
FieldSupportKits
HORSCH FieldSupportKit / FieldSupportKit Leeb AX

HORSCH AdvancedSupportKit

HORSCH SupportKits
БЪРЗ РЕМОНТ НА МЯСТО 

Подбрани резервни и износващи се части

За удобно и бързо отстраняване на повреди на място.  
Най-важните части са бързо достъпни. Това увеличава 
гъвкавостта и улеснява задачите на място – независимо  
от работното време и местоположението. 

Нагледно сортирани части в куфар

Той дава възможност за бърза подмяна на частите от  
самия потребител или от специализирания персонал  
на най-близкия сервиз – независимо от местоположение  
и срокове за доставка.

HORSCH FieldSupportKit Leeb AX HORSCH FieldSupportKit HORSCH AdvancedSupportKit

Машина Leeb AX Leeb LT light / LT / GS / PT Leeb LT light / LT / GS / PT
Съдържание Смукателен филтър Смукателен филтър Смукателен филтър

Филтър налягане Филтър налягане Филтър налягане

Главен дюзодържател Дюзодържател Дюзодържател

1-дюзов държател Главен дюзодържател Главен дюзодържател

Капачка за дюзодържател 1-дюзов държател 1-дюзов държател

Дюзова мембрана Дюзова мембрана 2-дюзов държател

Клапан за превкл. на дюзите Клапан за превкл. на дюзите Дюзова мембрана

Секционен клапан Пневматични маркучи в различни цветове Клапани за превкл. на дюзите

Пневматични маркучи Връзка за пневм.маркучи Пневматичен клапан

Връзка за пневм.маркучи Скоби от неръждаема стомана Пневматични маркучи в различни цветове

Скоби от неръждаема стомана О-пръстени Връзка за пневм.маркучи

О-пръстени Уплътнители Скоби от неръждаема стомана

Уплътнители Комплекти болтове О-пръстени

Комплекти болтове Масло за центробежната помпа Уплътнители 

Пружина Комплекти болтове

Скоба Масло за центробежната помпа

Щифт Дебитомер

Маслен филтър Жироскоп

5-пътен кран задвижване

Ремонтен комплект за центробежна помпа

Магнитна система

Шарнирна глава

Щифт цилиндър
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HORSCH LEEB  
Application Systems GmbH
Kleegartenstraße 54
94405 Landau a. d. Isar

Phone: +49 9937 95963-0
Fax: +49 9937 95963-55
E-Mail: info.leeb@horsch.com

Вашият търговец:

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.



 ― Резервните части от комплекта могат да бъдат сменени лесно  
от потребителя.

 ― При нужда сервизния специалист е добра опора. 

 ― Малките части са нагледно сортирани и надписани във отделна кутия.

HORSCH AdvancedSupportKit
за Leeb LT light, Leeb LT, Leeb GS и Leeb PT

Ремонтният комплект Advanced прави възможна замяната и подновяването на:

 ― Смукателен и филтър налягане

 ― Дюзодържател

 ― 1-дюзов и 2-дюзов държател

 ― Дюзова мембрана

 ― Клапан за превкл. на дюзите 

 ― Пневматични маркучи и различни връзки

 ― Скоби от неръждаема стомана

 ― Уплътнители 

 ― Комплекти болтове

 ― Масло за центробежната помпа

 ― Жироскоп за управление на крилете 

 ― Жироскоп и други части за BoomControl

 ― Пружина

 ― Магнитни системи

 ― Шарнирни глави

 ― Цилиндрични щифтове за хидравличения блок на щангите

 ― Пневматичен клапан за BoomControl

 ― Центробежна помпа

 ― 5-пътен кран с уплътнение и задвижване

 ― Дебитомер

Комплектът от резервни и бързо износващи се части  
Advanced е предназначен за лесен и бърз ремонт на място от 
професионалист. За повикания сервизен техник частите са 
нагледно сортирани в куфар и са налични. Така разстоянието  
до следващия сервиз е без значение. Най-обширният вариант 

Ремонтният комплект за полето съдържа резервни и бързо 
износващи се части за бърза и лесна подмяна на място,  
която може да се извърши от самия потребител. Частите са 
предварително сортирани в куфар, винаги налични и лесно 

HORSCH FieldSupportKit
за Leeb LT light, Leeb LT, Leeb GS и Leeb PT 

Основни резервни части 
ЗА БЪРЗ РЕМОНТ НА ПОЛЕТО

Резервни части Advanced
РЕМОНТ НА МЯСТО ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ 

Ремонтният комплект за полето  
позволява смяна и подновяване на:

 ― Смукателен и филтър налягане

 ― Дюзодържател

 ― 1-дюзов и 2-дюзов държател

 ― Дюзова мембрана

 ― Клапан за превкл. на дюзите 

 ― Пневматични маркучи и различни връзки

 ― Скоби от неръждаема стомана

 ― Уплътнители 

 ― Комплекти болтове

 ― Масло за центробежната помпа

HORSCH FieldSupportKit Leeb AX
за Leeb AX 

Ремонтният комплект за полето AX  
позволява смяна и подновяване на:

 ― Смукателен и филтър налягане

 ― Дюзодържател

 ― 1-дюзов държател

 ― Дюзова мембрана

 ― Уплътнители 

 ― Скоби от неръждаема стомана

 ― Дебитомер

 ― Клапани за превкл.на частични ширини и дюзи

 ― Пневматични маркучи с походящи връзки

 ― Пружини за щангите

 ― Скоби и щифтове

 ― Маслен филтър

разпознаваеми. По този начин малките проблеми могат да 
бъдат решени по неусложнен начин, тъй като основните части 
са под ръка и не е необходимо да се поръчват. Най-важните 
части са подредени нагледно в куфар от най-високо качество.

на комплекта с резервни части обхваща основни резервни  
части и такива, които изискват посещение при най-близкя 
търговец. При нужда сервизния специалист може бързо и 
ефективно да използва и подмени нужните части.


