
Нови решения за торовнасяне  
и за сеитба на междинни култури

MiniDrill
Partner FT / HT

SW 12000 
DuoDrill

ГЪВКАВО, ТОЧНО, 
ЕФЕКТИВНО



Както винаги досега HORSCH е фокусиран към бъдещето  
и се стреми да оптимизира техниката така, че чрез нея да 
предостави на земеделските стопани по големи предимства. 
Сроковете за оптимална работа в зърнопроизводството се 
скъсяват, затова са нужни определени мерки, за да бъдат  
те спазени. Един такъв метод, който в Източна Европа  
често се прилага, е точното внасяне на тор повреме на 
почвообработка, при което се складира тор за корена. Във 
време на постоянно растящи цени на торовете, ефективното 
торене става все по значимо. Торене едновременно с 
почвообработка или сеитба има логично предимство. Дори  
и при торене с големи количества този метод е по бърз и  
по ефективен. Това скъсява времето за престой повреме  
на сеитба и спестява допълнителни работни процеси на  
по късен етап. Разделеният бункер позволява само с  
едно минаване да се засее междинна култура и натори 
едновременно. 

MiniDrill

плитко дълбоко50 % плитко /  
50 % дълбоко

Partner FT / HT DuoDrillSW 12000

HORSCH разработи множество решения за различните по 
големина стопанства. За навлизане в технологията служи 
бункерът за задна навесна система Partner HT, който е 
разделен на две в съотношение 40 : 60 и е с обем от 2 800 
литра. Той позволява сеитба на всякакви видове междинни 
култури, като може успоредно да се сее и втори вид или да 
се внесе тор. Бункерът за предна навесна система Partner FT 
в комбинация с Terrano, Joker или Express е следващата 
възможност за целенасочено торовнасяне, което пести 
време и пари в сравнение с традиционните методи.

За големите стопанства HORSCH разработи бункерното 
ремарке SW 12000, което е разделено на две с по 6 000 
литра всяка част и в комбинация с почвообработващия 
култиватор Tiger MT представлява ефективна торовнасяща 
система за дълбокия почвен хоризонт. Торовнасянето на 
35 см работна дълбочина се осъществява със специален 

Гъвкавост
ПРИ ТОРЕНЕ И СЕИТБА НА 
МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

торовнасящ ботуш. Дълбочината, на която се депонира 
тора, може да се регулира без нужда от инструменти.

Междинните култури започват да играят все по голяма  
роля в земеделието и често се случва времето на жътва  
и сеитба да съвпадат. За да се овлавее такава ситуация е 
необходим компактен бункер за семена, който монтиран 
към почвообработващ уред да направи сеялка. За целта 
HORSCH предлага MiniDrill, която с доказалият се дозатор  
е перфектното и бързо решение за сеитба на междинни 
култури, дори и с различна големина на семената или  
смес от семена.



MiniDrill е конструирана с идеята да бъде монтирана към 
почвообработващ уред и така да стане прецизна сеялка. 

Тя има 400 литров напорен бункер и може да постигне 
равномерна сеитба до 160 кг/ха. Напорният бункер не 
позволява разделянето на специалните смески от семена,  
които стават все по актуални. Изпитаният дозиращ механизъм 
на Pronto с подходящата дозираща ролка транспортира 
семената директно към разпределителната кула, от където  
през маркучите стигат до монтирана пред валяка планка и  
се издухват в почвата. Нашите валяци оптимално подготвят 
семенното легло, което гарантира безпроблемно покълване.

При работна ширина от 3 м за оптимално напречно 
разпределение на семената се предлагат 6 на равни разстояния 
разположени изхода и 12 от 4 м работна ширина нагоре. 
Хидравличният вентилатор на сеялката е с капацитет от 20 до 
25 л/мин и може да бъде задвижван от всякакъв трактор. 

Управлението се извършва чрез познатото HORSCH меню за 
сееща техника. За целта може да се използва всякакъв ISOBUS-
терминал.

Нормата на сеитба се регулира автоматично спрямо скоростта. 
Сигналът за скоростта се получава чрез 7-пинова букса или 
опционално от радарен датчик. 

Сеялката може да се прикачи към: Terrano FX, Terrano GX, 
Joker CT, Joker RT

MiniDrill – голяма ефективност за 
междинни култури и зелено торене

 ― 400 литра обем

 ― Напорен бункер

 ― Хидр. вентилатор с 20 л/мин

 ― Голям избор на дозиращи ролки

MiniDrill
ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ В ЗАСЯВАНЕ 
НА МЕЖДИННИ КУЛТУРИ 



Partner HT

Бункерът за задна навесна система Partner HT е разделен на 
две части. Общият обем от 2 800 литра е в съотношение 
40 : 60. Това позволява дозиране на два компонента или 
един компонент от двата раздела. 

В практиката се срещат следните комбинации: 
 ― Един вид тор от двата раздела

 ― Два различни вида тор 

 ― Семена и тор

 ― Два вида семена с различни фракции

Partner FT / HT
КОНТРОЛИРАНО ВНАСЯНЕ НА ТОР 
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧВООБРАБОТКА

Целенасоченото торене увеличава ефективността и в 
сравнение с конвенционалното торене пести време и пари. 
Специално при фосфатните торове система способства за 
подобраване на тяхната ефективност. По този начин 
внесеният тор е веднага и за дълго на разоложение на 
растенията.

HORSCH Partner HT се прикачва към навесната сиситема  
на трактора. Към Partner HT може да се свържат HORSCH 
почвообработващи машини като например Joker RT,  
Tiger AS / MT, Terrano FM / MT / GX посредством долните рамене  
на бункера, K 80, твърд теглич с ухо или сферична глава. 

Partner FT

Бункерът за преден навес има обем от 1 600 литра и 
позволява в комбинация например с Maestro RC solo да  
се внесе едновременно със сеитбата на царевица и тор. 
Partner FT може да се използва например с HORSCH 
Terrano FX и за целенасочено торене. Компактната 
конструкция на FT позволява добра видимост напред. 
Големият отвор за зареждане позволява бързо пълнене  
с челен или телескопичен товарач. 

За по добър баланс опционално към Partner FT (700 кг 
собствено тегло) се предлага и допълнителна тежест от 360 кг. 
Така тракторът и при празен бункер е оптимално балансиран. 
За опазване на почвата от преуплътнение към бункерът може 
да се поръча и преден валяк. На разположение е RollPack валяк 
с тегло 280 кг и гумен валяк с тегло 230 кг.



Бункерното ремарке SW 12000 е гъвкаво решение за торене 
на големи количества при почвообработка поради факта, че 
повреме на сеитба може да върви пред сеялката. Двойният 
бункер от устойчива на корозия пластмаса има два раздела 
по 6 000 литра и може едновремнно да дозира два 

С HORSCH DuoDrill семената се издухват на повърхността 

на почвата, зариват се с пръст и се валират с помоща на 

гумения валяк.

Сеялката може да се прикачи към: Tiger, Joker RT Classic, 

Pronto DC

Tiger MT на твърда рама с опционална торовнасяща уредба

Само Tiger 4 MT с твърда рама има ходова част по средата и 

двоен RollPack валяк. Допълнително за тази машина се предлага 

торовнасяща уредба с 2 500 литров бункер. Тази система 
Пълноценна пневматична сеялка с 
терминал на HORSCH

Семената се полагат пред всяко колело на валякаHORSCH дозиращ апарат и разпределителна кула

Гуменият валяк се грижи за сигурното валиране на семената Валякът TopRing (опционално) гарантира покриването с почва 

компонента. Големите гуми щадят почвата от отъпкване. 
Бункерното ремарке може да се ползва с почти всеки прикачен 
инвентар поради факта, че има шест хидравлични връзки,  
ISOBUS кабел, електрически и пневматични линии.

Универсално приложение

 ― Сеитба на междинни култури

 ― Сеитба на рапица

SW 12000
ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ 
ТОЧНОТО ПОЛАГАНЕ 
НА ТОР 

DuoDrill 3
ЕФЕКТИВНОСТ  
ПРИ СЕИТБА  
НА РАПИЦА И  
МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

Торовнасяща уредба на Tiger MT

представлява опростен начин за навлизане в технологията на 

целенасоченото торене. Тя покачва ефективността и снижава  

в сравнение с конвенционалния метод разходите. 



HORSCH Partner FT Partner FT
Транспортна ширина (м) 2,50 

Височина (м) 1,56

Дължина без допълн. тежести (м) 1,44

Тегло без допълн.тежести (кг) 700

Обем на бункера (л) 1 600

Размери на отворите за зарежд. (м) 2,30 x 0,67 

Височина на отвора за зареждане (м) 1,56

Двустранно действащи клапани 1

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

1

Количество масло за хидр.
вентилатор (л/мин) 

20 – 35

Прикачване към трактор 3-точково окачване кат. II и III

HORSCH Partner HT Partner HT
Транспортна ширина (м) 2,84

Височина (м) 1,82

Дължина (м) 1,19

Тегло (кг) 1 100

Капацитет на двойния бункер (л) 2 800 (40 : 60 / 1 120 : 1 680)

Размери на отворите за зарежд. (м) По 1,12 x 0,55

Височина на зареждане двоен бункер (м) 1,90 

Двустранно действащи клапани 3 (1 Двустр.действ.извод за хидр.
вентилатор, 2 Двустр. действ.
извода за прикачен уред )

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

1

Количество масло за хидр.вентилатор 
(л/мин) 

35 – 45

Прикачване към трактор 3-точково окачване кат. II и III / IV

Прикачване към машината долни рамене кат. III

Прикачване към мащината  
сферична глава

K 80

Прикачване към машината твърд теглич Кат. IV (болт ø 50 мм)

HORSCH SW 12000 SD
Транспортна ширина (м) Вариант SW Вариант NT

При гуми 650 / 65 R 38 2,98 3,35

При гуми 900 / 60 R 32 3,35 3,73

При двойни гуми 520 / 85 R 42 --- 4,29

Дължина (м) 7,22 6,88

Транспортна височина (м) от 3,67 м (с хидр. зареждащ шнек 3,93 м)

Тегло от (кг) 3 460 При гуми 650 / 65 R 38

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

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

Височина на отвора за зареждане (м) от 3,34 При гуми 650 / 65 R 38

Прикачване към трактор Окачване на твърд теглич на Болт  
Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм или Сферична  
глава K 80

HORSCH MiniDrill MiniDrill Solo
Общо тегло MiniDrill (кг) 150

Вместимост на бункера (л) 400

Диаметър на отвора  
за зареждане (мм)

380

Височина за 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

HORSCH DuoDrill DuoDrill 3
Работна ширина (м) 3,00 

Допълнителна тежест Tiger (кг) 320

Допълнителна тежест Pronto DC (кг) 260

Вместимост на бункера (л) 300

Размери на отвор за зареждане (cм) 66 x 42

Височина на отвора за зареждане (м) 2,70 

Брой сеещи маркучи 10

Разстояние м / у сеещите маркучи (см) 30

Двустранно действащи клапани 1

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

1

Количество масло за хидр.вентилатор 
(л/мин) 

25 – 35

HORSCH  
Торовнасяща уредба

Торовнасяща уредба  
Tiger 4 MT 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 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

Обем на бункера (л) 400 400 400 400 400

Диаметър на отвора за 
зареждане (мм)

380 380 380 380 380

Височина за зареждане 
соло / монтиран (м)

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

Брой на изходите 6 6 6 6 12

Макс. капацитет (кг/ха) 260 225 200 200 160

Едностранно действ.изводи 1 1 1 1 1

Обратно връщане (макс. 5 бара) 1 1 1 1 1

Кол. хидр.масло вентилатор  
(л/мин)

20 – 25 20 – 25 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

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

Диаметър на отвора за 
зареждане (мм)

380 380 380 380 380 380

Височина за зареждане 
соло / монтиран (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 

Брой изводи 6 6 6 6 12 12

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

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

Вместимост на бункера (л) 400 400 400

Диаметър на отвора за 
зареждане (мм)

380 380 380

Височина за зареждане  
соло / монтиран (м)

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

Брой изводи 12 12 12

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 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

Вместимост на бункера (л) 400 400 400

Диаметър на отвора за 
зареждане (мм)

380 380 380

Височина за зареждане 
соло / монтиран (м)

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

Брой изводи 6 12 12

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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



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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