
Terrano FM

ОБРОБОТКА НА ПОЧВАТА  
БЕЗ КОМПРОМИСИ



Terrano FM
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКИ  
ТЕГЛИТЕЛНИ УСИЛИЯ!

Terrano FM –  
Ефективен универсален култиватор

Terrano FM на HORSCH е подходящ за плитка и средно дълбока почвообработка. Благодарение на  
4-секционната конструкция и 27 см разстояние на следата от лапите, той успява интензивно да размеси  
и подравни почвата. Terrano FM обръща в края на полето по цялата ширина на валяка и предните  
опорни колела, което позволява бързи и сигурни маневри въпреки голямата работна ширина.

Двойният RollPack валяк гарантира работа при всякакви условия като уплътнява и оставя  
добра повърхностна стуктура на почвата. 



С какво се отличава Terrano 10 / 12 FM aus?

 ― Широка, спускащи се в средата ходова част  
за стабилност повреме на транспорт

 ― Точно водене в дълбочина чрез предни  
опорни колела и валяк

 ― Обръщане в полето върху цялата ширина  
на валяка = минимално натоварване и висока  
скорост повреме на обръщане

 ― 600 или 750 мм височина на рамата при  
транспортна ширина от 3,0 м или 3,63 м

 ― Двоен валяк

 ― TerraGrip лапи

HORSCH ключов иноватор –  
Почвообработка без плуг

Никой друг производител не е допринесъл толкова  
за развитието на безплужната почвообработка както 
HORSCH през 30-годишната си фирмена традиция.  
По този повод през 2013 бе връчена наградата  
“Ключов иноватор” на земеделска техника. Много  
от продуктите като Terrano, Tiger и моделите Joker,  
а не на последно място и универсалната сеялка  
Pronto DC позволяват безплужна обработка на  
най-високо ниво. Според статистически данни  
в Германия вече 40 % от площите се обработват  
без плуг. При пшеница те са дори 60 %. Преди  
20 години никой не смееше да вярва, че това  
е възможно. HORSCH има голяма заслуга да  
се стигне дотук. И за напред това ще служи за 
създаването на нови ключови иновации.

Terrano FM е подходящ за плитка обработка на стърнища  
до средно дълбока почвообработка в зависимост от  
мощността на трактора. Той успява интензивно да размеси 
почвата благодарение на 4-секционната си конструкция и 
въпреки 27 см разстояние на следата от лапите не се  
нуждае от голяма теглителна сила.

Terrano FM е с голям просвет за работа без задръстване  
при работа с големи количества растителни остатъци.  
Той е оборудван с трето поколение TerraGrip лапи – те  
отлично водят в дълбочина благодарение на голямата  
сила на задействане. Поради големите въртящи елементи  
те са без обслужване и много здрави. Доказалият се  
MulchMix работен орган се грижи за отлично размесване  
при малка теглителна сила. 

Terrano FM обръща на полето върху валяка, което щади  
почвата. Револвернта ходова част слиза надолу при  
транспорт и сменя позицията си с средната част на валяка.  
Тя се намира в средата на машината и допринася за  
стабилност и комфорт повреме на транспорт. 

Подравняващите дискове с лагери в маслена баня без  
оддръжка се грижят за равномерно подравняване на почвата 
пред валяка. Останалата част от работата при Terrano FM се 
извършва от много здравия двоен RollPack валяк. Благодарение 
на стабилната си конструкция той е подходящ за почти всички 
видове почви. Поставените един в друг пръстени на валяка 
позволяват много добро самопочистване.

Воденето в дълбочина се извършва хидравлично чрез валяка  
и опорните колела. За настройна на дълбочината служат 
цветните алуминиеви скоби, които се нареждат на цилиндрите.

Макар и с голяма работна ширина Terrano FM се сгъва на  
3 м, при височина на рамата от 600 мм, а при 750 мм рама 
сгъването е на 3,63 м.

Разликата се крие в третото поколение TerraGrip лапи.  
При версия от 3 м лапите са с просвет от 60 см а при  
3,63 м версия има 75 см просвет. Поради тази причина  
и селата на задействане е различна – при 3 м е 515 кг  
а при 3,63 м е 630 кг.

Terrano 12 FM с 3 м ширина  
в сгънато положение

Terrano FM повреме на сгъване

Terrano FM
ЕФЕКТИВЕН  
УНИВЕРСАЛЕН  
КУЛТИВАТОР



TerraGrip е една изключително солидно изработена лапа  
със защита от претоварване. Височината на задействане  
е 25 см, при което не се чупи защитния болт. Ефиктивната 
защита от камъни се задейства бързо нагоре и бързо се  
връща в нормална позиция, без да прави излишни  
странични движение.

Работният орган MulchMix се монтира под остър ъгъл  
с идеята да извършва интензивно размесване на почвата  
в голяма дълбочина. Големият диаметър (600 мм) на  
работният орган на HORSCH MulchMix не позволява  
почвата да се сбива и така структурата и се запазва.  
Независимо от дълбочината на работа, работния орган  
никога не е във вертикално положение. Така се намалява 
теглителната сила, щади се почвата и се пести гориво.  
Дори и при големи растителни остатъци се постига  
отлично смесване. 

TerraGrip
СОЛИДНОСТ И НАДЕЖДНОСТ 

HORSCH
РАБОТНИ ОРГАНИ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ 

Илюстрация на TerraGrip III

TerraGrip III 515 кг (Terrano 10 / 12 FM 3 м),  
630 кг (Terrano 10 / 12 FM) сила на задействане /  
25 см височина на повдигане.

Силата на задействане спада до 170 кг  
с което се щади рамата.

MulchMix крила повърхностно

0 см

5 см

15 см

MulchMix дълбоко MulchMix без крила Работен орган LD

Силата на пружинния пакет при задействане от 515 кг  
(Terrano 10 / 12 FM 3 м) / от 630 кг при (Terrano 10 / 12 FM)  
слиза на 175 кг, с което значително намалява въздействието  
на силата върху рамата. Оптимизираният пружинен пакет 
позволява точно водене в дълбочина на лапите – също  
и при тежки почви и голяма дълбочина.

Работният орган MulchMix се състои от три части (длето, 
направляваща плоча, крила) които могат да се сменят 
поотделно. При много плитка и повсеместна обработка  
на стърнища, могат да се монтират крилата. Когато се цели 
дълбока и добре смесваща обработка крилата се свалят. 

При условие, че няма нужда от размесване а само от дълбоко 
разрохкване маже да се монтират HORSCH LD работни органи, 
които продълбочават до 15 см без да вадят големи буци.

30 см



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

Натоварване на осите (кг)* 9 000 – 10 000 12 600 (общо тегло) 9 600 – 10 800 13 360 (общо тегло)

Тегло на ремаркето, действащо  
върху теглича (кг)*

3 100 – 3 500 --- 3 400 – 3 800 ---

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

Работна дълбочина макс. (cм) 15 15 15 15

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

Разстояние между всеки работен орган 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

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

Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


