
TOBULAS SEKLUSIS  
KULTIVAVIMAS

Cruiser XL



MES NORIME KURTI GERIAUSIAS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS

Mes jaučiamės įsipareigoję prieš ūkininkų bendruomenę  

bei mūsų klientų poreikius. Todėl visai suprantama, jog  

savo produktams ir jų aptarnavimui keliame aukščiausius 

reikalavimus. Tai pasakytina apie mokslinių tyrimų,  

projektavimo ir plėtros, taip pat kaip ir surinkimo, techninio 

aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas. Mes atliekame  

išsamius tyrimus, naudojame mašinas savo pačių ūkiuose,  

kurie užima virš 3 000 ha – tam, kad įgauti patirties patiems  

ir ištobulinti produktus apie kuriuos mes kalbame.

Mes į ūkininkavimą žiūrime atsakingai ir dalinamės tuo  

jausmu su ūkininkais – todėl visą savo aistrą skiriame darbui.

FARMING HEROES

NORIME PASIDALINTI SAVO AISTRA ŪKININKAVIMUI

Kadangi patys esame ūkininkai, pastoviai keičiames informacija 

su savo klientais ir esame informuoti apie jų poreikius bei 

reikalavimus mūsų gaminiams. Jie yra mūsų motyvacija, varanti 

jėga bei partneriai tuo pačiu metu. Mes suteikiame didelę 

reikšmę glaudžiam kontaktui su klientais ir atsižvelgiam į jų 

požiūrį. Esame pašnekovai bei bendrija ūkininkams, kur jie gali 

bendrauti tarpusavyje, apžvelgti mūsų tyrimų rezultatus ir keistis 

patirtimi tarpusavyje. Ši idėja yra pagrindas padedantis mums 

nepamiršti kam ir dėl ko mes dirbame.

Mes siekiame įkvėpti ir patarti kaip ūkininkauti tuo pat metu 

suteikiant kiekvienam ūkininkui galimybe dalintis savo žiniomis 

asmeniškai.

NĖRA SĖKMĖS BE AISTROS

Kada mes galvojomeapie tobulą šūkį HORSCH kompanijai,  

iš karto į galvą atėjo: „Ūkininkavimas su aistra“. Kadangi 

kiekviename iš mūsų produktų bei kiekvieno iš mūsų 

darbuotojų veiksmuose jūs galite atrasti aistros.

Kiekvienas kompanijoje – nuo vadovų iki mechanikų –  

gyvena aistra, kuri paprastus produktus paverčia unikaliais, 

bei bekompromisiais ir unikaliais, kurie puikiai atitinka 

kiekvieno ūkininko keliamus reikalavimus.

„Mes visada buvome ir visada išliksime ūkininkais, kurie 

pastoviai tobulina žemės dirbimo technologiją. Ūkininkavimas 

neatsiejama ateities dalis, todėl reikia sunkiai dirbti – tiek 

pačiam ūkininkui, tiek ir technikos gamintojui. Kiekvieną 

kartą, kai ūkininkas pasižiūri į galinio matymo veidrodėlį 

traktoriuje ir mato raudoną mašiną, jis žino, kad ji dirba 

nepriekaištingai kokybiškai.“

Philipp Horsch Cornelia Horsch Michael Horsch

POWERED BY



RollFlex volas su optimizuotais bei  
dar stipresniais linginiais elementais

3

FlexGrip apsaugos blokas  
optimizuotas sekliam dirvos dirbimui

1

Kokie yra Cruiser XL išskirtinumai?

Pakabinamas Cruiser XL yra nepakeičiamas dirbant dirvą sekliai. 
Kadangi jo maksimalus darbinis gylis yra 15 cm, todėl jis idealus 
tobulam ražienos išmaišymui ir paskleidimui po kombainavimo, bei 
sėklos guolio paruošimui, be to puikiai tinka mechaniniam piktžolių 
naikinimui, dirvos supurenimui ir išvedinimui pavasarį.

Dėl savo 4 darbinių įrankių eilių išdėstymo Cruiser XL lyginimo 
efektas yra tobulas. Rėmo aukštis 60 cm, atstumas tarp eilių 64 cm, 
atstumas tarp noragėlių 15 cm. Tai leidžia intensyviai maišyti dirvą 
net ir nedideliame darbiniame gylyje.

Kaip papildoma įranga, ant pakabinamų Cruiser XL gali būti 
montuojami FlexGrip noragai, kurių suveikimo jėga nuo 100 kg. 
Tam, kad užtikrinti optimalų dirvos praeinamumą, norago pagrindas 
yra plonas. Dėl spyruoklės įtempimo, atakos kampas į dirvą visada 
išlieka toks pats. Noragas gali pakilti į 18 cm aukštį, o spyruoklė 
darbo metu išlaiko nustatytą gylį ir absorbuoja ją veikiančias jėgas. 
Kas liečia darbinius įrankius, galima rinktis ir spyralinį noragą. Ši 
plieninė spyruoklė taip pat yra ideali sekliam darbui iki 15 cm. Kaip 
alternatyva, ant Cruiser gali būti sumontuoti spyruokliniai plieniniai 
noragai. Jie suteikia galimybe noragams judėti šiek tiek į šonus.

Pakabinamas Cruiser XL
TOBULAS SĖKLOS GUOLIO 
PARUOŠIMUI

Vamzdinis volas2

Pakabinamas Cruiser XL su spyruokliniais noragais4
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Tam kad patenkinti žemės dirbimo padargo lankstumo poreikius, 
labai svarbu yra šiame sektoriuje taikyti pačias naujausias 
technologijas. Padargas skirtas ražienos dirbimui turi būti aprūpintas 
galingais noragais, kurie paskleidžia augalines liekanas optimaliu 
būdu ir garantuoja gerą išmaišymą. Sėklos guolio paruošimui pavasarį 
reikia didžiausio tikslumo lyginant dirvą, bei didelio stabilumo 
suardant įšalo paveiktą dirvos paviršių.

HORSCH apjungia visas šias charakteristikas savo naujo tipo 
noraguose.

Su suveikimo jėga 150 kg, bei pakilimo aukščiu 20 cm 
HORSCH spyruoklinis noragas išlaiko nustatytą darbinį 
gylį iki 15 cm net ir sunkiose darbinėse sąlygose. Dėl 
pritaikyto naujo spyruolinio norago dizaino Cruiser XL 
prošvaisa padidinta nuo 600 mm iki 700 mm. Tai suteikia 
galimybes dirbti be užsikišimų net ir tada, kai lauke didelis 
kiekis augalinių liekanų.

HORSCH SPYRUOKLINIAI NORAGAI
ELEGANCIJA IR JĖGA VIENAME

HORSCH spyruoklinis noragas

HORSCH spyruoklinis noragas1

Didelė prošvaisa

HM strėlinis noragėlis
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Ypatinga HORSCH spyruoklinio norago geometrija suteikia jam 
galimybę esant reikalui pakilti į viršų, tuo pat metu minimaliai judant. 
Todėl ši nauja technologija mažina susidevėjimo procesus bei prailgina 
norago tarnavimo laiką.

Tam, kad pasiekti geriausių darbo rezultatų, HORSCH siūlo 
sukomplektuoti spyruoklinius noragus su keletu tipų kaltų – nuo 
siaurų 5 cm pločio skirtų seklos guolio paruošimui iki strėlinių  
noragų padengtų kietmetaliu, kurie persidengia dirbant ražieną.
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Cruiser 5 / 6 XL

Kokie yra Cruiser 5 / 6 XL privalumai? 

Su 6 eilėmis darbinių įrankių Cruiser išmaišo bei paskleidžia 
tobulai. Esant prošvaisai 700 mm net ir dideli kiekiai augalinių 
liekanų nesukelia problemų.

Darbinis gylis reguliuojamas atraminių ratų pagalba priekyje,  
bei tankintuvo pagalba gale.

Cruiser XL 6 eilių darbinių įrankių specialistas sekliam bei 
vidutiniam žemės dirbimui. Darbiniai pločiai siekia nuo 5 iki 6 
metrų. Čia sumontuoti HORSCH spyruokliniai noragėliai, kurių 
konstrukcija nemažina prošvaisos bei sudirba nuo 150 kg jėgos. 
Kultivatoriuje gali būti montuojami keturių skirtingų tipų kaltai, 
kuriuos galima naudoti viso sezono metu.

Cruiser 5 / 6 XL važiuoklė sumontuota už noragėlių paskutinės 
eilės, priešais lyginimo įrankius. Važiuoklė su dideliais ratais yra 
naudojama tiek transporte, tiek ir apsisukant galulaukėse.

Ypatingos kostrukcijos važiuoklė užtikrina didelę prošvaisą 
kai mašina yra pakeliama, bei užtikrina kad ratai nesiektų 
žemės, kada mašina dirba laukuose darbinėje padėtyje. 
Važiuoklės išdėstymo vieta parinkta taip, kad mašina išlaikytų 
optimalų manevringumą laukuose, bei aukštą transportavimo 
komfortiškumą kelyje.

Kad būtų galima optimaliai išnaudoti traukos jėgą, Cruiser XL 
turi visiškai integruotą traukos jėgos stiprintuvą, kuris darbo 
metu perkelia svorį su 1 200 kg jėga į traktoriaus galinę ašį. Jis 
aktyvuojamas hidrosekcijos pagalba pakeliant bei nuleidžiant 
mašiną į plaukiojančią poziciją, nenaudojant jokių papildomų 
kranų ar cilindrų reguliavimo priemonių.

Cruiser 6 XL kelyje

Cruiser 6 XL su SteelFlex volu

Didesnis universalumas su MiniDrill
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Cruiser 10 / 12 XL

Seklaus ir vidutinio dirvos dirbimo specialistas:

 ― Intensyvus augalinių liekanų išmaišymas dėka 6 eilių įrankių

 ― Visiškas persidengimas dirbant ražienoje

 ― Tobulas lauko išlyginimas

 ― Tinkamos sėklos guoliui struktūros paruošimas

Cruiser 10 and 12 XL detalizacija:

 ― 10 ir 12 m darbiniai pločiai

 ― Puikus stabilumas didžiausiam traktoriaus galingumui

 ― Darbinis gylis nustatomas patikimų aliuminio tarpinių  
AluClips pagalba

 ― Darbinis gylis iki 15 cm 

 ― Double-RollPack volas intensyviam sutankinimui

 ― Lyginantys diskai su priežiūros nereikalaujančiais  
guoliais priešais volą

 ― Patikima rėmo konstrukcija su transportiniais ratais: 
(Joker 10 / 12 RT ir Terrano 10 / 12 FM)

 – Maksimalus stabilumas transportuojant keliu

 – Galulaukėse visada apsisukinėjama ant volo bei gylio  
palaikymo ratų (optimalus svorio pasiskirstymas,  
stabilumas staigiai apsisukant)

 ― HORSCH spyruokliniai noragai: Kombinuoja stabilų gylio 
išlaikyma bei galimybę judėti į šonus ir į viršų apeinant kliūtis.

Diskų lyginimas priešais tankintuvą1

HORSCH spyruoklinis noragas2

3 Dvigubas RollPack volas

1 2 3



Lyginimo diskų gylio nustatymas

Dvigubas RollPack volas

Lyginimo plokštelės Darbinio gylio nustatymas per aliuminio žiedus Vamzdinis volasRollFlex volas

ĮRANGA

Dvigubas RingFlex volas

Cruiser 5 / 6 XL važiuoklėHORSCH spyruoklinis noragas (suveikimo jėga 150 kg) Cruiser 10 / 12 XL važiuoklė

Strėlinis kaltas5 cm HM kaltas 8 cm HM kaltas 10 cm HM kaltas Priekiniai atraminiai ratai 5 / 6 XL Priekiniai atraminiai ratai 10 / 12 XL



* Mašinų masė su minimalia įranga bei RollFlex volu

HORSCH Cruiser XL Pakabinamas 5 XL Pakabinamas 6 XL
Darbinis plotis (m) 4,80 6,00

Transportinis plotis (m) 2,95 2,95

Transportinis aukštis (m) 2,64 3,15

Ilgis (m) 4,09 4,09

Masė (kg)* 2 560 3 000

Noragų skaičius 33 41

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 58 58

Atstumas tarp noragų (cm) 14,5 14,5

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 1 (+1 su hidr. gylio regul.) 1 (+1 su hidr. gylio regul.)

Reikalinga galia (KW/AG) 115 – 180 / 160 – 240 150 – 220 / 205 – 300

Papildoma įranga 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III

Strėlinių noragų plotis (cm) 18 18

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

Tritaškis prikabinimas 3-tšk. Kat. III 3-tšk. Kat. III

Pakabinamas 6 XL

TECHNINIAI DUOMENYS

* Mašinų masė su prikabinimu prie kablio bei minimalia įranga su Double-RollPack volu

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Darbinis plotis (m) 10,20 12,00

Transportinis plotis (m) 2,98 2,98

Transportinis aukštis (m) 3,97 3,97

Ilgis (m) 10,11 10,19

Masė (kg)* 11 500 13 980

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Važiuoklės padangų dydis 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Noragų skaičius 66 81

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 90 90

Atstumas tarp noragų (cm) 15 15

Maksimalus darbinis gylis (cm) 15 15

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 3 3

Reikalinga galia (KW/AG) 310/420 370/500

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

Prikabinimas prie kablio Kilpa hitch Kat V Ø 79 mm Kilpa hitch Kat V Ø 79 mm

Prikabinimas prie kablio su kilpa  
integruotu guoliu

Ø 51 arba 79 mm Ø 51 arba 79 mm 

Prikabinimas prie obuolio K 80 – 110 mm K 80 – 110 mm

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III/III – III/IV – IV/IV Kat. III/III – III/IV – IV/IV

HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL
Darbinis plotis (m) 5,00 6,00 

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 

Transportinis aukštis (m) 3,30 3,61 

Ilgis (m) 10,21 10,21 

Masė (kg)* 6 180 7 160

Atraminių ratų dydis 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 

Važiuoklės padangų dydis 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 

Noragų skaičius 33 39

Atstumas tarp noragų eilėje (cm) 92 92

Atstumas tarp noragų (cm) 15 15

Maksimalus darbinis gylis (cm) 15 15

Rėmo aukštis (mm) 600 600

Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 2 (+1) 2 (+1)

Reikalinga galia (KW/AG) 200 – 300 280 – 400

Siaurų noragų plotis (cm) 5 5

Prikabinimas prie kablio su kilpa Kat. V – Ø 79 mm Kat. V – Ø 79 mm

Prikabinimas prie kablio su kilpa  
integruotu guoliu

Ø 51 arba 79 mm Ø 51 arba 79 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 / 110 (mm) K 80 / 110 (mm)

Prikabinimas ant šlaunų Kat. III/III – III/IV – IV/IV Kat. III/III – III/IV – IV/IV

* Mašinų masė su minimalia įranga ir Double-RollPack volu
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Jūsų specializuotas pardavėjas:
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


