
Express TD

Сеялка Pronto в 
навесен вариант



Express – нашата 
задвижваща сила е земята

С какво се отличава Express TD?

Express 3 TD е първата 3-точкова машина от този тип на пазара, 

която допринесе за покачване на производителността при онези 

земеделци, които не търсят прикачна техника. Тя е компактна 

високоскоростна сеялка в навесен вариант, единствена до тогава  

в комбинация с почвообработващи инструменти.

Спектърът на приложение на Express е универсален (след оран, 

мулчиране или за директна сеитба) като притежава предимствата  

на системата Pronto: обработка, уплътняване, сеитба и притъпкване  

с едно минаване.

Express успява да направи интензивна почвообработка чрез система 

от дискове: Disc-System. Ето защо на тракторът не му е необходима 

допълнителна мощност от силоотводния вал. Това пести гориво – 

затова казваме, че нашата задвижваща сила е земята. Системата от 

дискове за подготовка и подравняване на почвата съответства на 

DiscSystem при Pronto и се предлага в самостоятелен вариянт като 

къса дискова брана с името Joker. Системата от дискове се регулира 

хидравлично, диаметърът на дисковете е 460 мм и високата работна 

скорост от 10-20 км/час позволяват интензивна почвообработка дори 

и без силоотводен вал.

Валяк с вълнообразен профил, неподатлив към камъни, с диаметър 

550 мм подготвя оптимално семенното легло точно пред сеещите 

секции – на ивици – точно там където се полага семето.

TurboDisc сеещите секции могат да се напасват на терена (до 15 см) 

и прецизно да го копират. Това допринася за точно полагане на 

всички семена на настроената дълбочина. Четири гумени тампона 

(няма смазване) предават на всяка секция натиск от до 120 кг, 

като гарантират спокойното и водене и при високи скорости. 

Притъпкващите колела водят секциите прецизно в дълбочина и 

осигуряват оптимално затваряне на браздата.

Бенкер с 1 500 л вместимост TurboDisc сеещи секции за точно полагане  
на семената и при високи скорости

Валяк FarmFlex за ивично уплътняване, с 
универсално приложение за всякакъв вид почви.

Система от дискове – DiscSystem за интензивна 
почвообработка. Нечувствителна и при наличие  
на голям процент органични остатъци.

Филип Хорш:

„Когато създавахме Express целта ни беше да  
конструираме машина, без да правим компромиси.  
Пътят беше само един – да приложим утвърдената 
система Pronto в навесен вариант. Системата: обработка, 
уплътняване, сеитба и притъпкване с едно минаване вече 
хиляди пъти се бе доказала. Разбира се, че машини без 
интегриран валяк спестяват дължина и тегло, но такива 
конструкции не задоволиха изискванията ни, особено 
когато условията не бяха на 100 % оптимални  
за машината“



Express –  
Поглед в машината

Маркири 
в работно 
положение

Голям отвор за 
зареждане 242 х 88 см

Регулиране на дълбочината 
на дисковата система – 
хидравлично опция

Голям бункер  
за зърно с  
1 500 л обем

Хидравличен вентилатор с 
директно задвижване

Разпределителна 
кула на семената

Маркири в транспортно 
положение

3-точково  
окачване кат. III

Стълба и платформа за 
сигурност при работа по 
машината

Регулиране  
натискът в/у  
секциите

Маркири за  
релсова сеитба

Решетъчна  
брана за  
заравяне на  
семената

Притъпкващи колела 
водят всяка отделна 
сееща секция на точната 
дълбочина

TurboDisc
сеещи секции

Валяк с вълнообразен  
профил за точно уплътняване 
пред всяка сееща секция

Дискова система /DiscSystem/ за 
интензивна почвообработка

Осветление



Оборудване

Оптимално подредени сеещи секции след вълнообразния  
валяк. Всяка една секция върви точно там, където валякът  
е уплътнил терена.

Регулируеми в дълбочина дискове за разрохкване  
и подравняване следата от гумите на трактора.

Дозатор E-Manager
Електрическото задвижване на дозатора за  
семената позволява бързо,лесно и точно дозиране.

Сгъваема стълба 
за сигурност при стъпване на платформата  
и зареждане на бункера

Плътен FarmFlex валяк –  
нечувствителен към камъни

Сензорен радар за регистриране на  
точната скорост на сеялката и ругулиране  
на сеитбената норма

Регулиране натискът в/у секциите

Хидравлично регулиране дълбочината  
на дисковата система -Disc System (опция)

Клапи за релсова сеитба

Отвор за изпразване на остатъчното зърно

E-Manager за контрол и  
управление функциите на машината.

Регулиране дълбочината на дисковата система-DiscSystem  
чрез два въртящи се винта. Опционално може да се ругулира и 
повреме на работа от кабината с помощта на два хидравлични 
цилиндъра.

Осветление за сигурност при транспорт

Хидравличен вентилатор
директно задвижване

Шкаф с ключалка за съхранение

Маркири за релсова сеитба
(опция)

Пружинни разрохвачи на 
следите от гумите на трактора 
(опция)

3-точково окачване кат. III

Благодарение на свойството си да се напасват и копират терена  
(15 см ) сеещите секции TurboDisc с интегрирано притъпкващо 
колело позволяват прецизно и равномерно водене в дълбочина. 
Големият натиск в/у всяка отделна секциия допринася за спокоен 
ход и при високи скорости.

2-секционна дискова система-DiscSystem
Забележимо по нисък разход на гориво в сравнение с активни 
обработващи инструменти (н. пр. -роторна фреза). Добра 
подготовка на семенното легло при високи работни скорости.



Технически данни
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HORSCH Express 3 TD 3,5 TD

Работна ширина (м) 3,00 3,50

Транспортна ширина (м) 3,00 3,50

Височина на зареждане (м) 2,03 2,03

Дължина/Дължина с  
маркири за релсова сеитба (м)

3,67/4,00 3,67/4,00

Тегло от (кг) 2.600 2.965

Обем на бункера (л) 1.500 1.500

Размери на отвора за зареждане (м) 0,88 x 2,42 0,88 x 2,42

Брой сеещи секции 20 24

Натиск в/у сеещи секции (кг) 5-120 5-120

Сеещи секции/Претъпкващи колела Ø (см) 34/32 34/32

Междуредие (cм) 15 14,5

Валяк FarmFlex Ø (cм) 55 55

Работна скорост (км/ч) 10-20 10-20

Необходима мощност (кВ/к.с.) 90-140/125-190 105-160/145-220

Двустранно действащи хидр. клапани 2  
(+ 1 DiscSystem с хидр. регулиране на дълбочината)

2  
(+ 1 DiscSystem с хидр. регулиране на дълбочината)

Възвратен клапан без налягане (max. 5 bar) 1 1

Необходимо кол. масло за хидр.  
вентилатор (л/мин)

20-25 20-25 

E-Manager Серия Серия

Осветление Серия Серия
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf 
Germany

Phone: +49 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com


