
Focus TD

ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗРОХКВАНЕ, 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ТОРЕНЕ  
И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА СЕИТБА



С какво се отличава Focus TD?

Focus TD е продукт от поетапното развитие на метода  
StripTill Целенасочено разрохкване, по късно в комбинация  
с полагане на тор в реда приложени с вече доказани  
компоненти и съчетани с известната Pronto сееща техника.

 ― TerraGrip лапи разрохкват целенасочено почвата и отстраняват 
растителните остатъци от сеитбения- и коренов хоризонт

 ― Създава се депо от тор (по желание на различна дълбочина) 

 ― Влажна почва се транспортира до мястото на покълване

 ― Конусовидните дискове работят между редовете, като 
образуват бразди или подравняват, според нуждите

 ― Гуменият валяк уплътнява преди сеещите секции 

 ― Сеитбата става чрез здравите и прецизни TurboDisc сеещи 
секции във влажната и без растителни остатъци почва

 ― Възможни са междуредия от 30 см за рапица и редови  
култури при директна сеитба и 15 см за пшеница

 ― Опционалната 3-точкова система при Focus 6 TD позволява 
бърза и лесна смяна на сеещата шина за слята сеитба с 
редовата сеялка Maestro RV. Така вече може да се внася 
дълбоко тор при царевица и други култури с междуредие  
от 45 – 75 см.

 ― Голяма ефективност чрез 5 000 литров бункер  
(разделение 40 : 60 за семена и тор)

LD длета обработват почвата  
и полагат на точното място тора.

TurboDisc сеещите секции полагат семената в 
почистената от буци и растителни остатъци почва.

Focus TD позволява и при тежки климатични условия добро 
поникване на посева и оптимално развитие на растението  
(Тук: Focus TD с Maestro RV).

Michael Horsch

“Теми като сигурност на добива и намаляване на разходите стават все по актуални. 
Множество институти правят опити на тази тема от години. HORSCH се занимава  
активно от 2001 с тази тема, като прави опити на своите полета и в развойния си  
център. Резултатите са еднозначни: Специфична почвообработка в дълбочина съчетана  
с целенасочено торене и прецизна сеитба спомагат за увеличаване процента на усвояване  
на тора и допринасят дори и при климатично тежки години за стабилни и добри добиви. 
Целият този опит свързан с най-модерна техника пренесохме при създаването на Focus TD.”

StripTill 
ДО СЪВЪРШЕНСТВО



Слята сеитба на рапица и редови култури с 30 см 
междуредие (Oпционална: 35 cм с Focus 6.35 TD  
с 3-точково окачване)

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

 ― 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.

 ― Приложение след една или повече обработки на стърнища

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.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Focus TD за пшеница
Необработени участъци 30 см, междуредие за сеитба 15 см,  
дълбочина на разрохкване 10 до 35 см, полагане на тора на различна дълбочина
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Focus TD за зимна рапица
Необработени участъци 30 см, дълбочина на разрохкване 20 до 35 см,  
височина на браздата според почвения състав 10 до 20 см, полагане  
на тора на различна дълбочина
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TerraGrip 
лапи премахват ефективно слама и буци от сеитбения хоризонт.
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Сеитба на пшеница при 15 см междуредие 
(опционално: 17,5 cм с Focus 6.35 TD  
3-точково окачване)

 ― Две TurboDisc сеещи секции следват един TerraGrip  
работен орган и една гума

 ― 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

 ― Размерът на браздите може с помощта на заравняващите 
дискове преди валяка да се регулира ако е необходимо  
и ако се цели равно семенно легло

 ― Дълбочината на разрохкване тук се регулира оптимално 
според предшественика 

Точна сеитба на редови култури

 ― 3-точкова система при Focus 6 TD дава възможност да се 
внася тор в дълбочина и при редовите сеялки Maestro RV.

15 cм

15 cм

10 – 35 cм

30 cм

20 – 35 cм

5 – 10 cм



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

Сеитба на рапица, царевица, слънчоглед,  
соя с изпитаната технология Maestro

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

Междуредие от 50 см, гуменият валяк работи  
умишлено м/у направените бразди

Focus 6.50 TD с 3-точково окачване
ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ ПРИ  
РЕДОВИТЕ КУЛТУРИ

TurboEdge сеещ ботуш
СЕИТБА В ОТВОРЕНА БРАЗДА

С какво се отличава Focus 6.50 TD с 3-точково окачване?

Focus 6.50 TD с 3-точково окачване обслужва нуждите от разрохкване  
при класическите редови култури с междуредие от 50 см например при

 ― Рапица

 ― Слънчоглед

 ― Захарно цвекло

 ― Соя

 ― Царевица

 
Разположените на 2 греди TerraGrip 3L лапи разрохкват почвата в редове  
от 50 см и полагат тор на различни нива (дълбоко = раб.дълбочина,  
плитко = близо до повърхността и комбинация от двете).

Новоразработеният гумен валяк 320 / 70 – 24 AS работи умишлено между  
редовете и носи тежестта на машината благодарение на голямата  
контактна площ с повърхността.

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

С какво се отличава сеещият TurboEdge ботуш?

Подходящ за сеитба на рапица и боб при междуредие  
от 28,6 – 30, 35 и 50 см за всички модели на Focus.

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



HORSCH SINGULARSYSTEM 
c Funck дозатор

Улавящо колело Ралник HORSCH кутия с прегради с 
оптимални семена пшеница

HORSCH кутия с прегради с 
оптимални рапични семена

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).

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 оформя 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.

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

В коя преграда?

Ръж Ечемик Пшеница Рапица 

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

1

2

3

4

HORSCH кутия с прегради с 
оптимални рапични семена

с джоб за рапица с джоб за пшеница с джоб за ръж с джоб за ечемик

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 Funck дозатора, които се сменят 
според засяваната култура.

 ― 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.

 ― 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.

Дозиращи дискове
Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена, 
неподходящи за резделяне

 ― 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.



Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

ЕЛЕКТРОНИКА 
ИНОВАТИВНИ И 
ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

TaskController

С ISOBUS TaskController могат да бъдат прехвърлени 
данни от персоналния компютър към терминала. Също 
така е възможно сеитбени норми, засяти площи и други 
данни, които са запаметени повреме на сеитба, да бъдат 
прехвърлени от терминала към компютъра и документирани. 
Това улеснява воденето на документация за отделните полета.

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

SectionControl

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автоматично 
превключване на отделни секции. Чрез GPS се установява 
актуалното положение на машината. В края на полето, 
при обръщане или препятствия автоматично се изключват 
отелни секции или цялата работна ширина с което се 
избягва препокриване.

Предимства на SectionControl

 ― Пестят се семена и тор, тъй като препокриванията 
са сведени до минимум.

 ― Еднакво качество по цялата площ

 ― Повишаване на производителността при различни 
условия (нощ и ден, мъгла)

 ― Облекчаване работата на тракториста

 ― Защита на околната среда

БЕЗ SectionControl С SectionControl При наличие на картирани полета с помоща на VariableRate 
може да се оптимизират разходните норми на тор и семена.

VariableRate
Семена ИЛИ Тор

VariableRate c 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

Терминали

Монитор HORSCH Монитор-Touch 800

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

MultiControl

При работа с терминала HORSCH Touch 800 / 1200 могат да 
бъдат използвани допълнително и функциите MultiControl. 
Когато е активиран SectionControl, MultiControl позволява 
независимо едно от друго включване и изключване подаването 
на тор и семена. При сеитба с VariableRate количеството тор и 
семена с помоща на MultiControl може да вариира поотделно. 
Без MultiControl не е възможно включването или изключването 
на отделните секции в точния момент, както и варииране на 
тор и семена чрез VariableRate.

HORSCH Intelligence 

HORSCH Intelligence прави възможно машините на бъдещето да могат да мислят сами.
Чрез интелигентни Software решение и електроника машините на HORSCH работят по 
ефективно и помагат да пестите пари и нерви.

Техниката HORSCH е оборудвана винаги по стандарт-ISOBUS. Това не означава само, 
че машиите HORSCH могат да бъдат управлявани от всеки ISOBUS терминал. Всяка 
машина на HORSCH, която има компютър е в състояние да изпълнява функции като 
SectionControl, VariableRate или обработка на задание чрез TaskController, при условие, 
че са пуснати съответните лицензии за активация.

VariableRate

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. 

Предимства на VariableRate

 ― Пестене на семена и тор, внасят се само толкова, 
колкото е нужно

 ― Дружно поникване поради оптимизиран брой семена/кв.м

 ― Лесно и бързо документиране
– Различните внесени количества автоматично 
 се документират
– Лесно пренасяне на данните

 ― Облекчаване работата на тракториста
– Всеки отделен блок може да бъде засят или наторен 
 с оптимална норма.

 ― Защита на околната среда
– Внася се толкова тор, колкото е нужен

С VariableRate могат да се взимат под внимание и различните видове почви.

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

Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

Монитор-Touch 1200



ОБОРУДВАНЕ

Конусните дискове имат различни фунции.  
Те могат да подравняват или да образуват бразди.

Полагането на депото от тор става на  
плитко, дълбоко или смесено 50 : 50

TerraGrip III L
Сила на задействане 630 кг

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

Инструмент за раздробяване
Създава допълнително фина почва  
в зоната на сеитба

Хидравличен вентилатор  
Директно задвижване и нагледно окабеляване

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.

5 000 литра бункер 
(Разпределение: 2 000 литра отпред –  
3 000 литра отзад)

Стълба за сигурен достъп  
до отворите на бункера

LD+ работен орган LD работен орган

Анкерни точки за смяна на секциите с лапи със секции с дискове.  
Лесна смяна благодарение само на 4 точки на закрепване.

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

MiniDrill – Голяма производителност за междинни култури и зелено торене

MiniDrill (400 литра вместимост на бункера) според приложението могат да се 

полагат до 3 компоненти или в случай на фини семена (например рапица) може 

да се използва централният бункер от 5 000 литра за тор а MiniDrill за семена.

MiniDrill се предлага в два варианта:

MiniDrill G & F  

Интегриране на разпределителите при Focus TD. Третата компонента  

може да се дозира през семенния или торовия поток.

MiniDrill PPF 

Отделни маркучи със собствена разпределителна кула и изводи  

за повърхностно полагане например на тревни смески.



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

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) 9,84 10,40

Тегло от (кг)* 8 240 10 000

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 60,0

Разстояние между всеки работен орган (см) 28,6 30,0

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 30,0 / 15,0

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 рамене 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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Focus TD 3-точ Focus 6 TD 3-точ Focus 6.35 TD 3-точ Focus 6.50 TD 3-точ
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) 60,00 70,60 100,00

Разстояние между всеки работен орган (см) 30,00 35,30 50,00

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) 30,00 / 15,00 35,30 / 17,60 50,00 / 25,00

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

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (cм) 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 рамене 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

3-точково окачване на сееща шина Кат. III / III Кат. III / III Кат. III / III

* 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
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Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

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


