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Avatar
НОВ РАЗДЕЛ ПРИ 
ДИРЕКТНАТА СЕИТБА

Фирма HORSCH никога не загуби от погледа си машините 
които през изминалите 30 години формираха нейната 
репутация: първите сеялки Exaktor оставиха трайна следа.  
Ако се върнем още в началните години на фирмата, то  
тогава Михаел Хорш конструира и произведе машина,  
която бе подходяща за директна сеитба. 

Аргументите за това тогава бяха: да се намали обработката  
на почвата, да се стимулира биологичния живот в нея и във 
връзка с падащите цени на земеделската продукция – да се 
намалят разходите. С отваряне на Източните пазари през  
1990 година рязко се покачи търсенето на техника за директна 
сеитба. Но тогава за големите площи на Изтока все още 
техниката, задвижвана чрез ВОМ, не бе подходяща.

Ползвайки опита си от директната сеитба Михаел Хорш 
конструира за Източните пазари директна сеялка със сеещи 
ботуши – ралници, която успешно се продава и до днес.  
В близкото минало се появиха първите идеи за разработка на 
директни сеялки със сеещи ботуши – дискове. От една страна 
за Латиноамериканските пазари – за да се миними-зират 
обработките и се пази почвата от ерозия. 

Но и в други региони еднодисковата технология е 
изключително интересна. Специално в Европа тя става 
актуална във връзка с увеличаващите се изисквания за  
сеитба на междинни култури или при едновременна  
сеитба на основни култури и такива за зелено торене в 
редовете помужду им, както и в райони с наситеност на 
резистентни плевели. В области на Англия, Германия и 
Франция се налага нова сеитбена технология – с минимално 
раздвижване на почвения слой – това точно е сферата на 
приложение на Аvatar.

Технологията на сеитбата с дискови сеялки играе важна  
роля и в големи райони на Русия, Казахстан и Китай.

Това са достатъчно причини Фирама HORSCH да създаде  
своя нова фамилия Аvatar.



Здрава:

 ― Натиск (до 350 кг / секция) създава се посредством  
доказаната система от окачване на гумени тампони

 – Без износване

 – Без въртящи се точки

 – Действа като буфер (така се щади цялата машина,  
тъй като вибрациите не се принасят върху нея)

 ― Лагери без обслужване на всички въртящи детйли, с дълъг  
експлотационен живот които се грижат за стабилност и сигурност

 ― Сеещ ботуш с твърдосплавен износващ се ръб за дълъг живот  
и надеждно почистване от кал по сеещия диск и при най-тежки  
условия (лепкави, мокри почви)

Многофунционална:

 ― Конструирана за всякакви сеитбени условия

 – Директна сеитба

 – Мулчова сеитба

 – Конвенционална почвообработка

 – В междинни култури

 – Каменисти почви

 – Много тежки, глинести почви

 ― Затварящо колело за сигурно затваряне на браздата при всякакви  
сеитбени условия

 – Гумен или стоманен вариант според почвените условия

 – Серийино възможност за промяна ъгъла на атака на затварящото колело

 – Агресивен при директна сеитба или тежки почви

 – Пасивен при обработени или леки почви

 ― Притискащото колело в реда се грижи за оптимало полагане на семето  
на дъното на браздата

 – Сигурно поникване на посева и при сухи условия

 – По дълга експлоатация и при много влажни почвени условия благодарение  
на възможността, притискащото колело да се вдига и застопорява

Прецизна:

 ― Стабилно водещо в дълбочина колело за прецизно полагане на семето  
в дълбочина при променящи състава си и тежки почви

 ― Широкото водещо в дълбочина колело и упражнявания натиск от до макс.  
350 кг са гаранция за прецизно полагане на семената при вякакви сеитбени 
условия

 ― Взаимодействието на единичен диск и сеещ ботуш се грижат за сигурното 
отваряне на браздата и едновременното почистване от растителни остатъци  
= оптимален контакт на семето с почвата за бързо и сигурно поникване

Затварящо колело от стомана  
По избор стоманено- или гумено 
затварящо колело

Притискащ палец AvatarФино регулиране  
дълбочината на сеитба

Притискащо колело за оптимално  
затваряне на браздата

SD (SINGLEDISC)-БОТУШ
ЗДРАВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, 
ПРЕЦИЗНА

Назъбен стоманен диск –  
отлично навлизане в почвата и при 
наличието на големи количества 
растителни остатъци



Посев на всеки ред Посев през ред Посев на два различни продукта 
(например червено = плитко,  
синьо = дълбоко)

Полустранично изключване  
от кабината

Avatar 3 / 4 / 4 твърда рама / 6 / 8 SD
КОМПАКТНА И МНОГОФУНКЦИОНАЛНА

Концепция:
 ― Компактна машина с работна ширина от 3 – 8 м

 ― 2-гредова конструкция с междуредие от 16,7 см и  
33,4 см разстояние между секциите в реда = сигурност 
при експлоатация дори и при много растителни 
остатъци или наличие на други култури в междуредието

 ― Големи гуми на ходова част за опазване на почвата  
от преуплътняване дори и при пълен бункер

 ― Лека базова машина за сеитба след конвенционална 
почвообработка или мулч

 ― Възможност за добавяне на тежести за да се гарантира 
образуването и при най-тежки условия на бразда и 
сигурното полагане на семето с еднодисковата секция

 ― Серийно с механично полустранично изключване

 ― Опционално с елекрическо полустранично изключване 
за управление чрез ISOBUS-монитор или автоматично  
за управление на секциите

Разнообразие на бункерни системи:
 ― Разнообразие при избор на бункерна система:  
единичен и двоен бункер G & F (семена и тор)

 – Avatar 3 / 4 / 4 твърда рама SD:  
единичен, двоен и троен бункер. Троен бункер с 
деление 60 : 10 : 30 за максимална гъвкавост, 
микрогранулатно у-во при единичен бункер

 – Avatar 6 / 8 SD:  
Единичен бункер, Двоен бункер. 
Микрогранулатно у-во за единичен и двоен бункер, 
опционално се предлага микрогранулатно у-во за 
двоен бункер и със стандартен дозатор (трети 
компонент за фини семена, микротор)

 ― Разпределение на семената:

 – Равномерно разпределение на семената и на  
двата реда

 – Опционално за SD (според оборудването): 
разпределение на различни видове семена от двоен 
бункер на различните редове (например Продукт  
1 на ред 1; Продукт 2 на ред 2 + микрогранулат  
на двата реда)

 ― Оптимално полагане на семената с различна  
големина чрез оптимиране на дълбочината  
(големи семена дълбоко, малки семена плитко)

Йоханес фон Кайзер
„От 3 години сеем нашите 750 ха с Avatar 6 SD и засега можем да споделим само положителни неща.  
С тежките почви и недостатъчния сеитбооборот пшеница / ечемик / рапица облагодетелстваме развитието 
на плевели и лисича опашка. За да се преборим с проблема – лисича опашка след жътва правим 
провокация на площите за да накараме плевелите да поникнат. Преди сеитба площите се пръскат с 
глифозат. След това пускаме Avatar с нейните големи еднодискови сеещи секции. Така по време на 
сеитба раздвижваме много малко почва, което намалява допълнителното поникване на плавели. Ние 
наблюдавахме, как намалената почвообработка на площите позволяваше след дъжд да влезем по  
рано в нивите и че се е засилил микробиологичния живот в почвата. Освен това много важна за нас  
е бързината на сеитба- за да успеем в точните срокове да засеем. Ето защо Avatar с нейните 6 м бързо 
ще се изплати.“

Първи ред

Семена 1: например едри семена, дълбоко положени

Втори ред

Семена 2: дребни семена, плитко положени например  
 вкл. с препарат против охлюви

Двоен бункер 5 000 литра, 
разпределение 40 : 60

2-точкото окачванеТроен бункер 3 800 литра,  
деление 60 : 10 : 30

Опционално: гуми 710 / 50 – 26.5  
за максимален почвен контакт

Сеитба с Avatar (Фунции според оборудването Avatar 3 / 4 / 4 твърда рама / 6 / 8 SD)



Микрогранулатно устройство Avatar 12 SD: 
300 литра 

Avatar 12 / 18 SD
КОМПАКТНА И ПРОИЗВОДИТЕЛНА

Концепция:
 ― Компактна, маневрена машина

 ― Бункерното ремарке на HORSCH за максимална ефективност

 ― Бункер на Avatar 12 SD с 5 800 литра вместимост, Avatar 18 SD:  
8 500 литра, деление 50 : 50 семена / семена или семена / тор

 ― Доказана концепция на сгъване с компактни транспортни 
размери: телескопичната ос се грижи за стабилност в  
полето, дори и при наклонени терени и максимална  
ширина от 3,00 м при транспорт на шосето

 ― Големи гуми (Avatar 12 SD: 520 / 85 R 38, Avatar 18 SD:  
520 / 85 R 42) на бункерно ремарке за максимално щадене  
на почвата и товароносимост и при мокри условия

 ― Едноредова конструкция с SingleDisc сеещ ботуш  
с междуредие от 25 см

 ― Лека машина с интегрирано разпределение и предаване  
на тежестта върху крилата за еднакъв натиск върху всяка 
секция до най-крайните

 ― Не изисква голяма теглителна сила поради слабото 
раздвижване на почвата

 ― Серийно с механично полустранично изключване

 ― Опционално с електрическо полустранично изключване  
за управление чрез ISOBUS-монитор или автоматично с 
управление на секциите (вкл. и на микрогранулатното у-во)

Разнообразие на бункерни системи:
 ― Двоен бункер с опционално микрогранулатно устройство 
(само за Avatar 12 SD)

 ― Независимо дозиране на до 3 компонента  
(без разделяне на семената, прецизно  
дозиране на семена с различна големина)

Различни видове бункери за Avatar 12 SD 
Самостоятелно дозиране на 3 компонента  
и полагане в една бразда

Low Disturbance Серийно телескопична ос  
Компактна транспортна ширина, намаляване следата на отъпкване след трактора

Големи гуми на бункерното ремарке  
на Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42

Хидравлично разпределение на тежестта от бункера към рамата: 
равномерно голям натиск върху секциите по цялата работна ширина.

Компактна при транспорт,  
голяма работна ширина в полето

Жан Пол Ким за раждането на проекта:
„При една среща с Михаел Хорш говорихме за проблемите в нашето стопанство. Споделихме, че от 
години има проблими с действието на препарите за растителна защита, третиращи лесичата опашка и 
пасищния райграс. Почвеноклиматични условия ни принуждават сеитбооборотът да е намален пшеница /  
ечемик / рапица и да работим с много зимни култури, което облагодетелства развитието на плевели. 

Едновременно с това се появи и втори проблем: при проба на питейната вода в близост до нашите ниви  
бе доказан остатък от растителнозащитен препарат. Властите ни задължиха да променим нашата 
технология на отглеждане. Изхождайки от тези два проблема – увеличената резистентност и наложените 
мерки за намаляване на пръсканията с препарати, трябваше да открием метод за справяне с плевелите –  

и то без допълнителни растително защитни мероприятие. Според Михаел Хорш много стопани 
от Великобритания трябвало да се борят със същия проблем. Така ние разсъждавахме върху 
сеялка, която минимално да раздвижва почвата и да остава достатъчно пространство за да 
може после да се правят евентуални механични мероприятия. Тя трябваше да може така добре 
да навлиза в земята, че да работи на нашите варовикови почви и да копира неравните ни 
терени. Така се роди идеята за Avatar. „Avatar 12 SD бе констуирана според представите  
на френските фермери но тя задоволава и други изисквания“ обеснява Жан Пол Ким. „Ние 
искаме да роботим ефективно и същевременно да намалим скоростта, за да сме сигурни, че 
зададената работна дълбочина се запазва повреме на сеитба. Avatar с 12 м работна ширина 
изпълни изцяло тези изисквания.“



Avatar SW 
ИНОВАТИВНА, ЕФЕКТИВНА, 
ДОКАЗАНИ КОМПОНЕНТИ

Концепция:
 ― Максимална ефективност за големи стопанства:

 – Работна ширина 12 м

 – Бункерно ремарке от доказалата се серия Pronto

 – Конструирана за най-високи изисквания и  
максимална ефективност повреме на сезона

 ― Бункерно ремарке

 – 12 000 литра вместимост за маскимална ефективност

 – Разпределение 50 : 50 семена / семена или семена / тор  
(полагане на семена и тор в един ред)

 ― Малка теглителна сила поради намаленото раздвижване  
на почвата

 ― Маневрена машина поради компактна конструкция

 ― Малки теглителни усилия поради ниско тегло

Работна ширина 12 метра 12 000 литра вместимост с разпределение 50 : 50 Надеждни сензори за следене  
на сеитба и торене

Компактна конструкция 2-гредова конструкция за максимална пропускливост Avatar SW при транспорт на шосето



ЕЛЕКТРОНИКА 
ИНОВАТИВНИ И 
ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

Монитор HORSCH Монитор-Touch 1200

TaskControllerМонитор-Touch 800 БЕЗ SectionControl С SectionControl

HORSCH Intelligence 

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.

Сеещата техника на HORSCH е оборудвана винаги  
по стандарта ISOBUS. Това означава, че всяка машина  
на HORSCH може да 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.

SectionControl

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.

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 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

 ― Защита на околната среда

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. 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.

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

 ― Дружно поникване поради оптимирана норма на сеитба

 ― 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

TaskController

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 събирането на информация за всеки блок.

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

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

При VariableRate се отчита различието на почвите.

VariableRate
Семена ИЛИ Тор

VariableRate с MultiControl
Семена И Тор

Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

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



* Тегло на машината при минимално оборудване без допълнителни тежести отпред и отзад (1 000 кг)
** Тегло на машината при минимално оборудване без допълнителни тежести отпред и отзад (1 400 кг)

* Тегло на машината при минимално оборудване

* Тегло на машината при минимално оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Avatar 12 SW
Работна ширина (м) 12,00

Транспортна ширина (м) 4,36

Транспортна височина (м) 5,28

Дължина (м) 11,65

Тегло (кг)* 19 160

Вместимост на двоен бункер (л) 12 000 (50 : 50, всеки 6 000 л)

Отвор за зареждане на  
двоен бункер (м)

всеки 0,99 x 0,72

Височина на зареждане  
двоен бункер (м)

3,34

Брой на изсяващите дискове 60

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48

Затварящи колела Ø (cм) 33

Колела за водене в дълбочина Ø (cм) 40

Междуредие (см) 20

Размер гуми бунк. ремарке 650 / 65 R 38

Големина на гумите сеялка 400 / 60 – 15.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 205 / 280

Двустранно действащи клапани 3

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

1

Количество масло за хидр.  
вентилатор (л/мин)

60 – 80

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм

Окачване на твърд теглич  
със nсферична глава

K 80

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD Твърда рама 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Работна ширина (м) 3,10 4,00 4,00 6,00 8,00

Транспортна ширина (м) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98

Транспортна височина (м) 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98

Дължина (м) 6,96 6,96 6,96 6,64 7,12 / 7,82

Тегло (кг) 3 620* 4 500* 4 800* 7 900** 8 500**

Вместимост на единичен бункер (л) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Височина на зареждане единичен бункер (м) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92

Вместимост на двоен бункер (л) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000

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 всеки 0,66 x 0,90 всеки 0,66 x 0,90

Височина на зареждане двоен бункер (м) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26

Отвор за зареждане Троен бункер (м) 0,66 x 0,43 0,66 x 0,25 0,66 x 1,45 --- ---

Вместимост Троен бункер (л) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---

Височина на зареждане Троен бункер (м) 2,95 2,95 2,95 --- ---

Вместимост на бункера на 
микрогранулатното у-во (л)

200 200 200 200 280

Брой на изсяващите дискове 18 24 24 36 48

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/цола) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Големина на гумите сеялка / бункер 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

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

Необходима мощност (KW/к.с.) от 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270

Двустранно действащи клапани 1 (+ 1 вкл. хидр.задвижване на вентилатора) 3 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 долни рамена Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV Кат. III и III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм Теглич Ø 46 – 58 мм

Окачване на твърд теглич със  
nсферична глава

K 80 K 80 K 80 K 80 K 80

HORSCH Avatar 12 SD 18 SD
Работна ширина (м/Фут) 12,00 / 40 18,00 / 60

Транспортна ширина (м) 2,98 3,00

Транспортна височина (м) 3,80 4,00

Дължина (м) 8,31 9,51

Тегло (кг) 11 240* 48 Сеещи секцияи: 13 700 /  
72 Сеещи секцияи: 15 000*

Вместимост на двоен бункер (л) 5 800 (50 : 50, всеки 2 900 л) 8 500 (50 : 50, всеки 4 250 л)

Отвор за зареждане на двоен 
бункер (м)

всеки 0,66 x 0,94 всеки 0,66 x 1,70

Височина на зареждане двоен 
бункер (м)

2,80 3,10

Вместимост на бункера на 
микрогранулатното у-во (л)

300 ---

Брой на изсяващите дискове 48 – Междуредие 25 см 
40 – Междуредие 12“ 
32 – Междуредие 15“

72 – Междуредие 25 см 
60 – Междуредие 12“ 
48 – Междуредие 15“

Натиск на изсяващите дискове (кг) 350 350

Сеещи секцияи Ø (см) 48 48

Затварящи колела Ø (cм) 33 33

Колела за водене в  
дълбочина Ø (cм)

40 40

Междуредие (см/цола) 25 / 15“ / 12“ 25 / 12“ / 15“

Големина на гумите сеялка / бункер 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42

Размер гуми на nопорни колела 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5

Работна скорост (км/ч) 6 – 15 6 – 15

Необходима мощност (KW/к.с.) от 220 / 300 220 / 300

Двустранно действащи клапани 3 3

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

1 1

Количество масло за хидр.
вентилатор (л/мин)

35 – 45 35 – 45

Окачване на твърд теглич с отвор Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм Теглич с отвор Ø 55 – 73 мм

Окачване на твърд теглич със 
nсферична глава

K 80 K 80
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Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


