
БЪДЕЩЕТО НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ  
СЕЯЛКИ ЗА ТОЧНА СЕИТБА

Maestro

Maestro SW
Maestro CC

Maestro RC



Компактна и здрава – дозиращата 
система за точна сеитба на Maestro

Новият назъбен дозиращ 
диск на Maestro

Монитора на HORSCH показва в реално време 
качеството на полагане на семената за всеки ред

Абсолютна прецизност чрез новата пневматична 
система за разделяна на семената

БЪДЕЩЕТО НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ  
СЕЯЛКИ ЗА ТОЧНА СЕИТБА. 
БЪРЗО – ПРЕЦИЗНО – 
МНОГОСТРАННО.

Maestro – майстор в разделяне на семената:

Maestro чрез точното деление на семената е подходяща  
за царевица, соя, слънчоглед и захарно цвекло. Три са 
особеностите които отличават патентованата редова  
сеялка Maestro:

 ― Единствена по рода си дозираща система

 ― Изключително малък дозиращ апарат

 ― Контрол на качеството на посева.

Дозиращата система работи с напълно нов дозиращ диск. Той  
няма обичайните отвори а е назъбен. Заедно с новия чистач се 
постигат много добри резултати при разделяне на семената в 
голям диапазон с честота 0 до 30 Херца. 30 Херца се равняват  
на 12 км/ч работна скорост при обичайно 90 000 семена  
царевица на хектар.

Решаващо за тези резултати се оказа плавното преминаване  
от въртеливо в линейно движение на семената при полагането  
им в почвата. Така в изсяващия ботуш няма пречещи центробежни 
сили. Изключителната точност не зависи от оборотите на 
дозиращия диск и прецизно се следи чрез датчици. Тъй като 
семената не се изстрелват пневматично в почвата може например 
при влажни условия да се работи без стопиращото колело.

Програмата в HORSCH Terminal е така направена, че водачът  
вижда точно за всеки ред пропуснатите или удвоени места както  
и коефициентите на вариране. Той може по всяко време да 
оптимизира машината според разнообразието от условия като: 
качество на посевния материал или структура на посевното легло.
Работната скорост може така да се регулира, че да отговаря на 
индивидуалните нужди от точност при полагане на семето.



Висока работна скорост от 12 км/ч Maestro CC при транспорт на шосето 12 редова Maestro 12.45 CC

Maestro CC
КОМПАКТНА И С МАЛКИ  
ТЕГЛИТЕЛНИ УСИЛИЯ

С двойно приложение:

Maestro RC се предлага в комбинация  
с бункера на Pronto AS.

С какво се отличава Maestro CC?

 ― Работна скорост 2 до 12 км/ч

 ― Компактна машина с 2 800 литров бункер за тор

 ― Големи семенни кутии с 70 литра вместимост на всяка секция

 ― Изпълнение 6, 8 и 12 редови

 ― Междуредие от 45 до 80 см

 ― Здрави HORSCH сеещи агрегати

 ― Натиск в / у сееща секция между 125 и 300 кг  
хидравлично регулируема

 ― С малки теглителни усилия:  
100 к.с. са достатъчни за 8 редова Maestro CC

И разбира се:

 ― уникална дозираща система на Maestro

 ― изключително малък дозиращ апарат

 ― контрол при полагане на семената

 ― прецизна сеитба с 12 км/ч работна скорост

 ― универсална за царевица, соя, слънчоглед  
и захарна цвекло



Maestro RC
НОВ СТАНДАРТ ПРИ 
НАВЕСНИТЕ МАШИНИ

С какво се отличава Maestro RC?

 ― Работна скорост 8 до 12 км/ч

 ― Навесни сеялки за точна сеитба; Комбинация с бункер  
за преден навес, Pronto AS или Focus TD с триточковово 
окачване

 ― Големи семенни кутии с 70 литра вместимост на  
всяка секция

 ― 8 или 12 редово изпълнение

 ― Междуредие от 45 до 80 см

 ― Здрави HORSCH сеещи агрегати

 ― Хидравлично управляем натиск между 150 и 200 кг  
при Maestro RC solo

 ― Хидравлично управляем натиск между 150 и 350 кг  
при Maestro RC с Pronto AS и Focus

И разбира се:

 ― Уникална дозираща система на Maestro

 ― Изключително малък дозиращ апарат

 ― Контрол при полагане на семената

 ― Прецизна сеитба с 12 км/ч работна скорост

 ― Универсална за царевица, соя, слънчоглед  
и захарна цвекло 

Висока работна скорост от 12 км/ч Maestro RC при транспорт на шосето 8 редова Maestro 8 RC 



Maestro SW
МАКСИМАЛНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ С  
ГОЛЯМО БУНКЕРНО РЕМАРКЕ

С какво се отличава Maestro SW?

 ― 8 до12 км/ч работна скорост

 ― Максимална производителност при точна сеитба

 ― Бункерно ремарке с 2 000 л вместимост на  
семена и 7 000 л тор

 ― Система Seed on Demand за непрекъснат поток  
от семена към сеещия агрегат

 ― Изпълнение 12, 16, 18, 24 и 36 -редови

 ― Междуредие oт 45 до 90 см

 ― Здрави HORSCH сеещи агрегати

 ― Натиск в / у сееща секция м / у 150 и 350 кг  
с хидравлично регулиране

И разбира се:

 ― уникална дозираща система на Maestro

 ― изключително малък дозиращ апарат

 ― Контрол при полагане на семената

 ― прецизна сеитба с 12 км/ч работна скорост

 ― универсална за царевица, соя, слънчоглед  
и захарна цвекло

Изключително здрави сеещи агрегати  
за точна сеитба с прецизно разделяне  
и система Seed on Demand

16 редова Maestro SW при транспорт на шосето Пренасяне теглото на бункера върху 
сеещата шина за по-голям натиск

Максимална ефективност благодарение на 
бункерно ремарке за 2 000 л семена и 7 000 л тор



ЕЛЕКТРОНИКА 
ИНОВАТИВНИ И 
ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

HORSCH Intelligence 

Машините на бъдещето мислят заедно с Вас – системата 
HORSCH Intelligence прави това възможно. Чрез интелигентен 
софтуер и електроника сеялките на HORSCH работят още по 
ефективно и така Ви помагат да пестите пари и нерви.

Сеещата техника на HORSCH е оборудвана винаги по стандарта 
ISOBUS. Това означава, че всяка машина на HORSCH можеда се 
управлява чрез всеки ISOBUS монитор. Освен това сеялките на 
HORSCH стандартно са оборудвани с SectionControl, VariableRate 
както и с TaskController за обработка на данните.

SectionControl

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автомачично 
управление на частични ширини. С GPS се установява 
актуалната позиция, която показва границите на блока, 
позициите за обръщане и участъци които се препокриват 
което води до автоматично изключване на частични ширини 
(изкл. на отделни секции) или на цялата машината. 

При ползване на монитора HORSCH Touch 800 / 1200 може 
допълнително да се използва функцията MultiControl. Тя 
позволява подаването на семена и тор поотделно, т.е да се 
вкл. или изкл. независимо едно от друго. Без MultiControl 
може да се вкл. или изкл. подаването само на семена или 
само на тор. 

Предимства на SectionControl:

 ― Пестене на семена и тор тъй като почти няма препокриване 
при обръщане и на границите на блока

 ― Еднакво качество по цялата площ

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

 ― Облекчаване работата на тракториста

 ― Защита на околната среда

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. При използване на монитор HORSCH Touch 
800 / 1200 допълнително се предлага и фунцията MultiControl.  
Тя позволява подаваното количество на семена и тор да се 
променя поотделно. Без MultiControl може да варира  
подаваното количество само на един компонент.

Предимства на VariableRate:

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

 ― Дружно поникване поради оптимирана норма на сеитба

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

 – Лесно пренасяне на данните

 ― Облекчаване работата на тракториста
 –  Площите автоматично получават оптимални норми

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

TaskController

С ISOBUS TaskController лесно може да се прехвърлят данни  
от персоналния компютър към терминала. Също така е 
възможно, внесените количества, засятите площи и други 
данни повреме на сеитба да се документират и прехвърлят  
от монитора към персоналния компютър. Това облекчава 
събирането на информация за всеки блок.

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

С VariableRate чрез карти за почвената спецификата на блока може да  
се внесе различно количество семена и тор.

При VariableRate се отчита различието на почвите.

Монитор HORSCH Монитор – Touch 1200

TaskControllerМонитор – Touch 800 БЕЗ SectionControl С SectionControl

Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

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



AutoForce
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАТИСКА

AutoForce –  
за какво служи автоматичното регулиране на натиска?

 ― В каменисти почви е нужен по голям натиск за да се положат 
семената на еднаква дълбочина. При недостатъчен натиск 
сеещата секция ще се движи неспокойно, поради което 
семената ще покълват по различно време и неравномерно.

 ― Леки или леко уплътнени почви се нуждаят от по малък  
натиск за да не се преуплътняват. При по голям натиск става 
преуплътнение на почвата, което забавя растежа на корена, 
макар семената да са засяти на еднаква дълбочина.

 ― Много рядко се срещат парцели с еднаква структура. За  
всяка различна част от тях натискът трябва да се променя.

 ― Ето защо HORSCH разработи Автоматично регулиране  
на натиска.

Как работи AutoForce?

 ― Има 1, 2, или 4 секции по цялата работна  
ширина на машината.

 ― Натискът се измерва чрез датчици, разположени  
на двете опорни колела.

 ― Системата контролира упражнявания натиск  
върху цилиндрите на паралелограма и регулира  
така, че теглото върху опорните колела да остава 
равномерно. Това е възможно благодарение на 
конструкцията на Маестро, където теглото се  
пренася върху сеещата шина.

 ― Натискът автоматично вариира от 125 кг до 300 кг.

С регулиране AutoForce БЕЗ регулиране AutoForce Затворена бразда с помоща на 
стандартно гумено притъпкващо 
колело

Затворена бразда с притъпкващо 
колело с шипове

Затворена бразда с палцонво 
притъпкващо колело

Притискащи колела
ЗА ПО ДОБРО ПОЛАГАНЕ НА СЕМЕНАТА

Кое притъпкващо колело е подходящо?

 ― Палцовото колело е подходящо за тежки почви

 ― Колелото с шипове е подходящо за леки почви

 ― Гумено затварящо колело е подходящо за леки почви

 ― Когато почвата след двойнодисковия ботуш образува 
кора, тогава палцовото или колелото с шипове я 
разбиват.

 ― Не остава отворена бразда след сеитба при сухи  
условия, особено при тежки, глинести почви

 ― Така се стимулира развитието на царевичния корен

 ― Всяка секция има по едно палцово колело или колело  
с шипове и едно стандартно колело, за контрол на 
дълбочината и предотвратяване разместването на 
семената.

 ― Колелата не са подходящи за плитка сеитба.

Оптимален натиск – оптимална дълбочина на сеитба Прекомерен натиск – 
преуплътняване

Недостатъчен натиск –  
по плитка сеитба

Оптимален натиск – 
оптимална дълбочина 
на сеитба

AutoForce датчици: измерването на теглото  
става чрез Пиезо техника (датчици за натиск).

Пиезо датчик в детайл

Затворена бразда  
със стандарни 
притъпкващи колела

Стандартните притъпкващи 
колела запазват 
преуплътнението

Шипови или палцови колела разчупват преуплътнените участъци които са се получили от водещите в 
дълбочина колела.

Сеещите дискове отварят браздата. Между водещите в дълбочина колела и сеещите дискове се образува леко преуплатнен участък.

Палцово колело Колело с шипове



Опционални звездообразни колтери 
пред торовнасящите дискове

Почистващи звезди,  
плаващи с водене в дълбочина

Колело за водене в дълбочина със спици

Патентованата дозираща система е уникална  
(данни от 09.2011) в един агрегат са поместени система  
за разделяне на семената, ел.мотор и управление

Дозатор на микрогранулат

Дозиращ диск на Maestro

Изход за микрогранулатни пелети

Торовнасящи дискове Колела за водене в дълбочина с чистачи, регулируеми притъпкващи колела  
и стопиращо колело, което при много влажни условия може да се демонтира, 
тъй като семето не се набива с налягане в почвата

Регулируемият чистач движи семето към 
ботуша без пречеща центробежна сила

ОБОРУДВАНЕ
ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ MAESTRO

SectionControl 
Позволява автоматично изключване и влючване на секции  
чрез GPS-сигнал. GPS-системата не е част от терминала на HORSCH.



ОБОРУДВАНЕ
MAESTRO CC

Везна

Maestro CC

Екран на везната

Maestro CC с двойни гуми 230 / 95 R 32 (опция)  
за да върви браздата на семето м / у гумите

Семенни кутии на Maestro CCБункер за микрогранулат: при Maestro CC (200 литра), при 12 / 18 SW  
(350 литра) и при 16 / 24 / 36 SW (500 литра) полагане на гранулата  
в браздата на семето

Focus TD с триточково прикачване и сееща шина за Maestro RC Разпределителна кула и 3-точково 
прикачване (Maestro RC)

Maestro RC соло

Дозатор на тор при Partner FTPartner FT с 1 600 л вместимост на бункера оптимално 
се комбинира с Maestro RC

Maestro 8 CC

Maestro RC: Сеещи секции (8-или 12-реда) на Maestro в комбинация с бункер на Pronto AS. 
Смяната на сеещите секции на Pronto с тези на Maestro става чрез триточкова система на 
окачване зад бункера.

ОБОРУДВАНЕ
MAESTRO RC



Maestro SW: Дозатор със  
системата Seed on Demand

ContourFarming
Автоматично регулиране нормата на сеитба при завиване; На всяка крайна секция са монтирани радари. Те измерват скоростта  
и количеството на сеитба за всеки ред, като регулират честотата на дозиране спрямо нормата. (Само за Maestro 24 und 36 SW).

БЕЗ ContourFarming 
При завой нормата на сеитба на вътрешните  
секции е увеличена – на крайните секции занижена

С ContourFarming
При завиване нормата на сеитба остава непроменена

ОБОРУДВАНЕ
MAESTRO SW

Хидравлично регулиране на 
натиска при Maestro SW

Поглед в разделено бункерно 
ремарке Maestro SW

Един от радарите при системата ContourFarming Пълнячен шнек Maestro SW Maestro 16 SW с широки притъпкващи колела

Отворена система Seed on Demand при Maestro SW Опция: еднодисков торовнясящ ботуш Еднодискова торовнасяща секция  
опционално за Maestro 24 / 36 SW



* Тегло на машината при минимално оборудване* Тегло на машината при минимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Maestro CC 6.70 – 75 – 80 CC 8.70 – 75 – 80 CC
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00
Транспортна височина (м) 3,55 3,85
Транспортна дължина (м) 7,50 8,20
Тегло (кг)* 3 600 3 940 
Вместимост на бункерно ремарке (л) 2 800 2 800
Отвор за зареждане на бункера за (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40
Вместимост семенна кутия (л) 70 70
Брой редове 6 8
Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 350 150 – 350
Водещо колело Ø (см) 40 40
Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33 30 / 33
Улавящо колело Серийно Серийно
Междуредие (см) 70 / 75 / 80 70 / 75 / 80
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9
Пад на семената (см) 45 45
Големина на гумите на бункера (серийно) 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5
Големина на гумите на бункера (опция) Сдвоени гуми 230 / 95 R 32, Сдвоени гуми 270 / 95 R 32 Сдвоени гуми 230 / 95 R 32, Сдвоени гуми 270 / 95 R 32
Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12
Необходима мощност от (кВт/к.с.) 75 / 100 88 / 120
Двустранно действащи клапани 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно 

действ. хидр. извод вентилатор директно свързване,  
тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно  
действ. хидр. извод за пълнячен шнек единичен бункер

1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ.  
хидр. извод вентилатор директно свързване, тор с 
регулируемо количество на потока, 1 двустранно действ. 
хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод за 
пълнячен шнек единичен бункер

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

1 при хидр. вентилатор директно  
задвижване тор и вакуум

1 при хидр. вентилатор директно задвижване тор и вакуум

Необходимо кол. масло за хидр.вентилатор 
вакуум (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо кол. масло за хидр.вентилатор 
тор (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо ел. мощност (А) 40 40
Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 40 мм Болт Ø 40 мм
Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80 K 80

HORSCH Maestro CC 12.45 – 50 CC 9.60 CC
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00
Транспортна височина (м) 3,85 3,85
Транспортна дължина (м) 8,20 8,20
Тегло (кг)* 4 575 4 100
Вместимост на бункерно ремарке (л) 2 800 2 800
Отвор за зареждане на бункера за (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40
Вместимост семенна кутия (л) 70 70
Брой редове 12 9
Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 350 150 – 300
Водещо колело Ø (см) 40 40
Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33 30 / 33
Улавящо колело Серийно Серийно
Междуредие (см) 45 / 50 60
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9
Пад на семената (см) 45 45
Големина на гумите на бункера (серийно) 700 / 50 – 22.5 700 / 50 – 22.5
Големина на гумите на бункера (опция) Сдвоени гуми 230 / 95 R 32, Сдвоени гуми 270 / 95 R 32 Сдвоени гуми 230 / 95 R 32, Сдвоени гуми 270 / 95 R 32
Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12
Необходима мощност от (кВт/к.с.) 103 / 140 96 / 130
Двустранно действащи клапани 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно  

действ. хидр. извод вентилатор директно свързване, 
тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод  
за пълнячен шнек единичен бункер

1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно  
действ. хидр. извод вентилатор директно свързване,  
тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно действ. хидр. извод  
за пълнячен шнек единичен бункер

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

1 при хидр. вентилатор директно задвижване тор и вакуум 1 при хидр.вентилатор директно задвижване тор и вакуум

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор вакуум (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор тор (л/мин)

25 (не и с карданно задвижване) 25 (не и с карданно задвижване)

Необходимо ел. мощност (А) 45 40
Окачване на твърд теглич с отвор Болт Ø 40 мм Болт Ø 40 мм
Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80 K 80

HORSCH Maestro RC 8.70 – 75 – 80 RC 12.45 – 50 RC
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00
Транспортна височина (м) 3,40 3,40
Дължина (м) 2,45 (3,45 вкл. маркири) 2,45 (3,45 вкл. маркири)
Тегло около (кг)* 1 800 2 500
Вместимост семенна кутия (л) 70 70
Брой редове 8 12
Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 200 150 – 200
Водещо колело Ø (см) 40 40
Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33 30 / 33
Улавящо колело Серийно Серийно 
Междуредие (см) 70 / 75 / 80 45 / 50
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9
Пад на семената (см) 45 45
Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12
Необходима мощност (KW/к.с.) 75 / 100 90 / 120
Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III
Двустранно действащи клапани 1 двустр. действ. вентил за сгъване (+ 1 вентил за 

маркири), 1 двустр. действ. вентил за вентилатор вакуум 
с регул. на колечеството + 1 дв. дст. вентил за Partner FT 
за хидр. вентилатор за тор с рег. на количеството

1 двустр. действ. вентил за сгъване (+ 1 вентил за маркири),  
1 двустр. действ. вентил за вентилатор вакуум с регул. на 
колечеството + 1 дв. дст. вентил за Partner FT за хидр. 
вентилатор за тор с рег. на количеството

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

1 (2 ако е с Partner FT) 1 (2 ако е с Partner FT)

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор вакуум (л/мин)

25 25

Необходимо кол. хидр. масло за  
вентилатор за тор (л/мин) с Partner FT

20 – 35 20 – 35

Необходимо ел. мощност (А) 40 45

* Тегло на машините при минимално оборудване (без маркири и торовнасяща уредба)

HORSCH Maestro RC 8.75 RC
Транспортна ширина (м) 3,00
Транспортна височина (м) 3,45
Дължина без Focus ST (м) 2,50
Транспортна дължина с Focus ST (м) 10,70
Тегло без Focus ST ca. (кг)* 1 800
Тегло с Focus ST ca. (кг)* 10 300
Вместимост семенна кутия (л) 70
Брой редове 8
Натиск в / у сееща секция хидравлично (кг) 150 – 350
Водещо колело Ø (см) 40
Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33
Улавящо колело Серийно
Междуредие (см) 75
Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9
Пад на семената (см) 40
Работна скорост (км/ч) 8 – 12
Необходима мощност (KW/к.с.) 180 – 260 / 250 – 350
Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III

HORSCH Focus 8.75 ST с навесна система
Двустранно действащи клапани 1 двустранно действ. хидр. функции, 1 двустранно действ. хидр. извод вентилатор 

директно свързване, тор с регулируемо количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор вакуум тор с регулируемо количество на потока

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

1

Необходимо кол. масло за хидр.  
вентилатор вакуум (л/мин)

25

Необходимо кол. масло за хидр.  
вентилатор тор (л/мин)

35 – 45

Необходимо ел. мощност (А) 40
Окачване на долни рамена Кат. II / III – III – III / IV
Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм
Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80

* Тегло на машините при минимално оборудване (без маркири и торовнасяща уредба)



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Maestro SW 12.70 – 90 SW / 30“ – 36“ SW 16.70 – 75 – 80 SW / 30“ SW 18.45 – 50 SW
Транспортна ширина (м) 3,00 / 3,12 при 12.70 – 30“ SW /  

3,65 при 12.90 и 12.36“ SW
3,00 / 3,12 при 16.70 – 30“ SW 
(Оптия 3,50 м без хидр.сгъване на секция)

3,00

Транспортна височина (м) 4,00 / 4,60 при 12.90 и 12.36“ SW 4,00 4,00

Транспортна дължина (м) 9,51 8,06 9,51

Тегло вкл. бункерно ремарке (кг)* 7 175 9 857 8 300

Натоварване на осите (кг) --- --- ---

Тегло на ремаркето, действащо 
върху теглича (кг)

--- --- ---

Обем на бункера (семена/тор) (л) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Обем на бунк. ремарке само 
семена (л)

8 500 8 500 8 500

Отвор за зареждане на  
бункера за семена (мм)

800 x 660 800 x 660 800 x 660

Отвор за зареждане на  
бункера за тор (мм)

2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Отвор за зареждане на бунк.
ремарке само семена (мм)

1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)

Брой редове 12 16 18

Елекр. регулиране натиска в / у 
секциите от монитора (кг)

150 – 350 150 – 350 150 – 350

Водещо колело Ø (см) 40 40 40

Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Улавящо колело Серийно Серийно Серийно

Междуредие (см, инча) 70 / 75 / 90 / 30“/ 36“ 70 / 75 / 80 / 30“ 45 или 50

Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Пад на семената (см) 45 45 45

Размер гуми бунк. ремарке 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Телескопична ос Серийно Серийно Серийно

Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Необходима мощност от (кВт/к.с.) 130 / 180 160 / 220 160 / 220

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

1 1 1

Двустранно действ. изводи  
дир. задв.

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор тор и 
семена с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод 
за пълнячен шнек на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество 
на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор тор и 
семена с регулируемо количество на 
потока, 1 двустранно действ. хидр. извод 
за пълнячен шнек на тор

Двустранно действ. изводи 
карданно задв.

--- --- ---

Необходимо кол. масло за  
хидр.вентилатор тор (л/мин)

40 40 40

Кол. масло на хидр. вентилатор  
за семена (л/мин)

40 20 40

Необходимо кол. масло за  
хидр. вентилатор вакуум (л/мин)

--- 25 25

Необходимо ел. напрежение  
при работа (A)

45 50 50

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

* Тегло на машината при минимално оборудване

HORSCH Maestro SW 24.45 – 50 SW 24.70 – 75 SW / 30“ SW 36.45 – 50 SW
Транспортна ширина (м) 3,00 

(Оптия 3,50 м без хидр. сгъване на секция)
3,00 / 3,12 при 24.70 – 30“ SW 
(Оптия 3,50 м без хидр. сгъване на секция)

3,00  
(Оптия 3,50 м без хидр. сгъване на секция)

Транспортна височина (м) 4,00 4,00 4,00

Транспортна дължина (м) 8,06 9,50 9,62

Тегло вкл. бункерно ремарке (кг)* 11 830 11 830 13 900

Натоварване на осите (кг) --- --- 10 200

Тегло на ремаркето, действащо 
върху теглича (кг)

--- --- 3 700

Обем на бункера (семена/тор) (л) 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Обем на бунк. ремарке само 
семена (л)

8 500 8 500 8 500

Отвор за зареждане на  
бункера за семена (мм)

800 x 660 800 x 660 800 x 660

Отвор за зареждане на  
бункера за тор (мм)

2 450 x 660 2 450 x 660 2 450 x 660

Отвор за зареждане на бунк.
ремарке само семена (мм)

1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x) 1 700 x 660 (2x)

Брой редове 24 24 36

Елекр. регулиране натиска в / у 
секциите от монитора (кг)

150 – 350 150 – 300 150 – 350

Водещо колело Ø (см) 40 40 40

Притъпкващо колело Ø (cм) 30 / 33 30 / 33 30 / 33

Улавящо колело Серийно Серийно Серийно

Междуредие (см, инча) 45 / 50 70 / 75 / 30“ 45 / 50

Дълбочина на сеитба (см) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Пад на семената (см) 45 45 45

Размер гуми бунк. ремарке 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Телескопична ос Серийно Серийно Серийно

Работна скорост (км/ч) 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Необходима мощност от (кВт/к.с.) 200 / 270 200 / 270 243 / 330

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

1 1 1

Двустранно действ. изводи  
дир. задв.

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество 
на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод з а пълнячен шнек  
на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество 
на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор вакуум тор с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод вентилатор директно 
свързване, тор с регулируемо количество 
на потока, 1 двустранно действ. хидр. 
извод вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

Двустранно действ. изводи 
карданно задв.

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

1 двустранно действ. хидр. функции,  
1 двустранно действ. хидр. извод 
вентилатор семена с регулируемо 
количество на потока, 1 двустранно 
действ. хидр. извод за пълнячен шнек  
на тор

Необходимо кол. масло за хидр.
вентилатор тор (л/мин)

45 45 45

Кол. масло на хидр. вентилатор  
за семена (л/мин)

20 20 20

Необходимо кол. масло за хидр. 
вентилатор вакуум (л/мин)

55 55 55

Необходимо ел. напрежение  
при работа (A)

60 60 80 (ВНИМАНИЕ: проверете акумулатора 
на трактора)

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

* Тегло на машината при минимално оборудване
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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