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ИСКАМЕ ДА КОНСТРУИРАМЕ НАЙ-
ДОБРАТА ЗЕМЕДЕЛСКА МАШИНА

Чувстваме се задължени към общността 
на земеделците и желанията на нашите 
клиенти, затова изискванията към нашите 
продуктите и сервиз са най-високи. 
Това важи за научните изследвания, 
проектиране и разработване, както и 
за монтаж, техническо обслужване и 
консултантски услуги. Отделяме време за 
дълги проучвания, пускаме техниката в 
нашите собствени стопанства с над 3 000 
ха площ – за да разберем самите ние, 
какво сме създали и за какво говорим. 
Поемаме отговорност към земеделието и 
споделяме чувствата на нашите клиенти – 
зад това заставаме с цялата си страст.

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ НАШАТА 
СТРАСТ КЪМ ЗЕМЯТА

Тъй като и ние сме земеделци, затова сме 
в постоянен контакт с нашите клиенти, 
за да сме отлично информирани относно 
тяхните изисквания към нашите продукти. 
Те за нас са мотивация, генератор на идеи 
и партньори в едно. Ние търсим контакт 
с тях и се равнопоставяме с тях. Ние 
сме форум и общност на земеделците, 
където се дебатира, пробва и споделя, 
за да ставаме заедно все по добри. 
Тази свързаност е нашият гръбнак и ни 
помага да не забравяме, за кого вършим 
нашата работа. Искаме земеделието да се 
развива и окриля, защото то окриля нас 
и да предоставим възможност на всеки 
земеделец, да даде своя дял. 

БЕЗ СТРАСТ НЯМА УСПЕХИ

Когато обмисляхме кой девиз би 
подхождал перфектно на HORSCH, бързо 
стигнахме до:
„От стръст към земеделието“.

Описаната страст ще намерите във всеки 
един наш продукт и е зад действията на 
всеки един наш служител. От ръководството 
до монтьора всички изживяваме тази 
страст, с която един обикновен продукт 
става специален, който се отличава с 
иновативно и безкомпромисно качество и 
пасва перфектно на нуждите на всеки един 
земеделец по света.

„Ние самите сме и сме били винаги 
земеделци, които интензивно се 
занимават с устойчивото стопанисване на 
земята. Земеделието има бъдеще и затова 
си струва да работим усилено, това важи 
както за земеделския стопанин така и за 
производителя на земеделска техника.
Всеки път когато трактористът погледне 
в огледалото за обратно виждане и види 
червено,трябва да знае, че е избрал 
безкомпромисно качество.“ 

Cornelia, Michael und Philipp Horsch

Leeb GS НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРЪСКАЧКИ С РЕЗЕРВОАР ОТ БЛАГОРОДНА СТОМАНА
ATP Control 

Leeb LT ECO

ИНТЕЛИГЕНТНО И АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ 
НАЛЯГАНЕТО НА ГУМИТА НЕ ПРЪСКАЧКИТЕ

ОЩЕ ЕДНА ВЕРСИЯ НА ПРЪСКАЧКАТА  

Много малко модели пръскачки са се 
задържали така дълго на пазара като 
HORSCH Leeb GS. Това вероятно се дължи 
на доказалите се качества на резервоара 
от благородна стомана и изключителното 
управление на крилата BoomControl Pro.
Новото поколение на пръскачката сега 
ще се предлага с възможност за избор 
от голямо разнообразие на оборудване и 
конфигурация. Така вече клиентите могат 
да избират вариантите ECO, CCS (Conti-
nuous Cleaning System) и CCS Pro. Включени 
са вече и в концепцията на управление ISO-
BUS новият и иновативен HORSCH софтуер 
и електроника. 
Пръскачката се предлага с 6 000, 7 000 и 
8 000 литров резервоар от неръждаема 
стомана за лесно и бързо измиване. 

Оборудването Eco е с механични кранове 
за пълнене и изпразване, електрически 
индикатор за зареждане и бутално 
мембранна помпа. Оборудването CCS ще 
бъде с механични кранове за пълнене 
и изпразване, електрически индикатор 
за зареждане и непрекъснато вътрешно 
измиване. Оборудването CCS Pro ще 
разполага с модерна електроника. 
Зареждането и изпразването ще става 
с помоща на електрически кранове за 
изключително комфорнтна експлоатация. 
Допълнително оборудването CCS Pro 
ще предлага множество програми за 
измиване, като например „Измиване на 
крилата“, които ще се управляват удобно 
от кабината на трактора. 
Leeb GS се отличава с минимален 

брой маркучи, както и с оптималното 
разположение на арматурите и 
разпределителната система. Пръскачката 
е с 3“ арматура, мощен премиксер от 
неръждаема стомана, една 3“ центробежна 
помпа с 1 000 л/мин мощност за пръскане 
и друга помощна бутално мембранна 
помпа за зареждане и непрекъснатото 
вътрешно измиване (само CCS и CCS Pro). 
Предлага се с размер на щангите от 18 
м до 42 м и с 6 до 42 частични ширини, 
като при управление на крилата може да 
се избере патентования и отличен Boom-
Control ECO / Pro и Pro Plus. Благодарение 
на управлението на крилата BoomControl 
в комбинация с разстояние м/у дюзите 
от 25 см се постига възможно най-близко 
опръскване на растенията и при голяма 

работна скорост. Близостта до растенията 
намалява загубите от отвявания. 
Дванадесет различини комбинации от 
дюзи са на разположение на клиента. 
Гладко дъно, 85 см просвет и хидравличен 
опорен крак са само част от серийното 
оборудване. Предлаганото опционално 
управление на оста за точно водене в 
следата е напълно интегрирана система, 
където жироскопът е монтиран върху 
оста. Така отпада нуждата от връзка с 
трактора. Към тракторът се свързват само 
хидравликата, спирачките, осветлението и 
ISOBUS системата.

Предлагат се въздушно окачена ос с 
регулиране на нивото и колеи от 1,80 м до 
2,25 м, както и специални такива. 

Щадене на почвата при ефективна 
растителна защита,това е задачата на 
HORSCH ATP (Adaptive Tyre Pressure).
Пръскането в оптимални срокове и 
оптимално метеорологично време 
понякога се извършва при неблагоприятни 
почвени условия – при сегашните размери 
на резервоарите на пръскачките това може 
да се окаже предизвикателство за опазване 
на почвата от преуплътняване. Истинско 
изкуство е да се съобрази налягането 
на гумите при различни скорости при 
транспорт на шосето и повреме на работа 
в полето при различно ниво на резервоара. 

Необходимо е различно налягане а от там 
и различна контактна площ на гумите 
в зависимост от нивото на резервоара, 
което да предотврати дълбоки коловози 
в полето и да гарантира високо ниво 
на сигурност при транспорт на шосето. 
Новата система ATP Control позволява 
автоматично регулиране налягането на 
гумите през ISOBUS терминал в зависимост 
от нивото на резервоара и условията 
на полето или шосето. Така при всяка 
промяна в условията на полето или на 
шосето налягането на гумите автоматично 
се оптимира. 

На АГРИТЕХНИКА HORSCH ще представи 
нов вариант в оборудването на пръскачката 
HORSCH Leeb LT. Оборудването на 
пръскачките LT с 4 000 до 6 000 литровите 
полиетиленови резервоари с вече 
познатите на пазара варианти CCS (Conti-
nuous Cleaning System) и CCS Pro ще бъде 
допълнено и с вариант ECO. 
В базовото оборудване на варианта ECO 

влиза 400 литрова бутално мембранна 
помпа, която ще обслужва водния цикъл 
на пръскачката. Помпата се задвиждва с 
помоща на кардан. На разположение при 
ескплоатация на пръскачката са ръчно 
управляеми кранове за зареждане и 
изпразване. С варианта ECO портфолиото 
на прикачните пръскачките Leeb се 
разширява надолу.

Премиксер CCS Може да се управлява от чужди терминали Висок просвет и гладко дъноПремиксер CCS Pro

Налягане на гумите 2,3 бара

Изб.:Автоматичен модус 1 активиран е „Single 
Field“ с което налягането повреме на разгъване 

на щангите се регулира от 2,3 на 1,0 бара

Налягане на гумите 1,0 бара
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НОВ УНИВЕРСАЛЕН КУЛТИВАТОР – С РАЗНООБРАЗНО ОБОРУДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Terrano GX
HORSCH ще прадстави на Агритехника 
новият Terrano GX. Той ще се предлага с 
4, 5 и 6 метра работна ширина. Ще бъде 
произвеждан като 3 или 4 секционен 
универсален култиватор със следа на 
стъпката от 28,5 и 31,5 см и с това ще 
задоволи изискванията на много клиенти. 
Terrano ще има лапи TerraGrip от трето 
поколение. Пружинният пакет е поставен 
паралелно на рамата и има сила на 
задействане от 550 кг. Големите и без 
обслужване въртящи точки осигуряват 
много дълъг експлоатационен живот. 
Култиваторът може да бъде оборудван 
с 6 вида работни органи и 2 вида крила 

от интензивно разбъркващи до само 
разрохкващи и с това подходящи за всяка 
ситуация. Ходовата част на Terrano GX се 
намира зад лапите, преди подравняващите 
инструменти. Ходовата част с големи 
гуми служи за транспорт на шосето и 
при обръщане на полето. Кинематиката 
на ходовата част се грижи както за висок 
просвет при вдигнато положение така 
и за сигурно завъртане на гумите от 
работния участък при спуснато положение. 
Това означава оптимално качество на 
работа в полето и висок комфорт при 
транспорт на шосето. За да се използва 
оптималто теглителната сила Terrano GX 

е оборудван с устройство за усилване 
на тягата на трактора, който повреме на 
работа непрекъснато пренася 1 200 кг 
върху задния мост на трактора. Функция 
лесно се активира от уреда за управление 
за вдигане и пускане без допълнителни 
цилиндри и маркучи. За подравняване са 
на разположение както дискове, които 
разпределят агресивно материала пред 
валяка така и нивилатори, които заглаждат 
материала и така гарантират перфектно 
изравняване. Terrano GX е замислен за 
оборудване както с единичен така и с 
двоен валяк. С предлагането на 5 вида 
валяци може да се задоволят всички 

индивидуални нужди на клиентите. За 
работа в мокри условия или сеитба на 
есенни култури бе конструиран специален 
валяк, който с малка контактна повърхност 
предотвратява уплътняването и така само 
води машината в дълбочина.
Предлагат се единични валяците Ring-
Flex и SteelDisc. Варианти на двойни 
валяци са познатия двоен RollPack валяк 
и новият двоен RingFlex валяк, както и 
комбинирания валяк SteelFlex. Terrano ще 
може да се оборудва както с торовнасяща 
уредба за целенасочено торене, така и с 
доказалате се сеялка Minidrill за междинни 
култури и зелено торене.

Новият прикачен култиватор HORSCH Cru-
iser 5 и 6 XL запълва празнината между 
навесните модели и 10 и 12 метровите 
прикачни модели. 
Благодарение на 6-гредовата си конструкция 
и 15 см разстояние на стъпката на лапите 
Cruiser отлично смесва и разпределя, а 
с височина на рамата от 700 мм работи 
безпроблемно дори и при големи растителни 
остатъци.
Култиваторът се предлага с четири различни 
работни органа. Така той става подходящ за 
перфектна стърнищна обработка с оптимално 
разпределение на сламата след жътва, 
за предсеитбена подготовка и механична 
борба с плевелите, както и за разрохкване и 
аериране на почвата през пролетта.
Новата HORSCH пружинна лапа е 
консктруирана за по – малко задръстване 
по нова технология – стълбецът илиза извън 
рамата и така има 700 вместо 600 мм място за 
пропускане на растителните остатъци и почва. 
Геометрията му позволява лесно пружиниране 
нагоре без голямо отклонение. Това щади 

материала и увеличава експлоатационния 
живот. Силата на задействане е 150 кг, което 
гарантира спазване на работната дълбочина 
и при тежки условия. 
Работната дълбочина се регулира чрез 
предните опорните колела и валяка. 
Ходовата част на Cruiser 5/6 XL се 
намира зад култивиращите секции, пред 
подравняващите работни органи. Големите 
гуми служат за транспорт на шосето и при 
обръщане в края на полето. Ходовата част е 
така позиционирана, че да гарантира добра 
маневреност на полето и голям комфорт при 
транспорт на шосето. Cruiser XL е оборудван с 
устройство за усилване на тягата на трактора, 
който повреме на работа непрекъснато 
пренася 1 200 кг върху задния мост на 
трактора, което допринася за оптимиране 
на теглителна сила. Тази функция лесно 
се активира от уреда за управление за 
вдигане и пускане когато е в плаващо 
положение, не се налага монтирането на 
допълнителни цилиндри и маркучи.

КУЛТИВАТОР ЗА ФИНА ОБРАБОТКА С НОВИ ПРУЖИННИ ЛАПИ

Cruiser 5/6 XL

Валяк SteelFlex

Структуриран дизайн с ходова част по средата в работно положение

TerraGrip III TerraGrip III с 550 кг сила на задействане Подравняващи дискове за оптимално 
разпределение, опционално има и нивилатори

Новата разпределителна 
кула HORSCH RowControl
SectionControl 
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В ПРЕЦИЗНОСТТА ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЕКЦИИ
На Агритехника 2017 ще се представи 
новата разпределителна кула HORSCH Sec-
tionControl RowControl за изключване на 
всяка секция поотделно при сеялките за 
слята сеитба модели Pronto и Express. Така 
презастъпването и незасятите участъци 
вече ще останат в миналото. Ще може да се 
пестят семена,тор и микрогранулат. 
Малки участъци ще може да се 
засяват прецизно, без притеснение от 

презастъпване и с това без увеличена 
сеитбена норма. Ще може да се изключва 
всяка необходима за релсова сеитба секция 
и с това да бъде възможно комбинирането 
с всяко разстояние и ширина на следата. 
Подаването на семена и въздух към 
разпределителна кула HORSCH RowCont-
rol е така замислено, че при изключване на 
отделна секция да няма промяна в нормата 
на сеитба в останалите ботуши. В практиката 

обаче е целесъобразно отделни секции да се 
обединят в малки групи. С разработването 
на тази разпределителна кула HORSCH 
съзнателно върви по пътя на увеличаване 
прецизността при сеитба с лесно управление.
Първите модели Pronto DC с разпределителна 
кула RowControl ще се предлагат през 2018 
година.
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Avatar 3 и 4 SD
ТЕХНИКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА СЕГА И ОТ 3 М РАБОТНА ШИРИНА

Серията сеялки HORSCH Pronto NT се 
разширява с нови работни ширини от 6, 
8 и 9 метра. Тя позволява да се извършва 
мулчова и директна сеитба посредством 
доказалите се двойнодискови сеещи 
ботуши TurboDisc в комбинация с компактен 
вълнообразен диск, който върви пред тях. 
Междуредието е 20 см. Работна скорост 
от до 20 км/час позволява и при по малка 
работна ширина да се постига голяма 
производителност. 
Вълнообразните режещи дискове 
разрязват органична маса и обработват 
почвата само в браздата. Това не изисква 
голяма теглителна сила. Особено добре 
се виждат предимствата на комбинацията 
от вълнообразен диск и TurboDisc ботуш 
след плитка почвообработка. Почвата се 

обработва само там където ще се сее. 
Дискът образува фина почва и отваря 
браздата. Големият бункер (4 000 л) е 
гаранция за малък престой. Нужният натиск 
върху вълнообразния диск и сеещ ботуш 
се предава посредством хидравликата 
на машината. За много тежки условия 
е предвидена допълнителна тежест от  
1 400 кг, която се монтира на рамата на 
машината.С двоен бункер (5 000 л) може 
едновременно да се полагат тор и семена 
(G & F). Предлага се и микрогранулатно 
устройство за полагане на допълнителни 
компоненти. Микрогранулатното 
устройство може да се комбинира както с 
единичен така и с двоен бункер. Така може 
с едно минаване да се дозират до три 
компонента (семена, тор и микрогранули).

РАЗШИРЯВАНЕ ГАМАТА НА СЕЕЩАТА ТЕХНИКА
Pronto 6/8/9 NT

Serto 10/12 SC ЕДНА НОВА СЕЯЛКА ЗА ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

С Serto 10/12 SC HORSCH ще покаже на 
Агритехника компактна сеялка с 10 и 12 м 
работна ширина, предназначена за големи 
площи. Основен белег на сеялката е голям 
едноосов гумен валяк и тежки двудискови 
сеещи секции. Подобно на системата Pro-
nto след всяка гума вървят две сеещи 
секции с 16,6 см междуредие. За да се 
гарантира еднаква сеитбена дълбочина Ser-

to е оборудван с валяк, който да подравни 
и уплътни почвата. Новата паралелограмна 
HORSCH сееща секция е перфектна за тежки 
условия и гарантира дори при минимални 
обработки сигурна сеитба. Благодарение 
на големите лагери и конструкцията 
си е гарантиран дълъг и стабилен 
ескплоатационен живот. Тук решаващо 
значение оказа опитът от производството на 

сеялките за точна сеитба Maestro. Бункерът на 
Serto е с обем от 6 000 л, разпределен 60:40. 
Така може да се засеят 6 000 л семена или  
3 000 л семена и 3 000 л тор в комбинация. 
За трети компонент опционално е предвиден 
300 литров бункер за микрогранулат. 
В областта зад гумите на трактора за 
ефективно разрохкване на следата са 
монтирани вълнообразни дискове. С едно 

натискане на копчето машината се сгъва 
на 3 м транспортна ширина. Машината се 
нуждае от относително малка теглителна 
сила благодарение на едноосовия валяк 
– което пести гориво. Тесният бункер 
осигурява добър достъп,видимост на полето 
и обслужване на машина.

Avatar 3 и 4 SD са компактни сеялки, 
подходящи за директна сеитба на основни 
и междинни култури. Avatar намира 
голямо приложение например в полета, 
където има плевели, резистентни към 
растително защитини препарати. Повреме 
на сеитба еднодисковите сеещи секции 
минимално раздвиждат почвата и така се 
предотвратява покълването им.
След добрият опит с Avatar 6-12 SD и SW 
идват моделите с 3 и 4 м работна ширина. 
С еднодисковата сееща секция SingleDisc 
Avatar е особена подходяща за директна 
сеитба. Натискът от 310 кг при празен 
бункер е гаранция за сигурно навлизане 
на сеещите секции в почвата. Водещото 
в дълбочина колело е позиционирано 
директно на сеещата секция. Това 
гарантира запазването на настроената 
дълбочина и при неравни терени. 
Притискащото колело образува бразда, 
а затварящото колело покрива посева с 
почва. Конструирани на два реда сеещите 

секции работят без задръстване и при 
междуредие от 16,7 см. Това гарантира 
спокойна работа на земеделския стопанин 
дори и при много растителни остатъци или 
интензивни междинни култури. Обемните 
гуми на ходовата част зад сеещите секции 
предотвратяват претъпкването в полето 
и осигуряват сигурност при транспорт 
на шосето. При много сухи почвени 
условия, за да се гарантира оформяне на 
браздата и засяване може да се монтират 
допълнителни тежести.
Обемът на резервоара възлиза на 2 800 
л. При версията (G & F) с двоен бункер (3 
800 л) може да се полагат едновременно 
семена и тор. Допълнително се предлага 
и микрогранулатно устройство (200 
l) за внасяне на още компоненти. 
Микрогранулатното устройство се 
комбинира само с единичен бункер.
Управлението и следенето на машината 
става с помоща на стандартен ISOBUS 
терминал.

Притискащо колело в браздата за оптимално 
покриване с почва на семето

TurboDisc сеещ ботуш

Затварящо колело от стомана – по избор 
стоманено или гумено

Хидравличен натиск с централно регулиране

Малка теглителна сила – почвата се обработва 
само там, където се сее

Големи гуми на ходова част

Микрогранулатно устройство

Вълнообразни дискове обработват ефективно 
почвата и не изискват голяма теглителна сила

Express 4 KR  
НАВЕСНА СЕЯЛКА – СЕГА И С 4 М РАБОТНА ШИРИНА

Наред с предлаганата вече Express 4 KR с 
твърда рама на пазара излиза и сгъваемият 
вариант на сеялката, който с 3 м транспортна 
ширина е с по широко приложение. Ex-
press KR е универсалната навесна сеялка на 
HORSCH с вече доказалите се двудискови 
сеещи ботуши TurboDisc в комбинация с 
роторната брана Kredo. 4 KR може да бъде 
оборудвана с валяк с трапецовидни пръстени 
или със зъбен валяк. 14-те работни органа на 
роторната брана се грижат и при най-тежки 
условия за подготовката на перфектното 
семенно легло. Работната скорост достига 
до 13 км/ч. И при сгъваемият вариант 
настройката, като например на работната 
дълбочина и полагането на семената, става 
лесно и бързо. 
За оптимално разпределение на тежестта 
сгъваемата Express се комбинира с 1 600 
литровия бункер за преден навес Part-

ner FT. Компактната конструкция на Part-
ner FT позволява добра видимост отпред. 
Едновременно с това той е с голям отвор 
за зареждане, което може да се осъществи 
с челен или телескопичен товарач. С 
предлаганата допълнителна тежест от 360 кг 
Partner FT (700 кг собствено тегло) може да 
се добалансира. Така тракторът и при празен 
бункер е идеално балансиран. За оптимално 
опазване на почвата и подготовка към 
предния бункер се предлага и междинен 
валяк на мястото на допълнителната тежест. 
Този валяк може да бъде RollPack с 280 кг 
тегло или гумен валяк с тегло от 230 кг.
Посредством две разпределящи тръби 
на дозатора е възможно електрическо 
полустранично изключване, което намалява 
участъците на застъпване. В комбинация с 
SectionControl е възможно и автоматично 
полустранично изключване през GPS.
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