
Avatar 8.25 – 18.25 SD

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА,  
ЗДРАВА, ПРЕЦИЗНА



Avatar 8.25 – 18.25 SD

Многофункционална

 ― Универсално приложима както за директна сеитба така и след почвообработка 

 ― Дозиране на до 4 отделни компонента 

Здрава

 ― Голям натиск до 350 кг на всяка секция

 ― Здрави и без обслужване лагери за дълъг експлоатационен живот

Прецизна

 ― Всяка секция със самостоятелно водене в дълбочина

 ― Оптимизирани настройки на затварящите колела според почвените условия



Еднодисковият сеещ ботуш SingleDisc с контролирана 
дълбочина е специално проектиран за линията Avatar. 
Благодарение на своята индивидуалност и гъвкавост, той  
може да се адаптира към най-различни условия на сеитба: 

 ― Директна сеитба

 ― Мулчова сеитба

 ― Конвенционална почвообработка

 ― В междинни култури

 ― Каменисти и много тежки, глинести почви

Взаимодействието на еднодисковия ботуш и плъзгача гарантира 
безопасно отваряне на браздата. В същото време растителните 
остатъци се отстраняват от браздата. Резултатът е оптимален 
контакт на семена и почва за бързо и сигурно поникване.

Силиконов палец 

 ― Сигурно фиксиране на семето в браздата

 ― Универсално приложим

 ― Много подходящ при сеитба в зелени  
междинни култури

Улавяща ролка в реда

 ― Сигурно поникване на посева и при сухи условия

 ― По дълга експлоатация и при много влажни  
почвени условия благодарение на възможността,  
улавящата ролка да се вдига и застопорява

В зависимост от почвените условия ъгълът  
на затварящото колело може да се регулира:

 ― Агресивен при директна сеитба или тежки почви

 ― Пасивен при обработени или леки почви

Чрез гумения буфер може да се предаде натиск върху  
ботуша до 350 кг. Натискът на ботушите може да се регулира 
механично или електрически чрез терминала. Всички  
шарнирни точки и връзки на ботуша не изискват поддръжка. 
Издържливите лагери без нужда от поддръжка на всички 
въртящи се части гарантират дълъг експлоатационен живот  
и надеждност. Плъзгачът към сеещия диск е оборудван  
с твърдосплавен износващ се ръб за дълъг експлоатационен 
живот. Може дори да се разшири с версията HM+. 

Стабилни колела за контрол на дълбочината гарантират точната 
дълбочина на ботуша при променящи се или трудни условия. 
Това се дължи на различни съгласувани настройки на сеещия 
ботуш и допълнителните оборудвания.

Благодарение на страничния наклон от 6° и долния захват  
от 3° на еднодисковия ботуш семената се поставят в почвата 
под наклон. В зависимост от условията може да избирате 
между Uniformer и улавяща ролка.

Може да избирате между две версии:

Стоманено звездообразно колело 

 ― За сеитба при много сухи условия звездообразното 
затварящо колело е оптималното решение 

 ― Звездообразното колело произвежда фина пръст  
за затваряне на браздата 

Затварящо колело от стомана

 ― За сеитба при мокри, променящи се условия стоманеното 
затварящо колело е идеално.

 ― Затваря браздата дори при променящи се условия

 ― Идеално за офсетов метод

 ― Силата на притискане на затварящите колела може  
да се регулира с помощта на пружина без инструменти. 

SD (SINGLEDISC)-БОТУШ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА,  
ЗДРАВА, ПРЕЦИЗНА

Звездообразно стоманено колело –  
произвежда фина почва и затваря браздата

Фино регулиране на дълбочината 
на засяване без инструменти 

Униформер Avatar Улавяща ролка за оптимално 
затваряне на браздата

Комбинацията от улавяща ролка  
и звездообразно затварящо колело  
се утвърди като оптимално решение  
за сеитба в сухи условия.

Комбинацията от униформер и стоманено 
затварящо колело е идеална за сеитба 
при мокри условия.

Стоманено затварящо колело –  
гарантира сигурно затваряне на браздата

Силата на притискане на затварящите колела може  
да се регулира с помощта на пружина без инструменти.



Avatar 12.25 SD
КОМПАКТНА И ЕФЕКТИВНА

Причината тази машина да е толкова популярна на пазара  
е доста проста: според опита на нашите клиенти можете  
да използвате Avatar 12.25 SD с трактор с мощност  
240 – 250 к.с. изискването за не голяма теглителна сила  
се дължи на няколко аспекта:

 ― Ниско собствено тегло

 ― Голям избор на гуми за бункера

 ― Двойни гуми на крилата на машината

 ― Еднодисковият сеещ ботуш SingleDisc измества малко почва 

Новото поколение бункери има следните предимсктва

 ― Двоен бункер с вместимост 6 300 л

 ― Троен бункер c 6 400 л обем

 ― Опционално MiniDrill с обем от 400 л

 ― Вентилаторът е монтиран на възможно най- висока  
позиция в бункера, за да намали праха, който се засмуква  
и да удължи експлоатационния живот на компонентите

 ― Голям, добре подреден шкаф с принадлежности

 ― Защита на дъното на пневматиката

Вентилаторът, който е интегриран в бункера,  
изисква минимални усилия за обслужване

Добре подреден шкаф за дозиращи ротори  
и оборудване за калибриране

Различни опции за гуми Опционални почистващи дискове Двойните опорни колела на крилата намаляват следите – 
според работните ширини опционално или серия

WorkLight Pro и HorschConnect

Има няколко варианта на гуми за движение на полето:  
от 520 мм до 580 мм, 710 мм и 900 мм широки гуми  
до двойни гуми – в зависимост от максимално допустимата 
транспортна ширина.

Електрониката се основава на нова концепция за управление. 
Потребителският интерфейс е оптимизиран за терминали  
с докосване и може да се персонализира. Съвременните 
стандарти като SectionControl, VariableRate и работа според 
картите на приложение са стандартно оборудване и могат  
да се използват след съответното активиране.

Популярната опция за оборудване WorkLight Pro гарантира 
оптимално осветяване на дозиращата система и машината  
при сеитба късно през нощта. LED фаровете в задната част  
на машината не само осветяват сеещата шина, но и гарантират 
оптимална видимост при движение на заден ход с машината.

Еднодисковият сеещ ботуш SingleDisc е добре оценен на пазара. 
Опции като диск с ширина 6 мм и различни варианти от твърд 
метал на плъзгача увеличават експлоатационния живот и са 
възможност за фермери които искат и трябва да постигнат 
висока производителност. Конструкцията от една сееща шина  
с SingleDisc сеещи секции и междуредие от 25 см са идеална 
предпоставка за механична обработка в комбинация  
с HORSCH Transformer.



Avatar 18.25 SD
КОМПАКТНА И ЕФЕКТИВНА

Машинна концепция

Компактната, маневрена машина с 3 м транспортна ширина  
е базирана на концепцията на HORSCH сеялки за максимална 
производителност и ширина но с компактни транспортни 
размери. Доказалият се метод на сгъване на машината  
и компактните транспортни размери са възможни  
благодарение на телескопичната ос. Тя позволява максимална 
външна ширина от 3,00 м за транспорт на шосето и гарантира 
стабилна позиция в полето, особено при екстремни наклони.

Друго предимство на машината е, че разполага  
с интегриран механизъм за равномерно разпределение  
на тежестта по цялата ширина на машината и натискът  
е еднакъв за всяка сееща секция.

Механичното полустранично изключване е стандартно 
оборудване за всички машини. Като опция можете да  
изберете електрическо полустранично изключване чрез  
ISOBUS терминала. С активиране на SectionControl цялата 
система може да бъде автоматизирана.

Твърдата рама е подходяща в региони, където е позволена  
по-голяма транспортна ширина. За този модел има 
допълнителни опции за гуми като 900 / 60 R 32 или двойни  
гуми 520 / 85 R 42 за максимално щадене на почвата  
и товароносимост дори при мокри условия.

Изискването за малки теглителни усилия на тази  
сеялка с ширина 18 м се дължи на ниското собствено  
тегло на машината. Освен това ботушите SingleDisc  
изместват много малко почва.

Разнообразие от бункерни системи

Базовата машина на Avatar 18.25 SD е оборудвана  
с 8 500 л бункер с две възможни разпределения  
(50 : 50 или 60 : 40). Допълнителен 3-ти бункер не само 
увеличава капацитета с 2 400 л, но също така прави  
възможно използването на още една компонента.

Avatar 18.25 SD разгъната Транспортна ширина от 3 м е възможна Опционален 3-ти бункер с обем от 2 400 л Големи отвори за зареждане с лесно 
заключване съкращават времето за пълнене



Машините на бъдещето могат да мислят и с HORSCH 
Intelligence това става възможно. Чрез интелигентните 
решения на софтуера и електрониката машините  
на HORSCH работят още по-ефективно и ви помагат  
да спестите пари и нерви. 

Спестяване на суровини, постоянно качество на работа, 
облекчаване на натоварването на водача – вие също  
можете да се възползвате от нашите ISOBUS лицензи.

Монитор HORSCH Монитор-Touch 1200Монитор-Touch 800

ИНТЕЛИГЕНТНИ
РЕШЕНИЯ ЗА ОЩЕ
ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ

HorschConnect
ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
НАПРАВЕНО ЛЕСНО 

За повече комфорт и гъвкавост: 
новото приложение MobileControl 

 ― Управление на избрани функции 
на машината като например 
калибриране чрез смартфон 

 ― Прочитане на някои информации 
за машината както и съобщения  
в приложението

 ― Предлага се за iOS и Android

SectionControl

Автоматично управление на секциите

VariableRate

Сеитба и торене според спецификата на почвата

MultiControl

Независими една от друга регулиране  
на нормите на сеитба и торене

AutoLine

GPS навигирана релсова сеитба независима  
от зададен ритъм

Без повече сложна поддръжка и излишна информация –  
решението е толкова добро, колкото и неговите интерфейси: 
обменяйте вашите данни между платформите на различни 
производители по прост и автоматизиран начин. С agrirouter 
можете да управлявате това по неусложнен и безопасен  
начин. И което е най-важното: запазвате пълен контрол  
върху вашите данни.

Intelligence

Пести време и нерви: HorschConnect Telematics

От управление на машината чрез смартфон до записване и обработка на телеметрични 
данни. Възползвайте се от предимствата на дигитализацията с HorschConnect. 

Чрез Telematics Portal на HorschConnect винаги можете да следите вашата машина.  
В допълнение към текущата позиция, скорост и процент на приложение, можете, разбира  
се, да прегледате данните за минали поръчки. Интелигентните приложения за управление, 
както и дистанционната диагностика допълват концепцията, намаляват времето на престой 
и повишават ефективността. Вашата документация е автоматизирана – прозрачна, проста  
и сигурна. За можете да се концентрирате върху същественото по всяко време.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Avatar 8.25 SD 9.25 SD 10.25 SD 12.25 SD 18.25 SD
Работна ширина (м) 8,00 9,00 10,00 12,00 18,00

Транспортна ширина (м) 2,98 2,98 2,98 2,98 3,00 (с телескопична  
ос и единични гуми  
520 / 85 R 42)

Транспортна височина (м) 3,98 3,98 3,98 3,98 4,00

Дължина (м) 8,47 8,47 8,47 8,47 9,68

Натоварване на осите (кг)* 6 400 – 8 300 7 100 – 9 200 7 800 – 10 000 8 400 – 11 000 11 240

Тегло на ремаркето, действащо върху теглича (кг)* 700 – 1 400 1 000 – 1 600 1 200 – 2 000 1 600 – 3 000 3 780

Вместимост на двоен бункер (л) 6 300 (40 : 60 /  
2 500 : 3800)

6 300 (40 : 60 /  
2 500 : 3 800)

6 300 (40 : 60 /  
2 500 : 3 800)

6 300 (40 : 60 /  
2 500 : 3 800)

8 500 (50 : 50,  
по 4 250 л)

Вместимост Троен бункер (л) 6 400 (30 : 10 : 60 /  
1 920 : 640 : 3 840)

6 400 (30 : 10 : 60 /  
1 920 : 640 : 3 840)

6 400 (30 : 10 : 60 /  
1 920 : 640 : 3 840)

6 400 (30 : 10 : 60 /  
1 920 : 640 : 3 840)

---

Обем на бункера на MiniDrill (л) 400 400 400 400 ---

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) по 1,36 x 0,72 по 1,36 x 0,72 по 1,36 x 0,72 по 1,36 x 0,72 по 0,66 x 1,70

Отвор за зареждане Троен бункер (м) 1,06 / 0,30 / 1,36 x 0,72 1,06 / 0,30 / 1,36 x 0,72 1,06 / 0,30 / 1,36 x 0,72 1,06 / 0,30 / 1,36 x 0,72 ---

Обем на бункера за микрогранулат
Двоен / троен бункер (л)

400 (MiniDrill) 400 (MiniDrill) 400 (MiniDrill) 400 (MiniDrill) ---

Обем на бункера за трета компонента (л) --- --- --- --- 2 400

Брой на изсяващите дискове 32 36 40 48 72

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350 350 350 350 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48 48 48 48 48

Затварящи колела Ø (cм) 33 33 33 33 33

Колела за водене в дълбочина Ø (cм) 40 40 40 40 40

Междуредие (см) 25 25 25 25 25

Големина на гумите сеялка / бункер 520 / 85 R 38, 580 / 70 R 38 
710 / 70 R 38, 900 / 60 R 32 
Двойни гуми 520 / 85 R 42

520 / 85 R 38, 580 / 70 R 38 
710 / 70 R 38, 900 / 60 R 32 
Двойни гуми 520 / 85 R 42

520 / 85 R 38, 580 / 70 R 38 
710 / 70 R 38, 900 / 60 R 32 
Двойни гуми 520 / 85 R 42

520 / 85 R 38, 580 / 70 R 38 
710 / 70 R 38, 900 / 60 R 32 
Двойни гуми 520 / 85 R 42

520 / 85 R 42

Размер на опорните колела Единични опорни колела 
10.8 / 75 – 15.3

Единични опорни колела 
10.8 / 75 – 15.3

Единични опорни колела 
10.8 / 75 – 15.3

Двойни опорни колела 
10.8 / 75 – 15.3

550 / 60 – 22.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 160 / 220 160 / 220 205 / 280 220 / 300 200 / 300 

Двустранно действащи клапани 2 2 2 2 3

Обратно връщане на маслото  
без налягане (макс. 5 бара)

1 1 1 1 1

Количество масло за хидр.  
вентилатор (л/мин)

35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45

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

Теглич с отвор  
Ø 58 – 79 мм

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

* Тегло на машината при минималнo / максимално оборудване 

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.

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com horsch.com


