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ЗЕМЕДЕЛИЕ  
СЪС СТРАСТ

ИСКАМЕ ДА ПРОИЗВЕДЕМ НАЙ-ДОБРАТА  

ЗЕМЕДЕЛСКА МАШИНА

Чувстваме се задължени към общността на земеделците 

и към желанията на нашите клиенти. Затова изискванията 

към нашите продукти и сервиз могат да бъдат само от 

Най-висок стандарт. Това важи за изследванията, дизайна 

и развойната дейност както и за монтажа, сервиза и 

консулта. Ние отдяляме време за сложни изследвания, 

тестваме техниката в полетата на нашата над 3 000 ха 

собствена земя – за да се уверим сами какво сме 

разработили и за какво говорим. 

Поемаме отговорност към земята и сме съпричастни  

с чувствата на нашите клиенти – това е наш най-висш 

ангажимент.

БЕЗ СТРАСТ  

НЯМА УСПЕХИ

Когато обмисляхме какъв девиз ще е най-подходящ за 

HORSCH, стигнахме бързо до „Земеделие със страст“.  

Тази страст е във всеки един от нашите продукти и също  

така стои зад действията на всеки един служител на 

HORSCH. 

От ръководството до монтьора – всеки в компанията 

изживява тази страст, която прави от един обикновен 

продук уникален, който се отличава с иновативност и 

безкомпромисно качество и може да се адаптира към 

нуждите на всеки земеделски производетел от всяка 

страна. 

„Ние самите сме и винаги сме били фермери, които 

интензивно се занимават с устойчивото стопанисване на 

земята. Земеделието има бъдеще и затова си струва да  

се работи усилено, което важи както за фермера така и  

за производителя на селскостопанска техника. Всеки 

път, когато фермерът погледне в огледалото за обратно 

виждане на трактора и види червено, трябва да знае,  

че е избрал безкомпромисно качество.“

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ НАШАТА  

СТРАСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Понеже ние самите сме фермери, затова подържаме 

постоянен диалог с нашите клиенти, за да сме отлично 

информирани за изискванията им към нашите продукти.  

Те са за нас мотивация, вдъхновение и партньори 

едновременно. Търсим контакт с тях и сме равнопоставени. 

Ние сме един форум и общност на земеделски стопани, 

където се разговаря, изпробва и обменя опит за да ставаме 

заедно все по добри. Тази взаимовръзка образува нашият 

гръбнак и ни помага, никога да не забравяме, за какво 

работим. 

Искаме да насърчим и стимулираме селското 

стопанство, защото то ни вдъхновява и да дадем 

възможност на всеки земеделски производител да  

направи своя личен принос.



ПОЧВООБРАБОТКА
УНИВЕРСАЛНА ПОЧВООБРАБОТКА

 ― Joker

 ― MiniDrill

 ― Terrano

 ― Partner FT / HT

 ― Cruiser

 ― Tiger
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Joker CT / RT Classic
Точна и бърза обработка на стърнища

Joker е оптимално подходяща за слята обработка на стърнищата за 
стимулиране на вторичното покълване в следствие на загубите при 
зърноприбирането, прекъсване на капилярността на почвата, смесване 
на остатъците след прибиране на реколтата и за равномерна подготовка 
на леглото за семето. Тя произвежда висок дял фина почва в хоризонта 
за поникване и е устойчива към смущения и спрямо високи количества 
слама, органични торове или междинни култури.

Късата дискова брана може да бъде закупена като Joker CT за 
триточково агрегатиране и като Joker RT Classic със собствена ходова 
част с големи работни ширини. Високата производителност на единица 
площ е възможна преди всичко поради скоростите на работа до  
20 км/час. Като допълнителна опция за Joker 3, 3,5 и 4 CT с твърда  
рама се предлага едноредов продълбочител Mono TG. Особено 
подходящ е за тежки терени, където почвата трябва дълбоко да се 
разрохква, но където растителните остатъци ще се смесват плитко.

3 4

1

Най-добра характеристика на  
обработка чрез агресивни, назъбени 
дискове и високо тегло на машината

2

Здравата DiscSystem осигурява  
оптимално качество на смесване  
и подравняване

3

Разположението на уплътняващите  
колела позволява интензивното  
разрохкване и уплътняване

4

MiniDrill с 400 л бункер за голяма 
производителност при междинни  
култури и зелено торене

1 2

Бърз поглед към предимствата на Joker:

 ― Произвежда висок дял фина почва в хоризонта  

за поникване

 ― Ефективно уплътняване в хоризонта за поникване

 ― Ниска чувствителност към смущения при дълги остатъци  

след прибиране на реколтата. Максимална проходимост  

с разположени по двойки дискови елементи.

 ― Повишаващо се качество на работата при нарастваща  

скорост на работа

 ― Висока производителност на единица площ при  

относително ниска необходима теглителна мощност

 ― Най-добра характеристика на обработка чрез агресивни,  

назъбени дискове и високо тегло на машината
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Joker CT / RT Classic

Mono TG / Joker CT

Голям и здрав лагер –  
диаметър на оста 35 мм без 
обслужване с постоянно мазане

TerraGrip работни органи-зъбци с 
пружинна защита на Mono 3 TG  
са с LD (low disturbance) длета

RollFlex уплътняващ валяк  
с елементи от пружинна стомана

Валяк FarmFlex за оптимално  
уплътняване и на леки почви

Затворен SteelDisc валяк с  
режещи пръстени и чистачи

Гъвкав валяк с уплътняващи 
колела с профил AS

Назъбени дискове,  
разположени по двойки

Ходова част на Joker RT Classic

* Тегло на машините при минимално оборудване с валяк RollFlex

Технически данни

Действие в дълбочина и области на 
приложение на различните видове 
HORSCH валяци

Гумен валякSteelDisc валяк RollPack валякRollFlex валякRollCut валякТръбен валяк

HORSCH Joker 5 RT Classic 6 RT Classic 8 RT Classic
Работна ширина (м) 4,75 5,75 7,25

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,85 3,35 4,00

Дължина (м) 6,00 6,00 6,00

Тегло от (кг)* 4 660 5 050 5 850

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

Дискове Ø (см) 52 52 52

Дебелина на дисковете (мм) 6 6 6

Брой дискове 40 48 60

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 4 CT Твърда рама 5 CT 6 CT
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95

Транспортна височина (м) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 

Дължина (м) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90

Дължина вкл. Mono TG (м) 3,70 3,70 --- 3,48 --- ---

Тегло (кг)* 1 580 1 800 2 460 2 080 2 850 3 280

Тегло вкл. Mono TG (кг) 2 320 2 590 --- 3 280 --- ---

Брой лапи Mono TG 5 6 --- 8 --- ---

Разстояние лапите Mono TG (см) 60 59 --- 50 --- ---

Дискове Ø (см) 52 52 52 52 52 52

Дебелина на дисковете (мм) 6 6 6 6 6 6

Брой дискове 24 28 32 32 40 48

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17 17 17 17

Необходима мощност (KW/к.с.) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240
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Joker RT

Силни страни и предимства на Joker RT:

 ― Образува фина структура на почвата

 ― Ефективно уплътняване в хоризонта на покълване

 ― Минимална податливост към задръстване при дълги 
растителни остатъци и плитка обработка. Голяма 
проходимост чрез окачените по двойки на едно  
рамо дискове.

 ― Голяма производителност

 ― Стабилно навлизане в почвата благодарение на  
агресивните и назъбени конусни дискове

 ― Конусни дискове с 17° постоянен ъгъл на атака

 ― Компактна машина с възможност за оптимално  
подравняване

 ― Лагеруването на дисковете на гумени тампони  
увеличава експлоатационния живот и подобрява 
копирането на терена

бърза обработка на стърнища с голям работен захват

 ― Двоен RollPack валяк с Ø 55 cм и U-профилни пръстени. Много 
стабилен и подходящ за всякакъв вид почви. Нечувствителен 
към камъни дори и при високи скорости. Наредените един в 
друг пръстени на валяка позволяват тяхното самопочистване.

 ― Ходова част в средата за сигурен транспорт на шосето и  
спокоен ход на машината в полето

 ― Висока експлоатационна сигурност чрез голямо разстояние  
между дисковите секции и валяка

 ― Колела за водене в дълбочина за точно спазване на зададената 
раб. дълбочина и много добро напасване на терена

 ― Опции като хидравлично водене в дълбочина и Crossbar отпред.

 ― Опционалната сечка за Joker 5 – 8 RT е с диаметър 300 мм  
и има по 6 ножа на ос. Ножовете са с лек наклон за 
равномерно разпределение на мощността.

* Работна ширина със страничен ограничител
** Тегло на машините при минимално оборудване с двоен RollPack валяк 
*** Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT 
Работна ширина (м) 4,75 / 5,00* 5,75 / 6,00* 7,25 9,75 12,25

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

Транспортна височина (м) 2,85 3,35 3,95 4,00 4,00

Дължина (м) 7,00 7,00 7,00 7,70 7,70

Тегло (кг) 5 500** 6 150** 7 200** 11 520*** 12 250***

Размер на гумите ходова част 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 550 / 60 – 22.5 550 / 60 – 22.5

Дискове Ø (см) 52 52 52 52 52

Дебелина на дисковете (мм) 6 6 6 6 6

Брой дискове 40 48 60 80 98

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17 17 17

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320 220 – 310 / 300 – 420 265 – 350 / 360 – 480
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Joker HD

Силни страни и предимства на Joker HD:

 ― Плитка, интензивно смесваща обработка  
на стърнище

 ― До 15 см дълбока, интензивно нарязваща  
и смесваща почвообработка при големи  
количества от например царевична шума

 ― Големият диаметър на диска позволява  
работна дълбочина до 15 см и прави 
възможно нарязване и интензивно смесване  
на големи количества органичен материал.

 ― Дискове с конусна форма за постоянен  
ъгъл на атака от 17°

 ― Компактна машина за идеално подравняване

С голям диаметър на диска

 ― Лагеруването на гумени тампони увеличава  
експлоатационния живот и подобрява  
копирането на терена

 ― Солидна рама със здрава конструкция  
за дълбока почвообработка и големи  
натоварвания. Осигурява нужното тегло  
на машината.

 ― Двоен RollPack валяк с Ø 55 cм от U-профилни  
пръстени. Много стабилен и подходящ за  
всякакъв вид почви. Нечувствителен към 
камъни и при високи скорости. Подредените 
един в друг пръстени подпомагат тяхното 
самопочистване.

Joker HD с опционално дооборудване на 
Vogelsang при смесване на органичен тор

1

Стабилен двоен RollPack валяк  
за всякакъв вид почви

2

Транспортно положение с прибрана 
ходова част за сигурност при движение 
по шосето

4

Висока експлоатационна сигурност 
благодарение на голямо разстояние  
м/у отделните дискови секции DiscSystem

3

2 3 41
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Joker HD

Транспортно положение Двоен RollPack валяк

Ограничителен диск Голяма проходимост –  
два диска на едно рамо

Ходова част по средата Големи дискове (Ø 62 см)  
за по дълбоки обработки

Колела за водене в дълбочина Двоен RollPack валяк

* Тегло на машините при минимално оборудване

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,30 3,70 4,00

Дължина (м) 7,10 7,10 7,10

Тегло (кг)* 7 050 7 660 8 370

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Дискове Ø (см) 62 62 62

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6 6

Брой дискове от DiscSystem 42 50 58

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17 17

Двустранно действащи клапани 4 4 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм

Сееща шина за 5 HD 6 HD 8 HD
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,00

Брой сеещи маркучи 
Двоен RollPack валяк

26 30 34

Разстояние между сеещите 
маркучите Двоен RollPack валяк (см)

20 20 20,60

Диаметър на захранваща тръба (мм) 1x110 1x110 1x110 
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MiniDrill

MiniDrill е разработка на HORSCH с много иновативни решения. 
Бункерът е с 400 л обем и разполага с дозатора на машините  
Pronto с изключение на това, че семената веднага се впръскват  
в разпределителната сиситема. Вентилаторът също е собствена 
разработка и е много тих. Благодарение на тези предпоставки  
бе възможно, машината да се конструира много кампактно.

MiniDrill се предлага за всички навесни модели Terrano FX (3 до  
5 м работна ширина), всички Terrano GX и всички Joker CT (3 до  
6 м работна ширина) и Joker 5 / 6 и 8 RT. Производителността при 
сеитба на междинни култури е голяма поради възможността за 
едновременната почвообработка и сеитба. Това прави MiniDrill 
оптимално решение и при зелено торене. Точно тук машината 
показва своята сила, тъй като може да се сеят без ограничения  
в размера на семената различни смески.

Перфектна за междинни култури и зелено торене

Отворът за зареждане на бункера е 380 мм в диаметър а нормата  
на сеитба е максимално от 160 – 260 кг/ха според работната ширина.  
За оптимално разпределение по ширина има шест равномерно 
разпределени изхода пред или зад валяка при 3 м работна ширина  
и 12 броя от 4 м раб. ширина. За специални случаи се предлага 
MiniDrill solo с централна тръба, която може да се свърже директно 

1 2 3

Компактен и тих вентилатор

3 

Шест извода (до 4 м работна ширина) и  
12 (от 5 м работна ширина) се грижат за  
добро напречно разпределение

2 

Отвор за изпразване под дозатора

1 

с разпределителна кула. Изходите се захранват от много спокойно 
работещ хидравличен вентилатор, който изисква 20 л/мин до  
25 л/мин и по този начин може да се експлоатира с всеки трактор. 
MiniDrill се управлява чрез добре познатия работен екран на 
сеялките HORSCH. Може да се използва всеки съвместим с  
ISOBUS терминал.
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MiniDrill

HORSCH MiniDrill Terrano 3 FX Terrano 3.5 FX Terrano 4 FX Твърда рама Terrano 4 FX Terrano 5 FX
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00

Общо тегло MiniDrill (кг) 150 155 160 270 285

Тегло без бункер (кг) 45 50 55 150 170

Вместимост на бункера (л) 400 400 400 400 400

Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380 380 380 380 380

Височина на зареждане соло /  
монтирана (м)

1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,05 1,05 / 2,25 1,05 / 2,25

Макс. сеитбена норма (кг/ха) 260 225 200 200 160

Двустр.действ. уреди за у-ние 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25

HORSCH MiniDrill Terrano 4.3 / 4.4 GX Terrano 5.3 / 5.4 GX Terrano 6.3 / 6.4 GX
Работна ширина (м) 4,00 5,00 6,00

Общо тегло MiniDrill (кг) 255 275 / 260 265

Тегло без бункер (кг) 150 170 160

Вместимост на бункера (л) 400 400 400

Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380 380 380

Височина на зареждане соло /  
монтирана (м)

1,05 / 2,35 1,05 / 2,35 1,05 / 2,35

Макс. сеитбена норма (кг/ха) 200 160 130

Двустр.действ. уреди за у-ние 1 1 1

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

1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25 20 – 25 20 – 25

HORSCH MiniDrill Joker 5 RT Joker 6 RT Joker 8 RT
Работна ширина (м) 5,00 6,00 7,25

Общо тегло MiniDrill (кг) 185 190 195

Тегло без бункер (кг) 80 85 90

Вместимост на бункера (л) 400 400 400

Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380 380 380

Височина на зареждане соло /  
монтирана (м)

1,05 / 2,15 1,05 / 2,15 1,05 / 2,15

Макс. сеитбена норма (кг/ха) 160 130 100

Двустр.действ. уреди за у-ние 1 1 1

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

1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25 20 – 25 20 – 25

HORSCH MiniDrill Joker 3 CT Joker 3.5 CT Joker 4 CT Твърда рама Joker 4 CT Joker 5 CT Joker 6 CT
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Общо тегло MiniDrill (кг) 125 130 130 150 155 160

Тегло без бункер (кг) 20 25 25 45 50 55

Вместимост на бункера (л) 400 400 400 400 400 400

Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380 380 380 380 380 380

Височина на зареждане соло /  
монтирана (м)

1,05 / 2,00 1,05 / 2,00 1,05 / 2,00 1,05 / 2,20 1,05 / 2,20 1,05 / 2,20

Макс. сеитбена норма (кг/ха) 260 225 200 200 160 130

Двустр.действ. уреди за у-ние 1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25 20 – 25

Технически данни

HORSCH MiniDrill MiniDrill Solo
Общо тегло MiniDrill (кг) 150

Вместимост на бункера (л) 400

Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380

Височина на зареждане соло (м) 1,05

Двустр.действ. уреди за у-ние 1

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

1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

25 – 35
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Terrano FX
Ефективни култиватори с широк спектър на приложение

HORSCH Terrano FX е компактен 3-гредов култиватор с 
изключително широк спектър на приложение дали за слята 
обработка на стърнища или за интензивно смесване на почвата. 
Универсалният култиватор Terrano FX смесва перфектно при 
всички работни дълбочини между 5 и 30 см. 

Благодарение на височината на рамата от 85 см и разстоянието 
между лапите от 30 см, Terrano смесва хомогенно всички остатъци 
и при най-тежки условия. Тестът на DLG Fokus удостовери още през 
2003 абсолютната лекота на движението на Terrano FX. При 
най-добро качество на работа Terrano FX се нуждае от 20 % 
по-малко разход на гориво спрямо средния разход на гориво  
на всички тествани кандидати.

Бърз поглед на предимствата на Terrano:

 ― Универсално приложим

 ― Смесва превъзходно при всякакви условия

 ― Абсолютна лекота на движението, необходима  

мощност от 120 к.с.

 ― Здрав и за най-трудните условия на работа

 ― Работни дълбочини между 5 и 30 см

 ― Къса, компактна конструкция

 ― Варианти на оборудване за всички условия

Лекотата на движението и по-ниският 
Разход на гориво отличават Terrano

1

Terrano FX се предлага с пет варианта 
уплътняващ валяк. RollFlex уплътняващият 
валяк оставя след себе си разрохкана и 
ефективно уплътнена повърхност.

2

Интензивно смесване и щадяща 
обработка на почвата

3

2 31
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Terrano FX

TerraGrip работни органи  
30 см височина на повдигане,  
500 кг сила на задействане,  
без обслужване

Terrano FX се предлага с шест вида 
валяци: RollCut, обикновен тръбен 
валяк, като на разположение са и 
всички останали от стр.15

Работният орган ULD + за всички видове култиватори.  
Разрохква дълбоко почвата, без да изважда буци нагоре

Зад валяка опционално се 
предлага заравнителна брана

MiniDrill с 400 л бункер MiniDrill разпределител полага семената  
директно във влажната почва

Триточково окачване 
Terrano FX

Настройка на дълбочината  
чрез здрави и з ащитени 
ограничителни скоби

ОБОРУДВАНЕ
Технически данни

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX 4 FX  
Твърда рама

4 FX  
Ходова част

5 FX 5 FX  
Ходова част

Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 3,00 4,06 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,05 2,05 3,00 2,05 3,10 3,60 3,60

Дължина (м) 3,80 3,80 4,00 3,80 7,10 4,00 7,10

Тегло с болтова защита (кг)* 1 390 1 810 2 200 2 250 3 150 3 000 3 900

Тегло с пружинна защита (кг)* 1 860 2 190 2 740 2 600 3 690 3 700 4 600

Размер гуми на nопорни 
колела

--- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 ---

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

Брой работни органи 10 12 13 14 13 16 16

Разстояния между работните 
органи nв един ред (см)

90,00 89,00 91,50 88,20 91,50 93,00 93,00

Разстояние между всеки 
работен орган (см)

30,00 29,00 30,50 29,40 30,50 31,00 31,00

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

Двустранно действащи 
клапани

--- --- 1 --- 2 1 ---

Необходима мощност 
(KW/к.с.)

90 – 147 / 120 – 200 100 – 163 / 140 – 220 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 115 – 180 / 160 – 250 150 – 220 / 205 – 300 150 – 220 / 205 – 300

Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III --- 3-точ. Кат.  
II / III – III / IV

---

Окачване на долни рамена --- --- --- --- Кат. III – III / IV – IV --- Кат. III – III / IV – IV

* Тегло на машините при минимално оборудване, подравняващи дискове с твърдо окачване и RollFlex валяк
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Terrano GX
Елегантна прецизност в своето многообразие

Terrano GX е разработен за ефективна и бърза почвообработка. 
Подходящ е както за повърхностна така и за дълбока почвообработка 
до 25 см. Има 3-секционен и 4-секционен вариант, които покриват 
всякакви изисквания. Лесните настройки и добре структурираната 
конструция са предпоставка за отлична работа при всякакви условия.

Обогатена е и гамата от притъпкващи валяци, като например  
валякът SteelFlex. Водене в дълбочина чрез предни  

опорни колела и валяк

1

Възможност за подравняване  
с помоща на нивелатори

2

Голяма маневреност чрез  
на ходова част в средата

3

Предимствата на Terrano накратко:

 ― Универсално приложение

 ― Дифинирана конструкция

 ― Равномерно разпределение на лапите

 ― Стабилна ходова част

 ― Лесно боравене

 ― Точно и спокойно водене в дълбочина  

посредством предни опорни колела и двоен валяк

 ― Напълно интегрирано у-во усилващо с  

1,2 тона тягата на трактора
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Terrano GX
Технически данни

HORSCH Terrano GX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX
Работна ширина (м) 4,00 4,90 5,90

Транспортна ширина (м) 2,99 2,99 2,99

Транспортна височина (м) 2,83 3,36 3,85

Дължина (м) 8,61 8,61 8,68

Тегло (кг)* 5 050 5 750 6 350

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Брой работни органи 13 16 19

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 92 94 95

Разстояние между всеки работен орган (см) 31 31 31,50

Височина на рамата (мм) 850 850 850

Двустр. действ.хидр.уреди долни рамане 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината) 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината) 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 130 / 175 175 / 240 220 / 300

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

HORSCH Terrano GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX
Работна ширина (м) 4,00 4,90 5,90

Транспортна ширина (м) 2,99 2,99 2,99

Транспортна височина (м) 2,83 3,36 3,85

Дължина (м) 9,39 9,46 9,40

Тегло (кг)* 5 300 6 250 6 850

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Брой работни органи 13 17 21

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 123 118 114

Разстояние между всеки работен орган (см) 31,00 29,50 28,50

Височина на рамата (мм) 850 850 850

Двустр. действ.хидр.уреди долни рамане 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината) 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината) 2 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 185 / 250 220 / 300 260 / 350

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

* Тегло на машините с теглично прикачване, TerraGrip лапи и двоен RollPack валяк в мин.оборудване* Тегло на машините с теглично прикачване, TerraGrip лапи и двоен RollPack валяк в мин.оборудване

Транспортно положение Двоен RollPack валякSteelFlex валяк SteelFlex
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Terrano FM Terrano MT
тежък универсален култиватор Плитко размесване – дълбоко разрохкване

Terrano MT е специалиста когато има нужда от „размесване горе, 
разрохкване долу”. Култиваторът е конструиран също с ходова част по 
средата и има четири секции. На първите два реда се намира дискова брана 
следвана от два реда лапи TerraGrip с тесни върхове LD (low disturbance)  
или ULD +. Terrano MT е предназначен най-вече за обработка на тежки 
почви, които да се разрохкват дълбоко, но където растителните отпадъци  
да се смесят плитко за да не се транспортира груба почва на повърхността.

Двесекционната дискова система DiscSystem позволява плитка, интензивно 
размесваща почвообработка и не води до задръстване дори и при груби 
растителни остатъци и много слама. След нея се намират две секции с 
работни органи – зъбци. Те не изискват големи теглителни усилия. С тях  
се постига интензивно разрохкване до 30 см дълбочина, като се минава  
под обработения от дисковата система почвен хоризонт. След тези секции 
обработката завършва с помощта на стоманения валяк на HORSCH SteelDisc 
с диаметър 58 см и тегло от 175 кг/м.

Terrano FM е идеален за плитка обработка на стърнища, както и за 
средно дълбока обработка на почвата, в зависимост от мощността 
на трактора. Благодарение на своята 4-гредова конструкция той 
постига интензивно смесване и въпреки разстоянието между лапите 
от 27 см не изисква голяма теглителна сила. Terrano FM е с голям 
просвет за работа без задръствания в случай на големи количества 
растителни остатъци. Той е оборудван с лапи TerraGrip от трето 
поколение – при Terrano 10 и 12 FM те гарантират точно водене на 
работните органи благодарение на голямата сила на задействане от 
550 кг. Големите точки на въртене ги правят без необходимост от 
поддръжка и много здрави. Доказаният MulchMix работен орган 
осигурява отличен смесващ ефект при малка теглителна сила. В края 
на полето Terrano 10 и 12 FM обръщат върху валяка, което щади 
почвата от уплътняване. На шосето култиваторът се транспортира 
върху ходовата си част, което е гаранция за комфорт повреме на 
движение.

1 2 3

Terrano 10 / 12 FM
с лапи TerraGrip III L, се сгъва при 
височина на рамата от 600 мм на  
3 м транспортна ширина.

1

Система от дискове DiscSystem  
за интензивно плитко размесване

3

Зъбци TerraGrip с тесни LD длета
за дълбоко разрохкване на почвата

2
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HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
Работна ширина (м) 4,40 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,20 4,00

Дължина без теглич (м) 9,25 9,25

Дължина с теглич (м) 9,80 9,80

Тегло (кг)* 6 730 7 950

Размер на гумите ходова част 400 / 70 – 24 400 / 70 – 24

Гуми Ø ходова част (см) 120 120

Брой работни органи 11 15

Разстояние на раб.органи в една секция (см) 80 80

Разстояние между всеки работен орган (см) 40 40

Ширина на LD длето (мм) 40 40

Ø (cм) на предни дискове от DiscSystem 52 52

* Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollFlex валяк

Terrano 4 MT

Terrano FM Terrano MT

TerraGrip лапи на  
Terrano 10 и 12 FM

TerraGrip работни органи-
зъбци с пружинна защита  
и MulchMix длета

Тесни LD (low disturbance)  
длета на Terrano MT

Технически данни Технически данни

HORSCH Terrano FM 10 FM (3 метра) 10 FM 12 FM (3 метра) 12 FM
Работна ширина (м) 10,26 10,26 12,15 12,15

Транспортна ширина (м) 3,00 3,63 3,00 3,63

Транспортна височина (м) 4,00 4,00 4,00 4,00

Дължина (м) 9,50 9,50 9,50 9,50

Дължина без теглич (м) --- --- --- ---

Дължина с теглич (м) --- --- --- ---

Тегло (кг)** 12 550 12 600 13 185 13 360

Тегло с болтова защита (кг)* --- --- --- ---

Тегло с пружинна защита (кг)* --- --- --- ---

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Брой работни органи 39 39 45 45

Разстояние на раб.органи в една секция (см) 108 108 108 108

Разстояние между всеки работен орган (см) 26 26 27 27

Височина на рамата (мм) 600 750 600 750

Двустранно действащи клапани 3 3 3 3

Необходима мощност (KW/к.с.) 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич със сферично ухо Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110

HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6

Брой дискове от DiscSystem 36 48

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17

Височина на рамата (мм) 850 850

Двустр. действ.хидр.уреди долни рамане 3 (+1 с хидр.
регулиране на 
дълбочината)

3 (+1 с хидр.
регулиране на 
дълбочината)

Двустранно действ. уреди за управление 
при окачване на твърд теглич

4 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 150 – 200 / 180 – 250 200 – 270 / 270 – 370

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич  
Ø 42 – 51 мм

Теглич  
Ø 42 – 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80 K 80

* Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollFlex валяк
** Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollPack валяк
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Partner FT / HT

Чрез бункерите Partner HT за задна и предна навесна система  
на тракторите, HORSCH предлага решение за контролирано 
торовнасяне по време на почвообработка. Системата допълва 
познатата вече при Focus TD ивична обработка / StripTill, като 
предлага оптимално решение за всякакви ситуации. Това е и 
опростен начин за навлизане в техниката на целенасоченото  
торене. С това торене се увеличава ефективността и в сравнение  
с традиционното торене се правят икономии. Специално при 
фосфатните торове системата увеличава тяхната ефективност.  
Така внесеният тор е веднага на разположение на растенията и  
е дълго наличен.

Полагането на тора може да стане според избора на позиция на 
шибъра на торовнасящия ботуш -повърхностно, дълбоко или 50 : 50. 
Така има възможност да се натори и най-долния обработваем слой.

Бункерът Partner HT на HORSCH за заден навес в комбинация с 
култиваторите Terrano GX, FM / MT е разделен на две 60 : 40 и е  
с обем 2 800 литра (под налягане). Това позволява независимото 
дозиране на два различни тора с което се адаптира към нуждите  
на терена. Възможно е и едновременно полагане на тор и семена /  
например зелено торене, рапица. Възможно е налични култиватори  
да бъдат дооборудвани.

Бункерът Partner FT на HORSCH за преден навес предлага възможността 
с всички навесни модели на Terrano FX и Maestro RC да се навлезе  
в технологията за целенасочено торене. При Express 4 KR предният  
бункер Partner FT с 1 600 л може да се използва за торовнасяне. Чрез 
предлаганите опционално допълнителни тежести, тракторът отлично  
се балансира и при празен бункер.

Контролирано торовнасяне по време на почвообработка

Partner HT: Двоен бункер  
под налягане, навесна  
система за прикачване на  
почвообработващи уреди

1

Terrano FM с разпределителна 
кула и маркучи за торовнасяне

3

TerraGrip работни органи с маркучи  
и настройка дълбочината на полагане  
на тора без инструмент

2

1 2 3
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Cruiser SL
Перфектност при плитка обработка на почвата

3

Също и новата пружинна лапа –  
идеална за плитка почвообработка  
до 15 см дълбочина

Навесенният Cruiser SL е специалистът за плитка 
почвообработка. 16 см работна дълбочина той е подходящ 
за перфектна обработка на стърнище с оптимално 
размесване на сламата след комбайна, за подготовка на 
семенното легло, за фино култивиране при механична 
борба с плевелите както и за разрохкване и аериране на 
почвата през пролетта. С новите HORSCH пружинни лапи 
се създават нови измерения при култиваторите за фина 
обработка. Лапата има 150 кг сила на задействане, което 
позволява поддържането на работната дълбочина и при 
тежки условия.

Cruiser SL се предлага с 4, 5 и 6 метра работна ширина. 
Подравняването може да се поръча и с дискове, което 
прави Cruiser с изключително гъвкаво приложение.

Предимствата на Cruiser накратко:

 ― Оптимално смесване на сламата след жътва

 ― Създаване на перфектно семенно легло

 ― Плитко култивиране за механична борба с плевелите

 ― HORSCH пружинна лапа

 ― С 5, 8 или 10 см широко усилено  

длето или длето пачи крак

 ― ниско съпротивление и икономия на гориво

 ― Опция: хидравлична настройка на дълбочината

2

3

1

1

RollFlex валяк с оптимирани и още  
по стабилни пружинни елементи

2

HORSCH пружинна лапа



42 43

Cruiser SL

5 см HM работен орган 10 см HM работен орган Работен орган тип пачи крак8 см HM работен орган

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

* Тегло на машините с минимално оборудване с валяк RollFlex

HORSCH Cruiser SL 4 SL 5 SL 6 SL
Работна ширина (м) 4,00 4,96 5,92

Транспортна ширина (м) 2,94 2,94 2,94

Транспортна височина (м) 2,30 2,70 3,20

Дължина (м) 4,30 4,30 4,30

Тегло (кг)* 2 450 2 850 3 300

Брой работни органи 25 31 37

Разстояние на раб.органи  
в една секция (см)

64 64 64

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

16 16 16

Макс. работна дълбочина (см) 15 15 15

Височина на рамата (мм) 700 700 700

Двустранно действащи клапани 1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 90 – 120 / 140 – 190 110 – 150 / 170 – 230 130 – 180 / 200 – 270

Свързване към трактора 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III

Cruiser 6 SL
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Cruiser XL
Специалистът за плитка и средно дълбока почвообработка

Cruiser чрез 6-те секции перфектно размесва и разпределя. 
При 700 мм височина на рамата няма проблеми дори и при 
големи количества органичен материал.

Cruiser XL е 6 -секционен специалист за плитка и средно 
дълбока почвообработка. Предлага се от 5 до 12 м работна 
ширина. Оборудван е с HORSCH пружинна лапа,която е 
интегрирана в рамата и има 150 кг сила на задействане. 
Култиваторът се предлага с четири различни вида работни 
органи и с това става подходящ за работа във всеки сезон. 

3

Подравняващи дискове пред валяка

1

Новата здрава HORSCH пружинна лапа

2

6 секционна конструкция за 
оптимално размесване

2 31

Предимствата на Cruiser накратко:

 ― Разнообразно приложение

 ― От предсеитбена подготовка, плитка обработка  

на стърнища до механична борба с плевелите

 ― HORSCH пружинни лапи за максимална прецизност в почвата

 ― Възможно най-добър размесващ ефект

 ― Разнообразие от видове длета според нуждите

 ― Подравняващи дискове за перфектна повърхност

 ― Лесно боравене

 ― Точно водене в дълбочина чрез двойни опорни  

колела и двоен валяк

 ― Напълно интегрирано у-во за усилване на тягата

 ― 1,2 тона ексра мощност за трактора
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* Тегло на машината с теглично прикачване с минимално оборудване и двоен валяк RollPack

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Работна ширина (м) 10,20 12,00

Транспортна ширина (м) 2,98 2,98

Транспортна височина (м) 3,97 3,97

Дължина (м) 10,11 10,19

Тегло (кг)* 11 500 13 980

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Брой работни органи 66 81

Разстояние на раб.органи  
в една секция (см)

90 90

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

15 15

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Макс. работна дълбочина (см) 15 15

Височина на рамата (мм) 600 600

Двустранно действащи клапани 3 3

Необходима мощност (KW/к.с.) 310 / 420 370 / 500

Ширина на тесни длета (см) 5 5

Теглично прикачване Теглич с отвор  
Кат. V Ø 79 мм

Теглич с отвор  
Кат. V Ø 79 мм

Теглично прикачване  
на ухо и сферична глава

Ø 51 или 79 мм Ø 51 или 79 мм

Прикачване на теглич  
със сферична глава

K 80 – 110 мм K 80 – 110 мм

Окачване на долни рамена Кат. III/III – III/IV – IV/IV Кат. III/III – III/IV – IV/IV

Cruiser XL
Технически данни

8 см HM работен орган5 см HM работен орган 10 см HM работен органХодова част Cruiser 10 / 12 XLДвоен RollPack валяк

HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL
Работна ширина (м) 5,00 6,00 

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 

Транспортна височина (м) 3,30 3,61 

Дължина (м) 10,21 10,21 

Тегло (кг)* 6 180 7 160

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15,5 

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 

Брой работни органи 33 39

Разстояние на раб.органи  
в една секция (см)

92 92

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

15 15

Макс. работна дълбочина (см) 15 15

Височина на рамата (мм) 600 600

Двустранно действащи клапани 2 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

2 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 145 – 220 / 200 – 300 205 – 295 / 280 – 400

Ширина на тесни длета (см) 5 5

Теглично прикачване на ухо Кат. V – Ø 79 мм Кат. V – Ø 79 мм

Теглично прикачване на ухо  
и сферична глава

Ø 42 или 51 мм Ø 42 или 51 мм

Прикачване на теглич  
със сферична глава

K 80 (мм) K 80 (мм)

Окачване на долни рамена Кат. III / III – III / IV – IV / IV Кат. III / III – III / IV – IV / IV

* Тегло на машините при минимално оборудване с двоен RollPack валяк
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Tiger

Tiger AS – Умната алтернатива на оранта с плуг

Интензивно разрохкване и смесване на големи количества  
слама до работна дълбочина от 35 см.

Tiger LT – Компактен без нужда от висока мощност

Тригредова компактна версия за обработка на стърнища  
и по-дълбока основна обработка на почвата.

Tiger MT – Най-доброто качество на работа в царевичната слама

Прокарва си пътя през най-тежките условия на приложение.

Pronto TD – познатата Pronto конструкция като продължение на Tiger

В комбинация с култиватор Tiger и 2 000 литров бункер.  
Интензивна почвообработка и прецизна сеитба с едно минаване.

Здрави култиватори за интензивна обработка на почвата

2

НОВО! 
За всички модели Tiger вече се  
предлага двоен валяк RollPack  
и самостоятелна ходова част.

1

Tiger AS + Pronto TD
Четиригредова конструкция с височина на  
рамата от 85 см и разстояние между лапите  
от 92 см за максимална проходимост и  
най-дълбока о бработка на почвата.

3

Tiger MT
Комбинацията от тежка къса дискова  
брана и култиватор реже и смесва и  
най-упоритите остатъци.

1 2 3

Какви уникални отличителни белези има Tiger?

 ― TerraGrip работни органи:  

500 кг сила на задействане, 30 см височина на повдигане,  

770 кг сила на задействане, 27 см височина на повдигане  

при Tiger MT

 ― MulchMix работен орган:  

До 20 % по-ниска тягова сила при една и съща  

работна дълбочина

 ― Максимална гъвкавост в работната дълбочина (5 до 35 см)

 ― Комбинация със сеитбената техника Pronto

 ― Максимален размер на рамата при рама за работните  

органи 120 x 120 мм

 ― По-тежък уплътняващ валяк AS за по-ефективно  

уплътняване и по-сигурен транспорт по пътищата
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Tiger

HORSCH Tiger LT 5 LT 6 LT 8 LT 10 LT
Работна ширина (м) 4,80 6,00 7,50 10,20

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00 5,00

Транспортна височина (м) 3,30 3,70 4,00 / 4,15 (С подравняващи 
дискове на 2 реда Ø 46 см)

4,90

Дължина с гумен валяк 7.50 – 16 (м) 7,05 7,05 7,05 6,70

Тегло (кг)*** 5 495 6 280 7 700 10 835

Брой работни органи 15 19 25 34

Разстояния между работните 
органи в един ред (см)

96 95 90 90

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

32 31,5 30 30

Височина на рамата (мм) 850 850 850 850

Необходима мощност (KW/к.с.) 150 – 270 / 200 – 370 175 – 295 / 240 – 400 220 – 370 / 300 – 500 295 – 440 / 400 – 600

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

Височина (монтирана в / уTiger; 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

HORSCH Tiger AS 3 AS 4 AS Твърда рама 4 AS 5 AS 6 AS 8 AS
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) 1,90 1,90 2,90 3,30 3,80 4,00 / 4,15*

Дължина с гумен валяк 7.50 – 16 (м) 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95

Тегло (кг)** 3 540 4 365 5 380 6 120 7 120 8 770

Брой работни органи 13 17 17 21 25 33

Разстояния между работните 
органи в един ред (см)

92 94 94 91 96 91

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

23 23,50 23,50 23 24 23

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

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 220 / 150 – 300 145 – 270 / 200 – 370 145 – 270 / 200 – 370 185 – 330 / 250 – 450 220 – 400 / 300 – 550 275 – 440 / 375 – 600

HORSCH Tiger MT 3 MT 4 MT Твърда рама 4 MT 5 MT 6 MT 8 MT
Работна ширина (м) 3,00 4,00 3,00 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 (С 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

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 40,50 40 39 42 41

Брой работни органи 7 9 9 11 13 17

Разстояния между работните 
органи в един ред (см)

86 94 94 91 96 90

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

43 47 47 45,5 48 45

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

Технически данни

* С подравняващи дискове на 2 реда Ø 46 см 
** Тегло на машините с прикачване на долни рамене, минимално оборудване и гумен валяк 7.50 – 16 AS без спирачка

*** Тегло на машините с окачване на долни рамене (без Tiger 10 LT) с минимално оборудване и гумен валяк 7.50 – 16 AS без спирачка

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

Tiger AS



 ― Pronto

 ― Express

 ― Avatar

 ― Serto

 ― Focus

 ― Sprinter

 ― Maestro

СЕЕЩА ТЕХНИКА
УНИВЕРСАЛНА ТЕХНИКА ЗА ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ
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2

3

4

1
Рапица Ечемик Пшеница Репица

1 > 4,1 > 4,1 > 4,1 > 3

2 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 2,5 – 3

3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2 – 2,5

4 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2

Сееща секция

 ― Конструкцията на сеещата секция и основните и 
характеристики, като натиск от 120 кг, са идентични  
с утвърдената TurboDisc сееща секция.

 ― Възможни работни скорости до 10 км/ч според условията.

 ― Доказалите се двойни дискове отварят браздата. 
Интегрираният ралник оформа браздата и гарантира 
прецизно полагане на семето.

 ― Улавящо колело, което се регулира във височина, прави 
възможно точното поставяне на семето в почвата.

 ― След улавящото колело познатата притъпкваща ролка 
затваря браздата и води сеещата секция в дълбочина.

Семена

 ― За да се гарантира безаварийна работа и точно механично 
деление са необходими калибрирани семена. 

 ― С помоща на специална HORSCH кутия с прегради с отвори,  
може да се направи проверка на семената и да се установи,  
дали са подходящи за системата.

 ― Принципно семената трябва да се намират във втората или 
третата преграда на кутията.

 ― Ако има семена в първата или последната преграда, то тези 
семена не са подходящи за точна сеитба (в този случай може  
да се използва Bypass системата).

Улавящо колело HORSCH кутия с прегради с добре калибрирани пшеничени семенаРалник HORSCH кутия с прегради с добре калибрирани рапични семена

Размери на отворите на преградите в мм според културите  
(зелено = добре, червено = не е добре)

В коя преграда?

SINGULARSYSTEM НА HORSCH
с Funck дозатор
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Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена, неподходящи за резделянес джоб за ръж с джоб за ечемикс джоб за пшеницас джоб за рапица

SINGULARSYSTEM НА HORSCH
с Funck дозатор

Разделяне на семената

 ― Конструкцията на централния дозатор и пневматичната  
система са идентични с тази на конвенционалната сеялка. 

 ― Разделянето на семената се извършва посредством Funck 
дозатор, позициониран върху сеещата секция, с до  
100 семена/сек.

 ― Делението става механично с помоща на джобове, намиращи се 
на дозиращия диск, които се сменят според засяваната културата.

 ― Желаната сеитбена норма в семена/кв.м и теглото на 1 000 бр.  
се задават в терминала.

 ― Калибрирането се извършва съгласно добре познатата система.

 ― Всеки дозиращ диск се задвижва от отделен електромотор  
(1 000 – 2 000 об./мин), следи се от софтуера и автоматично  
се регулира според работната скорост.

Дозиращи дискове

 ― Според желаната норма може да се монтират без инструмент  
1, 2 или 4 джоба в дозиращия диск.

 ― Предлагат се различни джобове за пшеница, ръж, ечемик,  
рапица и грах.

 ― Семената се отвеждат през тръбата към браздата.

 ― Използване на системата е смислено до една сеитбена норма  
от 250 семена/кв.м. Над тази норма ефектът от разделянето е 
минимален.

 ― При висока сеитбена норма, неподходящи семена или при сеитба 
на междинни култури се сее конвенционално с помоща на Bypass 
система, която е част от оборудването.

Предлага се за следните машини:

 ― Pronto 6 AS, Pronto 3 / 4 / 6 DC,  

Pronto 7 / 8 / 9 DC, Pronto 6 KR

 ― Express 3 / 3,5 / 4 KR Твърда рама

 ― Focus 4 / 6 TD, Focus 6 / 6.35 TD с навесна система
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Pronto 6 AS

1

Pronto DC / AS

Какви изисквания имате към сеитбената техника?

Точно полагане на семената, висока скорост на сеитба и 
толерантност по отношение на състоянието на леглото за  
семето – защото универсалността в обработката на почвата  
пести разходи? Няма проблем с Pronto DC / AS. Защото HORSCH 
Pronto е универсалната сеитбена техника за всички условия – 
след оран, култиватор или направо в стърнището. 

Принципът на Pronto (подравняване – уплътняване – засяване – 
притъпкване) позволява прецизното полагане на семената при 
всякакви условия и също при високи скорости. С Pronto AS Вие 
повишавате Вашата производителност поради възможната 
комбинация с агрегата за точна сеитба Maestro.

Универсална сеитбена техника за сеитба при всякакви условия

2

TurboDisc изсяващи дискове
Точно полагане на семената  
при високи скорости

3

Валяк с уплътняващи гуми  
с оптимизиран профил AS 
Ефективно уплътняване пред  
всеки изсяващ диск

4

DiscSystem
Ефикасна подготовка на посевното  
легло при всякакви условия

Pronto DC / AS – бърз поглед на предимствата:

 ― DiscSystem разрохква, подравнява и произвежда фина почва

 ― Уплътняващите колела на валяка се грижат за дълбоко  
уплътняване и за еднаквите условия за сеене пред всеки  
изсяващ диск

 ― Изсяващият агрегат TurboDisc за сеитба могат благодарение  
на високата си способност за приспособяване (до 15 см) да  
следват точно повърхността на почвата и да полагат всички  
зърна за посев прецизно на настроената дълбочина

 ― Четири гумени амортисьора на държател на диск предават  
Натиск на диска до 120 кг и осигуряват спокойното водене  
на дисковете при висока скорост

 ― Едно притъпкващо колело след комплекта изсяващи дискове  
Води точно дисковете в дълбочина и се грижи за оптималното 
Поддържане на тази дълбочина

1 2 3 4
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Pronto DC

Pronto DC / AS

Системата от дискове DiscSystem  
подготвя ефективно семенното легло

HORSCH компютър Способността за приспособяване (15 см) над средното ниво на TurboDisc с 
интегрирано притъпкващо колело позволява прецизно и равномерно водене 
в дълбочина. Голям натиск на всеки ботуш от до 120 кг за спокойна работа 
при скорост от 10 до 20 км/ч.

Лесна проба на сеитбена норма 
за бързото и точно калибриране 
на монитора HORSCH

PPF дисковете за торовнасяне са  
с висок натиск и не се нуждаят  
от поддръжка

Надеждно превключване за лентова 
сеитба с автоматична настройка на 
количеството на семената

Из между многото опции като маркири за релсова сеитба и  
хидр. регулиране натиска върху изсяващата секция е и хидр.  
пружинна брана Crossbar

HORSCH Pronto 3 DC 4 DC 4 DC Твърда рама 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC 6 AS
Работна ширина (м) 3,00 4,00 4,00 6,00 7,50 8,00 9,00 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,95

Транспортна височина (м) 2,95 2,95 2,95 3,60 3,60 3,70 3,97 4,00

Дължина (м) 6,40 6,90 6,80 8,20 8,30 8,25 8,50 9,50 (до края  
на секцията) /  
10,50 (вкл. маркир)

Тегло от (кг) --- --- --- --- 8 570 8 805 9 625 7 880 / 9 000  
(вкл. система PPF)

Тегло без / с PPF-система (кг) 3 355 / 4 025 4 745 / 5 600 4 330 / 5 175 6 470 / 7 565 --- --- --- ---

Вместимост на бункера (л) 2 800 2 800 2 800 3 500 4 000 4 000 4 000 3 500

Капацитет на двойния бункер (л) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) --- 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90 0,66 x 2,45 --- --- --- всеки 0,66 x 2,45

Височина на отвора за зареждане (м) 2,49 2,49 2,49 2,88 3,10 3,10 3,10 2,70

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,90 2,90 2,90 2,95 --- --- --- 2,95

Брой на PPF-изсяващите ботуши 10 14 14 20 --- --- --- 20

Натиск на изсяващите органи на 
PPF-ботушите (кг)

до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 --- --- --- до макс. 200

Брой на изсяващите дискове 20 28 28 40 52 52 60 40

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи /  
Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 15 14,3 14,3 15 14,4 15,4 15 15

Гуми бункерно ремарке SW --- --- --- --- --- --- --- 800 / 45 – 26.5 / 12 TR

Размер на гумения валяк 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 78 78 78 78 78 78 78 78

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 80 – 110 /  
110 – 150

95 – 130 /  
130 – 180

95 – 130 /  
130 – 180

120 – 185 /  
160 – 250

145 – 205 /  
200 – 280

155 – 215 /  
210 – 290

175 – 240 /  
240 – 330

130 – 185 /  
180 – 250

Двустранно действащи клапани 3 (всеки +1 за пълнячен шнек, настройка на натиска, Crossbar)

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

1 1 1 1 1 1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25 Единичен 
бункер / 35 – 45 
Двоен бункер

20 – 25 Единичен 
бункер / 35 – 45 
Двоен бункер

20 – 25 Единичен 
бункер / 35 – 45  
Двоен бункер

20 – 25 Единичен 
бункер / 35 – 45 
Двоен бункер

35 – 45 35 – 45 35 – 45 20 – 25 Единичен 
бункер / 35 – 45 
Двоен бункер 

Окачване на долни рамена Кат. ll / lll – lll – lll / lV Кат. ll / lll – lll – lll / lV Кат. ll / lll – lll – lll / lV Кат. ll / lll – lll – lll / lV Кат. III – III / IV Кат. III – III / IV Кат. III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор --- --- --- Болт Ø 40 – 50 мм Болт Ø 40 – 50 мм Болт Ø 40 – 50 мм Болт Ø 40 – 50 мм Болт Ø 40 – 50 мм

Окачване на твърд теглич  
със nсферична глава

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

Технически данни
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Pronto SW

Pronto SW в комбинация с бункерно ремарке е решението на HORSCH 
за ефективност и бързина при големите стопанства. Самостоятелното 
бункерно ремарке има 12 000 литра вместимост (50 : 50 за семена и 
тор). Изсяващият апарат при Pronto SW е всъщност добре познатата 
система на Pronto. След системата от дискове DiscSystem за 
повърхностна обработка на почвата следват PPF работни органи,  
които поставят тора точно между два реда семена.

След тях идват гумен претъпкващ валяк (Ø 78 cм) и TurboDisc 
изсяващите секции, които копират терена и имат натиск от до 120 кг. 
Докато Pronto 8 / 9 и 12 SW 3 метра над са с бункерни ремаркета с 
вместимост от 12 000 литра то Pronto 12 SW е с работна ширина от 
12 метра и е конструирана за източноевропейските стопанства, като 
бункерът и е с 17 000 литра вместимост на семена и тор.

Универсална техника за голямото стопанство

Предимствата на Pronto SW накратко:

 ― Максимална производителност за големи стопанства

 ― Универсална сееща техника с големи работни ширини

 ― Прецизно полагане на семето и при високи работни скорости

 ― Лесен за зареждане отвор

 ― Добра достъпност до всички звена на машината

 ― Теглото но бункерното ремарке не влияе върху дълбочината  

на сеитба, натиска върху изсяващите секции и уплътняването  

на почвата. Тези остават оптимални при пълен и празен бункер

Максимална производителност:
Pronto 12 SW с 12 метра работна  
ширина и 17 000 литра вместимост  
на бункера

1

Добре познатата изсяваща  
система на Pronto:
Почвообработка – PPF торене –  
валиране – сеитба и притъпкване  
с едно минаване

2

1 2



64 65

Pronto SW

Стъп ала над DiscSystem за да е достъпна всяка точка от машината Опционално се предлага преден валяк

HORSCH SW – бункерно ремарке  
с вместимост от 12 000 литра семена и тор (деление 50 : 50)

Торовнасящите ботуши от HORSCH PPF системата полагат  
тора на точната дълбочина за оптимално развитие на семето

* Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW 12 SW 12 SW (3 метра)
Работна ширина (м) 8,00 9,00 12,00 12,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 5,30 / 5,50 с SW 17 000 SD 3,00

Транспортна височина (м) 3,95 4,00 4,90 / 3,60 с SW 17 000 SD 4,00

Дължина без / с бункерно рамарке (м) 8,50 / 15,50 с SW 12 000 SD 8,50 / 15,55 с SW 12 000 SD 7,70 / 16,00 с SW 17 000 SD 6,90 / 14,00 с SW 12 000 SD

Тегло без / с бункерно ремарке от (кг)* 9 060 / 12 520 с SW 12 000 SD 9 740 / 13 200 с SW 12 000 SD 14 050 / 19 110 с SW 17 000 SD 14 100 / 17 600 с SW 12 000 SD

Вместимост на бункерно ремарке (л) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Отвор за зареждане (м) всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане  
двоен бункер (м)

3,35 3,35 3,55 3,35

Брой на PPF-изсяващите ботуши 26 30 40 ---

Натиск на изсяващите органи на 
PPF-ботушите (кг)

до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 ---

Брой на изсяващите дискове 52 60 80 80

Натиск в / у сееща секция (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи  
колела Ø (см)

34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 15,4 15 15 15

Размер на гумения валяк 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 78 78 78 78

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550

Двустранно действащи клапани 2 2 2 4

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

1 1 1 1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

50 – 60 50 – 60 70 – 90 60 – 80

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 50 – 55 / 60 – 70 мм Болт Ø 50 – 55 / 60 – 70 мм Болт Ø 50 – 55 / 60 – 70 мм Болт Ø 50 – 55 / 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич със 
nсферична глава

K 80 K 80 K 80 K 80

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ
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Pronto KR

2 31

 ― Универсално приложение след оран и при мулчова сеитба  
на много тежки почви

 ― Изсяваща шина и бункер са една конструктивна единица. Това 
прави машината много компактна а теглото и се пренася върху 
задната ос на трактора, което иначе отива към оста на бункерното 
ремарке. Така за пръв път шест метра широка сеялка с роторна 
брана изисква по-малка теглителна мощност а тракторът  
боксува по-рядко.

 ― Интензивна почвообработка чрез роторна брана задвижвана от  
силоотводен вал

 ― Ефективно, пригодено според терена почвоуплътняване преди 
сеещите ботуши става чрез: зъбен валяк, трапецовиден пръстенов 
валяк или валяк Cracker 

 ― Прецизно полагане на семената чрез двойно дисковите изсяващи  
работни органи TurboDisc

Техника Pronto с роторен култиватор / роторна брана

2

Роторна брана
Навлиза плавно в почвата и държи  
постоянна зададената работна дълбочина.

1

Голяма производителност при сеитба
Бункерът на Pronto KR е с 2 800 л вместимост.

3

3 метровите сегменти на роторната брана са монтирани 
плаващо за оптимално копиране на терена
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Pronto KR

Ходова част
За сигурност при транспорт по шосето

Прецизното и равномерно водене в дълбочина на всяка TurboDisc изсяващата секция  
с интегрирано притъкващо колело се постига благодарение на възможността да копира  
терена до 15 см. Голям натиск на всеки ботуш от до 120 кг за спокойна работа и при  
тежки почви и груби структури.

3 метровите сегменти на роторната брана са монтирани  
плаващо за оптимално копиране на терена

Едностранно изключване електрически Опция 
Премествайки един шибър електрически мотор блокира едната от двете разпределителни  
кули. Чрез HORSCH компютър автоматично сеитбената норма се редуцира до 50 %.  
Механичното едностранно изключване е стандартно оборудване на машината.

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Pronto KR 6 KR
Работна ширина (м) 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00

Транспортна височина (м) 3,50

Дължина (м) 7,27

Тегло (кг)* 7 260

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5

Вместимост на бункера (л) 2 800

Брой на изсяващите дискове 40 / 48

Натиск в / у сееща секция (кг) 5 – 120

Сеещи секцияи /  
Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

Междуредие (см) 15,0 / 12,5

Валяк (см) Валяк FarmFlex Ø 55 см /  
Валяк Cracker Ø 54 см /  
Зъбен валяк Ø 53 см /
Валяк с трапецовидни пръстени Ø 50 см

Работна скорост (км/ч) 6 – 13

Необходима мощност (KW/к.с.) 160 – 240 / 220 – 330

Двустранно действащи клапани 2

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

20 – 25

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV

* Тегло на машината с минимално оборудване с Cracker валяк
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Pronto 6 / 8 / 9 NT

Pronto 6 / 8 / 9 NT е сеялка за мулчова и директна сеитба, конструирана с 
изпитаната TurboDisc секция в компактен вариант без бункерно ремарке. 
Работните скорости до 20 км/ч позволяват висока производителност дори 
при по-малки работни ширини. Вълнообразните режещи дискове 
разрязват органичния материал и обработват почвата само в редовете за 
сеитба. Ето защо не е нужна голяма теглителна сила. Големият бункер за 
семена (4 000 л) гарантира кратък престой за зареждане и необходим 
натиск върху режещите дискове без нужда от допълнителни тежести. 
Натискът се предава от добре замислената машинна хидравлика.

Предлагат се допълнителни тежести до 1 400 кг, които се монтират на 
рамата. Благодарение на подвижните части на рамата, сеещият механизъм 
отлично копира терена. Двойният бункер (5 000 л) за семена и тор (G & F) 
позволява тяхното едновременно полагане. Предлага се допълнително и 
микрогранулатно устройство, с което може да се дозират до три 
компонента едновременно (семена, тор, микрогранулат).

Дискова сееща техника за мулчова и директна сеитба

3

Хидравлично сгъваем в 
транспортно положение

1

Големи гуми на ходова част

4

Двоен бункер

2

Шнек за зареждане двоен 
бункер мощоност 500 кг/мин

1 2 3

4
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Pronto 6 / 8 / 9 NT

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Работна ширина (м) 6,00 8,00 8,80

Транспортна ширина (м) 3,50 (Опция 2,95) 3,50 (Опция 2,95) 3,50 (Опция 2,95)

Транспортна височина без / с маркир (м) 3,25 3,53 / 3,60 3,96 / 4,40

Дължина къс / дълъг теглич (м) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Тегло (кг)* 7 320 8 220 9 400

Вместимост на единичният бункера (л) 4 000 4 000 4 000

Вместимост на двойният бункер (л) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане единичен бункер (м) 2,88 2,88 2,88

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,95 2,95 2,95

Брой на изсяващите дискове 30 40 44

Натиск в / у сееща секция (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 20 20 20

Система – режещи дискове Ø (см / цола) 46 / 18 46 / 18 46 / 18

Размер на гумите ходова част 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Размер гуми на nопорни колела 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Двустранно действащи клапани 2 2 2

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

1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Окачване на долни рамена Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм

Окачване на твърд теглич със сферична глава K 80 K 80 K 80

Клапи за релсова сеитба Допълнителни тежести

Хидравличен вентилатор с ПТО задвижване Полустранично изключване електр.

ОБОРУДВАНЕ

* тегло на машините при минимално оборудване без допълнителни тежести отпред и отзад (1 400 кг)

Технически данни
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Pronto 10 / 12 NT

Pronto NT е компактна универсална сеялка със системата Pronto 
(почвообработка, сеитба и притъпкване) за мулчова и директна 
сеитба. Най-вече при директната сеитба, комбинацията от 
вълнообразни / режещи дискове и изпитаната TurboDisc изсяваща 
секция дават основните предимства. Почвата се обработва само  
там където ще се положи семето. Изсяващите секции TurboDisc на 
HORSCH копират ефективно терена, гарантират голям натиск и 
прецизно полагат семената в почвата.

За полагане на тора се предлагат два варианта на PPF-системата.  
При първия – торът се внася заедно със семената през TurboDisc 
изсяващата секция а при втория – чрез опционални дискови ботуши, 
които отделно се настройват на дълбочина и полагат тора между 
всяка сееща секция. Благодарение на директната връзка между 
бункерното ремарке и изсяващата шина имаме без допълнителни 
тежести висок натиск върху режещите и торовнасящи дискове.

Дискова сееща техника предимно за директна сеитба с голяма работна ширина

1

Висока производителност  
благодарение на големия бункер  
и отвор за зареждане

2

Безпроблемна работа и в най-тежки 
условия на директна сеитба

3

Вълнообразните дискове  
обработват почвата ефективно  
и не изискват голяма тяга

Предимствата на Pronto 10 / 12 NT накратко:

 ― Висока производителност за големи стопанства

 ― Оптимизирана директна сеитба

 ― Малки теглителни усилия – почвата се обработва само  

там, където ще се сее

 ― По-малки теглителни усилия благодарение на вълнообразни / 

режещи дискове, обработващи предварително почвата

 ― Изсяващи TurboDisc секции за прецизно полагане на семената

 ― 12 000 литрово бункерно ремарке (деление 50 : 50 семена : тор)

 ― Маневрена машина чрез компактна конструкция

 ― Малко собствено тегло – не изисква голяма теглителна мощност

1 2 3
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Изпитани TurboDisc изсяващи секции с голям натиск  
и точно копиране на терена за прецизна сеитба

Вълнообразни / режещи дискове без поддръжка  
обработват почвата само там, където ще се сее

Регулиране на работната дълбочина на обработващите  
инструменти чрез здрави алуминиеви скоби AluClips

Компактна и максимално производителна с 12 000 литров бункер

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Работна ширина (м) 10,40 12,00

Транспортна ширина (м) 4,30 4,30

Транспортна височина (м) 4,05 / 4,34 с маркир 4,95 / 5,20 с маркир

Дължина без / с система PPF (м) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Тегло без / с SW 12 000 SD (кг) 9 680 / 13 150 10 370 / 13 840

Капацитет на двойния бункер (л) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане двоен бункер (м) 3,40 3,40

Брой на PPF-изсяващите ботуши 26 30

Натиск на изсяващите органи на PPF-ботушите (кг) до макс. 250 до макс. 250

Брой на изсяващите дискове 52 60

Натиск в / у сееща секция (кг) 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 20 / 40 Система PPF 20 / 40 Система PPF

Система – режещи дискове Ø (см / цола) 46 / 18 46 / 18

Размер на гуми на бункерно ремарке SW 650 / 65 R 38 (Опция 900 / 60 R 32 или двойни гуми 20.8 R 42)

Размер на гумите на задната ходовата част 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Двустранно действащи клапани 2 2

Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 90 90

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80

Pronto 10 / 12 NT
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Express KR

Express KR е първата пневматична навесна сеялка на HORSCH с 
възможност за активна почвообработка чрез интегрираната роторна 
брана Kredo. Тя позволява интензивна подготовка на посевното 
легло и при най-тежки условия. Роторната брана Kredo има 10 
ротиращи работни органа,разположени на 3 м работна ширина. 
Конструкцията остава изключително стабилна дори и при каменисти 
почви. Предлага се с два вида бързо сменяеми работни органи 
според това каква структура на почвата се цели. Механизмът за 
прецизна настройка на работната дълбочина на роторната брана  
е лесно достъпен и с добра видимост. Подравняващата дъска се 
рагулира също така лесно. 

Express KR се предлага с три вида валяци. Зъбният валяк с 64 см 
диаметър е подходящ за всякакви условия. Той е с голямата носеща 
повърхност, което и при леки почви не изисква голяма теглителна 
сила и пести гориво. Валякът с трапецовидни пръстени с диаметър 
50 см е за тежки почви с линиярно валиране а с 60 см диаметър за 

сменящи се почви, от леки до тежки. Той оформя перфектна бразда дори  
и при тежки и кохезионни условия. За средно тежки почви е подходящ 
валякът FarmFlex. Здравият гумен валяк с 54 см диаметър оставя ивичест 
отпечатък и намалява възможността от образуване на коричка на почвата 
(предлага се само за Express 3 KR). За по голяма гъвкавост Express KR се 
предлага с единичен и двоен бункер. При двойният бункер едновременно  
се дозират и могат да се полагат тор и семена в сеитбената бразда. 
Регулирането на работната дълбочина става посредством познатите  
цветни алуминиеви клипси. 

Express KR е с рама, при която работната дълбочина на сеещите секции  
не се влияе от настройките на роторната брана. TurboDisc сеещи секции 
могат хидравлично да бъдат вдигнати напълно, което позволява работа 
само с роторната брана. Освен това сеещата шина лесно може да се 
демонтира от рамата и така роторната брана Kredo да се използва като 
самостоятелен агрегат.

Навесна сеялка с роторна брана Kredo

1 2 3 4

Роторна брана соло с  
вдигнати сеещи секции

1

Универсален зъбен  
валяк с голям диаметър

3

TurboDisc сеещи секции от  
второ поколение при всички  
Express KR и TD

4

Роторна брана Kredo  
надребнява големи буци

2



80 81

Express KR

Проста и лесна настройка на работната дълбочината на роторната брана 

Бункер с 1 500 л вместимост Работни органи със  
система за бърза смяна

Версия на двоен бункер със система G & F (45 : 55)

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Express 3 KR 3.5 KR 4 KR Твърда рама 4 KR
Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 2,98

Височина на отвора за зареждане (м) 2,08 2,00 2,00 Partner FT

Дължина / Дължина с маркири  
за релсова сеитба (м)

2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 3,00 / 3,40

Тегло около (кг)* 3 200 3 500 3 850 4 200

Вместимост на единичен бункер (л) 1 500 1 500 1 500 Partner FT

Размери на отвор за зареждане (м) 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 Partner FT

Вместимост на двоен бункер G & F (л) 2 000 (45 : 55) 2 000 (45 : 55) 2 000 (45 : 55) Partner FT

Размери на отвор за зареждане (м) 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 0,93 x 2,40 Partner FT

Брой на изсяващите дискове 20 24 28 28

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 15 14,50 14,25 (14,50) 14,5

Валяк с трапецовидни пръстени Ø (см) 50 50 50 50 / 60

Зъбен валяк Ø (см) 64 64 64 64

Валяк FarmFlex Ø (см) 54 --- --- ---

Брой на раб. органи 10 12 14 14

Работна скорост (км/ч) 6 – 13 6 – 13 6 – 13 6 – 13

Необходима мощност (KW/к.с.) 110 – 185 / 150 – 250 129 – 185 / 175 – 250 147 – 185 / 200 – 250 147 – 185 / 200 – 250

Двустранно действащи клапани 2 (+1 маркир и) 2 (+1 маркир и) 2 (+1 маркир и) 1 (разгъване), 1 (маркири),  
(натиск сеещи секц. 
едностр.действ.)

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

1 1 1 Partner FT

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 20 – 25 20 – 25 20 – 25 Partner FT

Прикачване навесно 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III

* Тегло на машините при минимално оборудване

WorkLight Pro на  
Express 3 / 3,5 / 4 KR твърда рама
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Express TD
Техниката Pronto в навесен вариант

1 2 3

С какво се отличава Express TD?

Express TD обединява предимствата на маневрената навесната 
сеялка с производителността на Pronto DC. Компактната и с 
малка теглителна сила High-Speed сеялка се грижи с това за 
осезаемо покачване на производителността.

Подготовка

Изпитаната DiscSystem на Express TD се грижи за 
производството на фина почва при скорости от 10 – 20 км/ч. 
Интензивната почвообработка не се нуждае от кардан. 
Дисковете с 460 мм диаметър благодарение на голямата 
проходимост не са чувствителни дори и при наличието на 
много органичен метериал. Опционално DiscSystem може 
комфортно да се ругулира от хидравликата на трактора. 

Предсеитбена подготовка 

Едновременното поникване е предпоставка за равномерен 
посев. За постигане на тази цел е необходимо създаването  
на оптимално легло за семето и добро притъпкване. Валякът 
FarmFlex с 54 см диаметър е специално оптимиран спрямо 
сеещия ботуш.

Прецизна сеитба с Express TD и  
HORSCH TurboDisc сеещи секции,  
които се използват и при Pronto

1

Валяк FarmFlex
Оптимално уплътняване пред  
всяка сееща секция

3

DiscSystem
Ефективна подготовка на семенното  
легло при всякакви условия

2
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Express TD

FarmFlex Packer и DiscSystem Лесно достъпна дозираща ролка

Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Express 3 TD 3.5 TD
Работна ширина (м) 3,00 3,50

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50

Височина на отвора за зареждане (м) 2,21 2,21

Дължина / Дължина с маркири  
за релсова сеитба (м)

3,67 / 4,00 3,67 / 4,00

Тегло около (кг)* 2 600 2 965

Вместимост на единичен бункер (л) 1 500 1 500

Размери на отвор за зареждане (м) 0,88 x 2,42 0,88 x 2,42

Брой на изсяващите дискове 20 24

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32

Междуредие (см) 15 14,5

Валяк FarmFlex Ø (см) 54 54

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 90 – 140 / 125 – 190 105 – 160 / 145 – 220

Двустранно действащи клапани 1 (+1 хидр.задвижване на вентилатора, +1 хидр. регулиране на DiscSystem, 
+1 маркир и +1 хидр. регулиране натиска на сеещ.секция)

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

1 (с хидр. регулиране на DiscSystem) 1 (с хидр. регулиране на DiscSystem)

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 20 – 25 20 – 25

Прикачване навесно 3-точ. Кат. III 3-точ. Кат. III

* Тегло на машините при минимално оборудване

Прецизното и равномерно водене в дълбочина на всяка TurboDisc  
изсяващата секция с интегрирано притъкващо колело се постига  
благодарение на възможността да копира терена до 15 см. Големият  
натиск от до 120 кг върху всяка секция осигурява равномерен ход при 
скорости над 12 км/час.
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Avatar SD
Здрава,многофунционална, прецизна

Единичният диск на машините от серията Avatar се характеризира с 
голям натиск от до 350 кг, което позволява работа и при най-тежки 
условия. Областта на приложение започва от директна сеитба в 
стърнища, през сеитба на основни култири в засяти междинни до сеитба 
във вече обработени площи. Голямото, водещо в дълбочина колело се 
грижи за спазване на точната дълбочината на сеитба при вякакви 
условия, притъпкващото и затварящото колело се грижат за сигурно 
покриване и създаване на легло на семето за оптимално покълване. 

Avatar SD се характеризира с компактна кострукция с 3 м транспортна 
ширина и работен диапазон от 3 – 12 м. Avatar 3 – 8 SD е с двусекционна 
конструкция и позволява междуредие от 16,7 см. При Avatar 12 SD 
сеещите секции са на един ред с 25 см междуредие.

1

Avatar 12 SD

2

Avatar 4 SD

3

Avatar 6 SD

4

Притъпкващо колело в  
браздата за оптимално  
полагане на семето

Предимствата на Avatar накратко:

 ― Универсални области на приложение 

– Директна сеитба 

– След почвообработка 

– В засяти междинни култури

 ― Многофункционална бункерна система 

– Единичен бункер 

– Двоен бункер 

– Двоен бункер + микрогранулат (Avatar 6 / 8 SD) 

– Троен бункер (Avatar 3 / 4 / 4 твърда рама SD)

 ― Изисква малка теглителна сила поради ниско почвено съпротивление

 ― Незначително разместване на почвата повреме  

на сеитба – не се стимулира поникването на плевели

 ― Компоненти с дълъг експлоатационен живот

 ― Безпроблемна смяна на посевния материал

 ― Минимално обслужване

1 2 3 4
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Технически данни

Avatar SD

Avatar 6 SD

* Тегло на машината при минимално оборудване

HORSCH Avatar 12 SD 18 SD
Работна ширина (м / Фут) 12,00 / 40 18,00 / 60

Транспортна ширина (м) 2,98 3,00

Транспортна височина (м) 3,80 4,00

Дължина (м) 8,31 9,51

Тегло (кг) 11 240* 48 Сеещи секцияи: 13 700 /  
72 Сеещи секцияи: 15 000*

Вместимост на двоен бункер (л) 5 800 (50 : 50, всеки 2 900 л) 8 500 (50 : 50, всеки 4 250 л)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,66 x 0,94 всеки 0,66 x 1,70

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,80 3,10

Обем на бункера за микрогранулат (л) 300 ---

Брой на изсяващите дискове 48 – Междуредие 25 см 
40 – Междуредие 12“ 
32 – Междуредие 15“

72 – Междуредие 25 см 
60 – Междуредие 12“ 
48 – Междуредие 15“

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48 48

Затварящи колела Ø (см) 33 33

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40

Междуредие (см / цола) 25 / 15“ / 12“ 25 / 12“ / 15“

Големина на гумите сеялка/бункер 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38

Размер гуми на nопорни колела 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 220 / 300 220 / 300

Двустранно действащи клапани 3 3

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

1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 35 – 45 35 – 45

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80

Avatar 12 SD

* Тегло на машината при минимално оборудване вкл. допълнителни тежести отпред и отзад (1 000 kg)
** Тегло на машината при минимално оборудване вкл. допълнителни тежести отпред и отзад (1 400 kg)

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD Твърда рама 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Работна ширина (м) 3,10 4,00 4,00 6,00 8,00

Транспортна ширина (м) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98

Транспортна височина (м) 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98

Дължина (м) 6,96 6,96 6,96 6,64 7,12 / 7,82

Тегло (кг) 3 620* 4 500* 4 800* 7 900** 8 500**

Вместимост на единичен бункер (л) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Височина на зареждане единичен бункер (м) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92

Вместимост на двоен бункер (л) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90

Височина на зареждане двоен бункер (м) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26

Отвор за зареждане Троен бункер (м) 0,66 x 0,43 0,66 x 0,25 0,66 x 1,45 --- ---

Вместимост Троен бункер (л) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---

Височина на зареждане Троен бункер (м) 2,95 2,95 2,95 --- ---

Обем на бункера за микрогранулат (л) 200 200 200 200 280

Брой на изсяващите дискове 18 24 24 36 48

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350 350 350 350 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48 48 48 48 48

Затварящи колела Ø (см) 33 33 33 33 33

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40 40 40 40

Междуредие (см / цола) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Големина на гумите сеялка/бункер 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270

Двустранно действащи клапани 1 (+ 1 вкл. хидр.задвижване на вентилатора) 3 3

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

1 1 1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Окачване на долни рамена Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80 K 80 K 80
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Avatar 6 SD Avatar 12 SD

Фино регулиране 
дълбочината на сеитба

Плъзгач за полагане на семетоЗатварящо колело от стомана
По избор стоманено- или гумено
затварящо колело

Назъбен стоманен диск – отлично 
навлизане в почвата и приналичието на 
големи количества растителни остатъци

Големи гуми на бункерното ремарке  
на Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42

Компактна при транспорт,  
голяма работна ширина в полето

Двоен бункер 5 000 литра, 
разпределение 40 : 60

2-гредова конструкция за максимална пропускливост

Втори ред
Семена 2: дребни семена, плитко положени  
например вкл. с препарат против охлюви

Разнообразие на бункерни системи 
3 компонета самостоятелно се дозират  
и се полагат в една бразда

Първи ред
Семена 1: например едри семена,  
дълбоко положени

Avatar SD ОБОРУДВАНЕ
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Avatar SW
Иновативна, производителна с доказали се компоненти

Концепция на машината:
 ― Максимална производителност на големите стопанства:

 – Работна ширина 12 м

 – Бункерно ремарке както при познатите модели Pronto 

 – Конструирана за най-високи изисквания и производителност

 ― Бункерно ремарке

 – 12 000 литра вместимост за макс.производителност

 – Разпределение 50 : 50 семена / семена или семена / тор 
(внасяне на тор и семена в една бразда вирсия G & F)

 ― Малки теглителни усилия поради намалено раздвижване на почвата

 ― Маневрена машина поради компактна конструкция

 ― С малки теглителни усилия поради ниско собствено тегло

1

1

Работна ширина от 12 метра

2

2

Avatar SW при транспорт на шосето
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Технически данни

Avatar SW

12 000 литра вместимост с 50 : 50 разпределение Надеждни датчици за контрол потока на семена и торКомпактна конструкция

Двусекционна конструкция за макс. проходимост

* Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Avatar 12 SW
Работна ширина (м) 12,00

Транспортна ширина (м) 4,36

Транспортна височина (м) 5,28

Дължина (м) 11,65

Тегло (кг)* 19 160

Вместимост на двоен бункер (л) 12 000 (50 : 50, всеки 6 000 л)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане двоен бункер (м) 3,34

Брой на изсяващите дискове 60

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48

Затварящи колела Ø (см) 33

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40

Междуредие (см) 20

Размер гуми бунк. ремарке 650 / 65 R 38

Големина на гумите сеялка 400 / 60 – 15.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 205 / 280

Двустранно действащи клапани 3

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

1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 60 – 80

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80

ОБОРУДВАНЕ
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Serto SC Serto SW
Соло машина за максимална производителност Соло машина с бункерно ремарке

Serto SC на HORSCH е сеялка с 10 и 12 метра работна 
ширина, конструирана за работа на големи площи. 
Характерни за машината белези са едноосовия гумен  
валяк и тежките двудискови сеещи секции. 

Подобно на системата Pronto и тук след всяка гума са 
позиционирани по две сеещи секции с междуредие от  
16,6 см. За да бъде гарантирана работната дълбочина  
на сеитба, Serto е оборудвана с валяк, който служи за 
подравняване и уплътняване  
на семенното легло.

Serto 12 SW с бункерно ремарке (17 000 л) е решение когато се 
търси изключително голяма производителност. Бункерът е разделен 
на три, което позволява едновременно внасяне и на тор в големи 
количества. И при Serto 12 SW сеещата секция е PowerDisc с натиск до 
150 кг. Чрез позиционираните зад гумите на трактора вълнообразни 
дискове се гарантира еднакви условия на всички PowerDisc сеещи 
секции. Това допринася за полагане на семената на еднаква 
дълбочина по протежение на цялата ширина на машината и в 
комбинация с хидр.пренасяне на тежестта на бункера гарантира 
равномерно поникване на посева.

Едноосов валяк за малка теглителна сила Хидравлично пренасяне на теглото на бункерното
ремарке върху всички PowerDisc сеещи секции

Бункерно ремарке SW 17 000 за до 3 компоненти
(6 500 л / 4 000 л / 6 500 л) за максимална производителност

HORSCH PowerDisc сееща секция Големи транспортни гуми Транспортно положение на машината
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Serto SC / SW
Технически данни

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Serto SW 12 SW
Работна ширина (м) 12,00

Транспортна ширина (м) 5,75

Транспортна височина Serto 12 SW (м) 5,02

Транспортна височина SW 17003 SD (м) 3,62

Дължина без / с SW 17003 SD (м) 5,79 / 13,51

Тегло без / с SW 17003 SD (м)* 10 470 / 15 670

Вместимост на бункера SW 17003 SD  
(3 компоненти)

17 000 л  
(6 500 л / 4 000 л / 6 500 л)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,60 x 0,90

Височина на отвора за зареждане (м) 3,62

Брой сеещи секции 72

Натиск в/у сееща секция (кг) 5 – 150

Междуредие (cм) 16,60

Размер гуми валяк 7.50 – 15 AS 

Гумен валяк Ø (см) 78

Брой гуми валяк 36

Работна скорост (км/ч) 10 – 20

Необходима мощност (кВ / к.с.) 300 – 400 / 410 – 550

Двойнодейств. хидр.у-ди 3

Обратно връщане без налягане  
(макс. 5 bar)

1

Неоходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор (л/мин)

70 – 90

Теглично прикачване на машината 
(Теглич с ухо)

Теглич ухо-Ø 60 – 70 мм

Прикачване на машината  
със сферична глава

K 80

Разделен бункер под налягане в съотношение 60 : 40  
(3 600 л отпред и 2 400 л отзад)

Ходова част се използва само при транспорт Механично полустранично  
изключване на Serto SC

Безстепенно хидравлично 
регулиране натиска на секциите

PowerDisc сеещи секции с  
паралелограмно окачване

Хидравлично пренасяне на тежестта

* Тегло на машините при минимално оборудване* Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Serto SC 10 SC 12 SC
Работна ширина (м) 10,00 12,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 4,00 4,00

Дължина (м) 8,45 8,45

Тегло (кг)* 11 000 12 100

Вместимост на бункера двоен бункер (л) 6 000 (60 : 40) 6 000 (60 : 40)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) 1,68 x 0,66 1,68 x 0,66

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,55 2,55

Брой сеещи секции 60 72

Натиск в/у сееща секция (кг) 5 – 150 5 – 150

Междуредие (cм) 16,70 16,70

Размер гуми валяк 7.50 – 15 AS 7.50 – 15 AS

Гумен валяк Ø (см) 78 78

Брой гуми валяк 30 36

Гуми бункерно ремарке 650 / 55 – 26.5 650 / 55 – 26.5

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (кВ / к.с.) 200 / 272 220 / 300

Двойнодейств. хидр.у-ди 1 (вдигане & сгъване)  
+1 (хидр.вентилатор & хидр. натиск)

Обратно връщане без налягане  
(макс. 5 bar)

1 1

Неоходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор (л/мин)

мин. 60 мин. 60

Теглично прикачване на машината 
(Теглич с ухо)

Кат. IV – Ø 58 мм  
или Кат. V – Ø 79 мм

Кат. IV – Ø 58 мм  
или Кат. V – Ø 79 мм

Прикачване на машината  
със сферична глава

K 80 K 80
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Focus TD

Теми като опазване от ерозия, сигурност на 
добивите и намаляване на разходите стават все 
по-актуални. Множество институти правят изпитания 
от години. Резултатите са недвусмислени: 
конвенционалната обработка с плуг клони към 
силна ерозия. Консервиращата почвообработка 
намалява същата а ивичната обработка с HORSCH 
Focus е на нивото на директната сеитба при висока 
сигурност в добива.

От 2001 година HORSCH интензивно се занимава с 
въпроса: как да се обработва почвата при редовите 
култури. С Focus се обработва и разрохква само там, 
където ще се засяват растенията.

Утрешната концепция за обработка на ивици

Едно по-зряло решение на принципа „StripTill” в 
земеделието се явява Focus TD, което е комбинация 
от Focus и изпитаната изсяваща техника Pronto.  
Той разрохква на ивици почвата, отстранwява 
растителните остатъци от семенното и коренно 
легло, като създава депо от тор преди гумения  
валяк да подготви почвата за сеитба (междуредие  
от 15 см и 30 см) с TurboDisc изсяващи секции.

Опционалната навесна система при Focus 6 TD  
позволява бърза и лесна смяна на сеещата шина  
за есенни култури с тази на Maestro RC за редови 
култури. Така вече може да се внася дълбоко тор 
при царевица и други култури с междуредие от  
45 – 75 см.

Длетата LD обработват почвата  
и полагат на точното място тора

1

Сеещ ралник TurboEdge за интензивно 
почистване на браздата от раститетлни 
остатъци 

3

TurboDisc изсяващите секции  
полагат семената в браздите,  
изчистени от растителни остатъци

2

1 2 3

Предимствата на Focus накратко:

 ― Универсален: след плуг както и за мулчова и  

директна сеитба

 ― Пести средства и не изисква голяма теглителна сила –  

почвата се обработва само там, където ще се сее

 ― Ефикасно и точно торене за оптимално развитие  

на растенията

 ― Технологията Pronto: почвообработка, торене, уплътняване,  

сеитба и притъпкване с едно минаване

 ― TurboDisc изсяващи секции за прецизно полагане на семената

 ― TerraGrip работни органи с LD Върхове (low disturbance или ULD+)  

длета за ивична обработка

 ― Възможност за полагане на тора на различна дълбочина
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Focus TD

* Тегло на машините със секции с Focus лапи и сееща шина за рапица

Технически данни

HORSCH Focus TD 4 TD 6 TD
Работна ширина (м) 4,00 6,00

Транспортна ширина (м) 2,98 2,98

Транспортна височина (м) 3,35 3,70

Дължина (м) 9,77 10,40

Тегло (кг)* 8 240 9 500

Капацитет на двойния бункер (л) 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60)

Размери на отвор за зареждане (м) Напред 0,66 x 1,22 / Зад 0,66 x 1,68

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,95 2,95

Размер гуми на странични опорни колела 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Размер на гумения валяк 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 100 100

Брой работни органи 14 20

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 57,2 60

Разстояние между всеки работен орган (см) 28,6 30

Височина на рамата (см) 75 75

Сила на задействане (кг) / височина на повдигане (см) 630 / 26 630 / 26

Брой на изсяващите дискове 14 / 28 20 / 40

Междуредие (см) 28,6 / 14,3 30 / 15

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела (cм) 34 34

Работна скорост (км/ч) 6 – 10 6 – 10

Необходима мощност (KW/к.с.) 150 – 220 / 200 – 300 220 – 295 / 300 – 400

Двустранно действащи клапани 2 2

Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 35 – 45 35 – 45

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80

Полагането на тор може да бъде 
плитко, дълбоко или смесено 
50 : 50

Focus TD за пшеница:  
Разстояния м / у следата на лапите 30 см, междуредие семена  
15 см, дълбочина на разрохкване 10 до 35 см, полагане на тор  
на различна дълбочина

Focus TD за рапица:  
Разстояния м / у следата на лапите 30 см, дълбочина на разрохкване  
20 до 35 см, височина на лехата в зависимост от почвата 10 до 20 см,  
полагане на тор на различна дълбочина

Focus 6.50 TD с навесна система и  
сееща шина на Maestro RC

TerraGrip лапи  
вървят точно пред гумите

TurboDisc сееща секция следва  
средата на всяка TerraGrip лапа  
и една гума

ULD + върхове разрохкват дълбоко 
почвата без да изваждат, дори и 
при тежки почви, големи буци на 
повърхността

ОБОРУДВАНЕ
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Focus TD
Технически данни

* Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и сееща шина без допълнителни сеещи секции 
** Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и БЕЗ сееща шина

HORSCH Focus TD с навесна система Focus 6 TD с навесна система Focus 6.35 TD с навесна система Focus 6.50 TD с навесна система
Работна ширина (м) 6,00 6,00 6,00

Транспортна ширина (м) 2,98 2,98 3,47

Транспортна височина (м) 3,70 3,70 3,70

Дължина вкл. сееща шина (м) 10,60 10,60 11,08

Тегло вкл. сееща шина (кг)* 9 500 9 500 9 500

Тегло без сееща шина (кг)** 8 400 8 400 8 400

Капацитет на двойния бункер (л) 5 000 (2 000 : 3 000 л / 40 : 60)

Размери на отвор за зареждане (м) Напред 0,66 x 1,22 / Зад 0,66 x 1,68

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,95 2,95 2,95

Размер гуми на странични опорни колела 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Размер на гумения валяк 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS 320 / 70 – 24 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 100 100 100

Брой работни органи 20 17 12

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 60 70,60 100

Разстояние между всеки работен орган (см) 30 35,30 50

Височина на рамата (см) 75 75 75

Сила на задействане (кг) / височина на повдигане (см) 630 / 26 630 / 26 630 / 26

Брой на изсяващите дискове 20 / 40 17 / 34 12 / 24

Междуредие (см) 30 / 15 35,30 / 17,60 50 / 25

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Работна скорост (км/ч) 6 – 10 6 – 10 6 – 10

Необходима мощност (KW/к.с.) 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400

Двустранно действащи клапани 2 (всеки +1 за Maestro подготвителен комплект, хидр. регулиране на дълбочината надисковата секция)

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

1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Окачване на долни рамена Кат. III – III/IV – IV Кат. III – III/IV – IV Кат. III – III/IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

Навесна система за сееща шина Кат. III/III Кат. III/III Кат. III/III

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST с навесна система
Работна ширина с TurboDisc  
сееща шина (м)

5,625

Работна ширина с Maestro RC (м) 6,00

Транспортна ширина (м) 3,30

Транспортна височина (м) 3,45

Дължина вкл. сееща шина (м) 10,60

Тегло вкл. сееща шина (кг)* 9 500

Тегло без сееща шина (кг)** 8 500

Капацитет на двойния бункер (л) 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60)

Размери на отвор за зареждане (м) Напред 0,66 x 1,22 / Зад 0,66 x 1,68

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,95

Размер гуми на странични опорни колела 15.0 / 55 – 17

Размер на гумения валяк 210 / 95 – 24 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 100

Брой работни органи 15

Разстояние между всеки работен  
орган (см)

37,50

Намален брой лапи 8

Намалено разстояние м / у  
следите на лапите (см)

75

Режещи дискове бр. / Ø (см) 8 / 50

* Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и сееща шина без допълнителни сеещи секции 
** Тегло при минимално оборудване с 2 реда лапи и БЕЗ сееща шина

HORSCH Focus ST Focus 8.75 ST с навесна система
Височина на рамата (см) 85

Сила на задействане (кг) /  
височина на повдигане (см)

550 / 29

Брой на изсяващите дискове 15 / 30

Междуредие (см) 37,50 / 18,75

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи  
колела Ø (см)

34 / 32

Работна скорост (км/ч) 6 – 10

Необходима мощност (KW/к.с.) 165 – 270 / 225 – 370

Двустранно действащи клапани 2 (всеки +1 за Maestro подготвителен 
комплект)

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

1

Количество масло за  
хидр.вентилатор (л/мин)

35 – 45

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80

Навесна система за сееща шина Кат. III / III
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Sprinter ST/ SW

Sprinter е здрава, компактна и многостранна сеялна машина с 
работна ширина от 3 до 12 метра. Лемежи Duett прави възможно  
в един работен ход да се засява, да се тори и същевременно 
ефективно да се обработва почвата, както и да се произвежда фина 
почва в областта на полагането на семената. Работните органи на 
Sprinter отстраняват ефективно остатъците след прибирането на 
реколтата от посевния хоризонт. С един високообемен бункер за 
семената Sprinter постига висока ударна сила. 

Сеещите ралници на Sprinter са разположени на 3 греди с 
междуредие от 25 см до 30 см. Те оптимално подготвят семенното 
легло. Както лапата на култиваторът, така и те разрохкват, 
размесват, подравняват и наситняват почвата.

Иновативна и здрава сеитбена техника

1 2 3

MultiGrip лапи
Натискът на привеждане в действие на 
работните органи от повече от 200 кг 
осигурява постоянно водене на лемежа  
за дуета лемежи. Това внася ефикасно 
посевните семена или посевните семена  
и едновременно с тях и тора в почвата.

1

Самопочистващ се валяк  
с уплътняващи гуми
Осигурява оптимално плътно водене  
на инструмента до земята точно зад  
всеки лемеж за сеене и щадящо  
уплътняване в зоната на покълване

3

Sprinter 8 SW
Лекота на движението при голяма 
работна ширина и 8 000 л обем на 
бункера за голям брой хектари

2

Бърз поглед на предимствата на Sprinter:

 ― Универсално приложим: след оран, предварителна  

обработка и директна сеитба

 ― Големи бункери от 2 800 до 4 000 л или двойни бункери с 

вместимост от 3 500 до 5 000 л или 8 000 л при моделите SW

 ― Скорости на работа от 8 – 15 км/час

 ― Работните органи отстраняват ефективно остатъците  

след прибирането на реколтата от посевния хоризонт

 ― Висок натиск на лемежа (200 – 250 кг) за точно водене в дълбочина

 ― Ниска потребност от тяга

 ― Посевните лемежи и инструменти смесват, раздробяват  

и подравняват

 ― Целенасочено щадящо уплътняване в зоната на покълване

 ― Голяма производителност на Sprinter SW чрез голям бункер за  

тор и семена
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Sprinter ST
Технически данни

HORSCH Sprinter ST Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST Sprinter 8 ST
Работна ширина (м) 3,00 4,00 6,00 8,00

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

Транспортна височина единичен бункер (м) 3,00 2,80 3,35 4,00

Транспортан височина двоен бункер (м) 3,40 3,30 3,35 ---

Дължина при прикачване към долни 
рамене / твърд теглич (м)

8,20 / --- 8,51 / --- 8,51 / --- 7,35 / 7,55

Тегло с единичен бункер* 3 200 4 000 5 400 7 250

Тегло с двоен бункер (кг)* 3 450 4 550 6 020 ---

Вместимост на бункера (л) 3 000 2 800 3 500 4 000

Капацитет на двойния бункер (л) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60) ---

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,60 x 0,90 всеки 0,60 x 0,90 всеки 0,66 x 1,22 ---

Височина на зареждане единичен бункер (м) 2,60 2,46 2,69 2,85

Височина на зареждане двоен бункер (м) 3,00 2,95 2,95 ---

Разстояние между всеки работен орган (см) 25 28,6 27,3 32

Брой на сеещи ботуши / секции 12 / 3 14 / 3 22 / 3 25 / 2

Размер гуми на тандемен валяк 185 / 65 – 15 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS ---

Размер гуми на едноосов валяк 6.00 – 16 AS --- --- 7.50 – 16 AS

Гумен валяк тандемен / едноосов Ø (см) 65 / 74 --- / 78 --- / 78 ---/ 78

Работна скорост (км/ч) 8 – 15 8 – 15 8 – 15 8 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 120 – 160 / 160 – 230 160 – 220 / 220 – 310

Двустранно действащи клапани 2 (+ 1 с хидр.) 2 (+ 1 с хидр.) 2 (+ 1 с хидр.) 2 (+ 1 с хидр.)

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

1 1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 20 – 25 / 35 – 45 
(PPF-система)

20 – 25 / 35 – 45 
(PPF-система)

20 – 25 / 35 – 45 
(PPF-система)

20 – 25

Окачване на долни рамена Кат. II / III – III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV Кат. III – III / IV – IV

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

Окачване на твърд теглич със nсферична глава --- --- --- K 80

* Тегло на машината с минимално оборудване и тандемен валяк (Sprinter 8 ST гумен валяк) без спирачка

Sprinter SW
Технически данни

HORSCH Sprinter SW Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 10 SW Sprinter 12 SW
Работна ширина (м) 8,00 9,00 10,00 12,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00 3,30

Транспортна височина (м) 4,00 4,00 4,50 4,00

Дължина без / с SW 8000 SD (м) 6,85 / 12,10 6,85 / 12,10 6,85 / 12,10 5,95 / 11,30

Тегло без / с SW 8000 SD (кг)* 7 000 / 10 750 7 700 / 11 500 8 400 / 12 200 10 300 / 14 200

Вместимост на бункерно ремарке (л) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Размери на отвори за зареждане (м) всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72

Височина на отвора за зареждане (м) 3,05 3,05 3,05 3,05

Разстояние между всеки работен орган (см) 28,50 30,00 30,00 30,00

Брой на сеещи ботуши / секции 28 / 3 30 / 3 34 / 3 40 / 2

Размер на гумения валяк 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Уплътняващ валяк Ø (см) 78 78 78 78

Работна скорост (км/ч) 8 – 15 8 – 15 8 – 15 8 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) 200 – 270 / 270 – 370 220 – 310 / 300 – 420 240 – 330 / 330 – 450 240 – 330 / 330 – 450

Двустранно действащи клапани 2 2 2 2

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

1 1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 50 – 60 50 – 60 50 – 60 70 – 90

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 50 – 70 мм Болт Ø 50 – 70 мм Болт Ø 50 – 70 мм Болт Ø 50 – 70 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80 K 80

* Тегло на машините с минимално оборудване с предни опорни колела и разделен на две бункер за семена
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Sprinter NT
Високопроизводителна техника за директна сеитба с изсяващи работни органи – ралници

Sprinter NT с 15 и 24 метра работна ширина е гаранция за максимална 
производителност. HORSCH NT сеещ ралник позволява наличието на 
много фина почва в реда и полагането на семето в така наречената 
„отворена бразда”. Сеещият ралник образува бразда, като премахва 
буци и органични материали от посевния хоризонт. В тази бразда се 
полага семето, като с притъпкващото колело се фиксира във влажната 
почва, което гарантира добро поникване и при най-екстремни 
климатични условия. Сеитбата може да се извърши както в обработена 
така и в необработена почва. Максималната си производителност 
Sprinter 24 NT дължи на работната си ширина и съответстващото 
бункерно ремарке от 17 000 литра SW 17 000 SD. 15 метровата версия 
на сеялката има няколко особености. При нея бункера и изсяващия 
апарат са по компактни. 

Sprinter 11 и 15 NT е с относително по малкото бункерно ремарке  
с вместимост от 12 000 литра.

Директна сеитба с максимална работна 
ширина и при екстремни климатични 
условия

1

NT изсяващи ралници почистват 
семенното легло и поставят семето 
директно във влажната почва

2

1 2

Предимствата на Sprinters накратко:

 ― Оптимална сеялка за директна сеитба

 ― Перфектна за големи стопанства

 ― Семенно легло без слама и буци

 ― Сеитба в отворена бразда. Семето пада във влажната  

почва, което е оптимално условие за покълване

 ― Притъпкващо колело фиксира семето във влажната почва

 ― Максимална производителност чрез 17 000 литрово бункерно  

ремарке – хидр.регулиране и контрол на натиска

 ― Sprinter 15 NT: компактна машина, с малки теглителни усилия
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Sprinter NT
Технически данни

HORSCH Sprinter NT Sprinter 11 NT Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT
Работна ширина (м) 10,80 15,00 24,00

Транспортна ширина (м) 6,60 6,60 6,75

Транспортна височина (м) 3,70 5,55 6,10

Дължина (м) 6,70 6,70 9,60

Дължина с SW 12 000 SD (м) 12,35 12,35 ---

Дължина с SW 17 000 SD (м) --- --- 17,70

Тегло без SW от (кг)* 7 650 8 800 16 000

Тегло с SW 12 000 SD от (кг) 12 350 13 500 ---

Тегло с SW 17 000 SD от (кг) --- --- 21 200

Вместимост на бункерно ремарке (л) 12 000 (50:50) 12 000 (50:50) 17 000 (50:50)

Размери на отвори за зареждане (м) всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72 всеки 0,99 x 0,72

Височина на отвора за зареждане (м) 3,40 3,40 3,55

Разстояние между всеки работен орган (см) 30 25 / 30 30

Брой сеещи ботуши / (секции) 36 / (3) 60 / 50 / (3) 80 / (3)

Водещи ролки Ø (см) 40 40 40

Водещи ролки / натиск в / у раб.орган (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Размер гуми бунк. ремарке Двойни гуми 20.8 R 42 (или 520 / 85 R 42)

Размер на гумите ходова част 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 420 / 75 R20

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Работна скорост (км/ч) 7 – 10 7 – 10 7 – 10

Необходима мощност (KW/к.с.) 210 – 235 / 285 – 320 260 – 295 / 350 – 400 405 – 440 / 550 – 600

Двустранно действащи клапани 3 3 3

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

1 1 1

Количество масло за хидр.вентилатор (л/мин) 40 – 50 40 – 50 50 – 60

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм Болт Ø 70 мм (трактор)

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80 (машина)

* Тегло на машините при минимално оборудване

Sprinter 24 NT 
в сгънато положение

NT ралници 
почистват семенното легло и  
прецизно полагат семето в него

Притъпкващо колело 
за водене на ралника в дълбочина

Изпитани и здрави гумени 
тампони Защита от претоварване

ОБОРУДВАНЕ

Sprinter 11 NT



114

Maestro CC / SW
Бъдещето при пневматичните редови сеялки.  
Бързо – прецизно – многостранно.

Maestro CC и SW с прецизното разделяне на семената е подходяща 
за царевица, соя, слънчоглед и захарно цвекло. Три са особеностите 
които отличават патентованата редова сеялка Maestro: единствената 
по рода си дозираща система, изключително малкия дозиращ 
апарат и контрола на качество на засяване. Дозиращата система  
се базира върху напълно нов дозиращ диск. Той няма отвори а е 
назъбен. Заедно с новите чистачи се постигат много добри резултати 
при разделяне на семената при честота от 0 до 30 Херца. 

30 Hz се равняват на 12 км/ч работна скорост при 90 000 царевични 
семена на хектар. Решаващо за тези резултати е плавното 
преминаване на семената от въртеливо в линейно движение в 
зоната на сеитба. Така няма центробежни сили в изсяващия ботуш. 
Тази изключително голяма точност е независима от оборотите 
(честотата) на дозиращия диск и се контролира от датчици. 

HORSCH компютър е така конструиран, че водачът вижда за всеки ред 
пропуснати или удвоени места както и коефицентите на вариране. Това 
позволява на водача по всяко време да реагира на различните условията 
които влияят на качеството на сеитба и сеитбеното легло, като оптимизира 
работата на машината Зареждането на дозатора със семена става от отделни 
семенни кутии (Maestro CC) или от централно бункерно ремарке за семена  
и тор (Maestro SW) чрез система Seed on Demand System. Maestro CC е 
оборудвана с бункерно ремарке с 2 800 литра вместимост за тор и семенни 
кутии с 70 литра обем. Тази производителна машина се нуждае едва от  
100 к.с. мощност на трактора. Maestro SW се предлага с 12 и 24 реда и 
разстояние между редовете от 70 или 75 см. Бункерното ремарке е с 2 000 
литра вместимост на семена и 7 000 литра тор. Здравите и изпитани отделни 
сеещи агрегати бяха в детайли усъвършенствани за Maestro. Всички въртящи 
се части водени от паралелограма като сеещи дискове, притъпкващи и 
водещи колела са с нови стабилни лагери. Натискът върху сеещите секции  
от до 300 кг и се регулира хидравлично спрямо условията.

1 2 3

Здрав и прецизен – сеещ апарат за 
редова сеитба на HORSCH – тук в 
изпълнение Seed on Demand

1

Новото пневматично разделяне  
на семената е абсолютно прецизно

3

Скорост на сеитба до 12 км/ч са  
с Maestro не са никакъв проблем  
и това не в тестови условия а в  
при реална работа

2
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Maestro CC

* Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Maestro CC 6.70 – 75 – 80 CC 8.70 – 75 – 80 CC 9.60 CC 12.45 – 50 CC
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,55 3,85 3,85 3,85

Транспортна дължина (м) 7,50 8,20 8,20 8,20

Тегло (кг)* 3 600 3 940 4 100 4 575

Обем на бункера (л) 2 800 2 800 2 800 2 800

Отвор за зареждане на бункера за (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Вместимост семенна кутия (л) 70 70 70 70

Брой редове 6 8 9 12

Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 350 150 – 350 150 – 300 150 – 350

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40 40 40

Притъпкващи колела Ø (см) 30 / 33 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Улавящо колело Серийно Серийно Серийно Серийно 

Междуредие (см) 70 / 75 / 80 70 / 75 / 80 60 45 / 50

Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Пад на семената (см) 45 45 45 45

Големина на гумите на бункера (серийно) 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5

Големина на гумите на бункера (опция) Сдвоени гуми 230 / 95 R 32,  
Сдвоени гуми 270 / 95 R 32

Сдвоени гуми 230 / 95 R 32,  
Сдвоени гуми 270 / 95 R 32

Сдвоени гуми 230 / 95 R 32,  
Сдвоени гуми 270 / 95 R 32

Сдвоени гуми 230 / 95 R 32,  
Сдвоени гуми 270 / 95 R 32

Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Необходима мощност (KW/к.с.) 75 / 100 88 / 120 96 / 130 103 / 140

Двустранно действащи клапани 1 двустранно действ.хидр. функции, 1 
двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ.
хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 
двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек единичен бункер

1 двустранно действ.хидр. функции, 1 
двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ.
хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 
двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек единичен бункер

1 двустранно действ.хидр. функции, 1 
двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ.
хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 
двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек единичен бункер

1 двустранно действ.хидр. функции, 1 
двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ.
хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 
двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек единичен бункер

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

1 при хидр.вентилатор директно 
задвижване тор и вакуум

1 при хидр.вентилатор директно 
задвижване тор и вакуум

1 при хидр.вентилатор директно 
задвижване тор и вакуум

1 при хидр.вентилатор директно 
задвижване тор и вакуум

Необходимо кол. масло за хидр.
вентилатор вакуум (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо кол. масло за хидр.
вентилатор тор (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо ел. мощност (А) 40 40 40 45

Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 40 мм Болт Ø 40 мм Болт Ø 40 мм Болт Ø 40 мм

Окачване на твърд теглич  
със nсферична глава

K 80 K 80 K 80 K 80

Технически данни

Maestro CC

Дозиращата система е уникална (данни от 09.2011) и съчетава система 
за разделение на семената, мотор и управление в една кутия

Дозиращия диск на Maestro Регулируемия чистач предвижва 
семето в ботуша без пречещи 
центрофугални сили

Дълбочинни колела с чистачи, регулируеми притъпкващи колела  
и стопиращо колело, което при много влажни условия може да се  
демонтира, тъй като семето не се набива с налягане в почвата

Торовнасящи дискове с 
опционални буцоразбивачи

Семенна кутия на Maestro CCMaestro RC:  
Сеещи секции (8- или 12-реда) в комбинация с бункерно ремарке на  
Pronto AS. Смяна на сеещите секции на Pronto с тези на Maestro става  
чрез триточкова с-ма на окачване зад бункера.

ОБОРУДВАНЕ
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Maestro SW

* Тегло на машините при минимално оборудване

Технически данни

Maestro SW

HORSCH Maestro SW 12.70 – 90 SW / 30“ – 36“ SW 16.70 – 75 – 80 SW / 30“ SW 18.45 – 50 SW
Транспортна ширина (м) 3,00 / 3,12 за 12.70 – 30“ SW /  

3,65 за 12.90 и 12.36“ SW
3,00 / 3,12 за 16.70 – 30“ SW 
(Оптия 3,50 м без хидр.сгъване на секция)

3,00

Транспортна височина (м) 4.00 / 4.60 за 12.90 и 12.36“ SW 4,00 4,00
Транспортна дължина (м) 9,51 8,06 9,51
Тегло (вкл. Бункер) (кг)* 7 175 9 857 8 300
Натоварване на осите (кг) --- --- ---
Тегло на ремаркето, действащо върху теглича (кг) --- --- ---
Обем на бункера (семена / тор) (л) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000
Обем на бунк.ремарке само семена (л) 8 500 8 500 8 500
Отвор за зареждане на бункера за семена (мм) 800 x 660 800 x 660 800 x 660
Отвор за зареждане на бункера за тор (мм) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660
Отвор за зареждане на бунк.ремарке само семена (мм) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)
Брой редове 12 16 18
Елекр. регулиране натиска в / у секциите от монитора (кг) 150 – 350 150 – 350 150 – 350
Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40 40
Притъпкващи колела Ø (см) 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Улавящо колело Серийно Серийно Серийно
Междуредие (см, инча) 70 / 75 / 90 / 30“/ 36“ 70 / 75 / 80 / 30“ 45 или 50
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Пад на семената (см) 45 45 45
Големина на гумите на бункера 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42
Телескопична ос Серийно Серийно Серийно
Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12 8 – 12
Необходима мощност (KW/к.с.) от 130 / 180 160 / 220 160 / 220
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1 1
Двустранно действ. изводи дир. задв. 1 двустранно действ.хидр. функции,  

1 двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
вакуум тор с регулируемо количество на потока, 
1 двустранно действ.хидр. извод вентилатор тор 
и семена с регулируемо количество на потока,  
1 двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек на тор

1 двустранно действ.хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор 
вакуум тор с регулируемо количество на потока, 
1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод за пълнячен шнек на тор

1 двустранно действ.хидр. функции,  
1 двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
вакуум тор с регулируемо количество на потока, 
1 двустранно действ.хидр. извод вентилатор тор 
и семена с регулируемо количество на потока,  
1 двустранно действ.хидр. извод за пълнячен 
шнек на тор

Двустранно действ. изводи карданно задв. --- --- ---
Необходимо кол. масло за хидр.вентилатор тор (л/мин) 40 40 40
Кол. масло на хидр. вентилатор за семена (л/мин) 40 20 40
Необходимо кол. масло за хидр. вентилатор вакуум (л/мин) --- 25 25
Необходимо ел.напрежение при работа (A) 45 50 50
Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм
Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

* Тегло на машините при минимално оборудване

HORSCH Maestro SW 24.45 – 50 SW 24.70 – 75 SW / 30“ SW 36.45 – 50 SW
Транспортна ширина (м) 3,00 

(Оптия 3,50 м без хидр.сгъване на секция)
3,00 / 3,12 за 24.70 – 30“ SW 
(Оптия 3,50 м без хидр.сгъване на секция)

3,00  
(Оптия 3,50 м без хидр.сгъване на секция)

Транспортна височина (м) 4,00 4,00 4,00
Транспортна дължина (м) 8,06 9,50 9,62
Тегло (вкл. бункер) от (кг)* 11 830 11 830 13 900
Натоварване на осите (кг) --- --- 10 200
Тегло на ремаркето, действащо върху теглича (кг) --- --- 3 700
Обем на бункера (семена / тор) (л) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000
Вместимост на бункера само за семена (л) 8 500 8 500 8 500
Отвор за зареждане на бункера за семена (мм) 800 x 660 800 x 660 800 x 660
Отвор за зареждане на бункера за тор (мм) 2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660
Отвор за зареждане само за семена (мм) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)
Брой редове 24 24 36
Елекр. регулиране натиска в / у секциите от монитора (кг) 150 – 350 150 – 300 150 – 350
Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40 40
Притъпкващи колела Ø (см) 30 / 33 30 / 33 30 / 33
Улавящо колело Серийно Серийно Серийно
Междуредие (см, инча) 45 / 50 70 / 75 / 30“ 45 / 50
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9
Пад на семената (см) 45 45 45
Големина на гумите на бункера 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42
Телескопична ос Серийно Серийно Серийно
Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12 8 – 12
Необходима мощност (KW/к.с.) от 200 / 270 200 / 270 243 / 330
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1 1 1
Двустранно действ. изводи дир. задв. 1 двустранно действ.хидр. функции, 1 двустранно 

действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за 
пълнячен шнек на то

1 двустранно действ.хидр. функции, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за 
пълнячен шнек на тор

1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. 
хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока. (55 л/мин), 1 двустранно действ. 
хидр. извод вентилатор тор с регулируемо количество на 
потока (45 л/мин), 1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо количество на потока 
(20 л/мин), 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор 
PowerPack с регулируемо количество на потока (25 л/мин),  
1 двустранно действ. хидр. извод за пълнячен шнек на тор

Двустранно действ. изводи карданно задв. 1 двустранно действ.хидр. функции, 1 двустранно 
действ.хидр. извод вентилатор семена с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ.хидр. извод за пълнячен шнек на тор

1 двустранно действ.хидр. функции, 1 двустранно 
действ.хидр. извод вентилатор семена с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ.хидр. извод за пълнячен шнек на тор

1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. 
хидр. извод вентилатор семена с регулируемо количество 
на потока (20 л/мин), 1 двустранно действ. хидр. извод за 
пълнячен шнек на тор

Необходимо кол. масло за хидр.вентилатор тор (л/мин) 45 45 45
Необходимо кол. масло за хидр. Вентилатор семена (л/мин) 20 20 20
Необходимо кол. масло за хидр.вентилатор вакуум (л/мин) 55 55 55
Необходимо ел.напрежение при работа (A) 60 60 80 (ВНИМАНИЕ: проверете акумулатора на трактора)
Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм
Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80
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Maestro RC
Новият стандарт при навесните машини

С какво се отличава Maestro RC?

 ― 8 до 12 км работна скорост

 ― Комбинация с преден бункер, Pronto AS или  
Focus TD на триточково окачване

 ― Големи 70 литрови кутии за семена на свяка секция

 ― 8 или 12 редова версия

 ― Междуредия от 45 до 80 см

 ― Надеждни HORSCH сеещи агрегати

 ― Натиск хидравлично регулируем от 150 до 200 кг  
при Maestro RC solo

 ― Натиск хидравлично регулируем 150 and 350 kg за  
Maestro RC с Pronto AS и Focus

Висока работна скорост от 12 км/ч

1

Maestro RC при транспорт на шосето

2

Maestro 8 RC в комбинация с Pronto AS

3

1 2 3

И разбира се:

 ― Уникалната дозираща сиситема на Maestro

 ― Изключително малък дозиращ апарат

 ― Непрекъснат контрол на точността при полагане  
на семената 

 ― Прецизна сеитба с 12 км/ч работна скорост

 ― Универсално приложение за царевица, соя,  
слънчоглед и захарно цвекло

HORSCH Maestro RC 8.70 – 75 – 80 RC 12.45 – 50 RC
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,40 3,40

Дължина 2,45 (3,45 вкл. Маркир) 2,45 (3,45 вкл. Маркир)

Тегло около (кг)* 1 800 2 500

Вместимост семенна кутия (л) 70 70

Брой редове 8 12

Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 200 150 – 200

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40 40

Притъпкващи колела Ø (см) 30 / 33 30 / 33

Улавящо колело Серийно Серийно 

Междуредие (см) 70 / 75 / 80 45 / 50

Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9

Пад на семената (см) 45 45

Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12

Необходима мощност (KW/к.с.) 75 / 100 90 / 120

Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III

Двустранно действащи клапани 1 Двустр. Действ. вентил за 
сгъване / разгаване (+ 1 ДДВ  
за маркири), 1 ДДВ хидр.
вентилатор за вакуум с регул. 
на дебита +1 ДДВ с Partner FT 
за хидр. вентилатор за тор с 
регул. на дебита

1 Двустр. Действ. вентил за 
сгъване / разгаване (+ 1 ДДВ  
за маркири), 1 ДДВ хидр.
вентилатор за вакуум с регул. 
на дебита +1 ДДВ с Partner FT 
за хидр. вентилатор за тор с 
регул. на дебита

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

1 (2 когато е с Partner FT) 1 (2 когато е с Partner FT)

Необходимо кол. масло за хидр.
вентилатор вакуум (л/мин)

25 25

Необходимо кол.масло за хидр.
вентилатор тор (л/мин) с Partner FT

20 – 35 20 – 35

Необходимо ел.мощност (А) 40 45

* Тегло на машината при минимално оборудване (без маркири и торовнасящи дискове)

HORSCH Maestro RC 8.75 RC
Транспортна ширина (м) 3,00

Транспортна височина (м) 3,45

Дължина без теглич ST (м) 2,50

Транспортна дължина с Focus ST (м) 10,70

Тегло без Focus ST около (кг)* 1 800

Тегло с Focus ST около (кг)* 10 300

Вместимост семенна кутия (л) 70

Брой редове 8

Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 350

Колело за водене в дълбочина Ø (см) 40

Притъпкващи колела (см) 30 / 33

Улавящо колело Серийно

Междуредие (см) 75

Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9

Пад на семената (см) 40

Работна скорост (км/ч) 8 – 12

Необходима мощност (KW/к.с.) 180 – 260 / 250 – 350

Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III

HORSCH Focus 8.75 ST с навесна система
Двустранно действащи клапани 1 двустранно действ.хидр. функции, 1 

двустранно действ.хидр. извод вентилатор 
директно свързване, тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ.
хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока

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

1

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор вакуум (л/мин)

25

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор тор (л/мин)

35 – 45

Необходимо ел.мощност (А) 40

Окачване на долни рамена Кат. II / III – III – III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80

* Тегло на машините при миним. оборудване (без маркири и торовнасяща уредба)



 ― Решения за Maestro

 ― Решения за сееща техника

 ― Решения за телеметрия

 ― Решения за растителна защита

 ― ISOBUS Решения

HORSCH INTELLIGENCE
ИНОВАТИВНИ И ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ
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AutoForce
Автоматично регулиране натиска на сеещата секция при сеялките за точна сеитба

Решения за Maestro

Благодарение на HORSCH AutoForce потребителят може постоянно, 
автоматично да регулира натиска на сеещите секции според 
предварително зададените параметри. По този начин почвените 
различия и почвените условия се балансират автоматично.

При сеитба на култури, като царевица, слънчоглед, соя и  
захарно цвекло, определящо за оптималните добиви не е  
само развномерното разпределението на семената в реда  
а и точността на дълбочината при полагане. Поддържането  
на правилната дълбочина на полагане от една страна е  
гарантирано от конструираното до сеещия ботуш колело  
за водене в дълбочина и от друга чрез достатъчният натиск.  

HORSCH Maestro може да работи с натиск до 350 кг на сееща секция. 
В практиката много често се задава въпросът, кой е правилният 
натиск при съответния вид почва и почвена влага. Обикновено 
фермерът се ориентира по най-тежкия участък от блока и наглася 
натискът така, че да спази зададената дълбочина и засее семената 
оптимално в предварително притъпкания хоризонт. Вследствие на 
това натискът на секциите в други почвени области на същия блок  
е твърде висок, което води до преуплътнявания, които забавят 
развитието на растението. Необходимата сензорна технология е 
разположена при тандемното свързване на колелата за контрол  
на дълбочината и измерва тяхното натоварване. Изчисляването  
на теглото се извършва с помощта на DMS сензор (тензодатчик)  

Сеялка за редови култури със сензор за натиск Хидравличен цилиндър за генериране на натиск

и е напълно интегриран в хардуера и софтуера на HORSCH  
Maestro. Система следи постоянно показателите и автоматично 
регулира натиска чрез серийно интегрирания хидравличен  
цилиндър на сеещата секция при HORSCH Maestro.

AutoForce може оптимално да се интегрира към налична  
сеялка HORSCH Maestro поради наличието на серийно вградена 
хидравлична система за натиск в/у сеещите секции. Освен  
това е единствената система на пазара, при която серийно  
натискът върху секциите хидравлично се пренася от бункера  
към страничните крила; само при тези условия автоматичното  
регулиране има смисъл.
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90 000 семена/ха 90 000 семена/ха

X + 90 000 семена/ха 
В ПОВЕЧЕ!

X − 90 000 семена/ха 
ПО МАЛКО!

Нови технологии при сеялките за точна сеитба Maestro SW

ContourFarming е автоматично регулиране на сеитбената норма  
при завои по цялата ширина на машината. При сеитба на царевица, 
слънчоглед и захарно цвекло според сорта и местоположението 
агрономът определя оптималната сеитбена норма. Тя обикновено  
се определа от опита през годините. Всеки сорт ими толеранс, 
например от 60 000 до 75 000 растение на хектар. Тази зададена 
сеитбена норма трябва да бъде спазена и при обръщане на 
машината в края на полето, както и при движение в завои или криви 
участъци. Сеялките HORSCH Maestro с електрически задвижваните 
дозатори на всяка секция са идеална предпоставка за интегриране 

на системата за автоматично регулиране на сеитбената норма. При 
оборудване с ContourFarming на сеялките Maestro 16, 24 и 36 SW  
се монтират допълнителни радарни датчици за измерване на 
скоростта. Стандартно вграденият радарен датчик се намира в 
средата на машината. Допълнителните два датчика се монтират  
в двете крайни противоположни страни на машината и отчитат  
там скоростта. При движение в завой датчикът в средата отчита  
по ниска скорост а тези в края на машината по висока. Когато 
разликата е по голяма от 0,6 км/ч автоматично на всеки отделен 
мотор на дозаторите се подава коригирана стойност на въртене.  

ContourFarming AutoSpeed

БЕЗ ContourFarming 
В завоя сеитбена норма е по голяма – в края по малка от зададената.

С ContourFarming 
При движение в завой зададената сеитбена норма е спазена при всяка секция

AutoSpeed представлява комфортно решение за 
постигане на еднаква точност при полагане на 
семената чрез оптимална работна скорост. Различието 
в почвените условия води до различие в точността  
при полагане на семената в почвата и коефицентът  
на варииране (VK). При използване на функцията 
AutoSpeed водачът задава желаната точност на 
полагане. Сега Maestro коригира според това, дали 
тази стойност е превишена или намалена, скоростта 
на трактора. По този начин коефицентът на варииране 
(VK) се поддържа възможно най-постоянен.

Така машината според измерените стойности сее във вътрешната 
част на завоя с по малка норма от тази във външната част. 
Зададената сеитбена норма на хектар е спазена по протежение на 
цялата работна ширина на сеялката. Процесът става автоматично  
и е предпоставка за извличане на оптималния потенциал от всяко 
едно растение.

Maestro с AutoSpeed

Решения за Maestro
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HORSCH AutoLine HORSCH RowControl Разпределителна кула

Релсова сеитба независима от ритъма!Когато се сее релсова 
сеитба, макар и с навигационна система, се кара релса до 
релса, въпреи, че ако например се прескача всяка втора  
релса, би довело до по добър работен процес. Често се  
правят грешки и поради неволно прескачане при броенето  
на релсата. С HORSCH AutoLine при задавене на първата  
релса автоматично се пресмятат всички останали. Винаги при 
навлизане на машината в релса автоматично се задействат 
съответните клапи. Функцията може да се използва само с 
терминал HORSCH Touch.

На АГРИТЕХНИКА 2017 бе представена разпределителната кула SectionControl  
за изключване на отделни секции при универсалните сеялки. Така презастъпване и 
празните участици повреме на сеитба остават в миналото. Семена, тор и микрогранулат 
се пестят. Незасяти участи се засяват без презастъпване и от там няма нежелано 
сгъстяване на посева. Релси могат да бъдат произволно избрани а с това и избор  
на ширина и разстояние на междуредието.

Разпределителната кула HORSCH SectionControl чрез добре замисленото подаване на 
семена и въздух е в състояние да изключва отделни секции, като това не повлиява върху 
нормата на сеитба. В практиката обаче това приложение има смисъл когато отделни 
секции се събират в по големи групи. С разработването на SectionControl HORSCH прави 
поредна стъпка към прецизиране на сеитбения процес.

Надпис с HORSCH RowControl засят за Откритите дни 2018

HORSCH сееща техника достига ново ниво на прецизност
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HORSCH & Agrirouter TONI Telematics ON Implement

Фирма DKE GmbH, в която HORSCH има участие, е създала 
интерфейс за данни – наречен Agrirouter, който да предава 
безжично дигитална информация от машината към участващите 
партньори. HORSCH работи с интерфейс от страна на машината.  
Това за в бъдеще ще позволява лесно прехвърляне на карти за 
пръскане или задачи от компютъра в офиса към машината и 
обратно. Agrirouter не съхранява данни а само ги предава. 
Ползвателят има единствено достъп до данните. В бъдеще при 
обмен на данни може да бъде включен например съветник агроном 
или подизпълнител. Това е важна крачка към уеднаквяването на  
на различните версии за обмен на данни м/у машини и софтуерни 
продукти на отделни производители. HORSCH е част от това 
развитие, за лесно и сигурно дигитално бъдеще.

Сеялките на HORSCH са съвместими с CLAAS Telematics, 
която вече се предлага и за тракторите. Когато една 
машина на HORSCH се агрегатира към трактор на CLAAS, 
данни като сеитбени норми, обработени площи и качество 
на сеитба чрез ISOBUS се предават в телематик модула на 
CLAAS. Тази информация заедно с данните на трактора и 
неговата позиция се предават на сървъра. Така клиентът 
през телематик портала на CLAAS може да проследи не 
само трактора но и сеялката HORSCH или HORSCH Maestro. 
Данни за нормата и процесът около сеитбата могат да 
бъдат показани във вид на таблици или карти и да се 
анализират. Така се създава документация, на 
разположение на различните производители и 
възможността за анализ.

Фондацията за земеделска индустриална електроника (AEF)  

е една независима организация. Теми на AEFса: подобряване 

съвместимостта на електронните и електрически компоненти  

в земеделската техника както и гарантиране на прозрачност  

при въпроси свързани със съвместимостта.
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AutoSelect

За точно и сигурно използване на препарати

AutoSelect е система за превключване на дюзи разработена от 
HORSCH. Чрез нея освен изборът на дюза и налягането водачът може 
да регулира допълнително и разстоянието до обекта на опръскване. 
Има възможност за избор на брой дюзи на един държач както и 
избор на разстояние от 25 см по между им. Според изборът на броя 
дюзи и тяхното позициониране се съставят профили. Могат да се 
управляват до 6 отделни профила. С това при промяна на работната 
скорост се гарантира винаги оптималното налягане на избраната 
дюза или комбинация от дюзи и тяхното оптимално разстояние до 
обекта на опръскване.

HORSCH автоматично превключване на дюзи

FillAssist
365 FarmNet

Като клиент на 356 FarmNet може да използвате функцията 
HORSCH FillAssist от вашата апликацията 365. Когато влезете  
в тази апликация и потърсите съответното растително защитно 
мероприятие, бива изчислявано необходимото количество на 
препарата и необходимия брой зареждание на вашата пръскачката  
в зависимост от обема на резервоара и. Така вие имате винаги 
информация относно зареждането на пръскачта си на вашият iPad 
или Android. Може да включвате или изключвате отделни блокове  
от пръсканията,което автоматично се преизчислява.Напръсканите 
участъци могат да бъдат маркирани и добавени други. Така се 

актуализира и онагледява необходимото оставащо за пръскане 
количество препарат. За всяко следващото зареждане, независимо 
дали пълно или частично се определят средни стойности така,че да 
няма нужда от пресмятане на ум или с калкулатор.
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Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

ISOBUS Решения

VariableRateISOBUS Решения

Машините на бъдещето мислят заедно с Вас – системата HORSCH 
Intelligence прави това възможно. Чрез интелигентен софтуер и 
електроника сеялките на HORSCH работят още по ефективно и 
така Ви помагат да пестите пари и нерви.

HORSCH сеялките за сляти и редови култури са оборудвани винаги 
по стандарта ISOBUS. Това означава, че всяка машина на HORSCH 
можеда се управлява чрез всеки ISOBUS монитор. Освен това 
сеялките на HORSCH стандартно са оборудвани с SectionControl, 
VariableRate както и с TaskController за обработка на данните.

Функцията ISOBUS VariableRate позволява внасянето на променливо 
количество от семена и тор. Така с помоща на актуална карта за 
почвената спецификата на блока може за всики негов участък да  
се внесе различно количество семена и тор. 

При използване на монитор HORSCH Touch 800 / 1200 допълнително 
се предлага и фунцията MultiControl. Тя позволява подаваното 
количество на семена и тор да се променя поотделно. Без  
MultiControl може да варира подаваното количество само на  
един компонент.

При VariableRate се отчита различието на почвите.Монитор – Touch 1200Монитор HORSCH

Предимства на VariableRate:

 ― Пестене на семена и тор, внасят се само толкова,  

колкото е нужно

 ― Дружно поникване поради оптимирана норма на сеитба

 ― Лесно и бързо документиране 

– Различните внесени количества автоматично  

 се документират 

– Лесно пренасяне на данните

 ― Облекчаване работата на тракториста 

– Площите автоматично получават оптимални норми

 ― Защита на околната среда 

– Внася се толкова тор, колкото е нужен
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Предимства на SectionControl:

 ― Пестене на семена и тор тъй като почти няма препокриване 

при обръщане и на границите на блока

 ― Еднакво качество по цялата площ

 ― Повишаване на производителността при разнородни 

условия (нощ и ден, мъгла)

 ― Облекчаване работата на тракториста

 ― Защита на околната среда

SectionControl

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автомачично управление 
С GPS се установява актуалната позиция, която показва границите на 
блока, позициите за обръщане и участъци които се препокриват 
което води до автоматично изключване на частични ширини  
(полустранично, изкл. на отделни секция) или на цялата машината.

При ползване на монитора HORSCH Touch 800 / 1200 може 
допълнително да се използва функцията MultiControl. Тя позволява 
подаването на семена и тор поотделно, т.е да се вкл. или изкл. 
независимо едно от друго. Без MultiControl може да се вкл. или изкл. 
подаването само на семена или само на тор. БЕЗ SectionControl С SectionControl

TaskController

Предимства на TaskController:

 ― Лесна обмяна на информация

 ― Автоматично документиране

 ― Структуриран работен процес

 ― Лесна обработка на данните за всяко поле

 ― Лесна отчетност при ползване на услуги

С ISOBUS TaskController лесно може да се прехвърлят данни  
от персоналния компютър към терминала. Също така е 
възможно, внесените количества, засятите площи и други  
данни повреме на сеитба да се документират и прехвърлят  
от монитора към персоналния компютър. Това облекчава 
събирането на информация за всеки блок.

С VariableRate чрез карти за почвената спецификата на блока може да се внесе 
различно количество семена и тор.

VariableRate
Семена ИЛИ Тор

VariableRate с MultiControl
Семена И Тор

Плодородност 
на почвата

Посевен 
материал

тор 

high 300 семена/кв.м 2,8 дцт/ха PK

medium high 270 семена/кв.м 2,5 дцт/ха PK

medium low 250 семена/кв.м 2,3 дцт/ха PK

low 220 семена/кв.м 2,0 дцт/ха PK



 ― Leeb AX

 ― Leeb LT Light / LT

 ― Leeb GS

 ― Leeb PT 280

 ― Leeb PT 330 / 350

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
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Leeb AX
Просто – Сигурно – Прецизно

Характеристика на Leeb AX накратко:

 ― 3 800 литра полиетиленов резервоар за разтвора  
с оптимизирана форма против разплискване.

 ― 270 или 400 л/мин бутално мембранна помпа.

 ― Оборудването е адаптирано спрямо желанията на клиента,  
базата позволява различни варианти на оборудване.

 ― Eco: механични кранове за всмукателна и напорна страна  
с механичен датчик на нивото и една бутално мембранна помпа

 ― Сиситема Eco ProfiClean: механични кранове на всмукателна и  
напорна страна с датчик на нивото. Бутално мембанната помпа  
за пръскане се допълва с помощна хидравлично задвижвана  
центробежна помпа за вътрешно почистване.

 ― Концепция ISOBUS за управление с различни терминали,  
със секционна кутия ISOBUS и мултифункционален лост. 

 ― Оптимизирана дължина на маркучите благодарение на перфектно 
разпределение на арматурите и разпределителната система. 

 ― Компактна конструкция на 400 литровия резервоар за чиста вода  
с интегрирана платформа със стълба. 

 ― 2“ арматури и мощен премиксер

 ― Патентовано управление на щангите BoomControl.

 ― Благодарение на активното управление на щангите BoomControl става  
възможно поддържането на равномерно и точно отстояние от обекта на  
опръскване и при високи работни скорости. Така не само, че се намалява  
рискът от отвяване а се увеличава и точността на пръскане.

 ― Клиентът има избор на шест вида конфигурации от дюзи.

 ― 70 см клиренс, безстепенно механично регулиране на ширината на следата  
от 1,80 м до 2,25 м и шкаф за принадлежности са серийно оборудване.

 ― Опционално управление на теглича с жироскоп за точно водене при завои.

 ― Предлаганата по избор система за непрекъснато вътрешно измиване  
Eco ProfiClean позволява бързо и сигурно почистване на пръскачката.  
Помощна , хидравлично задвижвана центробежна помпа впръсква през  
ротиращите дюзи в резервоара чиста вода, докато основната помпа  
(бутално мембранна помпа) непрекъснато изсмуква разтвора и го изпръсква.  
Тази функция се управлява удобно от кабината на трактора.

1 2

Опционоалното управление  
на теглича с жироскоп води  
пръскачката точно в следата.

1

Просто – Сигурно – Прецизно  
за перфектното пръскане 

2
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Leeb AX
Технически данни

Leeb AX

HORSCH Leeb AX 4 AX
Размери и тегло

Собствено тегло (кг) 3 450 – 3 650

Натоварване на теглич празна (кг) 500 – 600

Макс.допустимо натоварване на теглича (кг) 2 000

Натоварване на ос празна (кг) 2 950 – 3 050

Макс.допустимо натоварване на оста (кг) 8 000 

Обща дължина макс.  
(Транспортно положение) (м)

7,60

Транспортна ширина  
(Транспортна положение) (м)

2,55

Транспортна височина (м) 3,80 – 4,00

Ширини на колеята механично  
регулируеми (м)

1,50 – 2,25

Просвет (мм) 0,70

Резервоар

Нетен обем на резервоара за разтвора (л) 3 800

Действетелен обем на резервоара  
за разтвора (л)

4 000

Резервоар за чиста вода (л) 400

Резервоар за измиване на ръце (л) 15

Щанги

Работни ширини 18 – 30 м

Частични ширини  
(в зависимост от размера на щангата)

5 – 13

Работна височина (м) 0,5 – 2,5

Мощност на помпата Eco (л/мин) 270

Работно налягане, макс. (bar) 8

Работна скорост (км/ч) 4 – 16

Механични кранове на всмукателна  
и напорна страна

Просто – Сигурно – Прецизно за перфектното пръскане Предлагат се работни ширини от 18 м до 30 м

Автоматично водене на щангите за подържането им на  
възможно най-ниска работна височина дори и при висока 
скорост и неравни терени.

Ширина на следата от  
1,50 до 2,25 м (според гумите)

Достъпни арматури и филтри  
за лесна поддръжка

ОБОРУДВАНЕ
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Leeb LT
Интелигентна пръскаща техника

Характеристика на Leeb LT накратко:

 ― 4 000, 5 000 и 6 000 литров полиетиленов резервоар за разтвора с 
оптимизирана форма срещу плискане.

 ― Серийно центробежна помпа – 600 л/мин за пръскане и допълнителна 
бутално мембранна помпа за помощ при пълнене и при циркулационно 
вътрешно измиване.

 ― Оборудването се адаптира индивидуално спрямо желанието на клиента, 
базовото е основа за различни варианти.

 ― Eco: механични кранове за всмукателна и напорна страна с електр.
индикатор на нивото.

 ― CCS: Механични кранове за всмукателна и напорна страна с електрически 
индикатор за нивото на пълнене и циркулационно вътрешно измиване.

 ― CCS Pro: модерна електроника с HORSCH-софуер, оптимирана за 
растително защитна дейност. Всмукателната и напорна страна са 
оборудвани с електрически кранове за комфортно обслужване. 
Допълнително оборудването CCS Pro предлага множество програми за 
измиване, както например: измиване на щангите, което удобно се 
управлява от кабината на трактора.

 ― Собствената ISOBUS концепция на HORSCH с много иновативни и 
практични фунции облекчава обслужването, управлението и контрола на 
техниката. Трябва само да се свържат хидравлика, спирчки, осветление и 
ISOBUS към трактора.

 ― Предлагат се щангите с ширина от 18 м – 42 м с 6 – 42 отделни частични ширини.

 ― Патентованото управление на щангите BoomControl Eco / Pro и Pro Plus са по избор.

 ― Благодарение на активното управление на щангите BoomControl и разпределението 
на дюзите на 25 см е възможно опръскване на близко разстояние и при висока 
работна скорост. Близкото разстояние до обекта на опръскване намалява риска от 
отвяване.

 ― На клиента се предлагат дванадесет различни конфигурации от дюзи.  
От 1-0 (на всеки 50 см една дюза) и ръчно превключване на дюзодържача до  
4-2 (на всеки 50 см 4 дюзи плюс на всеки 25 см 2 дюзи). Предлага се опционално  
и автоматично превключване между конфигурацията на дюзите (AutoSelect).

 ― Гладко дъно за защита на растенията, 85 см просвет, ALB и хидравличен опорен 
крак са част от многообразното серийно оборудване.

 ― Опционалната управляема ос позволява точно водене в следата, а чрез система  
с монтиран в оста жироскоп отпада връзката с трактора.

 ― Пневматично окачена ос с регулиране на нивото, размери на следата от  
1,80 м – 2,25 м, специални размери на следата и видове окачвания са в  
листата за избор.

 ― За по дълъг живот премиксер и центробежната помпа се предлагат и от 
неръждаема стома.

1 2

Опционалната управляема ос разполага  
със собствени сензори и не се нуждае от 
механични или кабелни връзки с трактора.

1

Щангите остават благодарение на отличеното управление 
BoomControl на отстояние близо до растенията (30 см) 
като така и при неравни терени се намалява отвяването.

2
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Leeb LT
Технически данни

Leeb LT

Може да има отклонения от параметрите в зависимост от оборудването* Данни с щанги 12 / 21 / 27, от 7 частии гуми 520 / 85 R 46

Премиксер LT CCS

NightLight се грижи за отлична видимост и през ноща –  
фиксиран сноп светлина огрява всяка дюза.

Щанги изцяло сгънати. Не стърчат над кабината.

Автоматично водене на щангите за подържането им на  
възможно най-ниска работна височина дори и при висока 
скорост и неравни терени.

Висок клиренс и гладко дъно Премиксер LT CCS Pro с външен 
монитор за обслужване

ОБОРУДВАНЕ

HORSCH Leeb LT 4 LT Light 5 LT Light 4 LT 5 LT 6 LT
Размери и тегло
Собствено тегло (кг) 4 150 – 5 150 4 200 – 5 200 4 850 – 5 850 (5 420*) 4 900 – 5 900 (5 470*) 4 930 – 5 930 (5 500*)
Натоварване на теглич празна (кг) 480 – 780 500 – 800 530 – 830 (660*) 550 – 850 (680*) 570 – 870 (700*)
Макс.допустимо натоварване на теглича (кг) 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000
Натоварване на ос празна (кг) 3 670 – 4 370 3 700 – 4 400 4 330 – 5 020 (4 760*) 4 350 – 5 050 (4 790*) 4 360 – 5 060 (4 800*)
Макс.допустимо натоварване на оста (кг) 8 250 8 250 10 000 10 000 10 000 
Обща дължина макс. (Транспортно положение) (м) 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70
Транспортна ширина (Транспортна положение) (м)* 2,55 2,55 2,55* 2,55* 2,55*
Транспортна височина (м)* 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)
Ширина следата (мм) 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
Просвет (мм)* 0,75 0,75 0,85* 0,85* 0,85*
Резервоар
Нетен обем на резервоара за разтвора (л) 4 000 5 000 4 000 5 000 6 000
Действетелен обем на резервоара  
за разтвора (л)

4 400 5 300 4 400 5 300 6 400

Резервоар за чиста вода (л) 500 500 500 500 500
Резервоар за измиване на ръце (л) 15 15 15 15 15
Щанги
Работни ширини 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части

21 / 12 5 части 21 / 12 5 части 21 / 12 5 части 21 / 12 5 части 21 / 12 5 части
24 / 12 5 части 24 / 12 5 части 24 / 12 5 части 24 / 12 5 части 24 / 12 5 части
27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части
28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части
30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части

30 / 24 / (12) 7 части 30 / 24 / (12) 7 части 30 / 21 / (12) 7 части 
32 / 24 / (12) 7 части 32 / 24 / (12) 7 части 32 / 24 / (12) 7 части
33 / 24 / (12) 7 части 33 / 24 / (12) 7 части 33 / 24 / (12) 7 части
36 / 24 / (12) 7 части 36 / 24 / (12) 7 части 36 / 24 / (12) 7 части
38 / 27 / (14) 7 части 38 / 27 / (14) 7 части 38 / 27 / (14) 7 части
39 / 27 / (14) 7 части 39 / 27 / (14) 7 части 39 / 27 / (14) 7 части 
40 / 27 / (14) 7 части 40 / 27 / (14) 7 части 40 / 27 / (14) 7 части
40 / 28 / (14) 7 части 40 / 28 / (14) 7 части 40 / 28 / (14) 7 части
42 / 28 / (14) 7 части 42 / 28 / (14) 7 части 42 / 28 / (14) 7 части

Секции, мин. / макс. (Брой) 6 – 42 6 – 42 6 – 42 6 – 42 6 – 42
Работна височина (м) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5
Мощност на помпата при CCS и CCS Pro (л/мин) 600 600 600 600 600
Мощност на помпата Eco (л/мин) 400 400 400 400 400
Работно налягане, макс. (бара) 8 8 8 8 8
Работна скорост (км/ч) 4 – 20 4 – 20 4 – 20 4 – 20 4 – 20
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Leeb GS
Професионални прикачни пръскачки

Характеристика на Leeb GS накратко:

 ― 6 000, 7 000 и 8 000 литров резервоар за разтвора от неръждаема стомана.

 ― Резервоарът от неръждаема стомана лесно и бързо се почиства.

 ― Базовият модел има три различни варианта на оборудване: 

 ― Eco: Механични кранове за всмукателна и напорна страна с електр.
индикатор на нивото. 

 ― CCS: Механични кранове за всмукателнаи напорна страна с електр.
индикатор на нивото и непрекъснато вътрешно измиване. 

 ― CCS Pro: модерна електроника с HORSCH software, оптимирана за 
пръскачките. Всмукателна и напорна страна разполагат с електрически 
кранове за изключително комфортно обслужване. Допълнително 
оборудването CCS Pro предлага множество програми за почистване,  
като например изплакване на щангите, които удобно се управляват  
от кабината на трактора. 

 ― Собствената HORSCH ISOBUS концепция с множество иновативни и 
практични фунции, които облекчават настройките, управлението и 
контрола. 

 ― Хидравлика, спирачки, светлини и ISOBUS трябва само да се свържат  
с трактора.

 ― Минимално дълги маркучи и остатъчни количества чрез оптимално 
разположение на кранове и разпределители.

 ― Компактна конструкция с оседлан резервоар за ниска точка на тежестта.

 ― 3“ кранове с мощен премиксер от неръждаема стомана

 ― 3“ центробежна помпа с 1 000 л/мин за пръскане и допълнителна бутално 
мембранна помпа за помощ при пълнене и циркулационно измиване  
(само CCS и CCS Pro).

 ― Патентованото управление на щангите BoomControl 

 ― Благодарение на бързото и активно управление на щангите BoomControl и 
разпределението на дюзите на 25 см е възможно опръскване на близко разстояние 
и при висока работна скорост. Близкото разстояние до обекта на опръскване 
намалява риска от отвяване.

 ― На клиента се предлагат дванадесет различни конфигурации от дюзи: Предлага  
се опционално и автоматично превключване между конфигурацията от дюзите 
(AutoSelect).

 ― Гладко дъно за защита на растенията, 85 см просвет, ALB и хидравличен  
опорен крак са част от многообразното серийно оборудване.

 ― Опционално управляема ос за сигурно водене в следата.

 ― Предлаганото по избор при прикачните модели Leeb пръскачки непрекъснато 
вътрешно измиване CCS позволява бързо и сигурно почистване на машината. Една 
помощна бутално мембранна помпа впръсква чрез ротационни дюзи чиста вода в 
резервоара, като през това време основната помпа всмуква и изпръсква разтвора. 
Щангите опционално може да се продухат отделно и с въздух. Всички функции 
удобно се управляват от кабината.

 ― Премиксер и центробежна помпа по желание могат да бъдат от неръждаема 
стомана за дълъг експлоатационен живот.

1 2

Leeb GS –  
40 км/ч възможна транспортна  
скорост при пълен резервоар

1

BoomControl позволява височината на 
щангите и при неравни терене да остане 
най-близо до растенията

2
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Leeb GS
Технически данни

HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS
Размери и тегло
Собствено тегло (кг) 5 610 – 6 890 (6 370*) 5 650 – 6 920 (6 400*) 5 680 – 6 950 (6 430*)
Натоварване на теглич празна (кг) 680 – 980 (960*) 690 – 990 (970*) 700 – 1 000 (980*)
Макс.допустимо натоварване на теглича (кг) 3 500 4 000 4 000
Натоварване на ос празна (кг) 4 930 – 5 910 (5 410*) 4 960 – 5 930 (5 430*) 4 980 – 5 950 (5 450*)
Макс.допустимо натоварване на оста (кг) 10 000 10 000 10 000 
Обща дължина макс. (Транспортно положение) (м) 8,30 8,30 8,30
Транспортна ширина (Транспортна положение) (м)* 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00
Транспортна височина (м)* 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)
Ширина следата (мм) 1,80** / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25
Просвет (мм)* 0,85* 0,85* 0,85*
Резервоар
Нетен обем на резервоара за разтвора (л) 6 000 7 000 8 000
Действетелен обем на резервоара за разтвора (л) 6 400 7 400 8 400
Резервоар за чиста вода (л) 500 500 500
Резервоар за измиване на ръце (л) 15 15 15
Щанги
Работни ширини 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части 18 / 12 5 части

21 / 12 5 части 21 / 12 5 части 21 / 12 5 части
24 / 12 5 части 24 / 12 5 части 24 / 12 5 части
27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части 27 / 21 / 12 7 части
28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части 28 / 21 / 12 7 части
30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части 30 / 21 / 12 7 части
30 / 24 / (12) 7 части 30 / 24 / (12) 7 части 30 / 21 / (12) 7 части
32 / 24 / (12) 7 части 32 / 24 / (12) 7 части 32 / 24 / (12) 7 части 
33 / 24 / (12) 7 части 33 / 24 / (12) 7 части 33 / 24 / (12) 7 части
36 / 24 / (12) 7 части 36 / 24 / (12) 7 части 36 / 24 / (12) 7 части
38 / 27 / (14) 7 части 38 / 27 / (14) 7 части 38 / 27 / (14) 7 части
39 / 27 / (14) 7 части 39 / 27 / (14) 7 части 39 / 27 / (14) 7 части
40 / 27 / (14) 7 части 40 / 27 / (14) 7 части 40 / 27 / (14) 7 части
40 / 28 / (14) 7 части 40 / 28 / (14) 7 части 40 / 28 / (14) 7 части
42 / 28 / (14) 7 части 42 / 28 / (14) 7 части 42 / 28 / (14) 7 части

Секции, мин. / макс. (Брой) 6 – 42 6 – 42 6 – 42
Работна височина (м) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5
Мощност на помпата при CCS и CCS Pro (л/мин) 1 000 1 000 1 000
Мощност на помпата Eco (л/мин) 400 400 400
Работно налягане, макс. (бара) 8 8 8
Работна скорост (км/ч) 4 – 20 4 – 20 4 – 20

Може да има отклонения от параметрите  
в зависимост от оборудването

* Данни с щанги 12 / 21 / 27,  
 от 7 частии гуми 520 / 85 R 46 
** Възможно само при Leeb 6 GS  
 с ширина на следата 1,80 м

Leeb GS

NightLight се грижи за отлична видимост и през ноща –  
фиксиран сноп светлина огрява всяка дюза.

Множество разстояния между дюзите и дюзодържачи както и пневматичното  
им превключване позволяват интелигентно и индивидуално пръскане.

Щангите следват с BoomControl Pro точно посева – и при неравни терениВисок клиренс и гладко дъно Кръгъл, голям премиксер за  
препарата от неръждаема стомана  
с дюзи при пръскачките HORSCH 
(опционално при LT / GS)

ОБОРУДВАНЕ
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Leeb PT 280
По-голяма производителност – по-голяма ефективност

Характеристика на Leeb PT 280 накратко:

 ― 8 000 литров резервоар от неръждаема стомана.

 ― Неръждаемата стомана позволява лесно и бързо измиване.

 ― Минимално дълги маркучи и остатъчни количества чрез  
оптимално разположение на кранове и разпределители.

 ― Пневматично окачена ос с регулиране на нивото серийно.

 ― Следа от 2,00 м – 2,25 м, както и специален размер на следата по избор.

 ― Опционално се предлага управление на всяко колело – 4 х 4.

 ― Концепция на механично задвижване: 
– Истинско задвижване на всяко колело 
– Голяма маневреност 
– Голям полезен товар

 ― 50 км/ч на шосето при 1 400 оборота на мотора и функция темпомат.

 ― Гладко дъно за защита на растенията.

 ― 3“ кранове и мощен премиксер от неръждаема стомана.

 ― 3“ центробежна помпа с 1 000 л/мин за пръскане и допълнителна бутално 
мембрална помпа за помощ при пълнене и непрекъснато измиване.

 ― Предлага се с размер на щангите от 24 м – 36 м и 5 – 18 частични ширини.

 ― Патентованото управление на щангите BoomControl Eco / Pro и Pro Plus са по избор.

 ― Благодарение на бързото и активно управление на щангите BoomControl и 
разпределението на дюзите на 25 см е възможно опръскване на близко разстояние 
и при висока работна скорост. Близкото разстояние до обекта на опръскване 
намалява риска от отвяване.

 ― На клиента се предлагат дванадесет различни конфигурации от дюзи.  
От 1-0 (на всеки 50 см една дюза) и ръчно превключване на дюзодържача до  
4-2 (на всеки 50 см 4 дюзи плюс на всеки 25 см 2 дюзи). Предлага се опционално  
и автоматично превключване между конфигурацията от дюзите (AutoSelect).

 ― Във всички модели на Leeb серийно е внедрена системата за циркулационно 
измиване CCS (ContinuousCleaningSystem) която позволява бързо и сигурно  
миене на пръскачката. Една помощна бутално мембранна помпа впръсква чрез 
ротационни дюзи чиста вода в резервоара, като през това време основната помпа 
всмуква и изпръсква разтвора. Щангите опционално може да се продухат отделно  
и с въздух. Всички функции удобно се управляват от кабината.

 ― Производителна и икономична машина според Вашите желания.

1 2 3

Кратко време на престой – голямата 
центробежна помпа пълни 8 000 
литровия резервоар за кратко време.

1

Възможна е до 50 км/ч  
скорост на шосето

3

С BoomControl ProPlus щангите дори и 
при големи работни ширини и неравни 
терени запазват най-близко отстояние от 
растенията.

2
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Leeb PT 280

* За Германия е необходимо спец. разрешително

HORSCH Leeb PT 280
Двигател

Двигател с водно охлаждане MTU (Mercedes) OM 936

Двигател мощност (KW/к.с.) 210 / 285

Брой цилиндри / Охлаждане 6 / водно / турбо с въздушно охлаждане

Обем (см³) 7 700

Номинални обороти (об./мин) 2 200

Макс. въртящ момент (Нм / обороти) 1 150 / 1 400

Вместимост на резерв. Дизел / AdBlue (л) около 400 / 25

Норма на отработени газове TIER 4 f

Трансмисия

Вид трансмисия Hydroshift

Предавателно число хидростатично безстепенно

Скорости поле: 0 – 23 км/ч, шосе: 0 – 50 км/ч, Възможна макс.скорост съответно при 1 500 об./мин

4 х 4 Елаектропневматично превключване под товар

Ходова част / Оси

Окачване Предна и задна ос пневматични с регулиране на нивото и активно странично стабилизиране

Управление

Предна ос хидравлична

Задна ос Електрохидравлично управление (при управляема задна ос) автоматично центриране и блокиране при движение на шосето

Видове управление само на предна ос / 4 х 4 / кучешки ход / задна ос ръчно / чрез педал в края на полето

Размери и тегло

Собствено тегло (кг) oколо 7 600 без надстройка / около 11 000 с надстройка

Макс.допустимо общо тегло Шосе (кг) 18 000 при 40 км/ч / 50 км/ч (20 000*)

Просвет (мм) 850 под мост

Междуосие (мм) 3 300

Ширина следата (мм) 2 000 / 2 250 при обръщане на колелата

Дължина с оборудване (мм) около 9 000

Височина с оборудване (мм) около 3 950

Обща ширина (мм) около 2 800 (според следата и размера гуми)

Надстройки на резервоара

Резервоар Резервоар от неръждаема стома отвън и отвътре заварен с три прегради

Вместимост на резервоара (л) 8 000

Вместимост на резервоара за чиста вода (л) 450

Технически данни

Leeb PT 280

36 м щанги чрез BoomControl Pro следват точно посева – дори и при неравен терен

Лесно управление  
с монитор Comfort

Комфортна кабина

Повече сигурност – три бушона 
за претоварване на всяко крило

Различни разстояния между дюзите и 
дюзодържачите както и пневматичното 
превключване между тяк позволяват 
интелигентно и индивидуално пръскане.

ОБОРУДВАНЕ

NightLight се грижи за отлична 
видимост и през ноща – 
фиксиран сноп светлина огрява 
всяка дюза.

Кръгъл, голям премиксер за препарата от неръждаема 
стомана с дюзи при пръскачките HORSCH
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Leeb PT 330* / 350
Съчетава максимална производителност и прецизно пръскане и при високостеблени култури

* PT 350 се предлага на HRC-пазари а PT 330 на всички LRC-пазари. 
 LRC: Low Regulated Market, например Русия (PT 330) 
 HRC: High Regulated Market, например ЕО (PT 350)

Характеристика на Leeb PT 330* / 350 накратко:

 ― 5 000 литров резервоар за разтвора от неръждаема стомана отвън  
и вътре заварен.

 ― Неръждаемата стомана позволява лесно и бързо измиване.

 ― Минимално дълги маркучи и остатъчни количества чрез оптимално 
разположение на кранове и разпределители.

 ― PT 350* е с 6-цилиндров двигател с мощност от 354 кс, по стандарт  
TIER 4f на отработените газове, безстепенна хидростатична трансмисия, 
електрическо кормилно управление и регулиране на граничните стойности.

 ― PT 330* е с 6-цилиндров двигател с мощност от 326 кс, по стандарт  
TIER на за отработените газове,безсепенна хидростатична трансмисия, 
електрическо кормилно управление и регулиране на граничните стойности.

 ― 40 – 60 км/ч на шосето при намалени обороти и с фунция темпомат.

 ― Хидропневматично окачване на всяко колело с регулиране на нивото  
и висок просвет.

 ― Гладко дъно за защита на растенията серийно.

 ― Безстепенно регулиране на следата от 2,25 м – 3,00 м.

 ― Управление на всяко колело с автоматично центриране на задната ос 
серийно.

 ― 3“ кранове и мощен премиксер от неръждаема стомана

 ― 3“ центробежна помпа с 1 000 л/мин за пръскане и допълнителна бутално 
мембранна помпа за помощ при пълнене и циркулационно измиване.

 ― Размер на щангите от 30 м – 36 м с 6 – 32 частични ширини.

 ― Благодарение на бързото, активно и патентовано управление на щангите  
BoomControl Pro и разпределението на дюзите на 25 см е възможно опръскване  
на близко разстояние и при висока работна скорост. Близкото разстояние до  
обекта на опръскване намалява риска от отвяване.

 ― Собствената ISOBUS концепция на HORSCH с много иновативни и практични  
фунции облекчава обслужването, управлението и контрола на техниката.

 ― На клиента се предлагат дванадесет различни конфигурации от дюзи.  
От 1-0 (на всеки 50 см една дюза) и ръчно превключване на дюзодържача до  
4-2 (на всеки 50 см 4 дюзи плюс на всеки 25 см 2 дюзи). Предлага се опционално  
и автоматично превключване между конфигурацията от дюзите (AutoSelect).

1 2

Висок просвет  
(1,6 метра)

1

Щангите остават благодарение на отличеното управление 
BoomControl близко до растенията (30 см) и така дори и при 
неравни терени намалява отвяването

2
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Leeb PT 330* / 350

HORSCH Leeb PT 330* PT 350
Тип машина / двигател и трансмисия

Двигател MTU (Mercedes) OM 926 LA MTU (Mercedes) OM 936 LA

Мощност (Кв /к.с.) 240 / 326 260 / 354

Брой цилиндри / Охлаждане 6 / водно / турбо с въздушно охлаждане 6 / водно / турбо с въздушно охлаждане

Обем (см³) 7 201 7 698

Номинални обороти (об./мин) 2 200 2 200

Макс. въртящ момент (Нм / обороти) 1 300 / 1 200 – 1 600 1 400 / 1 200 – 1 600

Управление Електронен Електронен

Вместимост на резерв. Дизел / AdBlue (л) около 650 / --- около 480 / 40

Норма на отработени газове TIER 3 a TIER 4 f

Вид трансмисия Безстепенно хидростатично задвижване с автоматично регулиране на двигателя при натоварване и наклон (AutoHold)

Предавателно число хидростатично безстепенно

Скорости Поле: 0 – 30 км/ч | Шосе: 0 – 40 км/ч, 50 км/ч или 60 км/ч (в зависимост от регистрацията)

4 х 4 Постоянно задвижв.на 4-те колела с тракшън к-л

Шаси / Управление

Окачване Хидропневматично окачване с автоматична независима амортисьорите корекция, нивелиране и стабилизиране на шасито

Управление Електрохидравлично управл. на 4-те колела

Размери / Тегло / Резервоар

Собствено тегло (кг) 13 500

Макс.допустимо общо тегло Шосе (кг) 18 000

Просвет (мм) 1 400 – 1 600 (при 480 / 80 R 50)

Междуосие (мм) 4 600

Ширина следата (мм) 2 250 – 3 000

Дължина с оборудване (мм) около 9 000

Височина с оборудване (мм) около 3 950

Обща ширина при транспорт (мм) около 2 950

Резервоар Резервоар от неръждаема стомана – външно и вътрешно заварен с преградни стени

Вместимост на резервоара (л) 5 000

Вместимост на резервоара за чиста вода (л) 500

Щанги

Работни ширини (м) 30 – 36 30 – 36

Мощност на помпата (л/мин) 800 800

Технически данни

* 330: TIER 3a се предлага само за Low Regulated пазари (LRC) например Русия.
 350: TIER 4f се предлага на всички пазари High Regulat (HRC). (наример Европеската Общност.)

Leeb PT 330* / 350

Различните разстояния между дюзите и дюзодържачи както и пневматичното  
им превключване позволяват интелигентно и индивидуално пръскане

TouchTerminal –  
нагледна и лесна експлоатация

Комфортна кабина

Модерно и нагледно дигитално Интуитивно управление чрез 
Touchscreen и джойстик

ОБОРУДВАНЕ

NightLight се грижи за отлична видимост и през ноща – 
фиксиран сноп светлина огрява всяка дюза.

Кръгъл, голям премиксер за  
препарата от неръждаема стомана  
с дюзи при пръскачките HORSCH
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Shuttle 8.000 L

HORSCH Shuttle Shuttle 8.000 L
Дължина (м) 4,53

Ширина (м) 2,50

Височина (м) 2,52

Транспортна височина (м) 3,76

Собствено тегло (кг) 2 140

Вместимост (л) 8 000

Чиста вода (л) 800

Мощност на помпота (л/мин) 3 000

Изисквания към хидравликата на товарния автомобил 

Необходима мощност на хидравликата (л/мин) 80

Макс. допустимо налягане на системата (бар) 200

Обратно връщане на маслото без налягане (бар) Макс.5 бара обратно налягане и хидр.маслен  
филтър с 25 μм фил.мрежа

Изисквания към електрическата система

Електрически връзки 15-пол.контакт според ISO12098

Производителността не важи само на полето

Логистични решения

Минимален престой повреме на зареждане на пръскачки и 

ефективен транспорт на препарати са гаранция за максимална 

производителност

Установка за камион DryMate свързванеБутално мембранна помпа – мощност 3 000 л/минПремиксер за препарати
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Транспортна лента с подбирач Разгъната транс. лентаДва изхода за н.пр. тор и семенаКонтролно табло

Shuttle 10.000 L

HORSCH Shuttle Shuttle 10.000 L
Дължина (м) 6,25

Ширина (м) 2,50

Височина (м) 2,59

Транспортна височина (м) 4,00

Собствено тегло (кг) 2 960

Вместимост (л) 10 000

Капацитет около (т/мин) 2

Мощност на помпота (л/мин) 3 000

Изисквания към хидравликата на товарния автомобил 

Необходима мощност на хидравликата (л/мин) 80

Макс. допустимо налягане на системата (бар) 200

Обратно връщане на маслото без налягане (бар) Макс.5 бара обратно налягане и хидр.маслен  
филтър с 25 μм фил.мрежа

Производителността не важи само на полето

Логистични решения

Минимален престой повреме на зареждане на пръскачки и ефективен транспорт на препарати са гаранция за максимална производителност
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Titan UW
Производителност с ново измерение

По време на жътва новото претоварващо ремарке 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. 

Серийно Titan 34 UW е оборудван с телескопична ос. Тя изтегля всяко 
колело с 30 см навън. Така ширината на ремаркето се увеличава и става  
от 3 на 3,56 м. С това стабилността става по голяма а прекомерното 
уплътняване на почвата се намалява поради факта, че ремаркето не  
влиза в следата на трактора.

Следващ фактор за щадене на почвата са големите гуми (900 / 60 R 32). 
Към останалите функции принадлежат интегрираната везна, 
пневматичната (хидравлична) спирачна система и стрелка с добра 
видимост за състоянието на шибъра на разтоварващия шнек.

1 2 3

При бункер с вместимост от 34 куб.м  
на Titan 34 UW времето на престой  
в края на полето и сложните маневри  
са спомен от миналото

1

Телескопичната ос увеличава стабилността  
и предотвратява прекомерното уплътняване  
на почвата

3

Titan UW с опционална верижна  
ходова част за минимално почвено 
преуплътняване

2
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Телескопичната задна ос увеличава ширината от  
3 до 3,56 метра което щади почвата и дава по  
голяма стабилност

Табела, показваща позицията на хидр.шибър с  
добра видимост от кабината на трактора

Претоварващото ремарке се предлага с  
хидравлични и пневматични спирачки

Хидравлично сгъваемият претоварващ  
шнек е с мощност от 18 тона на минута  
и разтоварва Titan UW за 90 секунди.

Опционалната верижна ходова част намалява  
почвеното преуплътнение.

За лесното почистване целият бункер  
е с добър достъп отвътре.

ОБОРУДВАНЕTitan UW

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

Ширина (м) 3,00

Ширина при разтеглена ос (м) 3,56

Транспортна височина (м) 4,00

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

Височина на претоварване (м) 4,60

Общо тегло празно (kг) 6 700

Натоварване на оста празно (kг) 5 280

Натоварване на предна част празно (kг) 1 420

Обем на бункера (м³) 34

Хидравлично сгъваем шнек Ø (мм) 600

Капацитет на разтоварване т/мин 18

Гуми 900 / 60 R 32

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

Tелескопична ос Серийно

Осветление Серийно

Електронна везна Опция

Покривало Опция

Технически данни
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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
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