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Cruiser SL
ПЛИТКА ПОЧВООБРАБОТКА  
ДО СЪВЪРШЕНСТВО

 ― Специалист при навесните почобработващи машини за плитка  
оброботка с раб. ширина от 4, 5 и 6 м

 ― Перфектна обработка на стърнища с оптимално разпределение  
на сламата при макс. раб. дълбочина от 15 см

 ― Малкото разстояние между следите на работните органи от 16 см допринася за оптимално  
смесване на растителния остатък и перфектно натрошаване и заглаждане на почвата

 ― Големият избор на валяци, избрани според почвените условия, се грижат за точното  
водене в дълбочина на машината и производството на големи количества фина почва
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3 Хидравлично регулиране на дълбочината със скала

1 Валяк RollFlex

С какво се отличава Cruiser SL?

Cruiser SL е новият специалист при навесните почвообработващи 
машини за плитка обработка с раб.ширина от 4, 5 и 6 м. С 15 см 
максимална работна дълбочина той е подходящ както за обработка 
на стърнища след жътва с оптимално разпределение на сламата, 
така и за подготовка на семенното легло и механична борба с 
плевелите, аериране и разрохкване на почвата през пролетта.

Благодарение на 4-гредовата си конструкция Cruiser подравнява 
отлично. Поради специалната форма на работния орган той има 
просвет от 70 см, с което е трудно податлив на задръстване. 
Малкото разстояние между следите на работните органи от  
16 см допринася за оптимално смесване на растителния  
остатък и перфектно натрошаване и заглаждане на почвата.

Следваща новост при Cruiser SL е нашия нов валяк RingFlex,  
който с 7 см широките пръстени има голяма опорна площ.  
Така и при леки почви няма проблем с воденето на машината  
на точната дълбочина. Той произвежда голямо количество  
фина почва, което способства оптималното покълване на  
културите.

Cruiser 4 / 5 / 6 SL 
ПЕРФЕКЦИОНИСТЪТ НА 
СЕМЕННОТО ЛЕГЛО

2 HORSCH пружинни работни органи при новия Cruiser SL

4 По избор подравняващи  
дискове или нивелатори
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HORSCH пружинни лапи1

Голям просвет 2

HORSCH ПРУЖИННА ЛАПА
ЕЛЕГАНТНОСТТА СРЕЩА СИЛАТА

HORSCH
РАБОТНИ ОРГАНИ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Изискванията към почвообработващите машини стават  
все по големи с цел тяхното всесезонно използване. Това  
налага търсене на нови технологии и развойна дейност.  
Уредът за обработка на стърнища се нуждае от здрава  
лапа, която оптимално да разпредели растителния остатък  
и добре да размеси почвата. През пролетта се изисква 
максимална прецизност при подравняване на терена и 
едноверменно с това голяма стабилност при разбиване  
на зимната бразда. Всички тези качества HORSCH  
комбинира в ново поколение лапи.

Разнообразието от работни органи на HORSCH Cruiser дават 
възможността машината да бъде използвана през цялата 
година от аериране на почвата и подготовка на семенното  
легло през пролетта, обработката на стърнищата през лятото  
до предсеитбена подготовка през есента. Ъгълът на атака е  
така подбран, че да реже по цялата ширина при минимална 
работна дълбочина. Всички работни органи се предлагат с 
изпитаните подсилени върхове (HM) на HORSCH. 

Новата пружинна лапа на HORSCH има 150 кг сила на 
задействане и 20 см височина на освобождаване, като  
подържа обещатната от до 15 см работна дълбочина  
и при най-тежки условия. При новата конструкция на 
пружинната лапа на Cruiser SL височината на рамата  
става от 600 мм на 700 мм. Това позволява работа без 
задръствание дори и при голямо количество органични 
остатъци. 

5 см НM длето  
5 см широко НМ длето е идеално за подготовка  
на семенното легло и за аериране на почвата през  
пролетта – до 15 см работна дълбочина. 

8 см НM длето 
8 см широкото НМ длето е подходящо за обработка  
на стърнища, разпределение на сламата и размесване,  
може да се използва и за предсеитбена подгтовка –  
работна дълбочина до 10 см.HORSCH пружинни лапи

Специалната геометрия на новата HORSCH пружинна  
лапа позволява лесно повдигане нагоре, без допълнителни 
странични движения. Тази иновативна технология пази  
материала и повишава експлоатационният живот. 

За новата пружинна лапа на HORSCH и постигане на най-добри 
резултати HORSCH предоставя широк набор от работни органи – 
от 5 см широки длета за подготовка на семенното легло до 
подсиления с твърд метал работен орган тип пачи крак за 
повсеместна обработка на стърнища.

10 см НM длето  
10 см широкото НМ длето е подходящо за обработка  
на стърнища и подготовка за сеитба на много леки  
почви, перфектно разпръскване на сламата и омешване  
на органичната маса – работна дълбочина до 10 см.

Работен орган тип Пачи крак от твърд метал  
Идеален за плитка механична борба с плевелите,  
повсеместно нарязване – от 2 см работна дълбочина.

5 см лапа HM4

8 см лапа HM5

10 см лапа HM6

Работен орган тип Пачи 
крак от твърд метал
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ВАЛЯЦИ
ЗА ОПТИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Защо е толкова важен правелния валяк за вашата машина? 

 ― Централен елемент при оценка качеството на работа

 ― Водене в дълбочина 

 ― Разновидности при уплътняване според нуждите 

 ― Перфектно качество на работа при влага и при суша

 ― Подходящи условия за покълване на самосевки и плевели

 ― Груба, рохкава структура при средни и тежки почви

 ― Последен финиш преди сеитба

HORSCH предлага правилният валяк както за плитко така и  
за дълбоко почвоуплатняване. Изборът на валяк е в пряка 
зависимост от вида почва. HORSCH предлага разумно решение  
за всеки вид. Чрез уплътняването на почвата се цели сбиване  
на прекалено рохкавата почва, разбиване на буците и оптимално 
съотношение на вода-въздух.

За Cruiser SL се предлагат следните видове валяци: 

Tръбен, RingFlex и RollFlex.

RollFlex валяк Тръбен валяк

Действие в дълбочина и области на приложение  
на различните видове HORSCH валяци.



Настройка на дълбочина Дискови подравняващи работни органи

ЛЕД задни светлини Букса за хидравличните маркучи

8 регулируеми крайни дискове Cruiser SL

ОБОРУДВАНЕ 

Тръбен валяк

Опционална решетъчна брана зад валяка

Хидравлично регулиране на дълбочината

Подравняващи нивелаториHORSCH пружинни лапи (150 кг сила на задействане)

MiniDrill 
Голяма производителност при междинни  
култури и зелено торене

MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH. Тя  
има бункер с 400 л вместимост и доказалият се дозатор  
на Pronto. Посевният материал се инжектира директно  
в разпределителната сиситема. Тя се предлага за всички 
модели Cruiser SL.

За доброто разпределение на семената има шест 
равномерно разпределени извода пред или зад валяка  
за до 3 м работна ширина и 12 бр. от 4 м ширина.



HORSCH Cruiser SL 4 SL 5 SL 6 SL
Работна ширина (м) 4,00 4,96 5,92

Транспортна ширина (м) 2,94 2,94 2,94

Транспортна височина (м) 2,30 2,70 3,20

Дължина (м) 4,30 4,30 4,30

Тегло (кг)* 2 200 – 2 700 2 500 – 3 300 3 000 – 3 600

Брой работни органи 25 31 37

Разстояние на раб. органи  
в една секция (см)

64 64 64

Разстояние между следите  
на работните органи (см)

16 16 16

Маскимална работна ширина (см) 15 15 15

Височина на рамата (мм) 700 700 700

Двустранно действащи клапани 1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

1 (+1 с хидр. регулиране  
на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 90 – 120 / 140 – 190 110 – 150 / 170 – 230 130 – 180 / 200 – 270

Свързване към трактора 3-точ. кат. III 3-точ. кат. III 3-точ. кат. III

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

* Тегло на машината при минимално / максимално оборудване
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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.


