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Leeb PT
NAUJI AUGALŲ APSAUGOS STANDARTAI

Naudoti kuo mažiau mašinų per trumpiausią įmanomą laiką, 
didžiausią našumą ir tuo pat metu optimalų panaudojimą. 
Dėl šios strategijos šiandien ūkiai gali sėkmingai veikti ir išlikti 
konkurencingi.

Tai neišvengiamai veda į vis galingesnes, lankstesnes mašinas  
ir inžinieriai susiduria su visiškai naujais iššūkiais.

Theodor Leeb:
„Norint optimaliausiai išnaudoti purškimo 
laiką bei gauti didžiausią efektą reikalingos 
galingos technologijos.“

Dėka BoomControl sistemos abu savaeigiai purkštuvai gali  
tiksliai išlaikyti sijas žemiau nei 50 cm aukštyje dėlto pasiekiamas 
didžiausias tikslumas.

Leeb PT – Didžiausias našumas bei didžiausias tikslumas

PT 280 išsisiskiria dideliu pagrindiniu rezervuaru ir mechanine 
keturių ratų pavara. Tai puikus pasirinkimas dideliems ūkiams, 
aginantiems javus, rapsus ir šakniavaisius.

Dėl hidraulinės pavaros PT 330*/350 galima plačiau naudoti ir 
kitose kultūrose: Reguliuojamas aukštis leidžia dirbti aukštuose 
pasėliuose, pvz. kukurūzuose, tarpvėžės reguliavimas netgi iki  
3 m leidžia saugiai ir greitai dirbti su aukšta prošvaisa.

Kaip maksimaliai išnaudoti mašinos potiancialą minimaliai  
ją naudojant?

Kaip galima sumažinti vėjo ir šiluminos įtaką iki minimumo?

Mūsų atsakymas yra Leeb purkštuvas su pažangiausia 
(revoliucine) purškimo sijų valdymo sistema BoomControl. 
Mūsų dvi savaeigės purkštuvų linijos PT 280 ir PT 330*/350 
puikios dėl jų didelio efektyvumo.

* 330: TIER 3a skirta tiktai mažai reguliuojamose rinkose (LRC), pvz: Rusija.
 350: TIER 4f skirta stipriai reguliuojamose rinkose (HRC), pvz EU.
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Leeb PT 280
NAUJAS STANDARTAS AUGALŲ 
APSAUGOS TECHNOLOGIJOJE

Važiuoklė
 ― Priekinė ir galinė ašys turi pneumatinę amortizaciją

 ― Lygio kompensavimas bei 150 mm spyruoklės  
deformacija užtikrina sklandų ir patogus važiavimą

 ― Darbas lauke dideliu greičiu nėra problema

 ― Aktyvus važiuoklės stabilizavimas užtikrina aukštą  
vairavimo saugumą

 ― Savaeigės transporto priemonės svoris tolygiai  
pasiskirstomas keturiems vienodo dydžio ratams

 ― Mechaninės varomosios ašys turi daug privalumų:  
kuro ekonomija – tarpašinis diferencialo blokavimas  
užtikrina maksimalią trauką net sunkiomis sąlygomis –  
kiekviena ašis gali perduoti visą variklio galią

 ― Pilnarėmė konstrukcija

Naujas variklis
 ― Galingas 7,7 l Šešių cilindrų MTU (Mercedes) variklis

 ― Common-Rail sistema užtikrina maksimalią 280 AJ / 210 kW 
galią prie 1 400 – 1 700 aps./min

 ― Maksimalus 1 150 Nm sukimo momentas nuo 1 200 aps./min

 ― 40 / 50 km/h transportinis greitis esant 1 400 aps./min  
variklio sūkiams

 ― Taršos reikalavimai EU „Etapas IV/Tier 4f“

Pavarų dėžė
 ― Moderni bepakopė pavarų dėžė (2 pakopų  

pavarų dėžė su BoschRexroth hidrauline sistema)

 ― Optimali skirtingoms vairavimo strategijoms

 ― Patogus valdymas per daugiafunkcinę svirtį

Didesnis ratų sukibimo plotas
 ― Keturios vienodos padangos iki 2,05 m diametro  

garantuoja maksimalų sukibimą, su puikiai pritaikytu  
padangų slėgiu

 ― Sumažintas slėgis į dirvą garantuoja optimalią trauką  
net blogomis sąlygomis

 ― Didelis manevringumas dėka keturių vairuojamųjų ratų

 ― Apsisukimo spindulys tiktai 5,3 m (su visų keturių ratų  
vairavimu, priklausomai nuo padangų)

Didesnis leidžiamas maksimalus svoris
 ― Visos mašinos su sijomis svoris apie 11 tonų

 ― 18 to 201 tonų bendras svoris 40 arba 25 km/h kelyje,  
papildomai užsakoma: 50 km/h

 ― Dirbant lauke leidžiamas 22 tonų bendras svoris

Didžiausias našumas naudojant mažiausiai mašinų per  
trumpiausią laiką. Profesionalūs ūkiai naudodami šią  
strategiją išlieka konkurencingi. Tai neišvengiamai veda  
į vis galingesnes, lankstesnes mašinas ir inžinieriai susiduria  
su visiškai naujais iššūkiais.

Kaip maksimaliai išnaudoti mašinos potiancialą minimaliai  
ją naudojant? 
Mūsų atsakymas – Leeb PT 280.

Daugiau našumo
 ― Puikus degalų taupymas dėl važiuoklės koncepcijos  

su mechnine ašimis ir važiavimu mažais variklio sūkiais

 ― Praktika: iki 25 000 ha per metus

 ― 8 000 litrų pagrindinis rezervuaras

 ― Darbinis greitis iki 25 km/h

 ― Didžiausias dienos našumasa

 ― Daugelis žemės ūkio įmonių du prikabinamus purkštuvus  
pakeičia į vieną savaeigį purkštuvą

1 Vokietijoje reikalingas leidimas
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MAKSIMALI GALIA
DIENĄ IR NAKTĮ!

Visų ratų vairavimas (papildoma įranga)
 ― Dėl visų vairuojamųjų ratų Leeb PT 280 yra labai 

manevringas

 ― Automatinis galinės ašies vairavimas

 ― Patogus galinio ašies vairo įjungimas, naudojant  
kojinį jungiklį ar funkciją „Autoturn“

 ― Vairavimas „Krabu“ apsaugo priekinės ir galinės  
ašių prabuksavimą

 ― Išjungus galinės ašies vairavimą, ratai automatiškai  
pasukami į vidurinę padėtį

Didelio našumo hidraulinė sistema
 ― Galingas plunžerinis siurblys su 200 bar darbiniu slėgiu  

ir Laod-Sensing sistema

 ― 200 litrų per minutę našumas

 ― Hidraulinis našumas pajėgus aprūpinti visus komponentus, 
kaip vairavimo sistema, purškimo siurbliai, purškimo sijos,  
net prie mažų variklio sūkių

NightLight: (papildoma įranga) 
Optimalus purškimo valdymas naktį (papildoma įranga)

 ― Naujoviškos LED technologijos užtikrina optimalų apšvietimą

 ― Ryški šviesa apšviečia visus purkštukus

 ― Optimali purškimo kontrolė dulkėtomis sąlygomis ir naktį

 ― Po vieną stiprų LED žibintą kiekvienam purškimo sijų sparnui

 ― 100 % purkštukų valdymas – taip pat naudojant pusę 
darbinio pločio

 ― Didesnis saugumas ir našumas purkšant visą parą

 ― Nėra daug laiko reikalaujančių priežiūros ir plovimo darbų

 ― Automatinis plovimas
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MES SUTELKIAME 
DĖMESĮ Į VAIRUOTOJO 
REIKALAVIMUS

RANKINIS režimas:
 ― Variklio sūkiai ir transmisijos perdavimo laipsnis valdomi 

pėdalu ir daugiafunkcine svirtimi

 ― Greitis reguliuojamas belaipsniškai priklausomai nuo 
diapozono nuo 0 iki 25 km/h ar nuo 0 iki 40 km/h,  
papildomai: 50 km/h

 ― Variklio sūkiai valdomi pėdalu arba rankine svirtele

 ― Keturi greitėjimo lygiai

Autoturn: galulaukių valdymo sistema
 ― Idealu apsisukant galulaukėse

 ― Įvairios valdymo funkcijos valdomos  
vienu jungikliu

Autoturn – tereikia paspausti vieną jungtuką:
 ― Purškimas įj. / išj.

 ― Purškimo sijos į viršų / į apačią

 ― Galinės ašies vairavimas įj. / išj.

 ― Kruizo kontrolė įj. / išj.

 ― Variklio sūkiai įj. / išj.

 ― Paprastai valdoma moderni technologija

AUTOMOTIV 1 režimas:
 ― Naudojamas tik važiavimo pėdalas

 ― Leeb PT 280 valdomas kaip automobilis  
su automatine pavarų dėže

 ― Pėdalu valdome važiavimo greitį

 ― Priklausomai nuo važiavimo greičio, valdymo  
blokas parenka optimalius variklio sūkius

AUTOMOTIV 2 režimas:
 ― Reguliuojama kruizo kontrolė su pritaikytais  

variklio sūkiais

 ― Galimybė parinkti du greičius purškimui ir  
apsisukimui galulaukėse

 ― Greičių perjungimas naudojant galulaukių  
funkciją

Naudojant AUTOMOTIVE būdą ir MANUAL būdą 
maksimalus greitis išvystomas prie 1 400 aps/min  
variklio sūkių.

Važiavimo strategija
Visi Leeb PT 280 komponentai suprojektuoti intensyviam kiekvienos dienos darbui.  
Atsižvelgiant į aplinkybes, savaeigę mašiną galite vairuoti dviem būdais.

 ― Intuityvus Leeb PT 280 valdymas naudojant  
daugiafunkcinę svirtį

 ― Visų svarbių funkcijų valdymas mygtukų pagalba

Minimaliai jungtukų visoms svarbiausioms funkcijoms: 
 ― Purškimas įj. / išj.

 ― Purškimo sekcijų valdymas

 ― Posvyrio valdymas

 ― Purškimo sijos į viršų / į apačią

 ― Purškimo norma ± 10 % / 100 % (laipsniškai)

 ― Posvyris į viršų / į apačią

 ― Išsaugoti / naudoti Tempomat funkcija



12 13

KOMFORTABILI 
KABINA

 ― Patogi ir erdvi darbo vieta

 ― Kabina su optimaliu matomumu

 ― Nuo vibracijų apsaugota kabina ir pneumatinė  
pakaba užtikrina sklandų važiavimą

 ― Puiki izoliacija apsaugo nuo dulkių ir garso

 ― Galinga klimato kontrolės sistema užtikrina  
malonią aplinką kabinoje

 ― Išimama šaldymo dėžė

 ― Didžiausias našumas ir dieną ir naktį:  
darbinės šviesos optimaliai apšviečia aplinką

 ― Standartas: aštuonios priekinės ir keturios galinės  
darbinės šviesos

 ― LED darbinės šviesos galimos kaip papildoma įranga



Cirkuliacinė sistema + purkštukų plovimas
 ― Nuolatinė purškiamo skysčio cirkuliacija sijose įjungus 

pagrindinį siurblį

 ― Netgi išjungus purkštuvą, purškimo mišinys  
nenutrūkstamai lieka ties purkštuku

 ― Įjungus purškimo sekciją arba visą purškimo liniją pirmą  
kartą, sumaišytas purškimo mišinys yra iškarto prieinamas 
dalyje sistemos arba visoje purškimo sistemoje

 ― Išvengiama nuosėdų bei užsikimšimų

 ― Leidžia lengvai išplauti: siurblio įsiurbimo pusė sujungta  
su švariu vandeniu – dabar purkštukų linija praplaunama 
švariu vandeniu, tada purškiant dar 3 sekundes – visi 
purkštukai išvalomi

 ― Greitai, paprastai ir saugiai: Viskas nuo vairuotojo sėdynės!

Nerūdijančio plieno užpildymo bakelis
 ― Užpildymo bakelis su dujiniais amortizatoriais

 ― Nerūdijančio plieno simbolių juosta su spalvotais  
valdymo jungikliais

 ― Ratu išdėstyti purkštukai užtikrina sūkurinės formos 
cirkuliaciją, skirtą greitai ištirpinti druskas ir granules

 ― Besisukantis kanistrų plovimo purkštukas

 ― Išorinė jungtis siurbimui iš didelių talpyklų

Nerūdijančio plieno rezervuaras – jokių nuosėdų
 ― Jokių kompromisų – ilgaamžis nerūdijančio plieno  

rezervuaras

 ― Lengvas plovimas ir jokių nuosėdų ant vidinių sienelių

 ― Suvirinta iš vidaus ir išorės

 ― Trys pertvaros užtikrina purškimo mišinio ir mašinos  
stabilumą netgi kalnuotose vietovėse ir esant dideliam 
transportiniam greičiui

 ― 450 litrų švaraus vandens rezervuaras: Pakankamai  
vandens vienam pilnam vidiniui plovimui. Šis kiekis yra 
pakankamas, nes sistemoje lieka minimalus nuosėdų kiekis.

 ― 8 000 litrų rezervuaras

Manometras, esantis rezervuaro priekyje,  
parodo slėginio filtro užterštumo laipsnį  
ir maišymo intensyvumą realiu laiku.

MŪSŲ STANDARTAS:
GERIAUSIA ŽARNA – 
NĖRA ŽARNOS.

Intensyvus maišymas
 ― Hidraulinis maišymas

 ― Belaipsnis valdymas iš terminalo

 ― Lengvas pritaikymas prie atskirų veikliųjų medžiagų

 ― Automatiškai išjungiant maišymą esant mažiau kaip  
200 litrų, lieka minimalus purškiamo skysčio kiekis 

Vandens schema  

PT 280

Cirkuliacija

SL = Slėginė linija, GL = Grįžtama linija į rezervuarą

GL GL GLSL SL SL

Purškimo sija kairėje Purškimo sija dešinėjeVidurinė dalis

Purškimas

SL = Slėginė linija

SL SL SL SL SL SL

Purškimo sija kairėje Purškimo sija dešinėjeVidurinė dalis
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Slėginis 
filtras

2. slėginis 
filtras

Elektrinis perjungimo blokas

Debito matuoklė

Slėgio daviklis

Oras

Vidinis plovimas

Tiesioginis užpildymas

Vidinis plovimas

Injektorius

Injektor

Maišymas

Pildymo bakelis
Pildymo 
jungtis

Švaraus vandens 
užpildymas

Siurbimo filtras Išcentrinis siurblys

Švaraus 
vandens 

filtras

Stūmoklinis membraninis 
siurblys

Filtras

Aukšto slėgio plovimo 
įrenginys

Elektr. 
siurblys

NightLight 
plovimas

Švaraus vandens rezervuaras
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Tiktai geriausia
 ― Jokios priežiūros visam naudojimo laikui

 ― Jokių papildomų žarnų ir apsauginių vožtuvų,  
kuriuos labai sunku išplauti

 ― Didžiausias našumas – trumpas užpildymo laikas:  
1 000 l/min

 ― Pildymo sistema automatiškai išjungiama kai pasiekia 
nustatytą kiekį, įvestą kompiuteryje

 ― Slėgio reguliavimas keičiant siurblio sūkius

 ― Greitesnis slėgio valdymas ir energijos taupymas

 ― Siurblys tiekia tik tiek, kiek reikia purškimui, plius  
maišymo kiekis

 ― Perteklinių kiekių nereikia grąžinti

Valdymo centras C-Box
 ― Patogus C-Box visoms būtinoms funkcijoms

 ― Aiškūs simboliai nurodo siurbimo pusę, keturis slėginius 
išėjimus ir užpildymą (žr. schemą 15 psl.)

 ― Tuo pačiu metu gali būti valdomos kelios operacijos,  
pvz.: pildymas ir stiprus maišymas

 ― Patogus vartotojui, virš pildymo bakelio

 ― Dar daugiau komforto: Visos svarbios funkcijos, kaip  
švaraus vandens perpumpavimas ar plovimas gali būti  
įjungti iš kabinos

 ― TankControl sistema automatiškai išjungia pildymą  
pasiekus nustatytą kiekį

Nepertraukiamo plovimo sistema
Continuous Cleaning System CCS

 ― Greitas purkštuvo plovimas neišlipus iš kabinos

 ― Pilnas plovimo proceso valdymas iš kabinos

 ― Funkcija: keitimas vietoj praskiedimo

 ― Papildomas plovimo siurblys tiekia švarų vandenį  
į sistemą. Purškimo siurblys siurbią šį vandenį ir  
tiekia į purškimo liniją išstumdamas nuosėdas.

 ― Greitas ir vandenį taupantis plovimas

Terminalai
 ― Galimi Müller Elektronik ISOBUS COMFORT-Terminalas  

arba Touch 1200

 ― Optimaliai išdėstyti visi valdymo elementai

 ― Visiškas valdymas naudojant integruotą stebėjimo sistemą, 
kuri parodo visus gedimus ir įspėjimus

 ― Visa informacija patogiai prieinama per terminalą

 ― Didelis ir lengvai suprantamas spalvotas ekranas

 ― Visi nustatymai gali būti keičiami važiavimo metu

 ― Galimos visos funkcijos, kaip pvz. Lygiagretus važiavimas, 
Automatinis vairavimas, Užsakymo vykdymas, GPS valdoma 
sekcijų kontrolė

PAPRASTA 
VALDYTI.

Švaraus vandens rezervuaras

MaišymasVidinis plovimasPildymas

Pagrindinis rezervuarasPurškimasPildymo bakelis

C-Box simboliai
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LEEB PURŠKIMO SIJOS:
MODERNIOS TECHNOLOGIJOS, 
APGALVOTOS IKI MAŽIAUSIOS DETALĖS

Leeb purškimo sijų pagrindas buvo ilgametis savaeigio 
purkštuvo PT darbas dideliuose ūkiuose ir tikslais kasdiena 
nupurkšti iki 600 ha ir 25 000 ha per metus. Prieš tai pasiekiami 
tikslai (kasdien nupurškiama iki 450 ha, 20 000 ha per metus) 
buvo atskaitos taškas.

Patentuota pakabos koncepcija

Purškimo sijos: 5 dalių su sulankstymu iki 12 m Purškimo sijos: 5 dalių su sulankstymu iki 15 m Purškimo sijos: 5 dalių su sulankstymu iki 18 m Purškimo sijos: 7 dalių su sulankstymu iki 24 m

Purškimo sijų variantai
 ― Bazinis purškimo sijų tipas nuo 24 iki 36 m pločio

 ― Galimi individualūs darbinio pločio variantai dėl skirtingų sulankstymo versijų

Patentuota pakabos koncepcija
 ― Patentuota pakaba su aktyvia pneumatine vidurinės  

dalies kontrole užtikrina sijų stabilumą galulaukėse

 ― BoomControl: Itin stabili purškimo sijų padėtis  
dirbant nelygiuose laukuose ir dideliu greičiu

Purškimo sijų privalumai
 ― Optimalaus svorio konstrukcija

 ― Aliuminės apsauginės juostos apsaugo purkštukus,  
laikiklius ir linijas nuo pažeidimų

 ― Trys apsaugos įtaisai vienam sparnui: 3 m atsiliankianti 
apsauga – Išorinių sparnų apsauga nuo perkrovos, 
atsilenkimas į galą – Vidinių sparnų apsauga nuo perkrovos, 
atsilenkimas į priekį ir galą.

 ― Labai tvirtas, nedylantis kėlimo stiebas

Purškimo sijos: 7 dalių su sulankstymu iki 12 m ir 21 m
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AUTOMATINIS PURŠKIMO 
SIJŲ VALDYMAS

BoomControl Pro

 ― Automatinis purškimo sijų valdymas, siekiant išlaikyti tikslų,  
galimai mažiausią darbinį aukštį, dirbant dideliu greičiu labai 
kalvotame reljefe

 ― Saugus ir stabilus purškimo sijų valdymas iki 40 cm purškimo  
aukščio

 ― Salygos minimaliam lašelių nunešimui

 ― Purškimo sijos visiškai atsietos nuo mašinos

BoomControl Eco

 ― Automatinis purškimo sijų valdymas, siekiant išlaikyti tikslų,  
galimai mažiausią darbinį aukštį, dirbant dideliu greičiu, lygiame  
ar kalvotame reljefe

 ― Saugus ir stabilus purškimo sijų valdymas iki 40 cm purškimo 
aukščio

 ― Salygos minimaliam lašelių nunešimui

 ― Purškimo sijos visiškai atsietos nuo mašinos

 ― Jokio kompromiso tarp kietai fiksuotos ir laisvai judančios sijos

 ― Dirvos paviršiaus kopijavimas vykdomas 2 jutiklių pagalba. 
Tiksliasniam darbui galimi 2 papildomi jutikliai.

BoomControl ProPlus

 ― Aktyvus sijų prisitaikymas prie paviršiaus valdant vidurinę dalį

 ― Saugus ir stabilus purškimo sijų valdymas iki 40 cm purškimo 
aukščio

 ― Nepriklausomas kiekvienos sijos valdymas

 ― Papildomai nepriklausomas išorinių sijos dalių valdymas 
(pakėlimas ir nuleidimas)

Dėl tikslaus proporcinio valdymo, naudojant 6 jutiklius, purškimo sijos 
tiksliai prisitaiko prie lauko paviršiaus.

 ― Jokio kompromiso tarp kietai fiksuotos ir laisvai judančios sijos

 ― Aktyvus sijų prisitaikymas prie paviršiaus valdant vidurinę dalį

 ― Prisitaikymas prie paviršiaus atskirai valdant šoninius sparnus bei 
pasukant vidurinę dalį (Valdoma 4 jutikliais). Tiksliasniam darbui 
galimi 2 papildomi jutikliai.
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DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS
NAUDOJANT PROTINGĄ  
PURŠKIMO TECHNIKĄ

Našumas dėl įvairovės
 ― 25 cm purkštukų išdėstymas leidžia sumažinti purškimo  

aukštį iki optimalaus

 ― Pneumatinis kiekvieno purkštuko perjungimas leidžia  
naudoti individualias ir sumanias technologijas

 ― Puikus išteklių prasiskverbimas ir augalų padengimas

MultiSelect Sistema
 ― Iki 4 puršktukų viename laikiklyje

 ― Įjungimas ir išjungimas iš kabinos

 ― Nepertraukiant darbo, reguliuojamas optimalus  
slėgis parenkant atitinkamą purkštukų dydį

 ― Purkštukų dydžio arba purkštukų derinio parinkimas  
pagal purškimo kiekį

 ― Tikslus individualių ar purkštukų kombinacijų įjungimas  
ir išjungimas

 ― Optimalus purkštukų valdymas prie vandens telkinių  
ir parkų teritorijų

 ― Platus įvairių gamintojų purkštukų pasirinkimas

GPS valdoma sekcijų kontrolė
 ― Didelis potencialas: kadangi išvengiant persidengimų sekcijų 

kontrolė padeda sutaupyti iki 3 % mišinio.

Įvairios purkštukų laikiklių kombinacijos  
(pneumatiškai valdomos)

 ― 1-0 Viengubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 1-0 (3M) Trigubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu   
 būdu išdėstyti kas 50 cm

 ― 1-1  Viengubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 25 cm

 ― 1-1 (3M) Trigubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 25 cm

 ― 2-0  Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 2-0 (4M) Keturgubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 50 cm

 ― 2-1 Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm, 
 viengubi purkštukų laikikliai vidury jų

 ― 2-2  Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 25 cm

 ― 2-2 (4M) Keturgubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 25 cm

 ― 4-0 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 4-1 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm,  
 viengubi purkštukų laikikliai vidury jų

 ― 4-2 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm,  
 dvigubi purkštukų laikikliai vidury jų

25 cm purkštukų išdėstymas ir HORSCH BoomControl sistema leidžia sumažinti purškimo  
aukštį žemiau 50 cm. Mažiau nunešami lašeliai ir puikus augalų padengimas!

Plataus masto bandymai mūsų vėjo tunelyje parodo 
lašelio elgesio skirtumus, priklausomai nuo purškimo 
aukščio ir puršktukų išdėstymo

Visa purškimo technika patikrinama stende prieš pateikimą klientui.
Purkštukus galima rinktis iš įvairių gamintojų.

Lygiagretus vairavimas
 ― Naudoja korekcinį GPS signalą

 ― Nustato mašinos padėtį ir parodo šią informaciją ekrane

 ― Judančios gairės ekrane parodomas vairuotojui tikslią  
padėtį technologinėse vėžėse

 ― Galimas nesudygusių augalų purškimas

 ― Purškimas pavasarį išdirbtuose laukuose be technologinių 
vėžių

AutoSteering
 ― PT 280 gali būti komplektuojamas su automatiniu  

vairavimu. Valdymo įrenginys prijungtas prie vairavimo 
hidraulinės sistemos.

 ― Automatinio vairavimo išjungimas pasukus vairą

MultiSelect sistema

Lašelio nunešimas 25 cm / 50 cm purškimo aukščiuose

D
rė

ki
ni

m
as

Vėjo stiprumas

Purškimo aukštis 25 cm,  
Purkštukas Airmix 02

Purškimo aukštis 50 cm,  
Purkštukas Airmix 04
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PAPILDOMOS 
ĮRANGOS 
PASIRINKIMAS

STIPRŪS ARGUMENTAI 
dėl Leeb PT 280

 ― Prikabinimo įtaisas (16 t esant 25 km/h)

 ― Galinė kamera

 ― Aukšto slėgio plovimo įrenginys išoriniam  
plovimui

 ― LED darbinės šviesos

 ― Visų keturių ratų vairavimo sistema maksimaliam 
manevringumui – 5,3 m apsisukimo spindulys

 ― Purškimo sijų LED šviesos su plovimo sistema

 ― Dugno uždengimas

 ― Vėjo greičio matuoklis

 ― Radaras

 ― Šoninių purkštukų perjungimas

 ― Puršktukų išpūtimas oru

 ― Pilnarėmė konstrukcija skirta didelėms apkrovoms

 ― TRAC koncepcija su keturiais vienodais ratais,  
kurių diametras daugiau nei 2 m

 ― 7,7 l – šešių cilindrų MTU (Mercedes) 285 AJ

 ― Maksimalus 1 150 Nm sukimo momentas tarp  
1 200 ir 1 600 aps./min variklio sūkių

 ― Bepakopė hidrostatinė pavarų dėžė su 2 važiavimo 
diapozonais

 ― Ilgaamžiai mechniniai tiltai su tarpašiniu diferencialu

 ― 50 km/h didžiausias greitis

 ― Kuro ekonomija dėka sumažintų variklio sūkių

 ― Galinga 200 l/min našumo hidraulinė sistema

 ― Didelė prošvaisa purškiant rapsus ir javus

 ― Minimalus prabuksavimas bei žemės suspaudimas  
dėl didelio padangų diametro

 ― Erdvi kabina su klimato kontrole ir puikiu matomumu

 ― Greičio palaikymo funkcija

 ― Purškimo sijos iki 36 m pločio

 ― Ilgaamžis, lengvai išplaunamas, 8 000 l nerūdijančio  
plieno rezervuaras

 ― Tikslus purkškimo sijų valdymas dirbant dideliu greičiu  
dėka puikios pneumatinės važiuoklės ir sijų pakabos

 ― Purškimo sijų valdymo sistemos: BoomControl Eco, Pro  
ir Pro Plus

 ― Tobuliausia purškimo technika

 ― Įvairūs terminalai – intuityvus valdymas – sukurtas ateičiai

 ― C-Box – visi vožtuvai valdomi iš vieno pulto

 ― Automatinė, GPS valdoma sekcijų kontrolė

 ― AutoSteering – valdomas GPS



1 Vokietijoje reikalingas leidimas

26 27

HORSCH Leeb PT 280
Važiavimo valdymas

Elektroninis važiavimo valdymas

Didžiausio galingumo valdymas

Greičio valdymas stabdant per hidrostatinį kontūrą

Automatinis važiavimo siurblio atsukimas, kai stabdoma

4 greitėjimo rėžimai

Pastovaus greičio valdymo funkcija

Automatinis važiavimas (greitis valdomas aksceleratoriaus pedalu, variklio sūkiai ir hidrostatinė pavara valdoma automatiškai)

Važiavimas su sumažintais variklio sūkiais (didžiausias greitis pasiekiamas prie 1 400 aps/min)

Kabina

Priekinė kabina su optimaliu matomumu

Oro kondicionierius / šildymas

Patogi sėdynė su pneumatine amortizacija

Keleivio sėdynė

Važiavimo svirtis integruota porankyje

Radijo imtuvas su Bluetooth jungtimi

ISO terminalas su mašinos ir važiavimo duomenų pateikimu

Standartinės padangos (kitos padangos pagal pareikalavimą)

Priekinė ašis VF 520 / 85 R 46

Galinė ašis VF 520 / 85 R 46 

Matmenys ir svoris

Tuščias svoris (kg) Apie 7 600 be priedų / 21 000 (priklausomai nuo padangų), apie 11 000 su priedais

Maks. leidžiamas bendras svoris (kg) 18 000 prie 40 km/h / 50 km/h (20 0001)

Maks. bendras svoris lauke (kg) 21 000 (priklausomai nuo padangų)

Prošvaisa (mm) Apie 850 iki ašies

Ratų bazė (mm) 3 300

Tarpvėžė (mm) 2 000 / 2 250 (apverčiant ratus)

Ilgis be purškimo įrangos (mm) Apie 7 200

Aukštis be purškimo įrangos (mm) Apie 3 000

Ilgis su purškimo įranga (mm) Apie 9 000

Aukštis su purškimo įranga (mm) Apie 3 950

Bendras plotis (mm) Apie 2 800 (priklausomai nuo tarpvėžės ir padangų)

Rezervuarai

Pagrindinis rezervuaras Nerūdijančio plieno rezervuaras, suvirintas iš vidaus ir išorės su trimis pertvaromis

Rezervuaro tūris (l) 8 000

Švaraus vandens rezervuaras Nerūdijančio plieno rezervuaras, suvirintas iš išorės

Švaraus vandens rezervuaro tūris (l) 450

Prikabinimo įtaisas (Papildomai)

Prikabinimo įtaisas Rockinger automatinis

Didžiausias tempiamas svoris 16 t 25 km/h greičiu / be vertikalios apkrovos

Suspausto oro stabdžiai 2 kontūrų stabdžių sistema, automatiškai valdoma stabdant hidrostatine pavara

HORSCH Leeb PT 280
Variklis

Vandeniu aušinamas variklis MTU (Mercedes) OM 936

Galia (kW/HP) 210 / 285

Cilindrų skaičius / aušinimo sistema 6 / vanduo / turbina su tarpiniu aušinimu

Darbinis tūris (cm3) 7 700

Nominalus sukimosi greitis (aps./min) 2 200

Didžiausias sukimo momentas Nm 1 150 / 1 400

Valdymas Elektroninis EMR

Kuro bako talpa / AdBlue (l) Apie 420 / 25

Taršos reikalavimai TIER 4 f

Pavarų dėžė

Pavarų dėžės tipas Hidrostatinė

Darbiniai diapozonai Laukas / kelias

Transmisija Belaipsnė hidrostatinė

Greičiai Laukas: nuo 0 iki 23 km/h, kelias nuo 0 iki 40 km/h, papildomai: 50 km/h, didžiausias greitis 
pasiekiamas prie 1 400 aps./min variklio sūkių

Visų ratų pavara Ilgaamžis su tarp tarpašiniu diferencialu ir diferiancialo blokavimu

Važiuoklė / ašys

Priekinė ašis PA Išoriniai planetiniai reduktoriai, vairuojama

Galinė ašis GA Išoriniai planetiniai reduktoriai, standi arba vairuojama

Pakaba PA ir GA pneumatinė su lygio valdymu ir aktyviu stabilizavimu

Vairavimas

Priekinė ašis Hidraulinis

Galinė ašis Elektro hidraulinis vairavimas, automatinis centravimas ir užrakinimas transporto metu

Vairavimo tipai Tiktai PA / visi vairuojami ratai / krabu / GA rankiniu būdu / kojiniu jungikliu galulaukėse

Stabdžių sistema

Pagrindiniai stabdžiai PA ir GA integruoti šlapiadiskiai stabdžiai

Stovėjimo stabdžiai Kardaninio veleno stabdžiai su spyruokliniu mechanizmu, hidrauliškai valdomi

Hidraulinė sistema

Pagrindinis siurblys Kintamo tūrio, valdomo LS

Našumas (l/min) 200

Darbinis slėgis (bar) 200

Jungtys Slėginė linija / Grįžimo linija / LS signalas

Papildomi siurbliai Vairavimo siurblys (50 l/min)
Aušinimo siurblys (50 l/min)

Elektroninė sistema

Maitinimo įtampa (V) 12 / 24

Elektros laidų sistema CAN-Bus / ISO-Bus

Generatorius (V) 14/28

Jungtis su mašina ISO-Bus su maitinimo įtampos linija

TECHNINIAI DUOMENYS
Leeb PT 280
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Daugiau ekonomijos
 ― Darbinis greitis iki 30 km/h

 ― Didžiausias dienos našumas

 ― Purškimas lauke dideliu greičiu  
nesukelia jokių problemų

 ― Rezervuaro talpa 5 000 l

Variklis
 ― Galingas 7.7 l Šešių cilindrų (PT 350) MTU (Mercedes)

 ― Common-Rail sistema pasiekianti 354 PS / 260 kW (PT 350) 
galią prie 1 400 ir 1 700 aps./min

 ― Maksimalus sukimo momentas nuo mažiau kaip  
1 500 aps/min

 ― Iki 60 km/h greitis kelyje

 ― TIER 4 f

Leeb PT 330 */ 350
DIDŽIAUSIAS PURŠKIMO NAŠUMAS  
IR TIKSLI AUGALŲ APSAUGA NET  
AUKŠTOSE KULTŪROSE.

Pavarų dėžė
 ― Belaipsnė hidrostatinė pavara su automatiniu apkrovos 

valdymu ir įkalnės pagalbine funkcija (AutoHold)

 ― Optimalus visoms važiavimo strategijoms

 ― Patogus valdymas daugiafunkcine svirtimi arba naudojant 
aksceleratoriaus pėdalą kaip automobilyje su automatine 
pavarų dėže

 ― Pastovaus greičio palaikymo funkcija ir įvairios važiavimo 
strategijos

Važiuoklės konstrukcija 
 ― Belaipsnė hidrostatinė pavara

 ― Nepriklausoma ratų pakaba su hidropneumatine  
kiekvieno rato amortizacija su lygio reguliavimu ir  
važiuoklės stabilizavimu

 ― Keturios vienodos padangos iki 2,05 m diametro  
garantuoja maksimalų sukibimą, aukštą prošvaisą, 
hidrauliškai reguliuojamą nuo 140 iki 160 cm

 ― Labai manevringas dėka elektro-hidrauliškai vairuojamų 
keturių ratų su automatiniu ašies centravimu

 ― Viduryje sumontuota kabina su oro kondicionieriumi

* 330: TIER 3a skirta tiktai mažai reguliuojamose rinkose (LRC), pvz: Rusija.
 350: TIER 4f skirta stipriai reguliuojamose rinkose (HRC), pvz EU.



30 31

Optimalus purškimo valdymas naktį
 ― Modernios LED technologijos užtikrina optimalų apšvietimą

 ― Ryški šviesa apšviečia visus purkštukus

 ― Optimalus purškimo valdymas ir dieną ir naktį

 ― Kiekvienai pusei po vieną LED šviestuvą

 ― 100 % purkštukų funkcijos valdymas – taip pat su sekcijų 
valdymu

 ― Didesnis saugumas ir našumas purkšant visą parą

 ― Nėra daug laiko reikalaujančių priežiūros ir plovimo darbų

 ― Automatinis plovimas su plovimo įranga

 ― LED šviesos juosta plovimo centre

 ― LED priekinės šviesos

PURŠKIMO SIJŲ APŠVIETIMAS
NightLight
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 ― Didelė, erdvi, ergonomiška kabina

 ― Daug daiktadėžių

 ― Puiki izoliacija apsaugo nuo dulkių ir garso

 ― Galinga Climatronic sistema užtikrina tinkamą  
klimatą kabinoje

 ― Didžiausias našumas ir dieną ir naktį: Optimalus  
darbo zonos apšvietimas

 ― Standartas: priekinės ir galinės darbinės šviesos bei 
transportinės šviesos (taip pat LED)

 ― Į priekį atliankiamas vairas

 ― Daugiafunkcinis porankis patogiam darbui

KOMFORTABILI KABINA



34 35

Cirkuliacinė sistema + Purkštukų plovimas
 ― Hidraulinis maišymas: purškimo mišinio maišymas visoje 

purškimo linijoje

 ― Netgi išjungus purkštuvą, purškimo mišinys nenutrūkstamai 
lieka ties purkštuku

 ― Pirmą kartą įjungus purškimo sekciją arba visą purškimo  
liniją, sumaišytas purškimo mišinys yra iškarto prieinamas

 ― Išvengiama nuosėdų bei užsikimšimų

 ― Plovimo programos valdo plovimo procesą. Plovimo būklė 
stebima ekrane.

 ― Greita, paprasta ir saugu: Viskas valdoma iš vairuotojo vietos!

Standartas: Nepertraukiamo plovimo sistema
Continuous Cleaning System CCS Pro

 ― Greitas purkštuvo plovimo procesas neišlipant iš kabinos

 ― Pilnai valdomas purkštuvo plovimas iš kabinos

 ― Veikimo principas: pakeitimas vietoj praskiedimo

 ― Papildomas siurblys švariu vandeniu plauna pagrindinį 
rezervuarą. Purškimo siurblys tai siurbia ir išpurškia per 
purkštukus.

 ― Greitas, vandenį taupantis plovimas

 ― Visos plovimo ir skalavimo programos yra automatinės

Nerūdijančio plieno rezervuaras
 ― Be kompromisų – ilgaamžis, aukštos kokybės 5 000 litrų 

nerūdijančio plieno rezervuaras

 ― Lengvas ir greitas vidinių sienų plovimas

 ― Suvirinta iš vidaus ir išorės

 ― Pertvaros užtikrina purškimo mišinio ir mašinos stabilumą 
netgi kalnuotose vietovėse ir esant dideliam transportiniam 
greičiui

 ― 500 litrų švaraus vandens rezervuaras:  
pakankamas vandens kiekis vienam pilnam vidiniui plovimui. 
Pakankamas kiekis nes mažas nuosėdų kiekis sistemoje.

Pildymo bakelis
 ― Pilnai integruotas, atliankiamas pildymo bakelis  

su dujiniais amortizatoriais

 ― Nerūdijančio plieno simbolių juosta su spalvotais  
valdymo jungikliais

 ― Ratu išdėstyti purkštukai užtikrina greitą ir saugų  
miltelių tirpinimą

 ― Besisukantis kanistrų plovimo purkštukas

 ― Išorinė jungtis siurbimui iš didelių talpyklų

MŪSŲ SANDARTAS:
GERIAUSIA ŽARNA – 
NĖRA ŽARNOS.

Cirkuliacija

SL = Slėginė linija, GL = Grįžtama linija į rezervuarą

GL GL GLSL SL SL

Purškimo sija kairėje Purškimo sija dešinėjeVidurinė dalis

Purkšti

SL = Slėginė linija

SL SL SL SL SL SL

Purškimo sija kairėje Purškimo sija dešinėjeVidurinė dalis
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Vandens planas 

330*/350 

Elektr. siurblys

2. slėginis 
filtras

Elektr. perjungimo blokas

Slėgio jutiklis

Slėgio jutiklis

Slėgio 
jutiklis

Oras

Slėgio jutiklis

Vidinis plovimas

Tiesioginis 
pildymas

Injektorius

Maišymas

Pildymo bakelis

Slėginis 
filtras

Pildymas

Išleidimas

Švaraus vandens 
pildymas

Debitomatis

Siurbimo 
filtras

Išcentrinis 
siurblys

Švaraus vandens
 filtras

Stūmoklinis 
membraninis 

siurblys

Filtras

Aukšto slėgio 
plovimo įrenginys

NightLight 
plovimas
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PAPRASTA 
VALDYTI.

Tiktai geriausia
 ― Purškimo siurblys maks. 1 000 l/min

 ― Jokios priežiūros visam naudojimo laikui

 ― Jokių papildomų žarnų ir apsauginių vožtuvų,  
kuriuos labai sunku išplauti.

 ― Didelis našumas – trumpas pildymo laikas:  
5 000 l rezervuaro pildymas trunka labai trumpai

 ― Pildymo sistema automatiškai išjungiama kai  
pasiekia nustatytą kiekį, įvestą kompiuteryje

 ― Slėgio reguliavimas, keičiant siurblio sūkius

 ― Greitesnis ir energiją taupantis

 ― Siurblys tiekia tik tiek, kiek reikia purškimui,  
plius maišymo kiekis

 ― Perteklinių kiekių nereikia grąžinti

Išorinis valdymo terminalas
 ― Modernus išorinis terminalas skirtas visoms pildymo  

funkcijoms atlikti

 ― Patogus naudoti esantis virš pildymo bakelio

 ― Didesnis funkcionalumas ir patogumas dėka ekrano 

 ― Dar daugiau patogumo: Pagrindinės funkcijos gali būti 
valdomos per išorinį ar kabinoje esantį terminalus, net 
pildymo metu

Išorinio valdymo terminalo simboliai

Pildymas

Plovimas

Maišymas

Siurbimas

Išorės plovimas

Pildymo bakelis

Purškimo mišinio rezervuaras

Švaraus vandens rezervuaras

Pildymo bakelio apšvietimas

Išleidimas

3736
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Purškimo sijų versijos
 ― Bazinis purškimo sijų tipas nuo 30 iki 36 m pločio

 ― Galimi individualūs darbinio pločio variantai dėl skirtingų  
sulankstymo versijų

 ― Neužstoja kabinos

LEEB PURŠKIMO SIJOS:
MODERNIOS TECHNOLOGIJOS, 
APGALVOTOS IKI MAŽIAUSIOS DETALĖS

Purškimo sijos: 9 daliu su sulankstymu iki 24 / 27 m

18 m

24 / 27 m

30-36 m



  

  

BoomControl Pro
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Purškimo sijos valdomos per terminalą.

Purškimo aukštis nustatomas atskirai  
atsižvelgiant į aplinkybes.

Realus aukštis stebimas ekrane.

Visos funkcijos stebimos terminale gali  
būti patogiai valdomos darbo metu.

AUTOMATINIS PURŠKIMO  
SIJŲ VALDYMAS

BoomControl Pro
 ― Automatinis purškimo sijų valdymas, siekiant išlaikyti  
tikslų, galimai mažiausią darbinį aukštį, dirbant dideliu  
greičiu labai kalvotame reljefe

 ― Saugus ir stabilus purškimo sijų valdymas iki 40 cm  
purškimo aukščio

 ― Salygos minimaliam lašelių nunešimui

 ― Purškimo sijos visiškai atsietos nuo mašinos

 ― Jokio kompromiso tarp kietai fiksuotos ir laisvai  
judančios sijos

 ― Aktyvus sijų prisitaikymas prie paviršiaus valdant vidurinę dalį

 ― Prisitaikymas prie paviršiaus valdant šoninius sparnus bei  
pasukant vidurinę dalį (Valdoma 4 jutikliais). Tiksliasniam  
darbui galimi 2 papildomi jutikliai.
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DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS 
NAUDOJANT PROTINGĄ 
PURŠKIMO TECHNIKĄ

Našumas dėl įvairovės
 ― Keičiamas purkštukų išdėstymas

 ― 25 cm purkštukų išdėstymas leidžia sumažinti  
purškimo aukštį iki optimalaus

 ― Pneumatinis kiekvieno purkštuko perjungimas  
leidžia naudoti individualias ir sumanias technologijas

 ― Puikus išteklių prasiskverbimas ir augalų padengimas

GPS valdoma sekcijų kontrolė
 ― Didelis potencialas: kadangi išvengiant persidengimų sekcijų 

kontrolė padeda sutaupyti iki 3 % mišinio.

AutoSteering
 ― Papildomai PT 330 * / 350 gali būti paruoštas automatiniam 

vairavimui. Valdymo įrenginys prijungtas prie vairavimo 
hidraulinės sistemos.

AutoSelect sistema
 ― Galimos įvairios kombinacijos

 ― Įjungimas ir išjungimas iš kabinos

 ― Nepertraukiant darbo reguliuojamas optimalus  
slėgis parenkant atitinkamą purkštukų dydį

 ― Rankinis valdymas: tikslus individualių ar purkštukų 
kombinacijų įjungimas ir išjungimas

 ― Pilnai automatinis AutoSelect valdymas (papildoma įranga): 
Purkštukų dydžio arba purkštukų derinio parinkimas pagal 
purškimo normą

 ― Optimalus purkštukų valdymas prie vandens telkinių ir  
parkų teritorijų

 ― Platus įvairių gamintojų purkštukų pasirinkimas

25 cm purkštukų išdėstymas ir HORSCH BoomControl sistema leidžia sumažinti purškimo  
aukštį žemiau 50 cm. Mažiau nunešami lašeliai ir puikus augalų padengimas!

Įvairios purkštukų laikiklių kombinacijos  
(pneumatiškai valdomos)

 ― 1-0 Viengubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 1-0 (3M) Trigubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 50 cm

 ― 1-1  Viengubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 25 cm

 ― 1-1 (3M) Trigubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 25 cm

 ― 2-0  Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 2-0 (4M) Keturgubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 50 cm

 ― 2-1 Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm,  
 viengubi purkštukų laikikliai vidury jų

 ― 2-2  Dvigubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 25 cm

 ― 2-2 (4M) Keturgubi purkštukų laikikliai persukami rankiniu  
 būdu išdėstyti kas 25 cm

 ― 4-0 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm

 ― 4-1 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm,  
 viengubi purkštukų laikikliai vidury jų

 ― 4-2 Keturgubi purkštukų laikikliai išdėstyti kas 50 cm,  
 dvigubi purkštukų laikikliai vidury jų

Lašelio nunešimas 25 cm / 50 cm purškimo aukščiuose

D
rė

ki
ni

m
as

Vėjo stiprumas

Purškimo aukštis 25 cm,  
Purkštukas Airmix 02

Purškimo aukštis 50 cm,  
Purkštukas Airmix 04

Plataus masto bandymai mūsų vėjo tunelyje 
parodo lašelio elgesio skirtumus, priklausomai 
nuo purškimo aukščio ir puršktukų išdėstymo
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 ― Vaizdo kamera saugiam valdymui

 ― LED Purškimo sijų apšvietimas su plovimu

 ― Aukšto slėgio plovimo įrenginys išoriniam plovimui

 ― 3“ išorinio užpildymo jungtis

 ― TRAC koncepcija su keturiais vienodais ratais, kurių diametras 
daugiau nei 2 m

 ― 7,2 l – šešių cilindrų MTU (Mercedes) 326 AJ (330*)

 ― 7,2 l – šešių cilindrų MTU (Mercedes) 354 AJ (350)

 ― Maksimalus 1 150 Nm sukimo momentas nuo 1 400 aps./min

 ― Bepakopė hidrostatinė važiuoklė

 ― Hidropneumatinė nepriklausoma visų ratų pakaba

 ― Didžiausias greitis 60 km/h

PAPILDOMOS 
ĮRANGOS  
PASIRINKIMAS

 ― Kuro ekonomija dėka sumažintų variklio sūkių

 ― Galinga 200 l/min našumo hidraulinė sistema

 ― Apsisukimo spindulys – 9 m (su visų keturių ratų vairavimu  
ir 2,25 m tarpvėže, priklausomai nuo padangų)

 ― Didelė prošvaisa (iki 1,60 m)

 ― Minimalus prabuksavimas bei žemės suspaudimas dėl  
didelio padangų diametro

 ― Erdvi kabina su klimato kontrole ir puikiu matomumu

 ― Pastovaus greičio palaikymo funkcija

 ― Purškimo sijos iki 36 m

 ― Ilgaamžis, lengvai išplaunamas, 5 000 l nerūdijančio  
plieno rezervuaras

 ― Tikslus purkškimo sijų valdymas dirbant dideliu greičiu  
dėka puikios pneumatinės važiuoklės ir atnaujintos sijų 
pakabos

 ― Purškimo sijų valdymo sistema: BoomControl Pro

 ― Moderniausia purškimo technika

 ― Touch terminalai – intuityvus valdymas –  
sukurtas ateičiai

 ― Išorinis valdymo terminalas – visi vožtuvai  
valdomi iš vieno pulto

 ― Automatinė GPS valdoma sekcijų kontrolė

* 330: TIER 3a skirta tiktai mažai reguliuojamose rinkose (LRC), pvz: Rusija.
 350: TIER 4f skirta stipriai reguliuojamose rinkose (HRC), pvz EU.

STIPRŪS ARGUMENTAI
dėl Leeb PT 330 */ 350
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HORSCH Leeb PT 330* PT 350
Variklio tipas / Variklis

Variklis MTU (Mercedes) OM 926 LA MTU (Mercedes) OM 936 LA

Galia (kW/HP) 240 / 326 260 / 354

Cilindrų skaičius / aušinimo sistema 6 / vanduo / turbo su terpiniu aušintuvu 6 / vanduo / turbo su terpiniu aušintuvu

Darbinis tūris (cm3) 7 201 7 698

Nominalus sukimosi greitis (aps./min) 2 200 2 200

Didžiausias sukimo momentas Nm 1 300 / 1 200 – 1 600 1 400 / 1 200 – 1 600

Valdymas Elektroninis EMR Elektroninis EMR

Kuro bako talpa / AdBlue (l) Apie 650 / --- Apie 480 / 40

Taršos reikalavimai TIER 3 a TIER 4 f

Pavarų dėžė

Pavarų dėžės tipas Belaipsnė hidrostatinė pavara su automatiniu apkrovos valdymu ir įkalnės pagalbine funkcija 
(AutoHold)

Darbiniai diapozonai Laukas / kelias

Transmisija Belaipsnė hidrostatinė

Greičiai Laukas: nuo 0 iki 30 km/h, kelias nuo 0 iki 40 km/h, 50 km/h arba 60 km/h  
(priklausomai nuo šalies)

Visų ratų pavara Ilgaamžė keturių ratų pavara su traukos kontrole

Važiuoklė / ašys

Pakaba Nepriklausoma ratų pakaba su hidropneumatine kiekvieno rato amortizacija su lygio 
reguliavimu ir važiuoklės stabilizavimu

Vairavimas

Vairavimas Elektro hidraulinis visų ratų vairavimas

Stabdžių sistema

Pagrindiniai stabdžiai Diskiniai stabdžiai priekinėje ašyje ir priekinių ir galinių ratų hidrostatiniai stabdžiai  
su ABS sistema

Stovėjimo stabdžiai Šlapiadiskiai stabdžiai visuose 4 ratuose

Hidraulonė sistema

Pagrindinis siurblys Kintamo tūrio siurblys su LS valdymu

Našumas (l/min) 200

Darbinis slėgis (bar) 200

Papildomi siurbliai Vairavimo siurblys (60 l/min) taip pat ir aušinimo siurblys (60 l/min)

Elektroninė sistema

Maitinimo įtampa (V) 12 / 24

Generatorius (V) 14 / 28

Elektros laidų sistema CAN-Bus / ISO-Bus

Jungtis su mašina ISO-Bus su maitinimo įtampos linija

HORSCH Leeb PT 330 */ 350
Važiavimo valdymas

Elektroninis važiavimo valdymas

Didžiausio galingumo valdymas

Greičio valdymas stabdant per hidrostatinį kontūrą

Automatinis važiavimo siurblio atsukimas, kai stabdoma

2 Pastovaus greičio valdymo funkcijos

Automatinis važiavimas (greitis valdomas aksceleratoriaus pedalu, variklio sūkiai ir hidrostatinė pavara valdoma automatiškai)

Važiavimas su sumažintais variklio sūkiais (didžiausias greitis pasiekiamas prie 1 500 aps/min)

Kabina

Priekinė kabina su optimaliu matomumu

Oro kondicionierius / šildymas

Patogi sėdynė su pneumatine amortizacija

Keleivio sėdynė

Važiavimo svirtis integruota porankyje

Radijo imtuvas su Bluetooth jungtimi

ISO terminalas su mašinos ir važiavimo duomenų pateikimu

Standartinės padangos

Priekinė ašis VF 480 / 80 R 50 Alliance

Galinė ašis VF 480 / 80 R 50 Alliance

Matmenys ir svoris

Tuščias svoris (kg) 13 500

Maks. leidžiamas bendras svoris (kg) 18 000

Prošvaisa (mm) 1 400 – 1 600 (su 480 / 80 R 50)

Ratų bazė (mm) 4 600

Tarpvėžė (mm) 2 250 – 3 000

Ilgis be purškimo įrangos (mm) 7 700

Aukštis be purškimo įrangos (mm) 3 950

Ilgis su purškimo įranga (mm) Apie 9 000

Aukštis su purškimo įranga (mm) Apie 3 950

Bendras transportinis plotis (mm) Apie 2 950

Rezervuarai

Pagrindinis rezervuaras Nerūdijančio plieno rezervuaras, suvirintas iš vidaus ir išorės su trimis pertvaromis

Rezervuaro tūris (l) 5 000

Švaraus vandens rezervuaras Nerūdijančio plieno rezervuaras, suvirintas iš išorės

Švaraus vandens rezervuaro tūris (l) 500

TECHNINIAI DUOMENYS
Leeb PT 330 */ 350

* 330: TIER 3a skirta tiktai mažai reguliuojamose rinkose (LRC), pvz: Rusija.
 350: TIER 4f skirta stipriai reguliuojamose rinkose (HRC), pvz EU.
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HORSCH LEEB  
Application Systems GmbH
Plattlinger Straße 21
94562 Oberpöring

Phone: +49 9937 95963-0
Fax: +49 9937 95963-66
E-Mail: info.leeb@horsch.com

HORSCH LEEB
Werk Landau  
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar


