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Leeb PT:
НАЛАГА СТАНДАРТИ В  
РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Theodor Leeb

“Нашите нови РТ се 
характеризират с 
максималната ефективност, 
съчетана с уникален  
комфорт на шофиране  
и оптимални параметри  
на работа.”
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Постигане на повече за по-кратко време с по-малко машини – 
благодарение на тази стратегия компаниите днес успяват да 
работят успешно и да останат конкурентоспособни. Като 
производител на пръскачки, нашата цел е да подкрепим 
фермерите с ефективна и прецизна техника.

Нашите конструктури работят усилено, за да намерят 
подходящи решения за специалните изисквания към 
технологиите за растителна защита и да проектират  
ефективна и гъвкава машина с широк спектър на употреба.

Резултатът е ново поколение Leeb PT, което съчетава  
комфорт, производителност и максимална ефективност  
при пръскане. При новата PT не остават неизпълнени  
желания, тя предлага още повече възможности от преди:  
по голям просвет, повече комфорт при шофиране, по  
голяма мощност при изкачване на хълмисти терени,  
по-голям избор по отношение на работната ширина.  
Накратко: PT предлага почти безкрайни варианти за  
най-високите изисквания към техниката и комфорта  
при движение.

Големи гуми – оптимизиран натиск върху почвата

 ― Четири гуми с еднакъв размер с диаметър до 2,18 м  
и ширина до 71 см гарантират максимална контактна  
площ с адаптирано налягане.

 ― Оптимално сцепление дори при трудни условия

 ― Система за контрол на сцеплението (ASR) за  
оптимално управление на сцеплението

Отлична маневреност

 ― Отлична маневреност чрез серийно управление  
на всички колела 

 ― Вътрешният радиус на завиване е едва до 3 м  
благодарение на централната тръбна рама.

С малка поддръжка

 ― По цялата машина няма точки за смазване, тъй  
като са монтирани само лагери без обслужване.

ComfortDrive шаси

 ― Изнесената напред кабина заедно с паралелограмно 
окачените щанги са гаранция за оптимално разпределение  
на тежестта – както на шосето така и на полето.

 ― Това разположение позволява поместването на резервоар  
с обем до 8 000 литра, като гарантира голяма стабилност 
при движение при разпределение на тежестта 50 : 50.

 ― При стандартното шаси ComfortDrive всяко колело е със 
самостоятелно окачване. По този начин комфортът при 
шофиране е подобен на този на автомобил.

 ― Хидропневматичните амортисьори на всяко колело 
автоматично регулират нивото на машината спрямо  
терена. Това допринася за изключителен комфорт на 
шофиране и подпомага положително управлението  
на щангите.

 ― Плавното движение на машината улеснява балансираното 
водене на щангите дори и при високи скорости и неравни 
терени.

 ― Възможността за промяна на просвета до 1,35 м (според 
гумите) позволява щадяща работа и при по високи растения. 

Автоматично кормилно управление 

 ― Серийно оборудване на кормилното управление:

 – Регулиране на максималното натоварване 

 – Регулиране на максималните обороти

 – Движение с намалени обороти

 – Темпомат 

 – Управление в края на блока

 ― Твърдостта на окачването се адаптира автоматично  
при промяна от режим шосе към поле.

 ― Начинът на управление може да бъде с педала на газта  
или с лост. За промяна не е нужно да се превключва.

Нов двигател

 ― Степен V според действащия стандарт на ЕС за  
емисии на отработени газове

 ― 6,7 литров шестцилиндров FPT двигател

 ― Турбо двигател с въздушно охлаждане

 ― Системата Common-Rail убеждава с впечатляваща  
мощност от макс. 230 KW / 310 к.с.

 ― Максимален въртящ момент от 1 160 Нм от 1 400 об/мин

 ― 40 респ. 50 км/ч на шосе при 1 700 об/мин

 ― В полеви режим до 25 км/ч с 1 300 об/мин на двигателя  
и адаптиране към натоварването

PowerGear предавки на колелата с интелигентно управление

 ― Безстепенно от 0 – 50 км/ч

 ― Коефициентът на ефективност в основния работен  
диапазон е специално оптимизиран за използване  
в сектора за растителна защита

 ― Интелигентно задвижване на всички колела: динамично 
разпределен въртящ момент – мощен и ефективен 

 ― Селективен контрол на сцеплението за всяко колело

 ― Благодарение на по-големите мотори на колелата на задния 
мост и съответната по-висока мощност на задвижване, PT 
лесно преодолява всеки терен.

 ― Две версии предавки в зависимост от областта на приложение:

 – PowerGear с мощно задвижване дори при стръмни терени

 – HighPowerGear за по голям въртящ момент на колелата  
и максимални изисквания на полето

Просветът до 1,35 м заедно с изцяло гладкото дъно на резервоара предпазват растенията дори  
и в напреднал стадий на вегетация, например при пръскане на рапица във фаза на цъфтеж.

Автоматично регулиране на нивото: всяко колело  
е с хидропневматично окачване и балансиране

Шаси ComfortDrive: удобно поради индивидуалното окачване  
на колелата; леко и стабилно поради изчистен дизайн

50 : 50

Катереща способност в % на наклон 
при допустимо общо тегло
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8.300 PT HighPowerGear *

8.300 PT PowerGear *

PT 280 *

Други **

* 20 000 кг
** 18 000 кг 



Leeb PT детайли

 ― 6 000 литров резервоар от полиетилен или  
8 000 литров резервоар от неръждаема стомана

 ― Оптимизирано разпределение на теглото благодарение  
на разположението на централна тръбна рама с 
индивидуално окачване на колелата, предна кабина  
и паралелограмно окачване на щангите

 ― Автоматично регулиране на нивото на ходовата  
част с просвет до 1,35 м

 ― Кормилно управление

 ― Оптимизирана подредба на маркучите намалява  
тяхната дължина до минимум

 ― Окачването на щангите е на паралелограм –  
хидравлично амортисирани и демферирани.

 ― Меко и спокойно положение на щангите и при  
наклонени терени и висока работна скорост

 ― Геометрията на паралелограма е проектирана по такъв 
начин, че щангите да са близо до оста. Окачването  
е изключително устойчиво на деформация и по този 
начин е идеално за автоматичните системи за управление 
Leeb BoomControl.

 ― Защита на дюзите срещу механични повреди и защита  
от вятър при образуване на конусния профил на разтвора 
при пръскане

Високоефективна хидравлична система

 ― Сърцевина на системата Load Sensing е мощната  
аксиално бутална помпа с 210 бара работно налягане.

 ― Капацитетът от 320 литра се грижи за лесно  
изпълнение на всички задачи.

Leeb PT
ДЕТАЙЛИ
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КОМФОРТ, СИГУРНОСТ  
И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Комфортна кабина 

 ― При новата HORSCH Leeb PT комфортът и функционалността 
са първостепенни: много фактори като самостоятелното 
окачване на всяко колело, амортисьорите на седалката и 
подлакътника, динамиката на движение и широката кабина 
гарантират ново измерение на шофиране. 

 ― Просторната кабина предлага оптимална видимост  
към машината и полето и предлага всички удобства.

 ― Премиум комфортна седалка: активно затихване на 
вибрациите, отопление и вентилация гарантират на  
водача луксозно шофиране.

 ― Поради отличната изолация прахът и шумът остават отвън.

 ― Мощен автоматичен климатик с отопление гарантира 
приятна работна атмосфера.

 ― Кабинен филтър кат. IV за защита на водача от прах, 
аерозоли и газове

 ― Електрическо регулируемо и отопляемо външно огледало

 ― Височината и наклона на кормилната колона могат  
да се регулират.

 ― Дисплеят за функциите на движение и скоростомерът  
са разположени в колоната А.

 ― ISOBUS терминалът за функцията за пръскане е интегриран  
в подлакътника.

 ― Подлакътникът ErgoControl може да се регулира по  
височина и дължина и е оборудван с интегрирани 
ергономични контролни елементи и джойстик.

 ― Пасажерска седалка, както множество ниши и едно  
хладилно отделение 

 ― Радио с Bluetooth интерфейс

 ― Щори 

Отлични условия за работа през ноща

 ― Серийно четири работни фара, монтирани  
на тавана на кабината

 ― Допълнитлно се предлаат четири работни  
светлини вкл. TrackFinder.

Навсякъде в PT има достатъчно отделения  
за съхранение

 ― В контролният център и на резервоара за гориво  
има интегрирани кутии, защитени от прах и влага.

 ― Една кутия напр. за съхранение на инструменти  
се намира под кабината.



Само най-доброто – водна сиситема CCS Pro

 ― Голяма мощност – кратко време за зареждане:  
центробежна помпа от неръждаема стомана с 1 000 л/мин

 ― CCS-бутално мембранна помпа за непрекъснато  
вътрешно почистване

 ― Регулиране на налягането чрез оборотите на помпата

 ― Енергоспестяваща: помпата предава само количеството 
течност, което е необходимо за пръскане плюс определеното 
количество за бъркалка.

 ― Връзка за пълнене 3“, от 5-пътен кран 2“ тръби  
от страната на засмукване

CCS Pro

 ― Сензори за налягане за помпата, бъркалката,  
вътрешното почистване и щангите

 ― Непрекаснатото вътрешно почистване CCS с  
различни програми за имиване и изплакване  
се управляват от кабината

 ― Управление от голямо външно табло с всички  
важни функции за измиване

 ― Ел. индикатори за нивото в резервоара за чиста вода и  
за разтвора за авт.програми за измиване и изклюване
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CCS Pro програми за почистване

 ― Няколко избираеми програми за почистване могат да бъдат стартирани просто и удобно с натискане на бутон в кабината:

1. Цялостно почистване: Изплаква инжекторната линия през филтъра до щангите изцяло с чиста вода и след  
това продължава с непрекъснатото вътрешно почистване (CCS) на резервоара и щангите.

2. Разреждане: Без много усилия разтоврът се разрежда до желаното съотношение

3. Интензивна програма за измиване: За особено щателно почистване – препоръчва се например при смяна  
между критични култури

4. Почистване на щангите: Автоматично изплакване на щангите – напр. когато работата се прекъсва за няколко часа

5. Почистване на стените на резервоара: Интелигентно, непрекъснато вътрешно почистване, което измива вътрешната  
стена на резервоара с чиста вода повреме на пръскане. Това предотвратява отлаганията по стената на резервоара.

 ― Поради стандартно автоматично зададените две ограничения за пълнене процедурата на зареждане е без напрежение

 ― Бъркалката работи и се изключва автоматично в зависимост от нивото на пълнене

Външен терминал за управление  
Символи външен терминал за управление CCS Pro
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НАШИЯТ ДЕВИЗ: 
НАЙ-ДОБРИЯТ МАРКУЧ  
Е ТОЗИ КОЙТО ГО НЯМА.
Разпределителна система

 ― Оптимално захранване на щангите, премиксерът,  
бъркалката и вътрешното почистване на резервоара

 ― Само един маркуч за цялата ширина на щангите и  
един обратен за циркулация на разтвора в щангите

 ― Без отлагания и лесно почистване

Премиксер 

 ― Мощно инжекторно зареждане 

 ― Подвижен премиксер с газови амортисьори

 ― Табло със символи и цветни лостове

 ― Горните и долните дюзи създават вихрова циркулация  
за бързо миксиране на разтворите. Също така са  
подходящи за разтваряне на гранулати.

 ― Дюза за измиване на туби 

 ― Опционално: премиксер от неръждаема стомана  
с по голям обем и допълнителна удърна дюза

Циркулационна система + почистване на дюзите

 ― Циркулация на разтвора през цялата тръба на  
дюзата още щом се включи помпата

 ― Така и при изключена пръскачка разтворът е до дюзата.

 ― При първо включване на частични ширини или цялата 
ширина разтворът е непосредствено разбъркан и на 
разположение.

 ― Предотвратява отлагания и запушване

 ― Позволява лесно почистване: всмукателната страна  
на помпата се настройва на чиста вода – сега тръбите  
на дюзите се измиват – после още няколко секунди  
пръскане и вече всички дюзи са чисти.

Циркулация  
DV = Захранване под налягане,  
RT = Bръщане в резервоара

Пръскане  
DV = Захранване под налягане

RT RT RTDV DV DV

Щанга лява Щанга дяснаСредна част

DV DV DV DV DV DV

Щанга лява Щанга дяснаСредна част

Циркулационна система

Пълнене

Вътрешно почистване

Бъркалка 

Допълване 

Външно измиване 

Инжектор премиксер

Резервоар за разтвор

Резервоар за чиста вода 

Осветление премиксер

Източване остатъци
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Терминали – можете да избирате следните

 ― Терминал Touch 1200 вкл. ISOBUS-TC,  
Track Leader II и SectionControl

 ― Терминал TopCon X35 вкл. SectionControl

 ― Може да използвате и терминали на други  
производители (не от фабриката).

Контролно табло

 ― Комфортен външен терминал за всички  
необходими функции 

 ― Ясните символи обозначават смукателната страна,  
четирите изпускателни отвора под налягане, както  
и пълненето (виж стр. 9).

 ― Няколко функции могат да се включват едновременно,  
напр. премиксер и бъркалка

 ― Удобно разположение над премиксера

 ― Още по-голям комфорт: всички основни функции  
като “превключване към чиста вода” или “вътрешно 
почистване” могат да се управляват и в кабината.

 ― Нивото на пълнене се измерва електрически и при  
неговото достигане се изключва автоматично.

Parallel Tracking

 ― Използва коригирани GPS сигнали

 ― Определя позицията на машината и показва  
тази информация на дисплея

 ― Полагане на система от коловози чрез AB линия,  
която помага на водача да се ориентира.

 ― Препоръчва се за третиране преди поникване  
без маркировка

GPS управление на частични ширини

 ― Икономии на средства: при по малко  
препокривания се пести до 3 % препарат.

 ― Възможност за избор на до 42 частични ширини.

Управление на поръчки

 ― Възможно е управление на поръчките и използване  
на карти за приложения чрез ISO XML файлове

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА  
КОНЦЕПЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
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AutoSteering

 ― Leeb PT може допълнително да се оборудва  
с автоматично управление.

 ― Предлага се заводска монтирана и конфигурирана система 
за управление на TopCon, вкл. GPS приемник, които се 
управляват удобно чрез подлакътника ErgoControl.

 ― Наличен е безплатен интерфейс на CanBus за различни 
автоматични системи за управление

Дисплей на превозното средство

 ― На дисплея нагледно са изобразени всички важни  
данни на машината, като тахометър, позиция и ъгъл на 
окачване, външна температура, ниво на резервоара др.

 ― Детайлите на дисплея се адаптират към съответния  
режим поле-съотв. шосе.

 ― Важните функции като темпомат, окачване и управление  
се регулират посредством модерен въртящ бутон с 
показания на екрана.

 ― Бутоните на джойстика, интегриран в ErgoControl 
подлакътника могат лесно да се напаснат и персонализират.

 ― В подменю Кабинен филтър може да се регулира 
интензивността на филтрирането кат. IV.

 ― Настройки за управление на машината в края на блока  
също могат да се напаснат на дисплея на колона-А.

Джойстик ErgoControl –  
един лост за всички важни функции

 ― Ергономичен лост за управление с вградени бутони за 
най-важните функции за пръскане, контрол на скоростта  
и управление в края на блока.

 ― Свободно конфигурируеми бутони, чиито функции могат  
да бъдат избрани от дисплея на машината

 ― Интуитивно шофиране с джойстика на подлакътника 
ErgoControl:

 – Увеличаване на скоростта:  
натискане на джойстика в избраната посока 

 – Намаляване на скоростта:  
натискане на джойстика в обратна посока 

 – Обръщане: натискане на джойстика на ляво 

 – Управление в края на блока вкл. / изкл.:  
натискане на джойстика надясно

 ― Това е без аналог сред самоходните пръскачки:  
смяна между шофиране с педала на газта и джойстика  
без превключване – практично и интуитивно!

Функцията на свободно конфигурируеми 
бутони на джойстика на ErgoControl може 
да бъде избрана от дисплея на машината

Терминал Touch 1200 Опции за настройка на кабинния филтър 
кат. IV: автоматичен или ръчен режим с 
адаптиране на интензитета

Терминал TopCon X35 Могат да бъдат запаметени две  
скорости с точност от 0,1 км/час 

Удобен външен терминал за  
управление в контролния център

Свободна навигация на дисплея 
посредством бутон за завъртане  
и натискане

Нагледен потребителски  
интерфейс в терминала ISOBUS

На джойстика

 ― Основен превключвател  
за пръскачката

 ― Вкл. / изкл. на частични ширини

 ― Вкл. / изкл. BoomControl

 ― Вдигане / спускане щанги

На подлакътника 

 ― Вкл. / изкл.управлението  
на задната ос

 ― Ръчно управление на задната ос

 ― Автоматично управление при 
наклона

 ― Оптимизиране амортисирането 
при наклон

 ― Регулиране компенсацията  
на наклона на щангите

 ― Избор темпомат

 ― Вкл. / изкл. GPS-управление 

 ― Свободно конфигурируеми бутони 

 ― Стълба вдигане / пускане

 ― Транспортно положение на машината 
(опората на окачването се премества 
в най-ниското положение)

 ― Щанги сгъване

 ― Свободно конфигурируеми бутони



МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА ТЕХНИКА  
ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Производителност чрез многобразие

 ― Производителност чрез многобразие – предлагат  
се разстояние между дюзите 25 и 50 см

 ― При разстояние между дюзите от 25 см се скъсява 
разстоянието до обекта на опръскване

 ― Пневматичното управление на всяка дюза позволява 
индивидуални и интелигентни технологии на пръскане

 ― Превъзходно проникване и обливане на растенията

 ― Различни комбинации от държатели на дюзи  
(пневматично превключващи се):

 – 1-0 един дюзодържател на всеки 50 см

 – 1-0 (3M) един троен ръчен дюзодържател на всеки 50 см

 – 1-1  един дюзодържател на всеки 25 см

 – 1-1 (3M) един троен ръчен дюзодържател на всеки 25 см

 – 2-0  един двоен дюзодържател на всеки 50 см

 – 2-0 (4M) един четворен ръчен дюзодържател на всеки 50 см

 – 2-1 един двоен дюзодържател на всеки 50 см,  
  един единичен дюзодържател като междинна дюза

 – 2-2  един двоен дюзодържател на всеки 25 см

 – 2-2 (4M) един четворен ръчен дюзодържател на всеки 25 см

 – 4-0 един четворен дюзодържател на всеки 50 см

 – 4-1 един четворен дюзодържател на всеки 50 см,  
  един единичен дюзодържател като междинна дюза

 – 4-2 един четворен дюзодържател на всеки 50 см,  
  един двоен дюзодържател като междинна дюза

 ― Гнездо за гранични / крайни дюзи има във всички комбинации 
на дюзодържателите.

Изчерпателните тестове в нашия вятърен тунел  
показват разликите на дрифта в зависимост от 
разстоянието до обекта на опръскване.

Сравнение дрифт на разстояние 25 см / 50 см до обекта на опръскване

О
бл

ив
ан

е 

Сила на вятъра

Система AutoSelect

 ― Възможности за комбинации на до 16 различни  
профила на дюзите, които могат да бъдат запаметени

 ― Вкл. или изкл. от кабината

 ― Оптималният диапазон на налягане и съответният размер  
на дюзата се включват автоматично от терминала, без да  
се прекъсва работата. 

 ― Височината на щангите автоматично се напасва спрямо 
избрания профил дюзи. Предпоставка за това е разстоянието 
между дюзите, което е зададено в съответния профил. По 
този начин, с повече дюзи, фермерът има широк спектър  
от възможности.

 ― AutoSelect-напълно автоматично: избор на големината на 
дюзите и тяхната комбинация според нормата на пръскане

 ― Висок комфорт и безопасност за оптимално управление на 
изискванията за разстояние до водоеми и наземни структури

%
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Меню AutoSelect на терминала 

Разстояние до обекта на 
опръскване 25 см, дюза Airmix 02

Разстояние до обекта на 
опръскване 50 см, дюза Airmix 04



  

  

  

   

Сгъване на щангите 

ЩАНГИТЕ LEEB:
ИЗТЪНЧЕНА ТЕХНИКА ДО  
НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛ 

При щангите на новата PT разчитаме на изпитаната система  
с паралелограмно окачване и доказалото се управление 
BoomControl.

Патентована концепция на окачване 

 ― Патентованото окачване с активно пневматично  
управление на средната част предотвратява гмуркане  
на щангите при завой и в края на блока.

 ― BoomControl: Изключително спокойна позиция на щангите 
дори при много хълмист терен и с висока работна скорост

Предимства 

 ― Оптимизирано тегло,стабилна конструкция

 ― Стабилен алуминиев профил предпазва дюзите, 
дюзодържателите и тръбите от повреди

 ― Защита от претоварване и амортисиране на крилата:  
защита срещу сблъсък – защита от претоварване на 
външните крилата назад – амортисиране на вътрешните 
крила напред и назад

 ― Изпитано паралелорамнно окачване 
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Видове щанги 

 ― Основен вариант щанги в работен диапазон  
от 24 м до 45 м

 ― За всяко стопанство точните щанги: различни  
варианти на сгъване позволяват индивидуални  
решения по отношение на работната ширина.

Щанги: 7 части с намалена работна ширина 24 м

24 м

30 м / 32 м / 33 м / 36 м

Щанги: 7 части с намалена работна ширина 27 / 28 м

27 / 28 м

38 м / 39 м / 40 м / 42 м / 44 м / 45 м

Щанги: 5 части с намалена работна ширина 15 м

21 м

12 м

27 м / 28 м / 30 м

30 м / 32 м / 33 м / 36 м

24 м / 27 м / 30 м

18 м

15 м

Щанги: 5 части с намалена работна ширина 18 м Щанги: 7 части с намалена работна ширина 12 м и 21 м



NightLight 

 ― Иновативна LED техника се грижи за оптимално осветяване.

 ― Силно фокусирана светлина прониква във всички  
пръскащи конуси.

 ― Оптимален контрол на пръскането при здрач и през нощта

 ― На всяко крило по един мощен LED прожектор

 ― 100 % контрол над функциите на дюзите –  
и при частични ширини

 ― Повече сигурност и ефективност при пръскане  
през цялото време 

 ― Без трудоемка поддръжка и почистване

 ― Автоматично почистване със система за миене

 ― Функция – автоматично осветление: Деактивиране  
на нощното осветление в края на блока, за да се  
избегне заслепяване, например на минувачи

Допълнително осветление 

 ― LED лента на премиксера

 ― LED осветление пред машината

LED осветление: 
ОПТИМАЛЕН КОНТРОЛ  
НА ПРЪСКАНЕ ПРЕЗ НОЩА
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BoomControl Pro

 ― Автоматично водене на щангите за запазване на  
точната, възможно най-ниска работна височина и при  
висока скорост и на много наклонени терени

 ― Сигурно и стабилно водене на щангите под 40 см  
отсояние от обекта на опръскване

 ― Предпоставка за минимален дрейф

 ― Независима от шасито конструкция на щангите

 ― Без компромис между демпферирани и свободно  
окачени шанги

 ― Активно регулиране на шангите чрез управление  
височина на централната част

 ― Приспособяване към терена чрез паралелен ъгъл  
на рамената на щангите в комбинация с завъртане  
на средната секция (управление чрез 4 сензора)

BoomControl Eco 

 ― Автоматично водене на щангите за запазване на  
точната, възможно най-ниска работна височина и при  
висока скорост на равни или леко наклонени терени.

 ― Сигурно и стабилно водене на щангите под 40 см  
отсояние от обекта на опръскване

 ― Предпоставка за минимален дрейф

 ― Независима от шасито конструкция на щангите

 ― Без компромис между демпферирани и свободно  
окачени шанги

 ― Активно напасване на щангите към терена  
чрез 2 сензора

АВТОМАТИЧНО  
ВОДЕНЕ НА ЩАНГИТЕ 

BoomControl ProPlus

 ― Активно регулиране на шангите чрез управление  
височина на централната част

 ― Сигурно и стабилно водене на щангите под 40 см  
отсояние от обекта на опръскване

 ― Всяко крило на щангите със самостоятелно огъване

 ― Допълнително независимо огъване (повдигане и спускане)  
на двете външни крила

Благодарение на чувствителното реагиране на пропорционалното  
управление с 6 сензора, отделните секции на щангите се приспособяват 
“плавно” към контурите на терена.
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Разшерение на BoomControl

 ― Активно приспособяване на щангите към  
терена чрез два допълнителни сензора

 ― За увеличаване на зрителното поле, също  
идеално за редови и култури в лехи



Опция

 ― Система с камери и монитор, като камера за обратно 
виждане и за управление на дюзите за пръскане в  
средната част на щангите

 ― LED фарове за осветление на полето 

 ― LED работни светлини на покрива на кабината  
вкл. TrackFinder и светлини при завиване

 ― NightLight за осветление на дюзите вкл. почистване

 ― Сигнална лампа

 ― Калобран на щангите зад колелата 

 ― Изпускателна функция за остатъчно количество

 ― Изключително удобно шаси ComfortDrive: хидропневматично 
индивидуално окачване на колелата с активно регулиране на 
нивото

 ― Стабилно шаси с ниско тегло благодарение на централна 
тръбно рама

 ― Голям просвет до 1,35 м в полеви режим

 ― Безстепенно хидростатично окачване на всяко колело 

 ― 6,7 литров шестцилиндров FPT двигател със 310 к.с.

 ― Икономично шофиране благодарение на интелигентното 
управление на задвижването

 ― Максимална скорост на шосето до 50 км/ч

 ― Работна скорост до 25 км/ч

 ― Различните версии за управление са серийно

 ― Минимизирано приплъзване и натиск върху почвата  
поради много голям диаметър на гумите до 2,18 м

 ― 6 000 литров резервоар от полиетилен или 8 000 литров  
от неръждаема стомана

СИЛНИ АРГУМЕНТИ,  
КОИТО УБЕЖДАВАТ

 ― Доказалата се конструкция на щангите до 42 м

 ― Добре позната система за управление на щангите  
HORSCH Leeb BoomControl

 ― Оптимално положение на щангите дори при по-високи 
скорости благодарение на независимото окачване на 
колелата и паралелограмната конструкция

 ― Практически контролни терминали и ергономичен джойстик 
за интуитивно управление, перфектно адаптирани към 
изискванията при пръскане

 ― Непрекъснато вътрешно почистване CCS Pro с електрически 
клапани и външен терминал за управление; функциите за 
пръскане и почистване се управляват от кабината

 ― Автоматична система за управление на частични ширини  
с GPS SectionControl

 ― До 42 индивидуално избираеми частични ширини

Защитни капаци на дъното на  
машината и моторите на колелата 
предпазват растенията 

Големи гуми с до 2,18 м диаметър Предлагат се множество  
отделения за съхранение

Лесен за почистване 8 000 литров 
резервоар от неръждаема стомана  
с интегрирана преграда

 ― Премиксер от неръждаема стомата

 ― Пистолет за външно почистване 

 ― Ветропоказател 

 ― SectionBox

 ― Маркучи за подлистно пръскане

 ― Кат. IV филтърна система за кабина

 ― Предпазен комплект със светлоотразителна  
жилетка, предупредителна светлина и аптечка

 ― Пожарогасител 

 ― Държач за N сензор
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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HORSCH Leeb 6.300 PT 8.300 PT
Двигател

Двигател с водно охлаждане FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67

Двигател мощност (KW/к.с.) 230 / 310

Брой цилиндри / охлаждане 6 / Вода / Турбо с интеркулер

Обем (см³) 6 700

Номинални обороти (об./мин) 2 000

Макс. въртящ момент (нм/обороти) 1 160 / 1 400

Управление Електронен EMR

Вместимост на резерв. Дизел / AdBlue (л) 450 / 45

Норма на отработени газове V степен 

Трансмисия

Вид трансмисия Колела със самостоятелно задвижване

Работни диапазони Поле / Шосе

Предавателно число Xидростатично безстепенно

Скорости Поле: 0 – 25 км/ч; шосе: 0 – 40 км/ч респ. 0 – 50 км/ч;  
максимална скорост е възможна при 1 700 об./мин

4 х 4 Постоянно, изключване на заден мост в режим шосе над 30 км/ч

Ходова част

Окачване Окачване чрез двоен напречен водач и портал

Аксиално окачване Хидропневматично окачване с активно регулиране на нивото, автоматично превключване 
между настройка на меко и твърдо окачване при смяна между режим поле и шосе

Дъно Гладко дъно за щадене на растенията 

Управление

Предна ос Хидравлично 

Задна ос Хидравлично-електрическо управление, автоматично центриране  
и заключване по време на транспорт на шосето

Видове управление Само предно предаване (модус шосе), управление на четирите колела (модус поле), 
автоматично управление при наклони, възможно и ръчно управление на заден мост

Спирачна система

Работна спирачка Хидростатична високоефективна спирачка, предна ос с интегрирана,  
мокра многодискова спирачка

Ръчна спирачка Ламелни спорачки, управляеми хидравлично чрез пружинен акумулатор

Хидравлична система

Помпа за задвижване (см³) 175

Работни хидравлични помпи (см³) 160

Мощност (л/мин) 320

Работно налягане (Бар) 200

Ел.инсталация

Напрежение (V) 12

Алтернатор (V) 14 / 200

Акумулатор (Aн/A) 180 / 1 000

Окабеляване CAN-Bus / ISOBUS

Интерфейс за надграждане ISOBUS под ел. напрежение

Кормилно управление

Електронно кормилно управление

Контрол на гранично натоварване

Регулиране на свръх налягане

Функция Темпомат

Шофиране чрез педал на газта или лост за управление (скорост чрез педал или джойстик;  
скоростта на двигателя и хидростата се регулират автоматично)

HORSCH Leeb 6.300 PT 8.300 PT
Кабина

Предна кабина с вътрешен обем 3,5 м³ и стъклена повърхност 7,0 м²

Климатроник / отопление 

Въздушно окачена комфортна седалка с обиране на вибрациите и отопление

Пасажерска седалка 

Можество отделения за съхранение и хладилно

Лостът за управление е вграден в ергономичния контролен подлакътник

Радио с Bluetooth интерфейс

Контролно табло в А колона за всички функции на движение и тахометър

ISOBUS терминала за функциите на пръскане е интегриран в контролния подлакътник

Опционално: Автоматична кат. IV филтърна система на кабината

Стандартни гуми (други гуми по желание)

VF 520 / 85 R46

Размери и тегло

Собствено тегло (кг) около. 11 200 (в зависимост от оборудването)

Макс.допустимо общо тегло (кг) Задвижване на колелата PowerGear 18 000 кг / Задвижване на колелата HighPowerGear 20 000 кг

Макс. общо тегло поле (кг) 24 000 (според гумите)

Просвет (мм) oкло 1 250 според гумите и позицията на окачване

Междуосие (мм) 3 900

Ширина следата (мм) 200 – 225

Дължина (мм) oколо 9 800 (според вида щанги и гуми)

Височина (мм) 3 980

Обща ширина (мм) 2 550 (гумите и калниците могат да бъдат по широки)

Резервоари 

Резервоар за разтвора Полиетилен (PE) Неръждаема стомана

Нетен обем на резервоара за разтвор (л) 6 000 8 000

Реален обем на резервоара за разтвор (л) 6 350 8 450

Резервоар за чиста вода (л) 550 550

Резервоар за измиване на ръце (л) 15 15

Щанги 

Работна ширина 24 / 15 5 части

27 / 15 5 части

30 / 15 5 части

30 / 18 5 части

32 / 18 5 части

33 / 18 5 части

36 / 18 5 части

27 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

30 / 24 / (12) 7 части

32 / 24 / (12) 7 части

33 / 24 / (12) 7 части

36 / 24 / (12) 7 части

38 / 27 / (14) 7 части

39 / 27 / (14) 7 части

40 / 28 / (14) 7 части

42 / 28 / (14) 7 части

44 / 30 / (14) 7 части

45 / 30 / (14) 7 части

Частични ширини, мин. / макс. (брой) 6 – 42

Работна височина (м) 0,3 – 2,5

Мощност на помпата (л/мин) 1 000

Работно налягане (бар) 8

Раотна скорост (км/ч) 4 – 20
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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.


