
Terrano

ОБРОБОТКА НА ПОЧВАТА  
БЕЗ КОМПРОМИСИ

Terrano FX
Terrano GX

Terrano FM
Terrano MT



ИСКАМЕ ДА ПРОИЗВЕДЕМ НАЙ-ДОБРАТА  

ЗЕМЕДЕЛСКА МАШИНА

Чувстваме се задължени към общността на  

земеделците и към желанията на нашите клиенти. 

Затова изискванията към нашите продукти и сервиз 

могат да бъдат само от Най-висок стандарт. Това важи 

за изследванията, дизайна и развойната дейност както 

и за монтажа, сервиза и консулта. Ние отдяляме 

време за сложни изследвания, тестваме техниката  

в полетата на нашата над 3 000 ха собствена земя –  

за да се уверим сами какво сме разработили и за  

какво говорим. 

Поемаме отговорност към земята и сме съпричастни  

с чувствата на нашите клиенти – това е наш най-висш 

ангажимент.

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ НАШАТА  

СТРАСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Понеже ние самите сме фермери, затова подържаме 

постоянен диалог с нашите клиенти, за да сме отлично 

информирани за изискванията им към нашите продукти.  

Те са за нас мотивация, вдъхновение и партньори 

едновременно. Търсим контакт с тях и сме равнопоставени. 

Ние сме един форум и общност на земеделски стопани, 

където се разговаря, изпробва и обменя опит за да ставаме 

заедно все по добри. Тази взаимовръзка образува нашият 

гръбнак и ни помага, никога да не забравяме, за какво 

работим. 

Искаме да насърчим и стимулираме селското 

стопанство, защото то ни вдъхновява и да дадем 

възможност на всеки земеделски производител да  

направи своя личен принос.

БЕЗ СТРАСТ НЯМА УСПЕХИ 

Когато обмисляхме какъв девиз ще е най-подходящ за 

HORSCH, стигнахме бързо до „Земеделие със страст“. 

Тази страст е във всеки един от нашите продукти и също 

така стои зад действията на всеки един служител на 

HORSCH. 

От ръководството до монтьора – всеки в компанията 

изживява тази страст, която прави от един обикновен 

продук уникален, който се отличава с иновативност  

и безкомпромисно качество и може да се адаптира 

към нуждите на всеки земеделски производетел от 

всяка страна. 

„Ние самите сме и винаги сме били фермери, които 

интензивно се занимават с устойчивото стопанисване  

на земята. Земеделието има бъдеще и затова си струва 

да се работи усилено, което важи както за фермера така 

и за производителя на селскостопанска техника. Всеки 

път, когато фермерът погледне в огледалото за обратно 

виждане на трактора и види червено, трябва да знае,  

че е избрал безкомпромисно качество.”

FARMING HEROES
POWERED BY

Cornelia Horsch Michael HorschPhilipp Horsch



HORSCH КЛЮЧОВ ИНОВАТОР – 
ПОЧВООБРАБОТКА БЕЗ ПЛУГ

Никой друг производител не е допринесъл толкова за 
развитието на безплужната почвообработка както 
HORSCH през 30-годишната си фирмена традиция. По 
този повод през 2013 бе връчена наградата „Ключов 
иноватор“ на земеделска техника.

Много от продуктите като Terrano, Tiger и моделите Joker, 
а не на последно място и универсалната сеялка Pronto DC 
позволяват безплужна обработка на най-високо ниво. 

Според статистически данни в Германия вече 40 %  
от площите се обработват без плуг. При пшеница те  
са дори 60 %. Преди 20 години никой не смееше да  
вярва, че това е възможно. 

HORSCH има голяма заслуга да се стигне дотук.  
И за напред това ще служи за създаването на нови  
ключови иновации.



Terrano FM – 

Ефективен универсален култиватор

Terrano FM на HORSCH е подходящ за плитка и  
средно дълбока почвообработка. Благодарение на 
4-секционната конструкция и 27 см разстояние на 
следата от лапите, той успява интензивно да размеси  
и подравни почвата. Terrano 10 / 12 FM обръща в края  
на полето по цялата ширина на валяка и предните 
опорни колела, което позволява бързи и сигурни 
маневри въпреки голямата работна ширина.

Двойният RollPack валяк гарантира работа при 
всякакви условия като уплътнява и оставя добра 
повърхностна стуктура на почвата.

Terrano FX – Универсален и с малки теглителни усилия Terrano MT – Плитко размесване и дълбоко разрохкване на почвата

Terrano FX – 

Универсална обработка на почвата без компромиси 

Terrano FX на HORSCH е компактен 3-секционен 
култиватор с голям спектър на приложение – както за 
плитка обработка на стърнище така и за интензивно 
размесване на почвата. 

Универсалният Terrano FX размесва перфектно почвата  
от 5 до 30 см. Благодарение на рама с височина 85 см  
при 3, 3,5, 4 и 5 FX и 30 см разстояние на работните 
органи един от друг Terrano успява равномерно да 
размеси растителните остатъци и при най-тежки условия.

Terrano
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКИ 
ТЕГЛИТЕЛНИ УСИЛИЯ!

Terrano MT – 

Плитко размесване и дълбоко разрохкване

Terrano MT е култиватор, представляващ комбинация  
от два реда дискови секции и два реда зъбци с пружинна 
защита TerraGrip, завършващи с тесни LD (low disturbance) 
длета. Той е изключително подходящ за обработка на тежки 
почви, където разрохкването на почвата да е дълбоко а 
размесването на растителните остатъци да е плитко за да  
не се транспортира груба почва на повърхността. 

За да бъде максимално уплътнена почвата култиваторът  
е оборудван с валяка на HORSCH – SteelDisc.

Philipp Horsch:

„Terrano FX е най-продавания култиватор на HORSCH. Той може 

да се счита за истинска Класика сред култиваторите. Подобрихме 

отделни детайли, като например конструкцията на рамата, имаме 

също и работни органи с пружинната защита TerraGrip от второ 

поколение за всички работни ширини.“

Terrano GX – Елегантният универсален инструмент Terrano FM – Ефективен универсален култиватор

Terrano GX – 

Елегантната прецизност в своето многообразие 

Terrano GX е разработен за ефективна и бърза 
почвообработка. Подходящ е както за повърхностна  
така и за дълбока почвообработка до 25 см. Има  
3-секционен и 4-секционен вариант, които покриват  
всякакви изисквания. Лесните настройки и добре 
структурираната конструция са предпоставка за  
отлична работа при всякакви условия.

Обогатена е и гамата от притъпкващи валяци, като  
например валякът SteelFlex.

MiniDrill 

Голяма производителност при междинни култури и зелено торене

Сеялката MiniDrill бе изцяло наново разработена от HORSCH.  

Тя е с 400 л бункер и доказалият се дозатор на Pronto. Семената  

се инжектират директно в разпределителната система. Тя се  

предлага за всички модели Terrano FX и GX.

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. 



TerraGrip е една изключително солидно изработена лапа 
със защита от претоварване. Височината на задействане е 
30 см, при което не се чупи защитния болт. Ефиктивната 
защита от камъни се задейства бързо нагоре и бързо се 
връща в нормална позиция, без да прави излишни 
странични движение.

При задействане на пружинната защита се освобождава 
сила от 500 кг, която спада до 175 кг и така щади  
рамата от повреди. Оптимираната пружинна защита 
позволява точно водене на лапата в желаната дълбочина – 
дори и при тежки почви и голяма работна дълбочина. 
Благодарение на висококачествения материал и големите 
точки на въртене не е необходимо смазване.

Работният орган MulchMix се монтира под остър ъгъл  
с идеята да извършва интензивно размесване на почвата  
в голяма дълбочина. Големият диаметър (600 мм) на 
работният орган MulchMix не позволява почвата да се 
сбива и така структурата и се запазва. Независимо от 
дълбочината на работа, работния орган никога не е във 
вертикално положение. Така се намалява теглителната  
сила, щади се почвата и се пести гориво. Дори и при  
големи растителни остатъци се постига отлично смесване. 
Работният орган MulchMix се състои от три части (длето, 
направляваща плоча, крила) които могат да се сменят 

поотделно. При много плитка и повсеместна обработка на 
стърнища, могат да се монтират крилата. Когато се цели 
дълбока и добре смесваща обработка крилата се свалят. 

При нужда от дълбока обработка без смесващ ефект  
могат да се монтират работните органи HORSCH LD,  
които разрохкват добре до 30 см но не раздвижват много 
почвата. Още една стъпка в тази посока е работният орган 
HORSCH ULD който, благодарение на формата си, не 
позволява да се вадят големи буци на повърхността.

TerraGrip
СОЛИДНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

HORSCH
РАБОТНИ ОРГАНИ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Илюстрация на TerraGrip III 

TerraGrip III с 550 кг сила на задействане /  
30 см височина на повдигане.

Силата на задействане спада до 170 кг  
с което се щади рамата.

MulchMix крила повърхностно

0 см

5 см

12 см

30 см

MulchMix дълбоко MulchMix без крила Работен орган LD Работен орган ULD



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

RollCut валякSteelDisc валякЗимен валяк SteelFlex валякДвоен RingFlex валякRollPack валяк Двоен RollPack валякRollFlex валяк

SteelFlex валяк Двоен RollPack валяк

ВАЛЯЦИ
ЗА ОПТИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

HORSCH предлага подходящи валяци както за плитко, 
така и за бълбоко уплътняване на почвата. Изборът на 
валяк е винаги в зависимост от почвата, за която и да  
е почва HORSCH има правилното решение. При валиране 
се уплътнява прекалено разрохкваната почва, буците  
се натрошават и се създава оптимално съотношение 
вода-въздух на почвата. 

За по голяма гъвкавост повреме на валиране бе 
създаден валякът SteelFlex за Terrano GX. Този валяк  
е комбинация от валяците SteelDisc и RingFlex. При  
тази система идеята е SteelDisc валякът добре да 
уплътни в дълбочина почвата за да се запази влагата,  
а след него RingFlex валякът да покрие повърхността  
с фина почва за оптимално покълване.

Зимен 
валяк

SteelDisc 
валяк

Гумен 
уплътняващ 
валяк

Тръбен 
валяк

RollCut 
валяк

RollFlex 
валяк

RollPack 
валяк

RingFlex
валяк

Двоен 
RollFlex
валяк

Двоен 
RollPack
валяк

Двоен 
SteelDisc
валяк

Двоен 
RingFlex
валяк

Steel-
Flex
валяк

Terrano FX

Terrano GX

Terrano 
10 / 12 FM

Terrano MT



Terrano FX
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА  
БЕЗ КОМПРОМИСИ

С какво се отличава Terrano FX?

 ― Универсално приложим

 ― Размесва отлично при всякакви условия

 ― С малки теглителни усилия,  
необходима мощност от 120 к.с.

 ― Надежден и при най-тежки условия

 ― Дълбочина на обработка от 5 до 30 см

 ― Къса и компактна конструкция

 ― Варианти на оборудване за всякакви условията

Terrano FX е компактен универсален култиватор, който 
благодарение на разнообразието от работни длета е 
подходящ както за плитка обработка на стърнище по 
цялата повърхност така и за интензивно разрохкване и 
размесване на дълбочина от 5 до 30 см. Благодарение  
на стабилната рама с 3 секции и голямата проходимост 
Terrano FX смесва и при тежки условия равномерно 
растителните остатъци. Почвеният поток преминава по 
дълго при Terrano FX в сравнение с култиваторите с две 
секции, а специалната форма на длетата допринася за 
оптималното размесване. С равномерно заравняване  
и дълбоко уплътняване Terrano завършвата качествено 
работния процес и остава оптимално подготвено 
семенно легло.

Още през 2003 година чрез проведен тест от DLG Fokus 
бе доказано, че Terrano FX изисква малки теглителни 
усилия. В сравнения с всички останали тествани 
машини, той е разходил 20 % по малко гориво при 
отлична работа.

Разнообразието от работни длета, които лесно се 
подменят и са замислени според областта на риложение 
(плитка, дълбока, по цялата повърхност, интензивно 
размесваща обработки) разширяват спектъра на 
приложение на Terrano FX както по отношение на 
дълбочина така също и на качество на обработката.  
Чрез хидравликата на трактора и валяка Terrano FX  
много точно се води в дълбочина. Регулирането на 
дълбочината се извършва с помощта на алуминиеви 
скоби – AluClips, които ограничават снижаването на 
рамата спрямо валяка.

Масивните TerraGrip работни органи се грижат за 
равномерно водене на длетата в желаната дълбочина. 
Длетата гарантират интензивно но щадящо почвата 
размесване. Оптималното разположение на 
заравняващите дискове възпрепятства образуването  
на „купчини от слама” и остава равномерно подравнена 
повърхност. Носещата конструкция на Terrano предава 
теглителните сили при навлизане на работните органи  
в почвата към, валяка, където те без загуби се използват 
за дълбоко уплътняване.



Terrano GX е универсален култиватор, който може да 
извършва както плитка така и дълбока почвообработка 
до 25 см.

Terrano GX се предлага като 3- и 4- секционен 
универсален култиватор и с това обединява 
изискваниета на всеки клиент. Работната ширина  
е от 4 до 6 м. Оборудван е с трето поколение лапи 
TerraGrip, които са в хоризонтална позиция спрямо 
рамата и имат 550 кг сила на задействане. Големите 
въртящи се точки се грижат за дълъг експлоатационен 
живот без обслужване. Култиваторът може да се 
оборудва с всички изброени работни органи и с  
това е подходящ за работа във всеки сезон. 

Ходовата част на Terrano GX се намира зад секциите, 
преди подравняващите работни органи. Ходовата  
част с големи гуми служи както за транспорт така и  
при обръщане в края на полето. Добре замислената 
кинематика на ходовата част се грижи както за голямо 
отстояние от повърхността във вдигнато положение  
така и за позиция извън работната зона в спуснато 
положение. Позицията на ходовата част е избрана  
така, че да се гарантира добра маневреност на полето  
и висок комфорт на пътя.

За да се използва оптимално мощоността на трактора  
Terrano GX е оборудват с устройство за усилване на 
тягата, което повреме на работа предава 1 200 кг натиск 
върху задния мост. Устройството се активира чрез 
превключване на бутона за вдигане и спускане, без  
да са нужни допълнителни устройсва или цилиндри.

За подравняване се предлагат дискове без обслужване, 
които разпределят агресивно материала пред валяка  
или нивилатори, които перфиктно заглаждат терена.

Terrano GX е замислен така, че да може да бъде 
оборудван както с единичен така и с двоен валяк. За 
целта бяха разработени нови видове валяци, които да 
покриват всякакви изисквания. За работа при влажни 
условия или при подготовка на площи за пролетни 
култури бе разработен специален валяк, който е с  
малка контактна повърхност и така се предотвратява 
уплътняването на почвата а само се води машината  
в дълбочина.

Предлагането на валяци за Terrano GX бе разширен. 
Изборът от единични валяци включва RingFlex и  
SteelDisc валяци. Предлаганите двойни валяци са  
Двоен-RollPack, Двоен-RingFlex и комбинираният  
SteelFlex.

Terrano GX
ЕЛЕГАНТНА ПРЕЦИЗНОСТ  
И МНОГООБРАЗИЕ 

TerraGrip III с 550 кг сила на задействане

Подравняващи дискове за оптимално разпределяне, опционално също и нивилатори

Компактна конструкция с ходова част по средата в работно положение3

1

2

1 2 3



Terrano GX
3-СЕКЦИОННА КОНСТРУКЦИЯ 

Terrano GX
4-СЕКЦИОННА КОНСТРУКЦИЯ

Транспортна позиция Маневрен благодарение на ходова част по средатаПодравняващи дискове SteelFlex

С какво се отличава Terrano GX?

 ― 3-и 4-секционен 
универсален култиватор

 ― Както за плитка така и за 
дълбока почвообработка

 ― Маневрен благодарение на 
ходова част по средата 

 ― TerraGrip лапи

 ― Хидравлично устройство за 
усилване на тягата на трактора

 ― Голям избор на валяци



Terrano 12 FM с 3 м ширина  
в сгънато положение

Terrano FM повреме на сгъване

Terrano FM
ЕФЕКТИВЕН 
УНИВЕРСАЛЕН 
КУЛТИВАТОР

Terrano FM е подходящ за плитка обработка на 

стърнища до средно дълбока почвообработка в 

зависимост от мощността на трактора. Той успява 

интензивно да размеси почвата благодарение на  

4-секционната си конструкция и въпреки 27 см 

разстояние на следата от лапите не се нуждае от  

голяма теглителна сила.

Същеверменно Terrano FM не е чувсвителен към 

задръстване и при големи количества растителни 

остатъци. Той е оборудван с лапи TerraGrip от трето 

поколение – те се отличават с точно водене и сила  

на задействане от 550 кг при Terrano 10 и 12 FM. 

Големите въртящи се точки се грижат за дълъг 

експлоатационен живот без обслужване. Работният 

орган MulchMix се грижи за отлично размесване  

с малка теглителна сила.

Обръщането в края на полето на Terrano 10 и 12 FM се 

извършва върху валяка, което гарантира опозване на 

почвата от претъпкване. При транспорт ходовата част се 

спуска надолу а на нейно място се позиционира средната 

част на валяка. Ходовата част заема централна позиция и  

с това гарантира голяма стабилност и комфорт повреме  

на транстпорт.

Подравняващите дискове с лагери в маслена баня без 

поддръжка се грижят за равномерно подравняване на 

почвата пред валяка. Останалата част от работата при 

Terrano FM се извършва от много здравия двоен RollPack 

валяк. Благодарение на стабилната си конструкция той  

е подходящ за почти всички видове почви. Поставените  

един в друг пръстени на валяка позволяват много добро 

самопочистване.

Воденето в дълбочина се извършва хидравлично чрез 

валяка и опорните колела. За настройна на дълбочината 

служат цветните алуминиеви скоби, които се нареждат 

на цилиндрите.

Макар и с голяма работна ширина Terrano 12 FM  

се сгъва на 3 м, при височина на рамата от 600 мм,  

а при 750 мм рама сгъването е на 3,63 м.

С какво се отличава Terrano 10 / 12 FM aus?

 ― Широка, спускащи се в средата ходова част за стабилност повреме на транспорт

 ― Точно водене в дълбочина чрез предни опорни колела и валяк

 ― Обръщане в полето върху цялата ширина на валяка = минимално 
натоварване и висока скорост повреме на обръщане

 ― 600 или 750 мм височина на рамата при транспортна ширина от 3,0 м или 3,63 м

 ― Двоен валяк

 ― TerraGrip лапи



Terrano MT е замислен за случаите когато има нужда  

от „размесване горе, разрохкване долу”. Култиваторът 

представлява конструкция от четири секции с 

транспортни колела в средата (2 реда дискове + 2 реда 

лапи). Той е изключително подходящ за обработка на 

тежки почви, където разрохкването на почвата да е 

дълбоко а размесването на растителните остатъци да  

е плитко за да не се транспортира груба почва на 

повърхността. 

Двуредовата система от дискове DiscSystem позволява 

плитка и интензивно размесваща почвообработка без 

задръствания дори при големи растителни остатъци  

и слама. DiscSystem произвежда много фина почва а 

желаната дълбочина на работа може да бъде 

регулирана хидравлично безстепенно. 

Зад двете дискови секции са разположени две греди  

със система от зъбци. Тя не изисква особено голяма 

теглителна сила благодарение на това, че всеки един 

работен орган е на 40 см разстояние един от друг и 

завършва с 40 мм тясно LD (low disturbance) длето. 

Системата от зъбци позволяват интензивно разрохкване  

на почвата до 30 см с минимален размесващ ефект.  

Това спомага да не се транспортира груба почва на 

повърхността а само да се премине под обработения от 

дисковата система почвен хоризонт. Новите Ultra LD 

върхове усилват допълнително този ефект. Те разрохкват 

почвата и не изваждат големи буци на повърхността.

Това, че ходовата част е по средата позволява на  

Terrano MT голяма маневреност в края на полето  

и комфорт при транспорт на шосето. Например при  

влажни условия ходовата част може да се използва  

за допълнително водене в дълбочина – с което 

натоварването върху валяка става по-малко. За 

максимално уплътняване на почвата служи валякът  

на HORSCH SteelDisc, който е с диаметър от 58 см  

и натиск от 175 кг/м. Той е подходящ и за най-тежки  

почви, като неговите конструктивни елементи остават 

добре структурирана почва. Допълнително към  

Terrano MT има два ефиктивни двойни валяци.  

Това може да бъде RollFlex или RollPack валяка.

Система от дискове DiscSystem за 
интензивно плитко размесване

ULD+ върховете разрохкват дълбоко  
почвата и не изваждат, дори и при тежки  
почви, големи буци на повърхността.

Стоманен валяк SteelDisc за оптимално  
уплътняване и на най-тежки почви

Зъбци TerraGrip с тесни LD длета  
за дълбоко разрохкване на почвата

Terrano MT
ПЛИТКО РАЗМЕСВАНЕ – 
ДЪЛБОКО РАЗРОХКВАНЕ

С какво се отличава Terrano MT?

 ― Комбинация от къса дискова брана и 2-редов култиватор

 ― Плитко размесване и дълбоко разрохкване

 ― Маневрен благодарение на транспортни колела в средата

 ― Работната дълбочина на DiscSystem се настройва 
независимо от тази на лапите

 ― Трета и четвърта секция с зъбци с пружинна защита TerraGrip

 ― Стоманен валяк SteelDisc и за най-тежки почви



Terrano 12 FM

Крила за всеобхватна обработка; Работната дълбочина  
в сравнение с тази на длетото може да се регулира на  
2 степени; гарантира възможно най-плитка обработка.

ОБОРУДВАНЕ

TerraGrip лапи на Terrano 10 / 12 FM 3 м транспортна ширина  
при Terrano 10 / 12 FM

MulchMix работни накрайници

Terrano 3 FX с болтова защита

Подравняващи дискове  
с пружинно окачване

MiniDrill с 400 л бенкер MiniDrill разпределители полагат  
семената директно във влажната почва.

RollPack валяк

Длето LD на Terrano MT

Двоен RollPack валяк

Подравняващи дискове 
с твърдо окачване

Връх ULD+ като износваща се  
част за всички култиватори

Terrano 4 FX

Направляваща планка за тор Разпределителна кула за торОпционално пружинна  
брана зад валяка

Регулиране на 
дълбочината



* Тегло на машините при минимално оборудване, подравняващи дискове с твърдо окачване и RollFlex валяк

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX 4 FX 
Твърда рама

4 FX  
Ходова част

5 FX 5 FX  
Ходова част

Работна ширина (м) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50 3,00 4,06 3,00 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,05 2,05 3,00 2,05 3,10 3,60 3,60

Дължина (м) 3,80 3,80 4,00 3,80 7,10 4,00 7,10

Тегло с болтова  
защита (кг)*

1 390 1 810 2 200 2 250 3 150 3 000 3 900

Тегло с пружинна  
защита (кг)*

1 860 2 190 2 740 2 600 3 690 3 700 4 600

Размер гуми на  
nопорни колела

--- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 ---

Размер на гумите  
ходова част

--- --- --- --- 400 / 60 – 15.5 --- 400 / 60 – 15.5

Брой работни органи 10 12 13 14 13 16 16

Разстояния между 
работните органи  
nв един ред (см)

90,00 89,00 91,50 88,20 91,50 93,00 93,00

Разстояние между всеки 
работен орган (см)

30,00 29,00 30,50 29,40 30,50 31,00 31,00

Височина на рамата (мм) 850 850 850 850 850 850 850

Двустранно действащи 
клапани

--- --- 1 --- 2 1 2

Необходима  
мощност (KW/к.с.) 

90 – 147 /  
120 – 200

100 – 163 /  
140 – 220

115 – 180 / 
160 – 250

115 – 180 / 
160 – 250

115 – 180 / 
160 – 250

150 – 220 / 
205 – 300

150 – 220 / 
205 – 300

Прикачване навесно 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III 3-точ. Кат. II / III --- 3-точ. Кат.  
II / III – III / IV

---

Окачване на  
долни рамена

--- --- --- --- Кат. III – III / IV – IV --- Кат. III – III / IV – IV

HORSCH Terrano GX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX
Работна ширина (м) 4,00 4,90 5,90

Транспортна ширина (м) 2,99 2,99 2,99

Транспортна височина (м) 2,83 3,36 3,85

Дължина (м) 8,61 8,61 8,68

Тегло (кг)* 5 050 5 750 6 350

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Брой работни органи 13 16 19

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 92 94 95

Разстояние между всеки работен орган (см) 31,00 31,00 31,50

Височина на рамата (мм) 850 850 850

Двустр. действ. хидр. уреди долни рамане 2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 130 / 175 175 / 240 220 / 300

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

HORSCH Terrano GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX
Работна ширина (м) 4,00 4,90 5,90

Транспортна ширина (м) 2,99 2,99 2,99

Транспортна височина (м) 2,83 3,36 3,85

Дължина (м) 9,40 9,40 9,40

Тегло (кг)* 5 300 6 250 6 850

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Брой работни органи 13 17 21

Разстояния между работните органи nв един ред (см) 123 118 114

Разстояние между всеки работен орган (см) 31,00 29,50 28,50

Височина на рамата (мм) 850 850 850

Двустр. действ. хидр. уреди долни рамане 2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

2 (+1 с хидр.регулиране  
на дълбочината)

Необходима мощност (KW/к.с.) 185 / 250 220 / 300 260 / 350

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава K 80 K 80 K 80

* Тегло на машината с твърд теглич при минимално оборудване и RollPack валяк



HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
Работна ширина (м) 4,40 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 3,20 4,00

Дължина без теглич (м) 9,25 9,25

Дължина с теглич (м) 9,80 9,80

Тегло (кг)* 6 730 7 950

Размер на гумите ходова част 400 / 70 – 24 400 / 70 – 24

Гуми Ø ходова част (см) 120 120

Брой работни органи 11 15

Разстояние на раб. органи в една секция (см) 80 80

Разстояние между всеки работен орган (см) 40 40

Ширина на LD длето (мм) 40 40

Дискове от DiscSystem Ø (см) 52 52

Дебелина на диска при DiscSystem (мм) 6 6

Брой дискове от DiscSystem 36 48

Ъгъл на атака DiscSystem (Градуси) 17 17

Височина на рамата (мм) 850 850

Двустр. действ. хидр. уреди долни рамане 3 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината) 3 (+1 с хидр.регулиране на дълбочината)

Двустранно действ. уреди за управление  
при окачване на твърд теглич

4 4

Необходима мощност (KW/к.с.) 150 – 200 / 180 – 250 200 – 270 / 270 – 370

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 42 – 51 мм Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80 K 80

HORSCH Terrano FM 10 FM (3 метра) 10 FM 12 FM (3 метра) 12 FM
Работна ширина (м) 10,26 10,26 12,15 12,15

Транспортна ширина (м) 3,00 3,63 3,00 3,63

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

Дължина (м) 9,50 9,50 9,50 9,50

Дължина без теглич (м) --- --- --- ---

Дължина с теглич (м) --- --- --- ---

Тегло (кг)** 12 550 12 600 13 185 13 360

Тегло с болтова защита (кг)* --- --- --- ---

Тегло с пружинна защита (кг)* --- --- --- ---

Размер гуми на nопорни колела 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Размер на гумите ходова част 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Брой работни органи 39 39 45 45

Разстояние на раб. органи  
в една секция (см)

108 108 108 108

Разстояние между всеки  
работен орган (см)

26 26 27 27

Височина на рамата (мм) 600 750 600 750

Двустранно действащи клапани 3 3 3 3

Необходима мощност (KW/к.с.) 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650

Окачване на долни рамена Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV Кат. III – III / IV – IV

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 Теглич с отвор Ø 58 – 79 мм

Окачване на твърд теглич  
със сферично ухо

Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм Теглич с отвор Ø 51 – 71 мм

Окачване на твърд теглич  
със nсферична глава

K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110

* Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollFlex валяк* Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollFlex валяк
** Тегло на машините при твърд теглич с минимално оборудване и двоен RollPack валяк

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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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


