
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗРОХКВАНЕ, 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ТОРЕНЕ 
И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА СЕИТБА

Focus MT



Слята сеитба на рапица и редови  
култури с 35 см междуредие

 ― Винаги една TurboDisc / TurboEdge секция се намира  
по средата на един TerraGrip работен орган

 ― Сигурно гарниране на посева въпреки голямото междуредие 

 ― Голямо междуредие на редови култури като например 
рапица или боб, които се сеят със сеялка за слята сеитба

 ― При една дълбочина на разрохкване от 10 до 35 см за 
рапичните семена са създадени идеални условия, всички 
преуплътнения са разбити, зоната на корена е почти без 
растителни остатъци и насочено се полагат хранителни 
вещества.

Променлива дълбочина на торовнасяне

 ― При много добри сеитбени условия дълбокото полагане  
цели снабдяването със свежи хранителни вещества на 
най-долния плодороден слой от почвата.

 ― При тежки сеитбени условия (влага, студ) чрез полагане 
50 : 50 се цели стимулиране на младото растение и 
примамване на корена надолу.

Focus MT като един пълноценен почвообработващ уред

В основата на конструкцията на Focus MT лежи добре  
познатия HORSCH Tiger MT. Подредбата на основните 
инструменти започва с разположени на два реда тежки  
дискове за максимално раздробяване на остатъците от  
жътва и интензивното им размесване, последвани от два  
реда лапи за интензивно разрохкване и прецизно полагане  
на тор. Пред RingFlex или гумения валяк се намират 
подравняващи дискове за ефективно изглаждане на 
повърхността. С Focus MT може да се работи след всяка  
култура и растителни остатъци. Рама с 85 см височина 
гарантира максимална проходимост и работа без задръстване.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Focus MT за житни култури
Разстояние между следите на лапите 35 см; Междуредие 17,5 см,  
Полагане на депа от тор на различна дълбочина

2

Focus MT за зимна рапица
Разстояние между следите на лапине и междуредие 35 см,  
дълбочина на разрохкване 35 см, височина на браздата според  
почвата 10 до 15 см, полагане на депа от тор на различна дълбочина

3

TerraGrip 
лапи премахват ефективно слама и буци от сеитбения хоризонт.

1

1 2 3

Сеитба на пшеница при междуредие от 17,5 см

 ― Винаги две TurboDisc секции следват един TerraGrip  
работен орган

 ― По-малко междуредие при култури като например  
пшеница и ръж

 ― Един TerraGrip работен орган разрохква почвата по  
средата на два реда посеви като поставя там депо  
от тор (на различна дълбочина)

 ― Корените израстват идеално в разрохкваните ивици  
и могат да достигнат до положеното депо от тор

 ― Подравняващите дискове пред валяка се грижат  
за равно посевно легло

 ― Дълбочината на разрохкване тук се регулира  
оптимално според предшественика

Focus MT за редови култури (царевица, слънчоглед и т.н.)

Работа без сеещи секции при еснна обработка. Перфектно 
разрохкване и размесване за предстоящата пролетна сеитба. 
Допълнително може да се положат депа от тор за царевица, 
слънчоглед и соя. Междуредието от 35 см е подходящо за 
всички които работят на 35 или 70 см. Полагането на депа от 
тор през есента носи предимство с това, че през пролетта не 
може да се работи на такава дълбочина а ефекта от 
целенасоченото торене може да се използва веднага.

17,5 см

35 см

10 – 35 см

35 см

20 – 35 см

5 – 10 см



Focus MT 
ДОКАЗАЛАТА СЕ FOCUS КОНЦЕПЦИЯ  
ЗА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

TurboEdge сеещ ботуш 
СЕИТБА В ОТВОРЕНА 
БРАЗДА

С какво се отличава Focus MT?

 ― Пълноценен почвообработващ уред

 ― Висока проходимост с височина на рамата от 85 см

 ― Целенасочено торене на депа 

 ― Дълбочина на разрохкване от 35 см

 ― Компактни транспортни размери от 3 м  
ширина и 4 м височина

 ― Комбинация от секции за почвообработка,  
торене и сеитба с едно минаване

 ― Конструция от доказани HORSCH компоненти от 
портфолиото на почвообработващата и сееща техника

Характеристика на машината

 ― Бункер от корозионно устойчива пластмаса 

 ― Бункерът е под налягане за работа с големи  
сеитбени норми на хектар

 ― Големи гуми за максимално щадене на почвата

 ― Напълно интерирани хидравлични и ISOBUS функции

Бункерното ремарке SW с общ обем от 12 000 / 17 000 литра  
се предлага в две версии с за Pronto SW

С какво се отличава сеещият TurboEdge ботуш?

Подходящ за сеитба на рапица и бобови култури  
на междуредие от 35 см.

Предимства на TurboEdge сеещ ботуш

 ― Интензивно почистване на растителните остатъци  
от браздата

 ― Оптимално покриване на семената с почва

 ― Перфектно полагане на желаната дълбочина  
чрез итегрирани притъпкващи колела

 ― Оптимална алтернатива за сеитба с Focus  
при минимална подготовка

SW 12000 
Двойният бункер на SW 12000 е разделен на два по  
6 000 литра. Двата раздела могат да подават само  
семена или семена и тор.

SW 17003 
Бункерното ремарке 17003 е с три раздела и е с обем  
от 17 000 литра. Отделните раздели са с обем от 6 500 /  
4 000 / 6 500 литра и могат да се използват за всичи твърди 
компоненти (тор или семена). В практиката основно се 
полагат семена и два вида тор.

1

Перфектно почистена бразда за рапица, дори и при  
големи количества растителни остатъци на повърхността.

2

Сеитба на рапица в междуредия от 28,6 – 30, 35 и 50 см,  
по избор със сеещи ботуши TurboDisc или TurboEdge

3

Целенасочено торене в реда по избор –  
дълбоко, плитко или 50 : 50

1

2

3



TerraGrip работен орган с LD (low disturbance)  
длето разрохкват дълбоко под сеитбения хоризонт и 
премахват растителния остатък от зоната на корена

RingFlex валякГумен валяк

Стълба бункерно ремаркеTerraGrip III L
Сила на задействане 630 кг

Прикачване към бункерно ремарке Опорни колела отпред

Краен диск
Позицията и ъгълът се регулират спрямо  
почвените условия и работната дълбочина

ОБОРУДВАНЕ

Винаги една TurboDisc сееща секция следва по 
средата един TerraGrip работен орган и една гума

TerraGrip Способността за приспособяване (15 см) над средното ниво на TurboDisc с 
интегрирано притъпкващо колело позволява прецизно и равномерно водене в 
дълбочина. Високият натиск на отделния диск до 120 кг се грижи за спокойния 
ход при скорости далеч над 12 км/ч.

ULD+ върховете разрохкват дълбоко почвата и не изваждат, 
дори и при тежки почви, големи буци на повърхността.

TerraGrip лапи  
вървят точно пред гумите

Подравняваща секция Дискова система Полагането на депото от тор става на плитко, 
дълбоко или смесено 50 : 50
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Focus 7 MT
Работна ширина (м) 7,00

Трънспортне ширина  
без / с SW 12000 (м)

2,97 / 3,00

Трънспортне ширина  
без / с SW 17003 (м)

2,97 / 4,00

Транспортна височина Focus 7 MT (м) 4,00

Транспортна височина SW 12000 (м) 3,67

Транспортна височина SW 17003 (м) 3,62

Дължина без / с SW 12000 (м) 10,91 / 18,07

Дължина без / с SW 17003 (м) 10,91 / 18,61

Тегло Focus 7 MT без  
бункерна ремарке (кг)*

13 800

Тегло на бункерно  
ремарке SW 12000 (кг)**

3 500

Тегло на бункерно  
ремарке SW 17003 (кг)**

5 060

Вместимост при 2 компоненти (л) 12 000 (6 000 л / 6 000 л)

Вместимост при 3 компоненти (л) 17 000 (6 500 л / 4 000 л / 6 500 л)

Размери на отворите  
за зареждане (м)

по 0,99 x 0,72 (SW 12000)

Размери на отворите  
за зареждане (м)

по 0,60 x 0,90 (SW 17003)

* Тегло на Focus 7 MT с управляем теглич, TurboEdge сеещи секции,  
 единичен RingFlex валяк и подравняващи дискове
** Тегло на SW при минимално оборудване

HORSCH Focus 7 MT
Височина на отвора за зареждане (м) 3,62

Размер гуми опорни  
колела странични 

400 / 60 – 15.5

RingFlex валяк Ø (cм) 60

Брой работни органи 21

Разстояния между работните  
органи nв един ред (см)

70

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

35

Височина на рамата (см) 85

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

630 / 26

Брой на изсяващите дискове 21 / 42

Междуредие (см) 35,00 / 17,50

Натиск на изсяващите дискове (кг) 5 – 120

Сеещи секцияи /  
Притъпкващи колела (cм)

34

Работна скорост (км/ч) 6 – 10

Двустранно действащи клапани 4

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

1

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич отвор-Ø 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич  
със nсферична глава

K 80

Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

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


