MT 
твърда рама

4 MT 5 MT 6 MT 8 MT

Работна ширина (м) 3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

Транспортна ширина (м) 3,00 4,05 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,40 2,40 2,90 3,20 3,60 4,00 / 4,15 (c подравняващи 
дискове на 2 реда Ø 46 см)

Дължина с гумен валяк 7.50 – 16 (м) 8,30 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60

Дължина с гумен валяк 210 / 95 – 24 (м) 8,70 --- 9,00 9,00 9,00 9,00

Дължина с двоен RollPack валяк (м) 9,00 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

Тегло (кг)* 4 215 5 525 6 575 7 425 8 420 10 380

Брой на шайбите на DiscSystem 14 18 20 24 28 36

Разстояние между дисковете  
на DiscSystem (см)

38 40,5 40 39 42 41

Брой работни органи 7 9 9 11 13 17

Разстояния между работните 
органи nв един ред (см)

86 94 94 91 96 90

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

43 47 47 45,5 48 45

Височина на рамата (мм) 850 850 850 850 850 850

Двустр. действ. хидр.  
уреди долни рамане

2 (+1 с маркир) 3 (+1 с маркир) 3 (+1 с маркир) 3 (+1 с маркир) 3 (+1 с маркир) ---

Двустранно действ. уреди за 
управление при окачване на  
твърд теглич

--- --- 4 (+1 с маркир) 4 (+1 с маркир) 4 (+1 с маркир) 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 220 / 150 – 300 150 – 270 / 200 – 370 150 – 270 / 200 – 370 185 – 295 / 250 – 400 220 – 400 / 300 – 550 275 – 440 / 375 – 600

Размер на гумения валяк / Ø (см) 7.50 – 16 AS / 78 см  
или 210 / 95 – 24 AS /  
100 см

7.50 – 16 AS / 78 см 7.50 – 16 AS / 78 см  
или 210 / 95 – 24 AS /  
100 см

7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см

Двоен RollPack валяк Ø (см) 62 62 62 62 62 62

Прикачване на долни рамене Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич --- --- Болт Ø 50 мм Болт Ø 50 – 70 мм Болт Ø 50 – 70 мм Болт Ø 70 мм

Окачване на твърд теглич  
със сферично ухо

--- --- Теглич Ø 51 мм Теглич Ø 51 – 71 мм Теглич Ø 51 – 71 мм Теглич Ø 71 мм

Прикачване на твърд теглич  
със сферична глава

--- --- K 80 K 80 K 80 K 80

HORSCH торовнасяща уредба  
за Tiger 4 MT с твърда рама
Транспортна ширина (м) 4,36

Височина (монтирана в / у Tiger; м) 2,95

Дължина (м) 2,23

Тегло (кг) 1 200

Обем на бункера (л) 2 520 (3 x 840 л)

Размери на отвор за зареждане (м) 4,20 x 0,91

Височина на зареждане  
(монтирана в / у Tiger; м) 

2,70

Двустранно действащи клапани 1

Обратно връщане на маслото  
без налягане (макс. 5 бара)

1

* Тегло на машините с окачване на долни рамене (без Tiger 8 MT) с минимално оборудване и гумен валяк 7.50 – 16 AS без спирачка

HORSCH Optipack SD Optipack 4 SD Optipack 5 SD Optipack 6 SD Optipack 8 SD
Работна ширина (м) 4,50 5,70 6,40 7,80

Транспортна ширина (м) 2,95 2,95 2,95 2,95

Транспортна височина (м) 2,55 3,15 3,45 4,00

Дължина (м) 5,15 5,15 5,95 6,65

Тегло (кг)* 3 460 4 135 4 525 5 500

Тегло на ремаркето,  
действащо върху теглича (кг)

300 300 300 300

Брой на елементите /  
секциите на валяка

2 / 39 2 / 49 2 / 55 2 / 67

SD-дискове Ø (cм) 61 61 61 61

Размер на гумите ходова част 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Двустранно действащи клапани 2 2 2 2

Необходима мощност (KW/к.с.) от 30 – 45 / 40 – 60 40 – 55 / 55 – 75 45 – 65 / 60 – 90 60 – 90 / 80 – 120

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 50 мм Болт Ø 50 мм Болт Ø 50 мм Болт Ø 50 мм

* Тегло на машините с минимално оборудване без спирачка
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Вашият търговец:

Хартия: 120 г/м2 Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на  
сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. Мастило за печат: QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа 
“Cradle-to-Cradle” (квази “от началото обратно към произхода”) – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.


