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Leeb AX:
ВИНАГИ ЕФЕКТИВНА 

Theodor Leeb

“Лесна за обслужване 
техника с основните  
функции с които се  
отличава една пръскачка 
HORSCH, което ще рече:  
без компромиси при 
управление на щангите.”
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База

 ― Стабилна рама от специална стомана

 ― Солиден теглич

 ― Горно или долно окачване по избор чрез завъртане  
на теглича

Управляем теглич – по малко отъпкване в реда 
(опционално)

 ― Управляем теглич с точно водене в следата чрез 
пропорционално – хидравлично управление и с  
това спокойно положение на щангите.

 ― Голяма маневреност и голям радиус при завиване

Големи гуми – по малко уплътняване на почвата

 ― Колела с до 1,85 м диаметър

 ― Максимална контактна площ при съобразено  
налягане на гумите

Уникално управление на щангите BoomControl

 ― Хидравлично амортисирано и демферирано  
паралелограмно окачване

 ― Меко и спокойно положение на щангите и  
при неравни терени и високи скорости.

Модерен пластмасов резервоар

 ― Компактен резервоар с изключително ниска  
точка на тежестта

 ― Конична геометрия против разплискване

 ― 400 литров резервоар за чиста вода:  
достатъчно вода за цялостно измиване

 ― Заоблени форми, абсолютно гладка повърхност  
без ръбове за лесно почистване.

 ― Ниско поставен отвор за пълно изпразване и  
на минимални остатъци дори и при наклон.

Два варианта на оборудване

Eco

 ― Ръчно управление на всмукателна и напорна страна

 ― Бутално мембранна помпа с 270 или 400 л/мин,  
задвижвана от карданен вал

 ― Хидравлична бъркалка

Система Eco ProfiClean

 ― Ръчно управление на смукателна и напорна страна

 ― Управление процеса на цялостното почистване  
от кабината

 ― Карданно задвижвана бутално мембранна  
помпа (270 л/мин)

 ― Допълнителна хидравлична центробежна помпа

 ― Хидравлична бъркалка



Детайли при Leeb AX

 ― 3 800 литров резервоар

 ― Резервоар от полиетилен (PE)

 ― Нисък център на тежестта на резервоара за разтвор

 ― Формата на резервоара е оптимизирана за транспорт  
и измиване

 ― Оптимизирано разположение на маркучите с дължина  
намалена до минимум

 ― По избор долно и горно окачване на теглича  
и с възможност за промяна чрез завъртане

 ― Хидравлично амортисирано и демферирано  
паралелограмно окачване на щангите

 ― Меко и спокойно положение на щангите при  
неравни терени и при високи скорости

 ― Геометрията на паралелограма е така замислена, че  
щангите да са в близост до оста. Окачването, макар  
и с лека конструкция не се усуква, с което е отлична 
предпоставка за автоматичното управление на  
щангите Leeb BoomControl.

 ― Защита на дюзите от вятър и механични повреди

ДЕТАЙЛИ ПРИ
Leeb AX
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Чрез опционалният управляем теглич ъгълът на  
управление е независим от гумите и следата 



Разпределителна сиситема

 ― За напорната страна на таблото за управление има  
многопътен кран

 ― Оптимално захранване на щанги, премиксер, бъркалка  
и вътрешно измиване

 ― Оптимизирано разположение на маркучите по цялата далжина 
на щангите за бързо разпределение и циркулация на разтвора

Премиксер

 ― Мощно инжекторно пълнене

 ― Подвижен премиксер с газови амортисьори

 ― Табло със символи и цветни лостове за управление

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

 ― Дюза за почистване на туби

Циркулация до частична ширина

 ― Циркулация на разтвора до частична ширина  
веднага след включване на помпата.

 ― При първо включване на частични ширини разтворът, 
благодарение на късите връзки на маркучите от вентила  
до дюзите, е веднага на разположение.

Почистване на дюзите

 ― Лесно почистване: смукателната страна на помпата е 
включена на зареждане с чиста вода – тръбите към дюзите 
се изплакват – след това се отварят частичните ширини и 
след няколко секунди пръскане всички дюзи са почистени.

Циркулация до частична ширина + почистване на дюзите

НАШИЯТ ДЕВИЗ: 
НЯМА МЯРКУЧ,  
КОЙТО ДА Е НАЙ-ДОБЪР.
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LEEB AX ЦИРКУЛАЦИЯ 
ДО ЧАСТИЧНА ШИРИНА / ДО ДЮЗА

Циркулация до дюза

 ― Циркулация на разтвора през целия тръбопровод  
веднага след включване на помпата.

 ― Дори и при изключена пръскачка има разтвор  
до дюзата

 ― При първо включване на частични ширини или на  
цялата щанга разтворът е разбъркан и готов за употреба. 

 ― Възпрепядства наслагвания и задръствания

Циркулация  
DV = Подаване на налягане,  
RT = Oбратно връщане

Пръскане  
DV = Подаване на налягане

RT DV RTDV

Лява щанга Дясна щангаСредна част

DV DV DV DV

Лява щанга Дясна щангаСредна част

Почистване на дюзите

 ― Лесно почистване чрез циркулация: смукателната страна  
на помпата е включена на зареждане с чиста вода – сега в 
тръбите към дюзите циркулира чиста вода – след няколко 
секунди пръскане всички дюзи са почистени.

Пръскане  
DV = Подаване на налягане

DV DV DV DV

Лява щанга Средна част + Дясна щанга

Циркулация  
DV = Подаване на налягане,  
RT = Oбратно връщане

RT DV RTDV

Лява щанга Средна част + Дясна щанга

Циркулация до дюза + почистване на дюзите



LEEB AX  
ВАРИАНТИ НА ОБОРУДВАНЕ 
ECO / ECO PROFICLEAN СИСТЕМА

Водна система Eco

 ― Бутално мебранна помпа с 270 или 400 л/мин по избор

 ― Връзка за пълнене 2“, от тръбите на 5-пътен клапан 2“  
от страната на засмукване, когато е оборудвана с помпа  
270 л/мин

 ― Връзка за пълнене 3“, от тръбите на 5-пътен клапан 3“  
от страната на засмукване, когато е оборудвана с помпа  
400 л/мин

Eco: Бутално мембранна помпа с 270 л/мин с циркулация до частични ширини
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Система Eco ProfiClean: бутално мембранна помпа с 400 л/мин и циркулация до дюзата

Водна система Eco ProfiClean 

 ― Бутално мебранна помпа с 270 или 400 л/мин по избор

 ― Хидравлично задвижвана центробежна помпа  
за вътрешно измиване

 ― Връзка за пълнене 2“, от тръбите на 5-пътен клапан 2“  
от страната на засмукване, когато е оборудвана с помпа  
270 л/мин

 ― Връзка за пълнене 3“, от тръбите на 5-пътен клапан 3“  
от страната на засмукване, когато е оборудвана с помпа  
400 л/мин

 ― Сензор за налягане за контрол на налягането и  
регулатор на налягането за настройка на дебита

 ― Смукателна и напорна страна се управляват ръчно

 ― Непрекъснатото вътрешно почистване се контролира  
от кабината на трактора.

 ― Механичен индикатор за нивото на разтвора на резервоара

 ― Дигитален индикатор за нивото на разтвора на  
монитора (опция)

Непрекъснато вътрешно почистване с Eco ProfiClean система

 ― Бързо почистване на пръскачката

 ― Управление на вътрешното почистване от кабината на трактора

 ― Начин на действие: Изтласкване вместо разреждане

 ― Допълнителна помпа вкарва чиста вода в системата.  
Основната помпа всмуква водата и чрез нея изтласква разтвора през дюзите от системата.

 ― Бързо, основно и с оптимиран разход на вода почистване
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Дебитометър

 ― Сензор за налягане за контрол на налягането и  
регулатор на налягането за настройка на дебита

 ― Смукателна и напорна страна се управляват ръчно

 ― Механичен индикатор за нивото на резервоара за разтвор

 ― Дигитален индикатор за нивото на разтвора на  
монитора (опционално)

Капак на кулата със сито1

Ясна подредба и гладки стени на 
резервоара – за предотвратяване 
на отлагания 

2

3 Лесно достъпни арматури и филтри

4 400 литра резервоар за чиста вода и  
15 литра резервоар за измиване на ръце
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Leeb AX може да се управлява от 
различни терминали на трактора и  
е оборудвана със собствен джойстик.

Мултифунционален джойстик

УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ЧРЕЗ ПРОСТА КОНЦЕПЦИЯ  
ЗА ЕСКПЛОАТАЦИЯ
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Варианти на терминали с ISOBUS-система

HORSCH ISOBUS Терминал

 ― Познатият HORSCH терминал с бутони

 ― Контрол и управление на пръскачката

 ― Управление на всички необходими функции  
на пръскане от кабината на трактора

 ― Допълнителна възможност за обработка на поръчки

Touch 800-Терминал

 ― Най-новият цветен монитор с Touch-технология –  
800 x 600 Pixel TFT-Dualtouch

 ― С индивидуални разширения, благодарение на APP&GO®

 ― 1 връзка за камера

 ― Връзка за USB

Мултифунционален джойстик

 ― Комфортно управление чрез джойстик. Всички важни  
функции на щангите, както и управлението на частичните 
ширини става посредством джойстика.

Паралелно водене (Parallel Tracking)

 ― Използва коригиран GPS сигнал

 ― Определя позицията на машината и показва  
тази информация на екрана

 ― С помоща на AB-линя се прави система на  
следите, която подпомага водача да ги открие

 ― Препоръчително при почвени третирания,  
когато още няма видими следи

Частични ширини, управлявани с GPS

 ― Възможност за икономии: По- малкото припокриване в 
крайни участъците води до икономии на средства от до 3 %.

 ― При индивидуална поръчка са възможни до  
13 частични ширини

Управление на поръчки

 ― Възможно е управление на поръчките и използването  
на карти за пръскане чрез ISO XML файлове

HORSCH ISOBUS Терминал Touch 800-Терминал



ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
ЧРЕЗ ПРОСТА И ПРЕЦИЗНА  
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЪСКАНЕ
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Производителност чрез многообразие

 ― Електрически контролирани вентили за частичните ширини  
или пневматично индивидуално управление на дюзите

 ― Фиксирано разстояние на дюзите от 50 см

 ― Постоянно отстояние от обекта на опръскване и перфектно 
обливане на растенията чрез BoomControl.

 ― Голямо разнообразие от дюзи на различни производители

 ― Предлагат се електрически или пневматично управляеми дюзи:

 – 1-единичен дюзодържач

 – 3-двоен дюзодържач

 – 5-петорен дюзодържач

Гъвкавост и адаптивност благодарение на пневматичното 
управление на дюзите

 ― Пневматичният контрол на дюзите позволява индивидуални  
и интелигентни техники на пръскане

 ― Отлично насищане и проникване на препарата

1 2 3 4

Ръчно управляем държач за множество дюзи1

Интегрирана защита от вятър и повреди2

3 Електрическо изключване на частична ширина

4 Пневматично изключване на частична ширина



Сгъване на щангите

ЩАНГИТЕ LEEB:
УСЪВЪРШЕНСТВАНА  
ТЕХНИКА, ОБМИСЛЕНА  
ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ
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Варианти на щанги

 ― Базисно оборудване на щангите от 18 до 30 метра

 ― Като опция, е възможно да се намали работната  
ширина чрез частично сгъване на щангите

Стабилна транспортна позиция  
и бързо сгъване на щангите

 ― Кратко време за сгъване

 ― Стабилна позиция и в транспортно положение

 ― Оптимална защита на дюзите

 ― Транспортна ширина 2,55 м според гуми и просвет

 ― Транспортна височина 3,80 м до 4,00 м,  
според размер на щанги и гуми

Щанги: 5-секционни с опция за 
намалена работна ширина 15 м

Щанги: 5-секционни с опция за 
намалена работна ширина 14 м

Щанги: 5-секционни с опция за 
намалена работна ширина 12 м

15 м

30 м

14 м

27 – 28 м

12 м

18 / 21 / 24 м



Нощно осветление

 ― Иновативна LED технология се грижи за оптимално осветяване

 ― Силно фиксирана светлина огрява пръскащите конуси

 ― Оптимален контрол на пръскане по здрач и през нощта

 ― По един силен LED прожектор за всяко крило на щангите

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

 ― Повече сигурност и ефективност повреме на  
пръскане през цялото денонощие

 ― Кратко време за обслужване и почистване

LED осветление: 
ОПТИМАЛЕН КОНТРОЛ НА  
ПРЪСКАНЕ ПРЕЗ НОЩТА
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АВТОМАТИЧНО  
ВОДЕНЕ НА ЩАНГИТЕ
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BoomControl Eco 

 ― Автоматично водене на щангите за поддържане на  
точната, възможно най-ниска работна височина дори  
и при висока скорост на равни и леко хълмисти терени

 ― Сигурно и стабилно водене на щангите при постоянно 
разстояние от обекта на опръскване от 50 см

 ― Предпоставка за малки отвявания

 ― Щангите са напълно разгънати

 ― Без компромис между щанги с амортисьори и  
свободно окачени

Разширение на BoomControl

 ― Адаптация на щангите към терена чрез  
2 допълнителни сензора

 ― За разширяване на видимостта, подходяща  
също и за редови култури и такива в лехи

 ― Сигурно и стабилно управление на щангите с  
точно 50 cм отстояние от обекта на опръскване

 ― Предпоставка за малки отвявания

 ― Щангите са напълно разгънати

BoomControl – автоматично водене на височина чрез ултразвукови сензори1

Може да се разшири с допълнителна двойка ултразвукови сензори2

1 2

BoomControl Pro 

 ― Автоматично управление на щангите за поддържане на 
точната, най-ниска възможна работна височина при високи 
експлоатационни скорости и в много хълмист терен



Опция

 ― Пропорционално-хидравлично управление на теглича

 ― Пневматично управление на дюзите

 ― Индивидуално разпределение на частични ширини

 ― Контрол на крайни дюзи

 ― SectionControl (автоматично превключване на  
частични ширини)

 ― Нощно осветление: мощно LED осветяване на конуса

 ― Въртяща се сигнална светлина

СИЛНИ АРГУМЕНТИ,  
КОИТО УБЕЖДАВАТ

Серийно, практично отделение за 
съхранение директно над премиксера

Автономна хидравлична система на AX за 
най-малки изисквания към теглещия трактор.

Ширините на колеята са от  
1,50 до 2,25 м (в зависимост  
от гумите)

Налични се няколко просторни  
отделения за съхранение

 ― Макара за маркуч за външно почистване

 ― Разширение на BoomControl с 2 сензора

 ― Допълнително отделение за съхранение

 ― Дигитален индикатор за ниво

 ― Самостоятелна хидравлична система

 ― Намалена ширина на пръскане чрез сгъване  
на странично крило на щангата

 ― Хидравлично задвижвана бутално мембранна помпа
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 ― Удобна за потребителя концепция, фокусирана върху 
основните неща

 ― Централно и ясно подреждане на уредите за управление

 ― По малко отвявания чрез автоматичното водене  
на щангите и постоянното разстояние до обекта  
на опръскване и при висока работна скорост

 ― Спокойна позициа на щангите и при неравни терени  
чрез хидропневматичното демфериране на щангите

 ― Автономно снабдяване с масло за висока  
производителност независима от трактора

 ― Олекотена конструкция за малка теглителна  
сила и по малко утъпкване на почвата

 ― Гуми до Ø 1,85 м възможно

 ― Нисък център на тежестта чрез оптимизирана  
конструкция на рамата

 ― Компактни размери в транспортно положение

 ― Мощност на помпата 270 л/мин или 400 л/мин

 ― Мощен премиксер от полиетилен

 ― Система Eco ProfiClean за непрекъснато вътрешно почистване
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HORSCH Leeb AX 4 AX
Размери и тегло

Собствено тегло (кг) 3 450 – 3 650

Натоварване на теглич празна (кг) 500 – 600

Макс. допустимо натоварване на теглича (кг) 2 000

Натоварване на ос празна (кг) 2 950 – 3 050

Макс. допустимо натоварване на оста (кг) 8 000 

Обща дължина макс.  
(Транспортно положение) (м)

7,60

Транспортна ширина  
(Транспортна положение) (м)

2,55

Транспортна височина (м) 3,80 – 4,00

Ширини на колеята механично  
регулируеми (м)

1,50 – 2,25

Просвет (м) 0,70

Резервоар

Нетен обем на резервоара за разтвора (л) 3 800

Действетелен обем на резервоара  
за разтвора (л)

4 000

Резервоар за чиста вода (л) 400

Резервоар за измиване на ръце (л) 15

Щанги

Работни ширини (м) 18 – 30

Частични ширини  
(в зависимост от размера на щангата)

5 – 13

Работна височина (м) 0,5 – 2,5

Мощност на помпата Eco (л/мин) 270

Работно налягане, макс. (бара) 8

Работна скорост (км/ч) 4 – 16
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Вашият търговец:

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

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.


