
Иновативна и надеждна 
сееща техника 

Joker

Компактна къса дискова брана 
за обработка на стърнища и 
подготовка на леглото за семето



HORSCH. Ръка за ръка с фермерите

Специализирани, окрупнени предприятия и коопе-
рации: структурните промени в селското стопанство 
настъпват бързо, с което поставят нови задачи пред 
селскостопанската техника. Оптимизация на методите 
при техниката за почвообработка и сеитба и намаля-
ване на разходите – това са изискванията при съще-
временен ръст в добивите и покачване на качеството 
на реколтата.

През годините HORSCH се превърна във водещ про-
изводител на почвообработваща и сеитбена техника. 

Иновационни идеи от практиката за практиката – така 
се създават технологични системи и висококачестве-
ни машини, които отговарят на най-новите познания 
относно качество, масивност и дълъг живот. Поради 
това HORSCH съветва фирмите при разработването на 
индивидуални концепции и методи за работа – и се 
грижи заедно със сервизните си и търговски партньори 
за цялостното обслужване, бърз ремонт и безпроблем-
но снабдяване с резервни части.

Обработка, сеитба, торене, уплътняване

HORSCH Sprinter е надежден, компактен и универсален 
сеитбен култиватор, които комбинира подготовката на поч-
вата, сеитбата и торенето в един ход на машината. Тази 
комбинация притежава безспорни предимства при състоя-
ние на почвата с много раздробена слама, останала върху 
повърхността на полето. Стабилно проектираната рама, 
добре разположените работни органи и високообемният 
бункер за семена позволяват висока производителност с 
оптимален коефициент на полезно действие.

Със Sprinter не само комбинирате времево интензивни 
работни процеси в един единствен работен ход. Вие 
повишавате и прецизността в полагането на семената и 
торенето. Уплътняващите гуми осигуряват оптимално раз-
положение на семената в почвата.

Използването на Sprinter води не само до пестене на 
време, но и до по-равномерна работа и по-силни млади 
растения (чрез системата PPF). Така Вие получавате иде-
ални условия, да използвате и осигурите по-висок потен-
циал на добива.

Три модела могат да ви помогнат да осъществите тези 
цели:

— Sprinter ST
— Sprinter SW
— Sprinter NT

HORSCH Sprinter. Подготовка, сеитба и торене в 
един работен процес.



Лесна и солидна защита при транспорт Транспортна позиция с 3 m транспортна 
ширина

Сеещи работни оргни разположени на  
3 секции с голяма проходимост и голям 
натиск

Сеитба с максимална прецизност

Многосекционната рама на Sprinters се носи от предни 
носещи колела/преден гумен валящ и заден тандемен 
валяк. Дълбочинният контрол е отделен за всяка сек-
ция.По този начин всяка секция може да се регулира 
според контурите на терена и прецизно да положи 
семената в почвата. При повдигане или снижаване 
цялата рама се движи успоредно на повърхността. 
Всички сеялки Sprinter ST са оборудвани с до 5 000 
литра обемни бункери за семена. Sprinter SW има 
самостоятелно бункерно ремарке, което може да побе-
ре 8 000 литра семена и тор за максимална производи-
телност. При Sprinter NT обемът на ремаркето достига 
до 17 000 литра.

Сеещите работни органи са монтирани на стабилни 
стълбци със защита от претоварване.Задействащата 
сила на повдигане на стълбеца е повече от 200 кг. 
Това осигурява равномерно водене на работния орган 
в дълбочина дори при проблемни почви и условия. 
Сеещите работни органи полагат лентово семената в 

почвата. Брана се грижи за равомерно почвено покри-
тие.Гумен валяк с AS профил притъпква накрая всяка 
засята лента.

Предимствата накратко:

— Пестене на време посредством обработка и сеитба 
с едно минаване

— Голяма производителност
— Гъвкава експлоатация
— Отлично подравняване на почвата
— Голямата проходимост не позволява задръстване
— Голям натиск в/у работните органи (до 280 кг) за 

точно полагане на семената
— Оптимално притъпкване на посева
— Максимална ефективност благодарение на големи 

бункери
— Sprinter ST und SW с работна ширина от 3 до 12 

метра
— Sprinter NT е с работна ширина от 15 до 24 метра

HORSCH Sprinter. Иновативни детайли,
надеждна работа, лесно управление.



Работният орган MultiGrip на HORSCH е с точно подбра-
на характеристика на пружината и има 280 кг натиск. 
Оптимизираният пружинен пакет позволява точно 
водене в желаната дълбочина – дори и при тежки 
почви. Висококачествени материали и големи въртя-
щи точки изключват нужда от смазване.

Сеещите работни органи на Sprinters са разположени 
на 3 секции с разстояние един от друг от 25 см до 32 
см (според работната ширина).Предлагат се различни 
видове ,които безпроблемно могат да се подменят.

Сеещите работни органи оптимално подготвят 
семенното легло.Както с култиватор почвата се 
разрохква,подравнява, размесва и раздробява.Сеит-
беният хоризонт се изчиства от камъни,големи буци и 
растителни остатъци.Там точно се полагат семената и 
така растението маже безпроблемно да развие коре-
ните си.

Работният орган-ралник на Sprinter NT позволява да се 
образува много фина почва в посевния ред и полага-
нето на семената да става в така наречаната „ отворе-
на бразда”. Той образува бразда и отстранява буци и 
органичен материал от посевния хоризонт.

Предимствата накратко:

— голям избор на работни органи
— оптимална подготовка на семенното легло
— точно полагане на семената
— възможност за едновременно полагане на семена и 

тор чрез системата PPF на HORSCH
— малки разходи за резервни части (при Sprinter ST и 

SW)
— Sprinter NT оптимална сеялка за директна сеитба

Duett-орган без (ляво) и с (дясно) гранулирана тор в едно със 
стълбец MultiGrip е комбиниран работен орган за лентова 
сеитба с едновременно внасяне на тор.

Sprinter ST с работни органи-Duett
и извод за течен тор

NT работни органи - ралници
отстраняват буци от сеитбения
хоризонт и прецизно полагат 
семето

HORSCH лапи и работни органи. Специализиране 
в индивидуалните нужди.



Точно осигуряване на хранителни вещества за младите растения

Колкото по силно може да се развива растението в 
началната фаза посредством оптимални условия за 
растеж, толкова по-лесно ще устои на по-късни стресо-
ви фази (суша, голяма влага, третиране с хербициди) и 
ще запази високия си потенциал.

HORSCH PPF-System осигурява оптимално развитие 
на младите растения чрез полагане на необходимите 
хранителни вещества - висококонцентрирани, но на 
малки количества, прецизно разположени в зоната на 
главния корен.

Ето защо, работният орган премахва камъните, буци-
те и сламата от нивата, разрохква почвата, отваря я 
за тора, след което прецизно го полага на 5 см под 
семето. При по-влажни условия това има и дрениращо 
действие. Точното поставяне пести тор и предотвратя-
ва нежеланото торене на бурени.

Преди полагането на семето, почвата над тора се 
уплътнява. Отгоре (върху слоя с дебелина от 2-3 cm) 
се полагат семената. Дори високи стабилизирани дози 
азот могат да се положат еднократно, без риск от 
увреждане на растенията

Предимства:

— целево подхранване на растенията
— бързо и дълготрайно действие на тора
— висока ефективност на тора
— висока стабилност на депото
— добра поносимост от растенията и при големи 
 количества тор
— висока икономичност при използването на тор
— Опционално за Sprinter ST и SW

Сменяем връх на работния орган - отваря и разрохква почвата под семето.

Наторяваща тръба – полага тора под семето.

Долна планка – зарива семето и отъпква пръстта над него на 2 – 3 см.

Пластмасови странични щитове – почвата не полепва, дори в мокри условия.

Засяваща тръба, полага семената в двоен ред.5
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Системата HORSCH PPF. Прецизно и икономично 
полагане на тора.



За оптималното покритие на семената след изсяващи-
те ботуши и равномерно разпределение на разрохка-
ната почва се грижи двуредова брана или едноредова 
браната с Y-форма. Браната може да се настройва 
във височина и агресивност. Сдвоените уплътняващи 
колела контролират дълбочината на засяването и оси-
гуряват добър контакт на семената с почвата. Гумите 
са с AS-профил и са пълни с въздух. По желание могат 
да се запълнят.

Положението и профилът на гумите ги запазва чисти и 
при много влажни условия. При транспорт валякът на 
средния сегмент служи като ходов механизъм.

Допълнителен валяк отпред подобрява раздробява-
нето и подравняването и подпомага полагането на 
семената.

Предимства:

— точно водене в дълбочина
— равномерно покритие на семената
— оптимално полагане на семената чрез уплътнител-

ните гуми зад всеки изсяващ ботуш
— самопочистващ се валяк

HORSCH брани и уплътнителни системи. 
Подравняване, покриване, уплътняване.

Индивидуална настройка на  
работната дълбочина посредством 
цветово обозначени  
дистанциращи елементи

Гумен валяк2-редова брана за равномерно 
разпределение на почвата или 
сламата

Пластичен пълнеж на гумите  
увеличава сигурността при работа 
в каменисти условия



Разпределителна кула с магнитни 
клапи, сензори за изсяваното  
количество и полустранично 
изключване

Лесен за обслужване монитор  
с бързо ориентиране в менюто

Надежден дозиращ апарат с 
различни ролки според нормата 
на сеитба

DrillManager е командния център на Sprinter. Той 
регулира и контролира всички функции на сеялката. 
Модулният дизайн дава възможност за съвместяване 
на версиите между различните типове машини.

За оптимално удобство на клиента DrillManager може 
да се монтира в кабината на трактора. Всички настрой-
ки като сеитбена норма, норма за торовнасяне (течен 
или гранулиран тор), скорост, обороти и други, се 
програмират индивидуално и постоянно се следят. 
Водачът незабавно се уведомява от системата за всяко 
отклонение от зададените настройки.

Надежден HORSCH дозиращ апарат

Дозиращият апарат се състои от 5 части (корпус, 
задвижващо у-во, изсяваща ролка с лагер и капак с 
уплътнител) и се управлява от електромотор. За раз-

личните норми на сеитба има различни ролки, които 
безпроблемно се сменят за минути.Преди започване 
на сеитба те се калибрират.Не е необходима повторна 
калибровка.Чувствителните сензори и конструкцията 
на апарата гарантират точно и бързо дозиране и вни-
мателно боравене със семената.

Предимствата накратко:

— лесно управление
— индивидуална настройка и точно дозиране
— различни изсяващи ролки за различни норми на 

сеитба
— непрекъснат контрол и възможност за корекции
— еднакви ролки за различни видове сеялки-модулен 

принцип

Horsch DrillManager и дозиращ апарат.
Всичко става едновременно.

Постоянен контрол на количество-
то посредством фини сензори



HORSCH Sprinter. 
Предимствата са в детайлите.

Бункерното ремарке 8000 SW на  
Sprinter SW за максимална  
производителност

Преден валяк (диаметър 65 cm)  
за първоначално подравняване  
и по-добро водене

5 000 литров бункер при  
Sprinter 6 ST PPF

Sprinter 8 SW

Голям бункер за семена

Бункерът при отделните модели Sprinter ST е поместен 
върху рамата на машината и е с обем от 3 000 до 4 000 
литра. Алтернативно се предлага двоен бункер с до 
5 000 литра вместимост (60% семена и 40% твърда тор). 
Бункерното ремарке 8000 SW на Sprinter SW е с обем 
8 000 литра (разделение 50% семена / 50% твърд или 
течен тор).

Голяма маневреност

Свързването към трактора става с помощта на чупещ 
теглич с окачване на долните рамене.Това дава въз-
можността за малък радиус на обръщане при завои 
до 90° и на трактори с широки гуми.Не са използвани 
механични с-ми за задвижване.

Точно водене в дълбочина

Воденето в дълбочина при Sprinter става посредством 
тандемния валяк,предните опорни колела и трактора.
Опцийно предните опорни колела могат да бъдат 
допълнени с преден валяк.

PPF система за гранулиран или течен тор

Sprinter ST/SW може опцийно да бъде оборудвана със 
системата PPF на HORSCH. Това дава възможност да се 
работи с гранулиран тор.За работа с твърд тор Sprinter 
е оборудванс двоен бункер.

Предимствата накратко:

— компактна машина
— маневрена и с малки теглителни усилия
— лесна експлоатация
— голям бункер



Sprinter NT. Производителна сеитбена техника с 
ралници за директна сеитба.

Притъпкващо колело
за водене в дълбочина на сеещата 
секция

NT работни органи – ралници
Премахват буци от сеитбения  
хоризонт и прецизно полагат 
семето

Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT в транспортно  
положение

Sprinter NT с 15 и 24 метра работна ширина са израз на 
максимална производителност.

С NT работни органи –ралници на Horsch се произвеж-
да голямо количество фина почва в сеитбения ред и 
полагането на семето става в така наречената „ отво-
рена бразда”.Ралникът образува бразда и отстранява 
буци и органичен материал от сеитбения хоризонт.В 
тази бразда се полага семето и се фиксира с помощта 
на притъпкващо колело във влажната почва,което 
благоприятсва доброто покълване и при екстремни 
климатични условия. Сеитбата може да се извърши 
както в обработена така и в необработена почва и е 
оптимална за директна сеитба.

Максимална производителност Sprinter 24 NT постига 
благодарение на ширината си и голямото бункерно 
ремарке SW 17000 SD от 17 000 литра.

15 метрова версия има няколко особености. При нея 
бункерното ремарке и изсяващия апарат са една ком-

пактна единица. Освен това при Sprinter 15 NT бункер-
ното ремарке е с 12 000 литра вместимост.

Предимствата на Sprinter NT накратко:

— Оптимална директна сеялка
— Перфектна за големи професионални стопанства
— Сеитбен хоризонт без слама и буци
— Сеитба в отворена бразда .Семето пада във  

влажната почва - оптимални условия за покълване
— Притъпкващо колело фиксира семето във влажна-

та почва
— Максимална производителност чрез 17 000 литро-

во бункерно ремарке
— Хидр.регулиране натиска в/у ботуша и защита от 

претоварване
— Sprinter 15 NT: компактна и с малки теглителни  

усилия



HORSCH Sprinter.
Технически данни.

Tип машина Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST Sprinter 8 ST

Работна ширина (м) 3 4 6 8

Tранспортна ширина (м) 3 3 3 3

Tранспортна ширина единичен бункер (м) 3 3 3,25 4

Tранспортна ширина двоен бункер (м) 3,4 3,4 3,4 ---

Дължина (м) 7,9 7,9 7,9 7,30 / 7,50

Тегло на единичен бункер (кг) 3 200 3 590 5 320 7 250

Тегло на двоен бункер(кг) 3 450 3 840 5 950 ---

Вместимост на бункера (л) 3 000 3 000 3 000 4 000

Вместимост на двоен бункер(л) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) ---

Отвор за зареждане на ед.бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) по 0,60 x 0,90 по 0,60 x 0,90 по 0,66 x 1,22 ---

Височина на зареждане на ед.бункер (м) 2,6 2,6 2,6 2,85

Височина на зареждане на двоен бункер (м) 3 3 3,05 ---

Разстояние м/у раб.органи (cм) 25 25 25 32

Брой на сеещи раб.органи/секции 12 / 3 16 / 3 24 / 3 25 / 2

Размер на тандемен гумен валяк 185/65-15 AS 185/65-15 AS 185/65-15 AS ---

Размер на гумен валяк 6.00-16 AS 6.00-16 AS 6.00-16 AS 7.50-16 AS

Тандемен валяк / Гумен валяк � (cм) 65 / 74 65 / 74 65 / 74 -- / 78

Работна скорост (kм/ч) 8-15 8-15 8-15 8-15

Необходима мощност (KW/к.с.) 75-100 / 100-140 90-120 / 120-160 120-160 / 160-230 160-220 / 220-310

Двустранно действащи клапани 2 (+ 1 c хидр.) 2 (+ 1 c хидр.) 2 (+ 1 c хидр.) 2 (+ 1 c хидр.)

Обратно връщане на маслото (макс. 5 bar) 1 1 1 1

Количство на маслото на хидр.вентилатор 
(л/мин)

20-25 / 35-45 
(PPF-System)

20-25

Хидравличен маркир Серийно Серийно Серийно Серийно

DrillManager Серийно Серийно Серийно Серийно

Осветление Серийно Серийно Серийно Серийно

Tип машина Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW

Работна ширина (м) 8 9 12

Транспортна ширина (м) 3,1 3,1 3,3

Транспортна височена (м) 4 4 4

Дължина без/с SW (м) 6,85 (with SW 
12,10)

6,85 (with SW 
12,10)

5,95 (with SW 
11,30)

Тегло без/с SW от (kg) 7 000 (with SW 
10 750)

7 700 (with SW 
11 500)

10 300 (with SW 
14 200)

Вместимост на бункерно ремарке (л) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Размери на отвори за зареждане (м) по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72

Височина на зареждане (м) 3,05 3,05 3,05

Разстояние м/у раб.органи (см) 28,5 30 30

Брой раб.органи/сеещи секции 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Размер на гумен валяк 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Гумен валяк � (cм) 78 78 78

Работна скорост (км/ч) 8-15 8-15 8-15

Необходима мощност (KW/к.с.) 200-270 / 270-370 220-310 / 300-420 240-330 / 330-450

Двустранно действащи клапани 2 2 2

Клапан за обратно връщане на 
маслото (max. 5 bar)

1 1 1

Количество масло за 
хидвентилатор(л/мин)

50 - 60 50 - 60 70 - 90

Хидравличен маркир Серийно Серийно Опция

DrillManager Серийно Серийно Серийно

Осветление Серийно Серийно Серийно

Опорно колело с междинен 
уплътнител

Заравняваща брана зад валяка



HORSCH. 
Landwirtschaft aus Leidenschaft!  

Tiger 6 MT

Tип машина Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW

Работна ширина (м) 8 9 12

Транспортна ширина (м) 3,1 3,1 3,3

Транспортна височена (м) 4 4 4

Дължина без/с SW (м) 6,85 (with SW 
12,10)

6,85 (with SW 
12,10)

5,95 (with SW 
11,30)

Тегло без/с SW от (kg) 7 000 (with SW 
10 750)

7 700 (with SW 
11 500)

10 300 (with SW 
14 200)

Вместимост на бункерно ремарке (л) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Размери на отвори за зареждане (м) по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72

Височина на зареждане (м) 3,05 3,05 3,05

Разстояние м/у раб.органи (см) 28,5 30 30

Брой раб.органи/сеещи секции 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Размер на гумен валяк 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Гумен валяк � (cм) 78 78 78

Работна скорост (км/ч) 8-15 8-15 8-15

Необходима мощност (KW/к.с.) 200-270 / 270-370 220-310 / 300-420 240-330 / 330-450

Двустранно действащи клапани 2 2 2

Клапан за обратно връщане на 
маслото (max. 5 bar)

1 1 1

Количество масло за 
хидвентилатор(л/мин)

50 - 60 50 - 60 70 - 90

Хидравличен маркир Серийно Серийно Опция

DrillManager Серийно Серийно Серийно

Осветление Серийно Серийно Серийно

Tип машина Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT

Работна ширина (м) 15 24

Транспортна ширина (м) 6,6 6,75

Транспортна височина (м) 5,5 6,1

Дължина (м) 6,7 9,6

Дължина с SW 12000 SD (м) 12,35 ---

Дължина с SW 17000 SD (м) --- 17,7

Тегло с SW от (кг) 8 000 16 000

Тегло с 12000 SD от (кг) 13 500 ---

Тегло с SW 17000 SD от (кг) --- 21 200

Вместимост на бункерното ремарке (л) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50)

Размери на отвори за зареждане (м) по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72

Височина на зареждане (м) 3,4 3,55

Разстояние м/у раб.органи (см) 30 30

Брой на раб.органи/сеещи секции 50 / 3 80 / 3

Водещи колела � (см) 40 40

Водещи колела/натиск в/у раб.органи (кг) 5 - 120 5 - 120

Размер на гуми на бункерно ремарке 20.8 R42 20.8 R42

Размер на гуми на шаси 400/60-15.5 420/75 R20

Размер на гуми на опорни колела 400/60-15.5 400/60-15.5

Работна скорост(км/ч) 7 - 10 7 - 10

Необходима мощност (KW/к.с.) 260-295 / 350-400 405-440 / 550-600

Двустранно действащи клапани 3 3

Клапан за връщане на маслото 
(макс. 5 bar)

1 1

Количество на маслото на хидр.
вентилатор (л/мин)

40-50 50-60

DrillManager Серийно Серийно

Осветление Серийно Серийно

Управление на релсова сеитбаМаркир за релсова сеитба



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49 (0) 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Ihr Fachhändler:
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Вашият търговец: 

Технически данни

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT
Работна ширина (m) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Транспортна ширина (m) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Транспортна височина (m) 1,90	 1,90	 2,80 3,25	 3,70	

Дължина (m) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Тегло от (kg)* 1.400 1.650 2.500 3.000 3.350

Тегло вкл. 400 кг 
допълн. тежести

1.800 2.050 --- --- ---

Тегло вкл. Mono TG 2	160 2	540 --- --- ---

Брой работни органи Mono TG 5 6 --- --- ---

Разстояние м/у раб.органи 
един от друг Mono TG 600 590 --- --- ---

Дискове Ø (cm) 46 46 46 46 46

Дебелина на дисковете (mm) 6 6 6 6 6

Брой на дисковете 24 28 32 40 48

Окачване Joker CT Kat.	II/III Kat.	II/III Kat.	III Kat.	III Kat.	III

Окачване Mono TG Kat.	III Kat.	III --- --- ---

Ъгъл на рязане на (градуси) 17 17 17 17 17

DW уреди за управление --- --- 1 1 1

Необходима мощност (KW/к.с.) 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT
Работна ширина (m) 5,00 6,00 7,50 10,00 12,00

Транспортна ширина (m) 3,00 3,00 3,00 3,00	(DiscScheiben	Ø	46	cm)	
3,06	(DiscScheiben	Ø	52	cm)

3,00	(DiscScheiben	Ø	46	cm)	
3,06	(DiscScheiben	Ø	52	cm)

Транспортна височина (m) 2,85 3,35 4,00 4,00 4,00

Дължина (m) 6,00 6,00 6,00 6,70 6,70

Тегло от (kg)* 4.750 5.270 6.080 8.530 9.890

Размер на гумите на  
ходовата част

400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5 550/60-22.5

Дискове Ø (cm) 52 52 52 46/52 46/52

Дебелина на дисковете (mm) 6 6 6 6 6

Брой на дисковете 40 48 60 80 96

Ъгъл на рязане на (градуси) 17 17 17 17 17

Необходима мощност (KW/к.с.) 110-155/150-210 130-175/180-240 175-235/240-320 220-310/300-420 265-350/360-480

*Тегло	на	машините	с	валяк	Rollflex

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49 (0) 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Вашият търговец:
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Всички данни и изображения са приблизителни и необвързващи.Запазени са правата за технически и конструктивни изменения.


