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Pronto SW



Pronto SW
УНИВЕРСАЛНА СЕЯЛКА  
ЗА МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 ― Сигурно покълване чрез перфектно полагане на семената

 ― Благодарение на работна скорост до 20 км/час и голям захват  
може да се използват най-подходящите срокове на сеитба

 ― Лесно, сигурно и бързо – това важи за целия процес на настройка

 ― Разнообразна и гъвкава употреба: избор на различни бункери  
с възможност за до 3 компоненти 

 ― Бункерно ремарке за максимална производителност

 ― Торене точно където трябва: PPF- или G & F системи за торовнасяне



По бързо

 ― С малки теглителни усилия – поради ниското собствено тегло 
и енергоспестяващи, но много ефективни инструменти.

 ― Висока производителност – поради висока работна скорост 
от 10 – 20 км/час

 ― Кратко време за обръщане – чрез компактна конструкция

 ― Кратко време за зареждане – чрез големи бункери  
за семена и тор

Лесно 

 ― Кратко време за настройка – поради неусложнена  
връзка към трактора

 ― Бърза готовност за работа – благодарение на лесното 
регулиране на количеството, дълбочината на семената  
и натиска на ботушите

 ― Безпроблемна смяна на семената

 ― Малки изисквания за поддръжка

По сигурно

 ― TurboDisc сееща секция – прецизно полагане  
на семена при високи работни скорости

 ― Самостоятелно водена TurboDisc сееща секция  
с интегрирани амортисьори

 ― Точно копиране на терена с до 15 см 

 ― Безстепенно регулиране на натиска 5 – 120 кг  
на TurboDisc секция

Принципът Pronto
ОБРАБОТКА, ПРИТЪПКВАНЕ, 
СЕИТБА

На какви изисквания трябва да отговаря сеялката?

 ― Прецизно полагане на семената – само правилно 
положеното семе носи максимални добиви.

 ― Висока работна скорост – оптималният срок  
за сеитба е ограничен.

 ― Толерантност към условията на семенното легло –  
тъй като гъвкавостта спестява пари.

Как Pronto постига такова равномерно покълване?

 ― DiscSystem разрохква, изравнява и произвежда фина почва.

 ― Гуменият валяк се грижи за уплътняване на почвата  
в дълбочина и създаване на еднакви условия за всяка 
секция. Множество тесни гуми с голям диаметър, монтирани 
на неподвижна ос гарантират безупречно подравняване.

 ― TurboDisc сеещите секции се движат вертикално до 15 см  
и осигуряват прецизно копиране на терена. Така всички 
семена се поставят точно на определената дълбочина

 ― Четири гумени амортисьора на всяка секция пренасят  
от до 120 кг натиск с което гарантират плавно водене  
на секциите при високи скорости.

 ― Притъпкващото колело в края на секцията води сеещия 
ботуш в дълбочина и се грижи за оптималния контакт  
на семената с почвата.



Pronto SW

Платформи над DiscSystem 
за достъпност до всяка точка на машината

Предлаганият опционално преден валяк

Машинна конципция 

Концепцията Pronto SW обещава максимална ефективност  
на големите стопанства след оран и за мулчова сеитба. 
Комбинацията от HORSCH големи бункерни ремаркета  
(12 000 л при 8 и 9 SW, 17 000 л при 12 SW) със сеялките  
Pronto предлага множество предимства по отношение  
на стабилност, достъпност и гъвкавост. Това улеснява  
процеса на калибриране, настройката на машината,  
както и без това малката поддръжката. Благодарение  
на сеещата секция TurboDisc е възможна работна  
скорост между 10 и 20 км/ч. 

Сеялка

Ходовата част и рамата образуват цялостната конструкция  
на машината. Тя е пинципно сравнима с Pronto 7 до 9 DC  
но без бункер. Дисковите секции DiscSystem и TurboDisc  
сеещата шина се повдигат чрез хидравлични цилиндри. 
Твърдият теглич на сеялката е прикачен и воден от  
бункерното ремарке. Въпреки голямата работна ширина  
до 12 м е възможно сгъване на 3 м транспортна ширина. 

Бункерно ремарке

Бункерното ремарке не пренася тежестта си върху сеялката,  
с което не влияе върху работната дълбочина. С концепцията  
за бункерните ремаркета HORSCH предлага голяма вместимост 
за работни ширина от 8 м. Дори и без зареждащ шнек отворите 
за пълнене на ремаркето са лесно достъпни понеже крилата  
на сеялката не са пречка.

Системата с двоен бункер позволява едновременното 
транспортиране и на тор, който чрез системата PPF може 
директно да се внесе в почвата (НЕ за Pronto 12 SW с 3 м 
транспортна ширина). Двоен шлюз под дозатора позволява 
механично или опционално електрическо полустранично 
изключване. Така се избягват препокривания и може да се 
пестят семена и тор. Опционално се предлага зареждащ шнек.



Назъбени дискове
По-добро проникване в твърди почви

Монтаж на дисковете по двойки
Увеличен просвет за по-голяма 
експлоатационна сигурност

Нагледно регулиране на дълбочината
Хидравлична настройка на дълбочината 
повреме на работа

Лагер в маслена баня без поддръжка
Дълъг експлоатационен живот  
с малко износване

DiscSystem – перфектната подготовка  
на семенното легло при всякакви условия

 ― Ефективно раздробяване и равномерно  
изравняване по цялата работна ширина

 ― Високият просвет увеличава оперативните  
възможности и надеждността

 ― По-добра производителност  
при повишена скорост

 ― Хидравличен контрол на дълбочината,  
регулируем по време на работа

Гуменият валяк с AS профил –  
здрав, ефективен и лесен за теглене 

 ― Преднамерено и равномерно подравняване и уплътняване 
пред всяка сееща секция. Правият профил на гумата 
увеличава консолидацията по краищата на гумата.

 ― Средният сегмент на валяка е и ходова част  
по време на транспорт.

 ― Ефективно уплътняване под семената  
за оптимално влагозапасяване.

 ― Големият диаметър на гумите (780 мм) намаляват 
изискването за тяга и нуждата от чистачи.

Страничен изглед на валяк и сееща шина Uniformer и чистач
Сигурно полагане на семената  
във влажни условия

Точно регулиране на дълбочината
Лесна промяна на дълбочината чрез алуминиеви 
клипси на хидравличните цилиндри

Безстепенно регулиране на натиска
Ръчната настройка за натягане на гумените елементи

ДИСКОВА СИСТЕМА – ГУМЕН ВАЛЯК TURBODISC

TurboDisc – третото поколение гарантира  
предимство при полагане на семената 

Перфектното полагане на семената и незабавния почвен 
контакт са предпоставка за сигурно и дружно поникване на 
посева. HORSCH се е справил отлично с това предизвикателство 
дори и при високи работни скорости. Решението за това  
се нарича TurboDisc. От 20 години от HORSCH използваната  
и доразвита двудискова сееща секция се доказва с прецизно 
полежените семена. Водена в дълбочина от притъпкващите 
колела секция позволява при високи скорости бързо напасване 
на почвения контур. Само така може да се спази зададената 
дълбочина за всяко положено семе. 

Двойнодисковата секция с лагери без обслужване отваря 
почвата и позволяват безпроблемно полагане на семената. 

Интегрираният Uniformer се грижи за фиксиране на семето  
в браздата и при много висока работна скорост. Чистач  
с карбидно покритие поддържа зоната между дисковете  
чиста и по този начин предотвратява задръстванията дори  
при лепкави и мокри условия. И накрая, притъпкващото  
колело с ширина 5 или 7,5 см осигурява оптимален контакт  
на семената с почвата и точен контрол на дълбочината. 

Наред с отличното копиране на терена TurboDisc сеещата шина 
убеждава с лесно боравене. Натискът и работната дълбочина  
не оказват влияние върху настройките. Гуменото лагеруване без 
обслужване пренася 120 кг натиск върху секцията и осигурява 
плавна работа до 20 км/час. Освен това то служи като защита 
при претоварване и камъни.

Предни опорни колела 

Регулируеми дискове 
като разрухвачи на следи (опция)

Монтаж с обиране на вибрациите
Максимално копиране на терена  
и защита от камъни

Двойнодискови сеещи ботуши
Прави дискове с вътрешен
лагер без поддръжка



PPF торовнасящ ботуш
Ботуш без поддръжка с голям натиск

Променлива настройка на дълбочината
Поставяне на тор между два реда семена,  
в центъра на гумата

Два еднакви дозатора
Прецизно дозиране на семена и тор

HORSCH бункерно ремарке
с вместимост 12 000 литра за семена и тор (разпределение (50 : 50)

Grain & Fertiliser

Системата G & F позволява едновременно прилагане  
на семена и тор като контактно торене. И двата дозатора 
отвеждат семената и тора в една обща разпределителна кула. 
Така семената и торовете се поставят заедно в една бразда. 
Торът е директно достъпен за растението, като по този  
начин допринася за бърз ранен растеж. Тази система трябва  
да се използва само при подходящи климатични условия  
и след консултация със специалист по растениевъдство. 

Характеристики на машината

 ― Пластмасов бункер, устойчив на корозия

 ― Бункер под налягане за дълга работа и много хектари

 ― Големи гуми за максимална защита на почвата

 ― Пълна интеграция на хидравлични и ISOBUS функции

Бункерното ремарке SW се предлага в 2 версии с общ  
капацитет 12 000 / 17 000 литра за Pronto SW.

ТОРОВИ СИСТЕМИ HORSCHHORSCH Бункерно ремарке SW
ОБХВАТ И ГЪВКАВОСТ

PPF система – точно и прецизно торовнасяне

Системата PPF позволява едновременното полагане на семена  
и тор. Посредством самостоятелна торова уредба той се поставя 
няколко сантиметра под семенната бразда във влажната почва. 
Благодарение на това могат и в сухи условия да се внасят 
големи количества. Така депонираният тор оптимално служи  
на растението и предразполага корените да растат в дълбочина. 

SW 12000 / SW 17000  
Двойният бункер на SW 12000 / SW 17000 е разделен на две  
с вместимост 6 000 литра / 8 500 литра. Двете камери позволяват 
прилагане на семена или семена и торове.

SW 12003 / SW 17003  
Бункерното ремарке 12003 е разделено на три камери и има  
общ капацитет от 12 000 литра. Отделните камери са с капацитет  
от 4 000 литра / 2 000 литра / 6 000 литра и могат да се използват  
за всички твърди компоненти (тор или семена). В практиката често  
се прилагат към един вид семена два вида тор. Бункерното ремарке 
17003 е с разпределение 6 500 литра / 4 000 литра / 6 500 литра.

Двоен отвеждащ шлюз за едновременно  
полагане на тор в един поток

SW 12000

SW 12003

SW 17000

SW 17003



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.

Терминал HORSCH Терминал Touch 1200Терминал Touch 800

HorschConnect
ДИГИТАЛИЗИРАНЕ 
НАПРАВЕНО ЛЕСНО 

За повече комфорт и гъвкавост: 
новото приложение MobileControl

 ― Управление на избранифункции  
на машината като например 
калибриране чрез смартфон

 ― Прочитане на някоиинформации 
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 

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА ОЩЕ
ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ

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.



Клапи за релсова сеитба

Хидравличен шнек за пълнене

Влачка към притъпкващите колела

Опционално хидравлично регулиране на натиска

ОБОРУДВАНЕ

Лесно калибриране
Бързо и прецизно калибриране

Глатко работещи, прецизни дозиращи ротори

Радарен датчик

Преден валяк



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

HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW
Работна ширина (м) 8,00 9,00
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00
Транспортна височина (м) 3,95 4,00
Дължина без / със SW (м) 8,50 / 15,50 с SW 12000 SD 8,50 / 15,41 с SW 12000 SD
Тегло без / със SW от (кг)* 9 060 / 12 520 с SW 12000 SD 9 740 / 13 200 с SW 12000 SD
Капацитет на бункерното ремарке (л) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)
Отвори за зареждане (м) по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72
Височина на пълнене двоен бункер (м) 3,35 3,35
Брой ботуши PPF 26 30
Натиск на PPF ботушите (кг) до макс. 200 до макс. 200
Брой ботуши за семена 52 60
Натиск на ботуша за семена (кг) 5 – 120 5 – 120
Ботуши за семена / притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32
Разстояние между редовете (см) 15,40 15
Размер на гумите на валяка 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS
Гумен валяк Ø (см) 78 78
Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20
Необходима мощност (kW/к.с.) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450
Двустранно действащи клапани за у-ние 2 2
Възвратен клапан без налягане (макс. 5 бара) 1 1
Количество масло хидр. вентилатор (л/мин) 50 – 60 50 – 60
Прикачване с теглич Чоп Ø 50 – 55 a. 60 – 70 мм Чоп Ø 50 – 55 a. 60 – 70 мм
Прикачване сферична глава K 80 K 80

*Тегло на машините с минимално оборудване

*Тегло на машините с минимално оборудване

HORSCH Pronto SW 12 SW 12 SW (3 м)
Работна ширина (м) 12,00 12,00
Транспортна ширина (м) 5,30 / 5,50 с SW 17000 SD 3,00
Транспортна височина (м) 4,90 / 3,60 с SW 17000 SD 4,00
Дължина без / със SW (м) 7,70 / 16,00 с SW 17000 SD 6,90 / 14,00 с SW 12000 SD
Тегло без / със SW от (кг)* 14 050 / 19 110 с SW 17000 SD 14 100 / 17 600 с SW 12000 SD
Капацитет на бункерното ремарке (л) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)
Отвори за зареждане (м) по 0,99 x 0,72 по 0,99 x 0,72
Височина на пълнене двоен бункер (м) 3,55 3,35
Брой ботуши PPF 40 ---
Натиск на PPF ботушите (кг) до макс. 200 ---
Брой ботуши за семена 80 80
Натиск на ботуша за семена (кг) 5 – 120 5 – 120
Ботуши за семена / притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32 34 / 32
Разстояние между редовете (см) 15 15
Размер на гумите на валяка 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS
Гумен валяк Ø (см) 78 78
Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20
Необходима мощност (KW/к.с.) 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550
Двустранно действащи клапани за у-ние 2 4
Възвратен клапан без налягане (макс. 5 бара) 1 1
Количество масло хидр. вентилатор (л/мин) 70 – 90 60 – 80
Прикачване с теглич Чоп Ø 60 – 70 мм Чоп Ø 50 – 55 a. 60 – 70 мм
Прикачване сферична глава K 80 K 80

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.

Вашият търговец:


