
Transformer VF

НАДЕЖДНА ОКОПНА  
ТЕХНИКА ЗА МЕХАНИЧНА  
БОРБА С ПЛЕВЕЛИ



Transformer VF
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВЕН

Силни страни

 ― Впечатлява с голяма производителност и стабилност

 ― Масивна и същевременно компактна конструкция

 ― Обединява гъвкавост и прецизност 

 ― Лесна експлоатация

Два вида конструкции

 ― 6 м работна ширина 

 ― 12 м работна ширина 



Особености при 12 метров вариант

 ― Сгъване на 5 части

 ― Сгъването под 180° става чрез цилиндър защитен в рамата, което 
е взаимствано от доказалите се почвообработващи уреди

 ― Стабилни, хидравлично регулируеми опорни колела 

 ― Сгъването на 90° чрез двоен хидравличен цилиндър позволява:

 – Комфортно обръщане в края на полето при леко  
повдигнати странични криле

 – Добро копиране на терена при плаващо работно положение

Два модела според нуждите
6 М РАБОТНА ШИРИНА 12 М РАБОТНА ШИРИНА 

Лека V-образна позиция Сгъване 



Детайли и акценти Нов Стандарт

VF означава VariableFrame, солидна и универсална  
рама с широк спектър на приложения.
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Рама

 ― 660 мм височина на рамата позволява работа във  
високи култури 

 ― Рама с вътрешен профил осигурява максимална гъвкавост 
при подреждането на секциите и в същото време позволява 
компактен дизайн при големи работни ширини

 ― Квадратната рама със заварени отвътре профили за  
монтаж на секциите гарантира стабилност и устойчивост  
към усукване

 ― Ход на секциите до 450 мм благодарение на интегрирано  
в ръмата вътрешно захващане

 – Спестява тегло

 – Позволява малка конструктивна дълбочина

 – Води до по голяма прецизност

 ― Цилиндър с датчик за измерване на разстояние

Паралелограм

 ― Стабилен 3-редов паралелограм за различни разстояния 
между редовете – 75 см, 50 см и съответно 25 см.

 ― При 25 см междуредие могат с един паралелограм да  
се окопават два до три реда

 ― Лесно и бързо регулиране на работната дълбочина  
без нужда от инструменти

 ― Без обслужване 

 ― Широк паралелограм,стабилно лагеруване и големи гуми  
за дълъг експлоатционен живот и добра ефективност при 
работа и при тежки и каменисти почви

 ― Хидравлично сгъване на 3 м транспортна ширина и 
секционен контрол

 ― Опционално с двойно действащи цилиндри за натиск



Инструменти Спокойна работа 

Работен орган

 ― Лапа с 18 см ширина за различни приложения

 ― Може да режи много плитко

 ― Заварена на тънък държач, за минимално  
раздвижване на почвата 

 ― Oпростено захващане на държача на лапата към  
горна пружина за запазване на зададената позиция 

 ― Твърд метал за по голяма стабилност (опионално)

Система от камери

 ― Доказана техника 

 ― Ефективна борба с плевелите поради  
възможност за работа близко до растенията

 ― Перфектен за органично и конвенционално отглеждане, 
особено за култури с хербецидна резистентност

 ― Широка гама от приложения благодарение на  
независимото от цветовете 3D разпознаване на реда

 ― Изборът на цвят в 2D режим осигурява повече  
възможности за приложение

 ― Могат да се разпознаят малки растения над 2 см

 ― Пропорционален клапан за по-плавно  
и прецизно изместване на рамата

Оционално 

 ― Две камери, една от ляво и една от дясно

 ― Осветителен комплект, за работа през  
нощта и при лоша видимост



HORSCH Transformer 6 VF 12 VF
Работна ширина (м) 6 12

Транспортна ширина (м) 2,99 2,99

Транспортна височина (м) 3,10 3,75

Дължина (м) 2,40 2,60

Междуредие (мм) 250 / 500 / 750

Тегло (кг)* 2 000 3 400

Размер гуми на nопорни колела 23 / 10.50 – 12

Височина на рамата (мм) 660 (в полето)

Двустранно действащи клапани 4 5

Прикачване навесно 3-точ. кат. III

Необходима мощност от (KW/к.с.) 90 / 120 180 / 250

SectionControl ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

* Тегло при 75 см междуредие

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автоматично 
повдигане на всяка една секция отделно. Текущата позиция  
се определя чрез GPS. В резултат на това паралелограмите 
поединично автоматично се повдигат на границите на полето, 
при обръщане или зададени участъци.

Предимства на SectionControl

 ― Свеждане до минимум на препокрити участъци  
на границите на полето и при обръщане

 ― Еднакво качество на работа на цялото поле

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

 ― Облекчаване работата на тракториста

 ― Голяма точност при вдигане на отделните  
секции при висока работна скорост

 ― Височина на повдигане прибл. 20 см

Вдигната Средна позиция Спусната 
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Вашият търговец:

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.


