
БУНКЕРНИ СИСТЕМИ ЗА  
МАКСИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Partner FT / HT



Гъвкавост
ПРИ ПОЛАГАНЕ  
НА СЕМЕНА И ТОР

 ― Единичен и двоен бункер

 ― Дозатори за семена / тор и микрогранулат

 ― Напорни бункери – за дозиране и транспорт на големи  
количества, без разпрашаване в предната част на трактора

 ― За Partner FT се предлагат различни видове валяци

 ― Възможност за допълнителни тежести

 ― Partner HT за окачване на навесна система или  
сферичен теглич / теглично прикачване на уреди



Дозатор за микрогранулат (шнеков дозатор)2 дозатора на Partner 2000 FTPartner 1600 FT на преден навес Дозатор при единичен бункер

Partner FT
КОНТРОЛИРАНО ВНАСЯНЕ НА ТОР  
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧВООБРАБОТКА

Partner 1600 FT

Единичният бункер с 1 600 литра обем може да се комбинира  
със сеялка за редова сеитба (Maestro RV), сеялка за слята  
сеитба (Express 4 KR) или при почвообработка (Terrano FX) за 
целенасочено торене. Компактната конструкция на Partner FT 
позволява добра видимост пред трактора. Същевременно  
отворът за пълнене е достатъчно голям за бързо зареждане  
с челен или телескопичен товарач. 

За добро балансиране Partner FT с 700 кг собствено тегло може  
да се дооборудва с тежест от 360 кг. Така и при празен бункер 

Partner 2000 FT

Partner 2000 FT е двоен бункер с общ обем от 2 200 литра. 
Според областите на приложение се предлагат два варианта:

Двоен бункер с разпределение 60 : 40 и два дозатора 
Конфигурацията позволява полагане на семена и тор,  
2 х семена или 2 вида тор. Разпределението на отделенията  
е по избор. 

Двоен бункер с разпределение 75 : 25 със  
стандартен дозатор и микрогранулатен дозатор  
Комбинация от голям обем за семена или гранулирана тор  
и допълнителен обем от 550 литра за микрогранулати с 
доказалият се шнеков дозатор на HORSCH. Partner 2000 FT  
е идеално допълнение във всички области на сеитба и 
почвобработка където се полагат два компонента.

При торене дозаторът трябва да е конструиран за справяне  
с всякакви ситуации и работни скорости. Напорният бункер  
Partner FT предлага наред с възможността да се тори с големи 
норми също и предимството, че не праши пред трактора. 
Затворената система отвежда тора / семената до ботуша. 

Partner 2000 FT е със собствено тегло от 1 040 кг и може за  
по добро балансиране да се дооборудва с тежести от 360 кг.  
По време на сеитба, за разпределяне на тежестта по ширина  
от 1,30 м, е разумно бункерът да се дооборудва с пасивно 
управляем гумен валяк. 

тръкторът е добре балансиран. За оптимално щадене на 
почвата се предлага междуосов валяк. На разположение  
са валяк RollPack с 280 кг и гумен валяк с 230 кг тегло.

При торене дозаторът трябва да е конструиран за справяне  
с всякакви ситуации и работни скорости. Напорният бункер  
Partner FT предлага наред с възможността да се тори с големи 
норми също и предимството, че не праши пред трактора. 
Затворената система отвежда тора / семената до ботуша. 



Partner HT
КОНТРОЛИРАНО ВНАСЯНЕ НА ТОР  
ПО ВРЕМЕ НА ПОЧВООБРАБОТКА

ТОРОВИ ОБОРУДВАНИЯ

Partner HT

Бункерът за задна навесна система Partner HT е разделен  
на две части. Общият обем от 2 800 литра е в съотношение  
40 : 60. Това позволява дозиране на два компонента или  
един компонент от двата раздела. 

В практиката се срещат следните комбинации:

 ― Един вид тор от двата раздела

 ― Два различни вида тор 

 ― Семена и тор

 ― Два вида семена с различни фракции

Торово оборудване за почвообработващи уреди

Целенасоченото торене предлага множество предимства по 
отношение запасяване и усвояване. Депото от тор се полага 
посредством отвеждащи планки на лапите. HORSCH предлага  
за голям брой почвообработващи уреди възможността за 
монтаж на торовнясяща система. Конструкциите се състоят  
от оптимано подбрани пневматични компоненти и могат да  
се използват съвместно с Partner FT и HT.

Целенасоченото торене увеличава ефективността и  
в сравнение с конвенционалното торене пести време  
и пари. Специално при фосфатните торове система  
способства за подобраване на тяхната ефективност.  
По този начин внесеният тор е веднага и за дълго на 
разоложение на растенията.

HORSCH Partner HT се прикачва към навесната сиситема  
на трактора. Към Partner HT може да се свържат HORSCH 
почвообработващи машини като например Joker RT,  
Terrano FM / MT / GX посредством долните рамене на  
бункера, K 80, твърд теглич с ухо или сферична глава. 

Торовнасящи системи на разположение за  
почвообработващи уреди:

 ― Terrano FX

 ― Terrano GX

 ― Terrano FM

 ― Terrano MT

 ― Tiger AS / MT



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



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Partner Partner 1600 FT
Транспортна ширина (м) 2,50

Височина (м) 1,56

Дължина без допълн. тежести (м) 1,44

Тегло без допълн. тежести (кг) 700

Обем на бункера (л) 1 600

Размери на отворите за зарежд. (м) 2,30 x 0,67

Височина на отвора за зареждане (м) 1,56

Двустранно действащи клапани 1

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

1

Количество масло за хидр. 
вентилатор (л/мин) 

20 – 35

Прикачване към трактор 3-точ. кат. II и III

HORSCH Partner Partner HT
Транспортна ширина (м) 2,84

Височина (м) 1,82

Дължина (м) 1,19

Тегло (кг) 1 100

Капацитет на двойния бункер (л) 2 800 (40 : 60 / 1 120 : 1 680)

Размери на отворите за зарежд. (м) по 1,12 x 0,55

Височина на зареждане двоен бункер (м) 1,90

Двустранно действащи клапани 3 (1 Двустр. действ.извод за хидр.
вентилатор, 2 Двустр. действ.извода  
за прикачен уред)

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

1

Количество масло за хидр.  
вентилатор (л/мин) 

35 – 45

Прикачване към трактор 3-точ. кат. II и III / IV

Прикачване към машината долни рамене Кат. III

Прикачване към мащината  
сферична глава

K 80

Прикачване към машината твърд теглич Кат. IV (болт Ø 50 мм) 

HORSCH Partner Partner 2000 FT
Транспортна ширина (м) 2,71

Височина (без / с гумен валяк) (м) 1,65 / 1,90

Дължина (без / с гумен валяк) (м) 1,66 / 1,70

Тегло  
(без / с допълнителна тежест) (кг)

1 040 / 1 430

Допълнителна тежест  
с гумен валяк (кг)

280

Обем на бункера (л) 2 200 (разделен бункер 1 320 : 880 л /  
60 : 40 или 1 650 : 550 л / 75 : 25)

Размери на отворите за зарежд. (м) 0,83 x 0,66 (малко отделение) /  
1,45 x 0,66 (голямо отделение)

Височина на зареждане  
(без / с гумен валяк) (м)

1,57 / 1,82

Двустранно действащи клапани 1

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

1

Количество масло за хидр. 
вентилатор (л/мин) 

20 – 35

Прикачване към трактор 3-точ. кат. II и III

Partner 2000 FT с гумен валякPartner 1600 FT с RollPack



BG
-6

0.
00

7.
16

5 
(2

02
0.

06
_v

er
.0

1)
Вс

ич
ки

 д
ан

ни
 и

 и
зо

бр
аж

ен
ия

 с
а 

пр
иб

ли
зи

те
лн

и 
и 

не
об

въ
рз

ва
щ

и.
 З

ап
аз

ен
и 

са
 п

ра
ва

та
 з

а 
те

хн
ич

ес
ки

 и
 к

он
ст

ру
кт

ив
ни

 п
ро

м
ен

и.

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.


