
Titan UW

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
С НОВО ИЗМЕРЕНИЕ



По време на жътва новото претоварващо ремарке Titan 34 UW  
на HORSCH демонстрира производителност от ново измерение.  
То носи гените на първите претоварващи ремаркета на HORSCH  
като ги издига на съвсем ново техническо ниво. 

Благодарение на бункер с вместимост от 34 куб.м времето на престой  
в края на полето и сложните маневри са спомен от миналото. Обемът 
на бункера на претоварващото ремарке отговаря на капацитета на  
един камион, който се зарежда наведнъж.

Новата конструкция на хидравлично сгъваемия разтоварващ шнек  
(Ø 600 мм) е с капацитет 18 тона в минута, което прави гигантските  
1 000 тона на час! Така 34 куб.м се претоварват само за 90 секунди.  
При транспорт в полето шнекът се сгъва и е прибран на специална 
стойка отпред. По време на движение не стърчи от никоя страна.  
Така ширината му при транспорт на шосето е под три метра.

Серийно Titan 34 UW (версия с колела) е оборудвано с телескопична 
ос. Така всяко колело се изтегля 30 см навън. Ширината на ремаркето 
се увеличава от 3 м на 3,56 м. Това увеличава стабилността и намалява 
преуплътняването на почвата, тъй като гумите на ремаркето не вървят 
след гуминте на трактора. Друг фактор за щадене на почвата е големия 
размер на гумите (900 / 60 R 32). За максимално разпределение на 
тежестта опционално се предлага и верижна ходова част.

Към останалите функции принадлежат интегрираната везна, 
пневматичната (хидравлична) спирачна система и стрелка с добра 
видимост за състоянието на шибъра на разтоварващия шнек. От 
платформа върху теглича по стълба може да се качите в ремаркето.  
В него върху подаващия шнек са монтирани стъпала за достъп при 
почистване или обслужване.

Michael Horsch

“За разлика от преди 10 години сега Titan 34 UW  
не е внесен от САЩ а е изцяло изработен при нас.  
Увеличените ни производствени мощности позволяват  
това. Така с Titan UW успяхме да реализираме желанията  
на клиентите като например голям обем на бункера,  
бързо претоварване и лесно обслужване.”

Titan UW

Стълба позволява изкачване  
по бункера и спомага неговото 
почистване.

Разтоварващият шнек е с капацитет  
от 18 тона на минута, което прави  
гигантските 1 000 тона на час.

Телескопичната ос прави ремаркето  
по стабилно и щади почвата.

Неповторима мощ, Titan 34 UW по  
време на работа с три зърнокомбайна.



Колесният вариант на претоварващото ремарке се предлага  
с пневматична спирачка. Верижният вариант може да се  
оборудва както с пневматична така и с хидравлична спирачка.

Хидравлично сгъваемият разтоварващ шнек е с капацитет от  
18 тона в минута и разтоварва Titan UW само за 90 секунди.

Стандартно ремаркето се прикачва към трактора с твърд теглич –  
по желание на клиента са възможни и други варианти.

Височината на претоварване при Titan са оптималните 4,6 м.

Опционално предлаганата верижна ходова част намалява натискът върху почвата 
(размер на следата 4,2 м2)

За лесно почистване бункерът е с лесен  
достъп отвътре и оборудван със стъпал.

Телескопичната ос увеличава ширината от 3 м на 3,56 м  
и така се грижи за повече стабилност като щади почвата.

Стрелка с добра видимост от кабината на трактора, която показва позицията  
на хидравличния шибър на шнека на претоварващото ремарке.

ОБОРУДВАНЕ



HORSCH Titan UW 34 UW
Дължина (м) 8,26

Варианти на ходова част Колесен вариант 900 / 60 R 32 / Верижна ходова част 2,56 м x 0,91 м

Tелескопична ос Само колесен вариант / Верижен невъзможно

Транспортна ширина гуми 900 / 60 R 32 (м) 3,00

Транспортна ширина вериги 3,50

Ширина на машината с изтеглена телескопична ос (м) 3,56 (само при колесен вариант 900 / 60 R 32)

Транспортна височина (м) 4,00

Височина на зареждане в страни / в средата (м) 3,48 без покривало / 3,60 с покривало

Височина на претоварване (м) 4,60

Общо тегло празно от (кг)* 7 440

Натоварване на оста празно (кг) 5 820

Натоварване на предна част празно (кг) 1 620

Обем на бункера (м3) 34

Хидравлично сгъваем шнек Ø (мм) 600

Капацитет на разтоварване т/мин 18

Карданен вал за трактор 1 3 / 8” – Z 6, 1 3 / 8 – Z 21, 1 3 / 4 – Z 6, 1 3 / 4 – Z 20

Двустранно действащи клапани 4

Прикачване на твърд теглич Болт Ø 50 – 55 мм

Прикачване на сферичен теглич K 80

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

* Тегло на машините с изтегляща се телескопична ос
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Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

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.


