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УНИВЕРСАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
СЕИТБА ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

FARMING HEROES
POWERED BY

БЕЗ СТРАСТ НЯМА УСПЕХИ

ИСКАМЕ ДА ПРОИЗВЕДЕМ НАЙ-ДОБРАТА

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛИМ НАШАТА

ЗЕМЕДЕЛСКА МАШИНА

СТРАСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Чувстваме се задължени към общността на земеделците

Понеже ние самите сме фермери, затова подържаме

Когато обмисляхме какъв девиз ще е най-подходящ за

и към желанията на нашите клиенти. Затова изискванията

постоянен диалог с нашите клиенти, за да сме отлично

HORSCH, стигнахме бързо до „Земеделие със страст“.

към нашите продукти и сервиз могат да бъдат само от

информирани за изискванията им към нашите продукти.

Тази страст е във всеки един от нашите продукти и

Най-висок стандарт. Това важи за изследванията, дизайна

Те са за нас мотивация, вдъхновение и партньори

също така стои зад действията на всеки един служител

и развойната дейност както и за монтажа, сервиза и

едновременно. Търсим контакт с тях и сме равнопоставени.

на HORSCH.

консулта. Ние отдяляме време за сложни изследвания,

Ние сме един форум и общност на земеделски стопани,

тестваме техниката в полетата на нашата над 3 000 ха

където се разговаря, изпробва и обменя опит за да ставаме

От ръководството до монтьора – всеки в компанията

собствена земя – за да се уверим сами какво сме

заедно все по добри. Тази взаимовръзка образува нашият

изживява тази страст, която прави от един обикновен

разработили и за какво говорим.

гръбнак и ни помага, никога да не забравяме, за какво

продук уникален, който се отличава с иновативност

работим.

и безкомпромисно качество и може да се адаптира
към нуждите на всеки земеделски производетел от

Поемаме отговорност към земята и сме съпричастни
с чувствата на нашите клиенти – това е наш най-висш

Искаме да насърчим и стимулираме селското стопанство,

ангажимент.

защото то ни вдъхновява и да дадем възможност на всеки
земеделски производител да направи своя личен принос.

всяка страна.
„Ние самите сме и винаги сме били фермери, които
интензивно се занимават с устойчивото стопанисване
на земята. Земеделието има бъдеще и затова си струва
да се работи усилено, което важи както за фермера
така и за производителя на селскостопанска техника.
Всеки път, когато фермерът погледне в огледалото за
обратно виждане на трактора и види червено, трябва
да знае, че е избрал безкомпромисно качество.“

Cornelia Horsch

Philipp Horsch

Michael Horsch

Системата Pronto
ОБРАБОТКА, УПЛЪТНЯВАНЕ,
СЕИТБА И ПРИТЪПКВАНЕ С
ЕДНО МИНАВАНЕ

Какви изисквания имате към технологията за сеитба?
―― Точно полагане на семената – само когато всяко зърно
е правилно положено, се достига до върхови добиви.
―― Висока скорост на сеитба – защото оптималният момент
за сеитбата е ограничен във времето.
―― Допустимо отклонение по отношение на състоянието на
леглото за семето – тъй като гъвкавостта при обработката
на почвата пести разходи.

Как Pronto постига тези равномерни посевни резултати?
―― DiscSystem разрохква, подравнява и оставя фина структура
на почвата.
―― Уплътняващият валяк се грижи за равномерното
уплътняване и еднаквите условия за сеене пред всеки
изсяващ диск. Голям брой гуми с голям диаметър,
монтирани върху неподвижен вал, осигуряват високата
степен на уплътняване.
―― Изсяващите работни органи TurboDisc могат да следват
точно повърхността на почвата поради високата им
способност за копиране на терена (до 15 см). По
такъв начин всички посевни семена биват положени
равномерно, точно на настроената дълбочина.
―― Четири гумени амортисьора на всеки изсяващ диск
предават натиск на изсяващия орган до 120 кг и
осигуряват спокойното му водене при високи скорости.
―― дно притъпкващо колело в края на всеки изсяващ орган
го води точно в дълбочина и се грижи за оптималното
полагане на посевния материал в почвата.
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Равномерно посяване като основа
за максимални добиви
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TurboDisc изсяващи дискове – Точно олагане на
семената при високи скорости
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Уплътняващ валяк с оптимизиран AS профил
Ефективно уплътняване пред всеки изсяващ диск
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DiscSystem – Ефикасна подготовка на
леглото за семето при всякакви условия
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PPF ботуш за торовнасяне – Прецизно разпределяне
на тора между редовете със семена
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Pronto AS

Pronto DC

Каква е концепцията:

Ходова част:

Каква е концепцията:

Ходова част:

Бункери с голям капацитет с обработващи дискове
и триточкова система за прикачване на пролетна или
есенна сеялка.

Отделна ходова част със спирачка. Използване на ходовата
част на полето при обръщане, респ. при използването с
Focus или Maestro. В комбинация с TurboDisc шина на
изсяващия орган за сеитбата се използва същият уплътняващ
валяк както при Pronto DC.

Компактна универсална редосеялна машина, която
поради ниското си собствено тегло с голям капацитет на
бункера е изчислена за максимални производителност
и качество на сеитбата.

Средният елемент на уплътняващия валяк служи
при транспорта като ходова част. В работно
положение пред всеки два изсяващи ботуша върви
една гума и това по цялата работна ширина.

Области на прилагане:

Области на прилагане:
Точна сеитба с тор, сеитба след оран, мулчерна,
директна сеитба, обработка на почвата с Focus.

Ходова част Pronto AS
гуми с голям обем (800 / 40 – 26,5), лесно
подвижни, щадящи почвата на полето

Триточкова система за прикачване
Бърза, лесна смяна на прикачните уреди

Прецизна сеитба след оран, мулчерно или директно

Pronto AS в комбинация с Maestro RC

Pronto 4 DC PPF

Pronto 6 DC

Pronto 8 DC

DISCSYSTEM – ГУМЕН ВАЛЯК

TURBODISC

DiscSystem – идеална подготовка на

Уплътняващ валяк с AS профил –

TurboDisc – премиум сееща секция от второ

Интегрираният палец се грижи за фиксиране на

леглото за семето при всякакви условия

здрав, ефективен, лесно подвижен

поколение за перфектно полагане на семената

семената на дъното на браздата дори и при много

―― Ефективно натрошаване и равномерно
подравняване по цялата работна ширина

―― Целенасочено и равномерно подравняване
и уплътняване пред всеки изсяващ ботуш.
Правият профил на гумите повишава
уплътняването в крайната зона.

Перфектното полагане на семената и незабавен контакт с

подържа пространството между дисковете чисто и с

почвата е предпоставка за сигурено и равномерно покълване

това предотвратява задръстване дори и при лепкави

на посева. Задачата, това да се постигне и при висока

и влажни почви. Притъпкващо колело с 5 или 7,5 см

работна скорост, HORSCH перфектно е решил. Решението

ширина се грижи за оптимално затваряне на браздата

―― Средният сегмент на валяка служи също така
като ходова част за транспорта (Pronto DC)

се нарича TurboDisc. Произвеждани от HORSCH вече 15

и точно водене в дълбочина.

―― Ефективно уплътняване под дълбочината
на полагане на семената за оптимално
довеждане на водата до посевните семена

сеещи секции убеждават с прецизното полагане на семената.

Наред с перфектното копиране на терена TurboDisc

Водена от притъпкващите колела сееща секция, прави

ни убеждава и с лесното обслужване: Настройката на

възможно копирането на терена и при високи работни

натиска и работната дълбочина са независими една

―― Висока лекота на движението поради големия
диаметър на валяка (780 мм) и чистачи

скорости. Само така може да бъде спазена, зададената

от друга. Гуменото лагеруване на секцията предава

работна дълбочина за всяко семе.

120 кг натиск, който гарантира спокойното и водене –

високи работни скорости.Чистач с карбидно покритие

―― Високата проходимост разширява
възможностите за използване иповишава
надеждността
―― Нарастващо качество на работата при
повишена скорост на работа
―― Хидравлична настройка на дълбочините,
регулируема безстепенно по време на
пътуването

години и непрекъснато усъвършенствани, двойнодискови

до 20 км/ч работна скорост. Освен това, гуменото

Назъбени дискове
Добро навлизане и
върху твърди почви

Разположение на дисковете по двойки
Повишена проходимост за повече сигурност
при работа

Видима нагледна настройка
на дълбочината на работа
Хидравлично регулируема по
време на пътуването

Лагер в маслена баня без поддръжка
Дълъг срок на използване с ниско износване

Подвижни крайни ламарини
Избягване на задръстване
в съседната зона

Преден валяк

Регулиране дълбочината на отделни дискове
от дисковите секции с цел разрохкване зад
гумите на трактора (опционално)

Двойнодисковият сеещ ботуш с лагер без обслужване отваря

лагеруване служи и за защита от претоварване и

почвата и позволява безпроблемно полагане на семената.

амортисъор при наличие на камани.

Двудисков изсяващ орган
Прав диск с вътрешно разположен лагер, без поддръжка

Фиксатори и чистачи
Сигурно полагане на семената
при влажни условия

Ефективна амортизация на
дисковете за изсяване
Промяната на сеитбената дълбочина
става лесно чрез алуминиевите клипси
в / у хидр. цилиндри

Безстепенно регулиране натиска върху изсяващата секция
Ръчното регулиране увеличава първоначалното напрежението върху гумените елементи

Страничен изглед на
валяк и сеещ ботуш

Вибропоглъщащо окачване
Оптимално приспособяване към
почвата и защита от камъни

Pronto
ПО-БЪРЗО – ПО-ЛЕСНО –
ПО-СИГУРНО

По-бързо
―― Не изисква голяма теглителна мощност благодарение
на малкото собствено тегло и изключително
ефективните работни органи
―― Висока производителност благодарение на работна
скорост от 10 – 20 км/ч
―― Кратко време за обръщане в края на полето
благодарение на компактната конструкция
―― Кратък престой за зареждане благодарение
на големи бункери за семена и тор

По-лесно
―― Кратко време за подготовка благодарение на опростено
свързване към трактора
―― Бърза експлоатационна готовност благодарение на
лесните настройки на сеитбена норма, дълбочина
на работа и натиск върху изсяващите секции
―― Безпроблемна смяна на вида семена
―― Кратко време за обслужване

По-сигурно
―― Прецизно полагане на семената при висока скорост
благодарение на изсяваща секция TurboDisc
―― Самостоятелна, направлявана чрез притъпкващо колело
TurboDisc изсяваща секция с интегрирани амортисьори
―― Точно копиране на неравностите на терена с до 15 см разлика
―― Безстепенно регулиране натиска върху всяка TurboDisc
секция от 5 – 120 кг

Pronto SW

Pronto KR

Концепция на машината:

Бункерно ремарке:

Каква е концепцията:

Концепцията Pronto SW обещава максимална ефективност след

Работната дълбочина при сеитба не се влияе от това, колко

оран и при мулчова сеитба на големи площи. Комбинацията от

е пълен бункера. HORSCН бункерни ремаркета се предлагат

―― Универсално приложение след оран и при мулчова
сеитба на много тежки почви.

―― Интензивна почвообработка чрез роторна
брана задвижвана от силоотводен вал.

голямо HORSCH бункерно ремарке SW (12 000 л при 8 и 9 SW,

за работни ширини на сеялки от 8 м. Дори и без зареждащи

17 000 л при 12 SW) и Pronto сеещ механизъм са ясно

шнекове, двата отвора на ремаркето се пълнят много лесно,

―― Ефективно уплътняване пред изсяващата
шина чрез стоманен валяк Cracker.

предимство по отношение на стабилност, достъпност и

тъй като страничните секции на сеещият механизъм Pronto

гъвкавост. Това облекчава калибрирането, настройките на

не пречат.

―― Изсяваща шина и бункер са една конструктивна единица.
Това прави машината много компактна а теглото и се
пренася върху задната ос на трактора, което иначе отива
към оста на бункерното ремарке. Така за пръв път шест
метра широка сеялка с роторна брана изисква по-малка
теглителна мощност а тракторът боксува по-рядко.

машината като и всички други , макар и малко на брой,
обслужващи дейности. Благодарение на TurboDisc сеещата

Двойният бункер позволява едновременно транспортиране и

секция са възможни и тук работни скорости от 10 до 20 км/ч.

внасяне на тор чрез системата PPF (НЕ при Pronto 12 SW 3 м

―― Прецизно полагане на семената чрез двойно
дисковите изсяващи работни органи TurboDisc.

транспортна ширина). Механизъм под дозатора позволява
Сеещ механизъм:

механично или опционално електрическо полустранично
изключване.Така се избягват препокривания и се пестят

Ходовата част и рамата със сеещият механизъм са едно цяло.

семена и тор. Опционално се предлага и пълнячен шнек.

Констукцията принципно прилича на Pronto 7 to 9 DC но без бункер.
DiscSystem и TurboDisc секциите се вдигат чрез хидравликата.
Към бункерното ремарке с помоща на твърд теглич се
присъединява сеещия механизъм. Така, макар и с 12 м работна
ширина, машината се сгъва на 3 м транспортна ширина.

Стъпала над DiscSystem
за да достигате сигурно до
всяка точка от машината

Преден валяк-предлага се опцийно

Бункерно ремарке на HORSCH
с 12 000 литра вместимост за тор
и семена (разделение 50 : 50)

Торовнасящи дискове от сис темата PPF на HORSCH
полагат тора точно на зададената дълбочина за
оптимално развитие на засетите семена.

Голяма производителност при сеитба Бункерът
на Pronto KR е с 2 800 л вместимост.

Роторна брана
Навлиза плавно в почвата и държи
зададената работна дълбочина.

3 метровите сегменти на роторната брана са монтирани
плаващо за оптимално копиране на терена.

Pronto 6 / 8 / 9 NT

Pronto 6 / 8 / 9 NT е сеялка за мулчова и директна сеитба, конструирана
с изпитаната TurboDisc секция в компактен вариант без бункерно ремарке.
Работните скорости до 20 км/ч позволяват висока производителност дори
при по малки работни ширини. Вълнообразните режещи дискове
разрязват органичния материал и обработват почвата само в редовете
за сеитба. Ето защо не е нужна голяма теглителна сила.
Големият бункер за семена (4 000 л) гарантира кратък престой за
зареждане и необходим натиск върху режещите дискове без нужда
от допълнителни тежести. Натискът се предава от добре замислената
машинна хидравлика. Предлагат се допълнителни тежести до 1 400 кг,
които се монтират на рамата. Благодарение на подвижните части на
рамата, сеещият механизъм отлично копира терена.
Двойният бункер (5 000 л) за семена и тор (G & F) позволява тяхното
едновременно полагане. Предлага се допълнително и микрогранулатно
устройство, с което може да се внесе още един компонент. То може да
се поръча както с единичен така и с двоен бункер. Така могат до три
компонента едновременно да се дозират.

Шнек за зареждане за двоен
бункер мощност 500 кг/мин

Хидравлично сгъвамаем в
транспортно положение

Големи гуми на ходова част

Двоен бункер

Хидр. вентилатор с карданно задвижване

Допълнителни тежести

Клапи за релсова сеитба

Pronto 10 / 12 NT

Pronto NT е компактна универсална сеялка със системата Pronto
(почвообработка, сеитба и притъпкване) за мулчова и директна сеитба.
Най-вече при директната сеитба, комбинацията от вълнообразни / режещи
дискове и изпитаната TurboDisc изсяваща секция дават основните
предимства. Почвата се обработва само там където ще се положи семето.
Изсяващите секции TurboDisc на HORSCH копират ефективно терена,
гарантират голям натиск и прецизно полагат семената в почвата.
За полагане на тора се предлагат два варианта на PPF-системата.
При първия – торът се внася заедно със семената през TurboDisc
изсяващата секция а при втория – чрез опционални дискови ботуши,
които отделно се настройват на дълбочина и полагат тора между
всяка сееща секция.
Благодарение на директната връзка между бункерното ремарке и
изсяващата шина имаме без допълнителни тежести висок натиск
върху режещите и торовнасящи дискове.

Каква е концепцията:
―― висока производителност за големи стопанства
―― оптимизирана директна сеитба
―― нужда от малка теглителна мощност, почвата се обработва само
там, където ще се засява
―― по-малки теглителни усилия чрез вълнообразни режещи дискове
като почвообработващи инструменти – опционална торовнасяща
система PPF (едновременно внасяне на тор със семена чрез
изсяващата секция TurboDisc или чрез отделни торовнасящи
дискове, монтирани между изсяващите секции)
―― прецизно полагане на семената чрез изсяваща секция TurboDisc
―― 12 000 л бункерно ремарке (разделение 50 : 50 семена / тор)
―― маневрена машина благодарение на компактната конструкция
―― нужда от малка теглителна мощност благодарение на ниско
собствено тегло

TurboDisc сеещи секции

Дори и най-тежките условия за директна сеитба на са проблем

Висока производителност
чрез голям бункер и големи
отвори за зареждане

Вълнообразните дискове обработват
почвата ефективно и не изискват
голяма тяга.

HORSCH ТОРОВНАСЯЩИ СИСТЕМИ

Grain & Fertilizer

Микрогранулатно устройство

PPF система – икономично и прецизно внасяне на тор

Системата G & F позволява едновременно полагане на семена

Микрогранулатът се дозира чрез шнеков механизъм

PPF системата позволява едновременното внасяне на семена

да се внасят големи количества и при сухи условия.

и тор през един маркуч като контактно торене. При тази

и заедно със семената посредством пневматиката на

и тор. При тази система торът се полага чрез отделен ботуш

Така заложено, депото от тор може оптимално да бъде

система двата дозатора вкарват семената и тора в една

машината се полага в браздата. Изключително устойчивата

във влажната почва, няколко сантиметра под браздата на

използвано от растението и да стимулира корените, да

разпределителна кула, които биват положени в една и съща

благородна стомана на шнековия механизъм позволява

семето. Поради разделеното полагане на семена и тор могат

растат надолу.

бразда. Така торът е в непосредствена близост до семето,

внасянето и на много агресивен гранулат.

което допринася за неговия бърз старт. Тази система може да
се прилага само при подходящи климатични условия и под
надзора на компетентен агроном.

Компактен дозиращ агрегат
Прецизно дозиране с електрическо
задвижване

Голям двоен бункер
До 5 000 л обем, разделение 40 : 60

Дозатор на микрогранули Pronto 3-6 DC
(единичен бункер)

Микрогранулатна у-ба двоен бункер за
G & Fсистеми с два шнекови дозатора

Контактен тор в комбинация с HORSCH SingularSystem

Механизъм за едновременно
внасяне на тор в един поток

Торовнасеща секция PPF
Без обслужване с голям натиск

Полагане на тор и семена чрез два разделени отвора – съчетава
предимствата на сеитба и контактно торене при рапица и пшеница

Променлива настройка на дълбочината
Полагане на тора между два реда със семена
съосно спрямо гумата на валяка

Два дозиращи уреда с еднаква конструкция
Точно дозиране на посевния материал и тора

ОБОРУДВАНЕ

Единичен бункер

Радарен сензор

Лесно въртящи се, прецизни
дозиращи ролки

Хидравличен пълначен шнек

Изпразване на бункера

Сандъче с инструменти

Надеждни контролни сензори

LED светлини за всичик Pronto SW,
Pronto 3 / 4 / 6 DC и Pronto 10 / 12 NT

WorkLight Pro,нова концепция
на осветление при Pronto 7 / 8 / 9 DC

Междинен валяк

Преден валяк на Pronto 9 DC

Водена от притискащите
колела точна брана

Осветление

Маркировач

Хидравличен пълначен шнек Pronto SW

Разрохквачи на следата

Едностранно изключване електрически
Pronto 6 DC / AS

Полустранично изключване
Pronto 8 / 9 DC

Окачване на твърд теглич

Окачване на долните рамене

K 80 окачване на сферична глава

Преден маркировач

Хидравличен Crossbar

Опционално хидравлично регулиране
натиска върху изсяващата секция

Хидравличен вентилатор

Помпа на силоотводния вал

Инсталация за релсова сеитба

Шибър при Pronto единичен бункер

Опционално – преден стоманен
валяк SteelDisc 4 DC твърда рама

Лесна калибровка
Бързо и лесно калибриране

Спирачна система на Pronto DC

HORSCH SINGULARSYSTEM
с Funck дозатор
Сееща секция

Семена

Разделяне на семената

―― Конструкцията на сеещата секция и основните и
характеристики, като натиск от 120 кг, са идентични
с утвърдената TurboDisc сееща секция.

―― За да се гарантира безаварийна работа и точно механично
деление са необходими колибрирани семена.

―― Конструкцията на централния дозатор и пневматичната
система са идентични с тази на конвенционалната сеялка.

―― С помоща на специална HORSCH кутия с прегради с отвори ,
може да се направи проверка на семената и да се установи,
дали са подходящи за системата.

―― Разделянето на семената се извършва посредством
Funck дозатор, позициониран върху сеещата секция,
с до 100 семена/сек.

―― Принципно семената трябва да се намират във втората или
третата преграда на кутията

―― Делението става механично с помоща на джобове,
намиращи се на дозиращия диск, които се сменят
според засяваната културата.

―― Възможни работни скорости до 10 км/ч според условията.
―― Доказалите се двойни дискове отварят браздата.
Интегрираният ралник оформа браздата и гарантира
прецизно полагане на семето.
―― Улавящо колело, което се регулира във височина, позволява
прецизно полагане на семето в браздата и контакт с почвата.
―― След улавящото колело познатото притъпкващо колело
затваря браздата и поддържа зададената дълбочина на
сеещата секцията.

―― Ако има семена в първата или последната преграда, то тези
семена не са подходящи за точна сеитба (в този случай може
да се използва Bypass системата).

―― Семената се отвеждат през тръбата към браздата.
―― Използване на системата е смислено до една сеитбена
норма от 250 семена/кв.м. Над тази норма ефектът от
разделянето е минимален.
―― При висока сеитбена норма, неподходящи семена или
при сеитба на междинни култури се сее конвенционално
с помоща на Bypass система, която е част от оборудването.

―― Желаната сеитбена норма в семена/кв.м и теглото на
1 000 бр. се задават в терминала
―― Калибрирането се извършва съгласно добре познатата система.
―― Всеки дозиращ диск се задвижва от отделен електромотор
(1 000 – 2 000 об./мин),следи се от софтуера и автоматично
се регулира според работната скорост.

В коя преграда?

1

Ръж

Ечемик

Пшеница

Рапица

> 4,1

> 4,1

> 4,1

>3

2

3,3 – 4,1

3,3 – 4,1

3,3 – 4,1

2,5 – 3

3

2,5 – 3,3

2,5 – 3,3

2,5 – 3,3

2 – 2,5

4

< 2,5

< 2,5

< 2,5

<2

Размери на отворите на преградите в мм според културите
(зелено = добре, червено = не е добре)

―― Според желаната норма може да се монтират без инструмент
1,2 или 4 джоба в дозиращия диск.
―― Предлагат се различни джобове за пшеница, ръж, ечемик,
рапица и грах.
Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена,
неподходящи за резделяне

Дозиращи дискове

1
2
3
4

Улавящо колело

Ралник

HORSCH кутия с прегради с добре
калибрирани пшеничени семена

HORSCH кутия с прегради с добре
калибрирани рапични семена

с джоб за рапица

с джоб за пшеница

с джоб за ръж

с джоб за ечемик

ЕЛЕКТРОНИКА
ИНОВАТИВНИ И
ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

HORSCH Intelligence

SectionControl

VariableRate

TaskController

Машините на бъдещето мислят заедно с Вас –
системата HORSCH Intelligence прави това възможно.
Чрез интелигентен софтуер и електроника сеялките
на HORSCH работят още по ефективно и така Ви
помагат да пестите пари и нерви.

Функцията ISOBUS SectionControl позволява автомачично
управление на частични ширини. GPS установява актуалната
позиция на машината като показва границите на блока и
участъци които се препокриват което автоматично води
до изключване на зададени участъци, частични ширини
или цялата машината.

С ISOBUS TaskController лесно може да се прехвърлят данни
от персоналния компютър към терминала. Също така е
възможно, внесените количества, засятите площи и други
данни повреме на сеитба да се документират и прехвърлят
от монитора към персоналния компютър. Това облекчава

Сеещата техника на HORSCH е оборудвана винаги
по стандарта ISOBUS. Това означава, че всяка машина
на HORSCH можеда се управлява чрез всеки ISOBUS
монитор. Освен това сеялките на HORSCH стандартно
са оборудвани с SectionControl, VariableRate както и с
TaskController за обработка на данните.

При ползване на монитора HORSCH Touch 800 / 1200 може
допълнително да се използва функцията MultiControl. Тя
позволява подаването на семена и тор поотделно, т.е да се
вкл. или изкл. независимо едно от друго. Без MultiControl
може да се вкл. или изкл. подаването само на семена или

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. При използване на монитор HORSCH Touch 800 / 1200
допълнително се предлага и фунцията MultiControl. Тя позволява
подаваното количество на семена и тор да се променя
поотделно. Без MultiControl може да варира подаваното
количество само на един компонент.

―― Лесна обмяна на информация

само на тор.
Предимства на SectionControl:
―― Пестене на семена и тор тъй като почти няма препокриване
при обръщане и на границите на блока
―― Еднакво качество по цялата площ
―― Повишаване на производителността при разнородни
условия (нощ и ден, мъгла)
―― Облекчаване работата на тракториста

Предимства на TaskController:
―― Автоматично документиране

Предимства на VariableRate:
―― Пестене на семена и тор, внасят се само толкова,
колкото е нужно

―― Структуриран работен процес

―― Дружно поникване поради оптимирана норма на сеитба

―― Лесна отчетност при ползване на услуги

―― Лесна обработка на данните за всяко поле

―― Лесно и бързо документиране
– Различните внесени количества автоматично
се документират
– Лесно пренасяне на данните
―― Облекчаване работата на тракториста
– Площите автоматично получават оптимални норми
―― Защита на околната среда
– Внася се толкова тор, колкото е нужен

―― Защита на околната среда

Монитор HORSCH

събирането на информация за всеки блок.

Плодородност Посевен
на почвата
материал

Монитор Touch 1200

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

VariableRate
Семена ИЛИ Тор

Тип 1
Монитор Touch 800

TaskController

Без SectionControl

С SectionControl

Тип 2

Тип 3

При VariableRate се отчита различието на почвите.

Тип 1

Тип 3

VariableRate с MultiControl
Семена И Тор

С VariableRate чрез карти за почвената спецификата на блока може да се внесе
различно количество семена и тор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Pronto DC

3 DC

4 DC

4 DC Твърда рама

6 DC

HORSCH Pronto DC

7 DC

8 DC

9 DC

Работна ширина (м)

3,00

4,00

4,00

6,00

Работна ширина (м)

7,50

8,00

9,00

Транспортна ширина (м)

3,00

3,00

4,00

3,00

Транспортна ширина (м)

2,99

2,99

2,99

Транспортна височина (м)

2,95

2,95

2,95

3,60

Транспортна височина (м)

3,60

3,70

3,97

Дължина (м)

6,40

6,90

6,80

8,20

Дължина (м)

8,30

8,25

8,50

Тегло без / с PPF (кг)*

3 355 / 4 025

4 745 / 5 600

4 330 / 5 175

6 470 / 7 565

Тегло от (кг)*

8 570

8 805

9 625

Вместимост на бункера (л)

2 800

2 800

2 800

3 500

Вместимост на бункера (л)

4 000

4 000

4 000

Капацитет на двойния бункер (л)

3 800 (40:60)

3 800 (40:60)

3 800 (40:60)

5 000 (40:60)

Капацитет на двойния бункер (л)

---

5 000 (40:60)

5 000 (40:60)

Вместимост на бункера на
микрогранулатното у-во (л)

100

100

100

250

Размери на отвор за зареждане (м)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м)

---

0,66 x 2,45

0,66 x 2,45

Отвор за зареждане на ед. бункер (м)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Височина на отвора за зареждане (м)

3,10

3,10

3,10

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м)

всеки 0,66 x 0,90

всеки 0,66 x 0,90

всеки 0,66 x 0,90

0,66 x 2,45

Брой на изсяващите дискове

52

52

60

Височина на отвора за зареждане (м)

2,49

2,49

2,49

2,88

Натиск на изсяващите дискове (кг)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Височина на зареждане двоен бункер (м)

2,90

2,90

2,90

2,95

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Брой на PPF-изсяващите ботуши

10

14

14

20

Междуредие (см)

14,4

15,4

15

Натиск на изсяващите органи на
PPF-ботушите (кг)

до макс. 200

до макс. 200

до макс. 200

до макс. 200

Размер на гумения валяк Ø (cм)

7.50 – 16 AS / 78

7.50 – 16 AS / 78

7.50 – 16 AS / 78

Брой на изсяващите дискове

20

28

28

40

Работна скорост (км / ч)

10 – 20

10 – 20

10 – 20

Натиск на изсяващите дискове (кг)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Необходима мощност (KW / к.с.)

145 – 205 / 200 – 280

155 – 215 / 210 – 290

175 – 240 / 240 – 330

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см) 34 / 32

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Междуредие (см)

14,3

14,3

15

15

Двустранно действащи клапани

3 (Съотв. +1 за пълнячен шнек, преден валяк)

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

1

1

1
35 – 45

Размер на гумения валяк

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

35 – 45

78

78

78

78

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

35 – 45

Уплътняващ валяк Ø (см)
Работна скорост (км / ч)

10 – 20

10 – 20

10 – 20

10 – 20

Разстояние между всеки работен орган (см)

Кат. III – III / IV

Кат. III – III / IV

Кат. III – III / IV

Необходима мощност (KW / к.с.)

80 – 110 / 110 – 150

95 – 130 / 130 – 180

95 – 130 / 130 – 180

120 – 185 / 160 – 250

Окачване на твърд теглич с отвор

Болт Ø 40 – 50 мм

Болт Ø 40 – 50 мм

Болт Ø 40 – 50 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

K 80

K 80

1

1

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

3 (всеки +1 за пълнячен шнек, настройка на натиска, Crossbar)

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

1

1

20 – 25 Единичен бункер / 35 – 45 Двоен бункер

Разстояние между всеки работен орган (см) Кат. ll / lll – lll – lll / lV

Кат. ll / lll – lll – lll / lV

Кат. ll / lll – lll – lll / lV

Кат. ll / lll – lll – lll / lV

Окачване на твърд теглич с отвор

---

---

---

Болт Ø 40 – 50 мм

Окачване на твърд теглич със
nсферична глава

---

---

---

K 80

* Тегло на машините с минимално оборудване с единичен или двоен бункер вкл. система PPF

* Тегло на машините при минимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Pronto SW

8 SW

9 SW

HORSCH Pronto SW

12 SW

12 SW (3 метра)

Работна ширина (м)

8,00

9,00

Работна ширина (м)

12,00

12,00

Транспортна ширина (м)

3,00

3,00

Транспортна ширина (м)

5,30 / 5,50 c SW 17 000 SD

3,00

Транспортна височина (м)

3,95

4,00

Транспортна височина (м)

4,90 / 3,60 c SW 17 000 SD

4,00

Дължина без / с бункерно рамарке (м)

8,50 / 15,50 c SW 12 000 SD

8,50 / 15,41 c SW 12 000 SD

Дължина без / с бункерно рамарке (м)

7,70 / 16,00 c SW 17 000 SD

6,90 / 14,00 c SW 12 000 SD

Тегло без / с бункерно ремарке от (кг)*

9 060 / 12 520 c SW 12 000 SD

9 740 / 13 200 c SW 12 000 SD

Тегло без / с бункерно ремарке от (кг)*

14 050 / 19 110 c SW 17 000 SD

14 100 / 17 600 c SW 12 000 SD

Вместимост на бункерно ремарке (л)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

Вместимост на бункерно ремарке (л)

17 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

Отвор за зареждане (м)

всеки 0,99 x 0,72

всеки 0,99 x 0,72

Отвор за зареждане (м)

всеки 0,99 x 0,72

всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане двоен бункер (м)

3,35

3,35

Височина на зареждане двоен бункер (м)

3,55

3,35

Брой на PPF-изсяващите ботуши

26

30

Брой на PPF-изсяващите ботуши

40

---

Натиск на изсяващите органи на
PPF-ботушите (кг)

до макс. 200

до макс. 200

Натиск на изсяващите органи на PPF-ботушите (кг)

до макс. 200

---

Брой на изсяващите дискове

52

60

Брой на изсяващите дискове

80

80

Натиск в / у сееща секция (кг)

5 – 120

5 – 120

Натиск в / у сееща секция (кг)

5 – 120

5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

34 / 32

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

34 / 32

Междуредие (см)

15,4

15

Размер на гумения валяк

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

Уплътняващ 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

2

2

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

1

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

Междуредие (см)

15

15

Размер на гумения валяк

7.50 – 16 AS

7.50 – 16 AS

Уплътняващ 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

2

4

1

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

1

1

50 – 60

50 – 60

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

70 – 90

60 – 80

Окачване на твърд теглич с отвор

Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич с отвор

Болт Ø 60 – 70 мм

Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

K 80

Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

K 80

* Тегло на машините при минимално оборудване

* Тегло на машините при минимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Pronto NT

6 NT

8 NT

9 NT

HORSCH Pronto KR

6 KR

HORSCH Pronto AS

6 AS

Работна ширина (м)

6,00

8,00

8,80

Работна ширина (м)

6,00

Работна ширина (м)

6,00

Транспортна ширина (м)

3,50 (Опция 2,95)

3,50 (Опция 2,95)

3,50 (Опция 2,95)

Транспортна ширина (м)

3,00

Транспортна ширина (м)

2,95

Транспортна височина без / с маркири (м)

3,25

3,53 / 3,60

3,96 / 4,40

Транспортна височина (м)

3,50

Транспортна височина (м)

4,00

Дължина с дълъг / къс теглич (м)

6,96 / 7,78

6,96 / 7,78

6,96 / 7,78

Дължина (м)

7,27

Дължина (м)

Тегло (кг)*

7 320

8 220

9 400

Тегло (кг)*

7 260

9,50 (до края на секцията) /
10,5 (вкл. маркир)

Вместимост на ед. бункер (л)

4 000

4 000

4 000

Размер на гумите ходова част

550 / 45 – 22.5

Капацитет на двойния бункер (л)

5 000 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

5 000 (40 : 60)

Вместимост на бункера (л)

2 800

Отвор за зареждане на ед. бункер (м)

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

1,00 x 2,40

Брой на изсяващите дискове

40 / 48

Отвор за зареждане на двоен бункер (м)

всеки 0,99 x 0,72

всеки 0,99 x 0,72

всеки 0,99 x 0,72

Натиск в / у сееща секция (кг)

5 – 120

Височина на зареждане единичен бункер (м)

2,88

2,88

2,88

34 / 32

Височина на зареждане двоен бункер (м)

2,95

2,95

2,95

Сеещи секцияи /
Притъпкващи колела Ø (см)

Брой на изсяващите дискове

30

40

44

Междуредие (см)

15,0 / 12,5

Височина на зареждане двоен бункер (м)

2,95

Натиск в / у сееща секция (кг)

5 – 120

5 – 120

5 – 120

Валяк (см)

Брой на изсяващи секции / PPF-секции

40 / 20

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

34 / 32

34 / 32

Натиск в / у изсяващи секции / PPF-секции (кг)

5 – 120 / до макс. 200

Междуредие сеещ ботуш (cм)

20

20

20

Валяк FarmFlex Ø 55 cм /
Валяк Cracker Ø 54 cм /
Зъбен валяк Ø 53 cм /
Валяк с трапецовидни пръстени Ø 50 cм

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

Система – режещи дискове Ø (см / цола)

46 / 18

46 / 18

46 / 18

Работна скорост (км / ч)

6 – 13

Междуредие (см)

15

Размер на гумите ходова част

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

600 / 55 – 26.5

Необходима мощност (KW / к.с.)

160 – 240 / 220 – 330

Гуми бункерно ремарке SW

800 / 45 – 26.5 / 12 TR

2

Гумен валяк

Ø 78 cm – 7.50 / 16 AS

Работна скорост (км / ч)

10 – 20

Необходима мощност (KW / к.с.)

130 – 185 / 180 – 250

Тегло (кг)*

7 880 / 9 000 (вкл. система PPF)

Вместимост на бункера (л)

3 500

Капацитет на двойния бункер (л)

5 000 (40 : 60)

Вместимост на бункера на микрогранулатно у-во (л)

250

Размери на отвор за зареждане (м)

1,00 x 2,40 (Единичен бункер) /
всеки 0,66 x 2,45 (Двоен бункер)

Височина на зареждане единичен бункер (м)

2,70

Размер гуми на nопорни колела

10.0 / 75 – 15.3

10.0 / 75 – 15.3

10.0 / 75 – 15.3

Двустранно действащи клапани

Работна скорост (км / ч)

10 – 20

10 – 20

10 – 20

20 – 25

Необходима мощност (KW / к.с.)

120 – 185 / 160 – 250

155 – 215 / 210 – 290

175 – 240 / 240 – 330

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

Двустранно действащи клапани

2

2

2

1

Двустранно действащи клапани

3 (всеки +1 за пълнячен шнек,
настройка на натиска, Crossbar)

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

1

1

1

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

Кат. III – III / IV – IV

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

1

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

35 – 45

35 – 45

35 – 45

Разстояние между всеки работен
орган (см)

Количество масло за хидр. вентилатор (л / мин)

20 – 25 (Единичен бункер);
35 – 45 (Двоен бункер)

Разстояние между всеки работен орган (см)

Кат. III и III / IV

Кат. III и III / IV

Кат. III и III / IV

Теглич Ø 46 – 58 мм

Теглич Ø 46 – 58 мм

Теглич Ø 46 – 58 мм

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

25

Окачване на твърд теглич с отвор
Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

K 80

K 80

3-точково окачване на сееща шина

3-точ. Кат. II / III

Разстояние между всеки работен орган (см)

Кат. II / III – III – III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор

Болт Ø 40 – 50 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

* тегло на машините при минимално оборудване без допълнителни тежести отпред и отзад (1 400 кг)

HORSCH Pronto NT

10 NT

12 NT

Работна ширина (м)

10,40

12,00

Транспортна ширина (м)

4,30

4,30
4,95 / 5,20 с маркир

Транспортна височина (м)

4,05 / 4,34 с маркир

Дължина без / с система PPF (м)

11,40 / 12,00

11,20 / 11,80

Тегло без / с SW 12 000 SD (кг)

9 680 / 13 150

10 370 / 13 840

Капацитет на двойния бункер (л)

12 000 (50 : 50)

12 000 (50 : 50)

Отвор за зареждане на двоен бункер (м)

всеки 0,99 x 0,72

всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане двоен бункер (м)

3,40

3,40

Брой на PPF-изсяващите ботуши

26

30

Натиск на изсяващите органи
на PPF-ботушите (кг)

до макс. 250

до макс. 250

Брой на изсяващите дискове

52

60

Натиск в / у сееща секция (кг)

5 – 120

5 – 120

Сеещи секцияи / Притъпкващи колела Ø (см)

34 / 32

34 / 32

Междуредие сеещ ботуш /
PPF торовнасящ ботуш (cм)

20 / 40

20 / 40 Система PPF

Система – режещи дискове Ø (см / цола)

46 / 18

46 / 18

Размер на гуми на бункерно ремарке SW

650 / 65 R 38 (Опция 900 / 60 R 32 или двойни гуми 20.8 R 42)

Размер на гумите на задната ходовата част

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Работна скорост (км / ч)

10 – 20

10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.)

191 – 208 / 260 – 310

205 – 240 / 280 – 330

Двустранно действащи клапани

2

2

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

1

1

Количество масло за хидр.
вентилатор (л / мин)

90

90

Окачване на твърд теглич с отвор

Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Болт Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава

K 80

K 80

* Тегло на машината с минимално оборудване с Cracker валяк

* Тегло на машините с минимално оборудване с единичен или двоен бункер вкл. система PPF

Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

Всички данни и изображения са приблизителни и необвързващи. Запазени са правата за технически и конструктивни промени.

BG-90.021.301 (2019.05_ver.10)

