
Serto SC

НОВА СЕЯЛКА ЗА  
ГОЛЕМИ ПЛОЩИ



Serto SC е предложението на HORSCH за сеялка с 10 и 12 м 
работна ширина без почвообработващи инструменти. Основни 
особености са изтънченото сгъване и гумен валяк по цялата 
дължина в комбинация с тежки двойнодискови сеещи секции. 
Подобно на системата Pronto и тук зад една гума вървят две 
секции с 16,6 см междуредие. За равномерно полагане на 
семената в дълбочина при Serto се грижи валяк, който  
подравнява и уплътнява почвата.

Новата сееща секция HORSCH PowerDisc е перфектно решение  
за тежки условия и гарантира с натиск до 150 кг на секция и при 
груби обработки сигуност при полагане на семената. Благодарение 
на големи те лагери и конструкция е изключително стабилна и с 
дълъг експлоатационен живот. Основни елементи са взаимствани 
от конструкцията на редовите сеялки Maestro. Бункерът на Serto  
е с обем от 6 000 литра и разпределение 60 : 40. Така могат да  
се положат 6 000 литра семена или тор в комбинация и 
разпределение 3 600 литра отпред и 2 400 литра отзад. За трета 
компонента се предлага 300 литров бункер за микрогранулат.  
За ефективно разрохкване на следите от трактора се предлагат 
лапи или вълнообразни дискове. По двойки разположените 
вълнообразни дискове са идеални при тежки почви защото  
не вадят буци на повърхността. Машината с едно натискане  
на бутона се сгъва на 3 м транспортна ширина.

Благодарение на едноосовият валяк машината не изисква голяма 
теглителна мощност – което спестява гориво. Издълженият бункер 
позволява лесно зареждане на всички компоненти и допринася за 
добрата видимост към машината и полето.

Serto 10 / 12 SC

HORSCH PowerDisc сееща секция1

Транспортно положение на машината3

Големи транспортни гуми2
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Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

ЕЛЕКТРОНИКА 
ИНОВАТИВНИ И 
ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

TaskController

С ISOBUS TaskController могат да бъдат прехвърлени 
данни от персоналния компютър към терминала. Също 
така е възможно сеитбени норми, засяти площи и други 
данни, които са запаметени повреме на сеитба, да бъдат 
прехвърлени от терминала към компютъра и документирани. 
Това улеснява воденето на документация за отделните полета.

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

SectionControl

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автоматично 
превключване на отделни секции. Чрез GPS се установява 
актуалното положение на машината. В края на полето, 
при обръщане или препятствия автоматично се изключват 
отелни секции или цялата работна ширина с което се 
избягва препокриване.

Предимства на SectionControl

 ― Пестят се семена и тор, тъй като препокриванията 
са сведени до минимум.

 ― Еднакво качество по цялата площ

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

 ― Облекчаване работата на тракториста

 ― Защита на околната среда

БЕЗ SectionControl С SectionControl При наличие на картирани полета с помоща на VariableRate 
може да се оптимизират разходните норми на тор и семена.

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

Терминали

Монитор HORSCH Монитор-Touch 800

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

MultiControl

При работа с терминала HORSCH Touch 800 / 1200 могат да 
бъдат използвани допълнително и функциите MultiControl. 
Когато е активиран SectionControl, MultiControl позволява 
независимо едно от друго включване и изключване подаването 
на тор и семена. При сеитба с VariableRate количеството тор и 
семена с помоща на MultiControl може да вариира поотделно. 
Без MultiControl не е възможно включването или изключването 
на отделните секции в точния момент, както и варииране на 
тор и семена чрез VariableRate.

HORSCH Intelligence 

HORSCH Intelligence прави възможно машините на бъдещето да могат да мислят сами.
Чрез интелигентни Software решение и електроника машините на HORSCH работят по 
ефективно и помагат да пестите пари и нерви.

Техниката HORSCH е оборудвана винаги по стандарт-ISOBUS. Това не означава само, 
че машиите HORSCH могат да бъдат управлявани от всеки ISOBUS терминал. Всяка 
машина на HORSCH, която има компютър е в състояние да изпълнява функции като 
SectionControl, VariableRate или обработка на задание чрез TaskController, при условие, 
че са пуснати съответните лицензии за активация.

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. 

Предимства на VariableRate

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

 ― Дружно поникване поради оптимизиран брой семена/кв.м

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

 ― Облекчаване работата на тракториста
– Всеки отделен блок може да бъде засят или наторен 
 с оптимална норма.

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

С VariableRate могат да се взимат под внимание и различните видове почви.

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

Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

Монитор-Touch 1200



Разделен бункер под налягане в съотношение 60 : 40 (3 600 л отпред и 2 400 л отзад) Версия двоен бункер Grain & Fertiliser Едноосов гумен валяк Ходова част се използва само при транспорт

Компактна машина при транспорт Прикачване на твърд теглич

Цялата тежест на бункера е равномерно разпределена по ширината  
на сееща шина и гарантира еднакъв натиск навсякъде

Контрол на потока семена

Безстепенно хидравлично  
регулиране натиска на секциите

PowerDisc сееща секция  
с до 150 кг натиск 

Механично полустранично  
изключване на Serto SC

Разрохкващи дискове Serto SC

Микрогранулатно устройство  
с шнеков дозатор

Регулиране на работната дълбочина 
чрез дистанционни клипси

ОБОРУДВАНЕ



HORSCH Serto SC 10 SC 12 SC
Работна ширина (м) 10,00 12,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00

Транспортна височина (м) 4,00 4,00

Дължина (м) 8,45 8,45

Натоварване на осите (кг)* 9 200 – 9 650 9 600 – 10 000

Тегло на ремаркето, действащо върху теглича (кг)* 1 400 – 1 900 2 000 – 2 800

Вместимост на бункера двоен бункер (л) 6 000 (60 : 40) 6 000 (60 : 40)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) 1,68 x 0,66 1,68 x 0,66

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,55 2,55

Брой сеещи секции 60 72

Натиск в / у сееща секция (кг) 5 – 150 5 – 150

Междуредие (cм) 16,70 16,70

Размер гуми валяк 7.50 – 15 AS 7.50 – 15 AS

Гумен валяк Ø (см) 78 78

Брой гуми валяк 30 36

Гуми бункерно ремарке 650 / 55 – 26.5 650 / 55 – 26.5

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 200 / 272 220 / 300

Двойнодейств. хидр.у-ди 1 (вдигане & сгъване ) + 1 (хидр.вентилатор & хидр. натиск)

Обратно връщане без налягане (макс. 5 bar) 1 1

Неоходимо кол. масло за хидр. вентилатор (л/мин) мин. 60 мин. 60

Теглично прикачване на машината (Теглич с ухо) Кат. IV – Ø 58 мм  
или Кат. V – Ø 79 мм

Кат. IV – Ø 58 мм  
или Кат. V – Ø 79 мм

Прикачване на машината със сферична глава K 80 K 80

* Тегло на машината незаредена при минимално / максимално оборудване

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

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.


