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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.

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.“

FARMING HEROES
POWERED BY



Ko reikalaujate iš sėjos technikos?

 ― Tiksli sėklos įterpimo vieta – nes tik tinkamoje vietoje  
įterptas grūdas užtikrina puikų derlių.

 ― Didelis sėjos greitis – nes tinkamiausias sėjos laikas  
yra pakankamai trumpas.

 ― Prisitaikymas prie dirvos savybių – nes lankstumas  
apdorojant dirvą taupo sąnaudas.

Kaip naudojant Pronto pasiekiama, kad taip tolygiai 

sudygsta sėklos?

 ― DiscSystem purena, lygina dirvožemį ir taip sukuria smulkios 
struktūros dirvą.

 ― Tankinimo volas giliai tankina dirvą ir paruošia vienodas 
sąlygas sėjai prieš kiekvieną sėjos diską. Daug siaurų didelio 
skersmens padangų, sumontuotų ant stacionaraus veleno, 
užtikrina, kad dirva bus puikiai išlyginta.

 ― TurboDisc noragėliai dėl savo judrumo (iki 15 cm) gali tiksliai 
atkartoti dirvos paviršių. Todėl visos sėklos tolygiai įterpiamos  
į dirvą nustatytu gyliu.

 ― Keturi guminiai amortizatoriai perduoda iki 120 kg slėgį  
sėjimo noragėliams ir užtikrina, kad noragėliai išliks stabilūs 
net važiuojant dideliu greičiu.

 ― Privolavimo ratukas noragėlio mechanizmo gale išlaiko diską 
nustatytame gylyje ir suteikia optimalų sėklų ir dirvos kontaktą.

Pronto sistema
KULTIVAVIMAS, PPF TRĄŠŲ  
ĮTERPIMAS, SUTANKINIMAS, SĖJA IR 
PRIVOLAVIMAS VIENU VAŽIAVIMU

Tankinimo volai su patobulintu AS profiliu
Veiksmingai tankinama dirva prieš kiekvieną sėjos diską
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Tolygiai sudygusi sėkla – 
gero derliaus pagrindas
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DiscSystem – Veiksmingas dirvos paruošimas 
bet kokiomis sąlygomis

PPF tręšimo noragėlis – Trąšos tiksliai įterpiamos 
tarp sėklų eilių
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5

TurboDisc noragėliai – Tikslus sėklos įterpimas 
važiuojant dideliu greičiu



Pronto 4 DC PPF Pronto 6 DC Pronto 8 DCVažiuoklė Pronto AS
Didelės padangos (800 / 40 – 26,5),  
lengvai juda, nedidelis slėgis į dirvą

Trijų taškų jungtis
Galima greitai ir nesunkiai 
pakeisti papildomus prietaisus

Pronto AS derinamas su Maestro RC

Pronto AS Pronto DC

Techninė koncepcija:

Kompaktiška universali eilinė sėjamoji, dėl savo nedidelio svorio  
ir didelės talpos bunkerio pritaikyta didžiausiam našumui ir sėjos 
kokybei.

Panaudojimo sritys:

Tikslus sėklos įterpimas eilėmis po arimo plūgu, skutimo, be arimo

Techninė koncepcija:

Didelės talpos sėjamoji su priekyje montuojamais papildomais  
įrankiais ir trijų taškų jungtimi įvairiems prietaisams prijungti.

Panaudojimo sritys:

Vienos eilės sėja su tręšimu, sėja išarus dirvą plūgu, po skutimo, 
tiesioginė sėja be arimo, apdirbus dirvą su Focus.

Važiuoklė:

Atskira važiuoklė su stabdžių sistema. Naudojama laukuose  
apsisukant arba dirbant su Focus, arba Maistro. Derinant su  
TurboDisc noragėliais, sėjama su tuo pačiu tankinimo volu kaip  
ir naudojant Pronto DC.

Važiuoklė:

Vidurinis tankinimo volų elementas transportuojant 
naudojamas kaip važiuoklė. Darbinėje padėtyje prieš 
du sėjimo noragėlius važiuoja po padangą, kuri apima 
visą darbinį plotą.



Rifliuoti diskai
Gerai įsiskverbia net į kietą dirvą

Suporinti diskai
Didesnė eiga užtikrina didesnį našumą

Reguliuojamos šoninės skardos
Užtikrina vienodo lygio išlaikymą  
susiduriant su kliūtimis

Nesudėtingas gylio reguliatorius
Važiuojant jį reguliuoja hidraulinė sistema

Priežiūros nereikalaujantys tepalu užpildyti guoliai
Guolius galima ilgai eksploatuoti ir jie beveik nesidėvi

DiscSystem – idealus dirvos paruošimas  

sėjai bet kuriomis sąlygomis

 ― Veiksmingai trupinama dirva ir tolygiai išlyginamas 
jos paviršius per visą darbinį plotą

 ― Didelė eiga padidina panaudojimo galimybes  
ir patikimumą

 ― Geresnė darbo kokybė didėjant greičiui

 ― Hidraulinis gylio reguliavimas, bepakopis gylio 
reguliavimas važiuojant

Tankinimo volas su AS profiliu –  

patikimas, veiksmingas, mobilus

 ― Kryptingas ir tolygus dirvos lyginimas bei tankinimas  
prieš kiekvieną sėjimo noragėlį. Tiesus padangų profilis 
pagerina dirvos tankinimą pakraščiuose.

 ― Tankinimo volo vidurinis segmentas naudojamas kaip 
transportavimo važiuoklė (Pronto DC)

 ― Veiksmingas dirvos tankinimas giliau už įterptas sėklas,  
kad jas geriau pasiektų vanduo

 ― Tankinimo volas labai mobilus, nes didelis jo padangų 
skersmuo (780 mm) ir nereikia valiklių

Dvigubo disko sėjimo noragėlis
Tiesūs diskai su viduje įmontuotu guoliu,  
kuriam nereikia techninės priežiūros

Sėklų pro šalį neleidžiantis berti  
saugiklis ir valiklis
Sėklos tiksliai įterpiamos net šlapioje dirvoje

Darbinis gylis
Nustatymai atliekami naudojant specialias 
aliuminio tarpines, kurios dedamos ant 
hidraulinių cilindrų

Plačios spaudimo noragui reguliavimo galimybės
Rankinis reguliavimas reguliuoja guminio elemento apkrovimą

DISCSYSTEM DISKAI – PADANGINIS VOLAS TURBODISC

TurboDisc – aukščiausios klasės antros kartos sėjos noragas 

tiksliam sėklos įterpimui

Tam, kad sėklos sudygtų vienodai, jas į dirvą reikia įterpti tiksliai  

ir užtikrinti gerą kontaktą su dirvožemiu. HORSCH šiuos poreikius 

įgyvendina puikiai net ir esant dideliam darbiniam greičiui. Visą 

darbą atlieka TurboDisc sėjos noragai. Dvigubas sėjos noragas, 

kurį HORSCH sukūrė ir jau naudoja virš 15 metų, užtikrina tikslų 

sėklos įterpimą į nustatytą gylį. Noragas su gylio palaikymo ratuku 

greitai prisitaiko prie dirvos nelygumų net ir esant dideliems 

darbiniams greičiams. Tik tokiu būdu galima išlaikyti tikslų 

kiekvienos sėklos įterpimo į dirvą gylį.

Guminis liežuvėlis užtikrina, kad sėkla atsidurtų suformuoto 

kanalo apačioje, net ir esant dideliam greičiui. Kietmetaliu 

dengtas valytuvas tarp diskų užtikrina, kad jie išliktų švarūs 

bei neužsikištų net ir nepalankiose ar šlapiose sąlygose.  

5 arba 7,5 cm pločio prispaudimo ratukai garantuoja gerą 

sėklų kontaktą su dirva, bei tikslų gylio palaikymą. 

TurboDisc sėjos noragai stebina ne tik puikiu prisitaikymu 

prie dirvos, bet ir paprastu reguliavimu : spaudimas į 

noragus ir sėjos gylio nustatymai neįtakoja vienas kito 

reguliavimo metu. Guminiai amortizacijos ir kopijavimo 

elementai suteikia galimybę pasiekti iki 120 kg spaudimą  

į sėjos noragą, o tai garantuoja stabile darbą net ir esant 

dideliam darbiniam greičiui iki 20 km/h. Šie guminiai 

elementai taip pat atlieka amortizatoriaus bei apsaugos 

nuo perkrovų vaidmenį.

Volas ir sėjos diskai iš šono

Priekinis volas

Diskų reguliavimas
vėžių užžertuvai (opcija)

Jungtis su amortizatoriumi
Optimaliai prisitaiko prie dirvos  
paviršiaus ir apsaugo nuo akmenų



Pronto
GREIČIAU – PAPRASČIAU – 
SAUGIAU

Greičiau

 ― Labai mažas arklio galių poreikis – nedidelės mąsės dėka  
bei galios taupymo, ir efektyvių darbo įrankių pasekoje

 ― Didelis našumas – darbinis greitis nuo 10 iki 20 km/h

 ― Trumpas apsisukimų laikas – kompaktiškas dizainas

 ― Laiko taupymas – didelės talpos sėkloms ir trąšoms

Paprasčiau

 ― Trumpas pajungimo laikas – nesudėtingas prikabinimas  
prie traktoriaus

 ― Greitas paruošimas darbui – lengvas sėjos normos  
nustatymas sėjos gylio bei spaudimo į noragus reguliavimas

 ― Neproblematiškas sėklos pakeitimas

 ― Žemi priežiūros reikalavimai

Saugiau

 ― TurboDisc sėjos noragai – tikslus sėklos įterpimas esant 
dideliam darbiniam greičiui

 ― TurboDisc noragėliai individualiai kontroliuojami privolavimo  
ratukų ir turi integruotus guminius vibracijų slopintuvus

 ― Tikslus nelygaus paviršiaus kopijavimas iki 15 cm

 ― Plačios spaudimo reguliavimo galimybės 5 – 120 kg vienam 
TurboDisc noragui



Pronto SW Pronto KR

Mašinos koncepcija:

 ― Universalus panaudojimo diapazonas po plūgo, kultivatoriaus 
ir į labai sunkias dirvas.

 ― Sėjos elementas bei bunkeris sudaro vieną vienetą. To 
pasekoje, pati mašina yra labai kompaktiška ir didelė dalis 
mašinos masės tenka traktoriaus galiniai ašiai. Todėl, tokią  
6 m sėjamąją su rotoriniu kultivatoriumi galima agregatuoti  
su traktoriumi, kuriam nereikia daug arklio galių.

 ― Intensyvus kultivavimas, kurį atlieka rotorinis  
kultivatorius.

 ― Efektyvus dirvos sutankinimas priešais sėjos 
noragėlius, kurį atlieka Cracker tankinimo sistema.

 ― Preciziškas sėklos įterpimas dėka TurboDisc 
dvigubų diskinių sėjos noragėlių.

Efektyvi sėja
Pronto KR bunkerio talpa 2 800 litrų.

Rotorinis kultivatorius
Rotorinis kultivatorius pats skverbiasi į 
dirvą ir visada išlaiko nustatytą darbinį gylį.

3 metrų pločio rotorinio kultivatoriaus  
segmentai skirti optimaliam dirvos apdirbimui.

Platforma virš DiscSystem diskų
Saugiam priėjimui prie bet kurios  
mašinos vietos

Priekinis volas  
(papildoma komplektacija)

Trąšų įterpimo diskai arba kitaip dar vadinama 
HORSCH PPF sistema, įterpia trąšas į tikslų gylį ir 
užtikrina optimalų sėklų vystymosi procesą.

HORSCH bunkeris  
su 12 000 litrų bunkerio talpa sėkloms 
ir trąšoms (padalintas 50:50)

Mašinos koncepcija:

Pronto SW koncepcija suteikia galimybes stambiuose ūkiuose 

išgauti maksimalų efektyvumą dirbant į mulčiuotą dirvą arba  

tiesia į arimą. Kombinacijoje su dideliais HORSCH bunkeriais  

(12 000 l Pronto 8 ir 9 SW, bei 17 000 l Pronto 12 SW) išsėjimo 

elementas sėjamąją padaro ypač stabilia, našia bei universalia. Prie 

to prisideda paprastas kalibravimo procesas, nesudėtingi mašinos 

nustatymai bei minimalus poreikis priežiūrai. Sumontuoti TurboDisc 

sėjos noragai leidžia dirbti greičio diapazone tarp 10 ir 20 km/h. 

Sėjos vienetas:

Važiuoklė ir sėjos vienetas yra sumontuoti ant vieno rėmo. Tai labia 

panašu į Pronto 7 arba 9 DC principą, bet be bunkerio sėkloms. 

DiscSystem dirbimo diskai bei TurboDisc sėjos noragai yra pakeliami 

hidraulinių cilindrų pagalba. Sėjos vieneto prikabinimo mechanizmas 

yra sujungtas su bunkeriu, todėl važiuoja iš paskos kaip vienaąšė 

priekaba. Nežiūrint į didelį 12 m darbinį plotį, mašina susilanksto į 3 m.

Bunkeris:

Dėl to, kad bunkeris yra ant atskiros važiuoklės, jo užpildymo  

lygis neįtakoja sėjos gylio. HORSCH bunkerio koncepcija tokia,  

kad išlaikomos didelės talpos galimybės pradedant nuo 8 metrų 

darbinių mašinų pločio. Net be užpildymo sraigės, užpylimo angos 

yra lengvai prieinamos, kadangi sėjos vienetas yra prikabintas už 

bunkerio ir neįtakoja prieigos užpildant talpą.

Dvigubas bunkeris suteikia galimybę tuo pat metu, tiesiai į dirvą 

įterpinėti ir trąšas naudojant PPF sistemą (IŠSKYRUS Pronto 12 SW 

su 3 m transportiniu pločiu). Dvigubas paskirstytojas už dozavimo 

įrenginių leidžia mechaniškai, arba pasirinkus papildomą įrangą – 

elektros pagalba atjungti puse sėjamosios. Tokiu būdu išvengiama 

persėjimų ir taupoma sėkla bei trąšos. Kaip papildomą įrangą 

galima užsakyti užpildymo sraigę.



Dideli transportiniai ratai

Pronto 6 / 8 / 9 NT

Su gerai užsirekomendavusiais TurboDisc noragais bei kompaktišku dizainu, 
sėjamosios Pronto 6 / 8 / 9 NT gali būti naudojamos sėjai į mulčą arba 
tiesioginės sėjos metu. Darbiniai grečiai iki 20 km/h leidžia pasiekti didelių 
našumų net ir esant nedideliam darbiniam pločiui. Banguoti prapjovimo  
diskai smulkina organinius likučius bei ruočia dirvą tik sėklų eilutėms. Todėl 
arklio galių poreikis yra mažas.

Talpus bunkeris (4 000 l) garantuoja ilgą darbą be papildomų užpildymų  
bei pakankamą spaudimą į prapjovimo diskus. Spaudimas yra perduodamas 
specialia hidrauline spaudimo sistema. Esant poreikiui ant rėmo gali būti 
sumontuojami papildomi 1 400 kg svoriai. Sekcijos sumontuotos taip, kad 
noragų prisitaikymas prie dirvos nelygumų yra tobulas.

Dvigubas bunkeris G & F (5 000 l) suteikia galimybę vienu metu ir sėti,  
ir įterpti trąšas. Papildomai galima sumontuoti mikrogranulių sistemą  
papildomų medžiagų įterpimui. Taip, kad vienu važiavimu gali būti  
įterpiami trys komponentai (sėklos, trąšos, mikrogranulės).

Ventiliatorius su siurbliu nuo darbinio velenoDvigubas bunkeris Technologinių vėžių vožtuvasPapildomi svoriai



Pronto 10 / 12 NT

Net ir sudėtingos tiesioginės sėjos sąlygos nesukelia jokių sunkumųTurboDisc sėjos noragai Banguoti diskai kultivuoja  
dirvą labai intensyviai, o  
galios poreikis yra mažas.

Mašinos koncepcija:

 ― Didelis našumas dideliuose ūkiuose

 ― Optimizuota tiesioginei sėjai

 ― Mažas galios poreikis – dirva ruošiama tik tose vietose,  
kur bus sėjama

 ― Mažas arklio galių poreikis dėl banguotų/prapjovimo diskų, kaip pirminių  
apdirbimo įrankių – PPF trąšų įterpimo sistema galima kaip opcija (trąšos  
įterpiamos kartu su sėklomis per TurboDisc noragus arba tarp sėjos eilučių  
per trąšų įterpimo diskus į atskirai nustatomą trąšų įterpimo gylį)

 ― TurboDisc sėjos noragų sistema tiksliam sėklos įterpimui

 ― 12 000 litrų talpos bunkeris (padalintas 50 : 50 sėklos / trąšos)

 ― Didelis manevringumas dėl kompaktiškos konstrukcijos

 ― Mažas galios poreikis dėl nedidelės sėjamosios masės

Didelis našumas
Dėl didelio bunkerio bei  
didelių užpildymo angų

Pronto NT kompaktiška universali tiesioginės sėjos arba sėjos į minimaliai 
apdirbtą dirvą sėjamoji turinti Pronto principą (dirvos ruošimas, sėja ir 
privolavimas). Banguotų noragų / pjovėjų diskų ir patikimų TurboDisc sėjos 
diskinių noragų kombinacija ypač akivaizdžiai savo privalumus demonstruoja 
tiesioginės sėjos metu. Kultivuojama tik ta dirvos vieta, kurioje vėliau bus 
sėjama.

HORSCH TurboDisc sėjos noragai efektyviai kopijuoja dirvą, garantuoja 
tinkamą diskų spaudimą bei sėklos įterpimą. Trąšų įterpimui galima pasirinkti 
vieną iš dviejų sistemų. Trąšos gali būti įterpiamos per TurboDisc noragus kartu 
su sėklomis arba per trąšų įterpimo diskų sistemą, kurios gylis reguliuojamas 
nepriklausomai (papildoma opcija), tarp sėjos eilučių. 

Tiesioginis bunkerio ir sėjos vieneto sujungimas leidžia panaudoti didelį 
spaudimą į pjaunančius diskus bei trąšų įterpimo diskus, nenaudojant 
papildomo balastinio svorio.



Kompaktiškas dozatorius
Tikslus dozavimas su elektros pavara

PPF trąšų diskai
Priežiūros nereikalaujantys diskai su dideliu spaudimu į dirvą

Kintamas gylio reguliavimas
Trąšos įterpiamos tarp dviejų sėklų eilių, per tankinimo volo padangos vidurį

Du identiškos konstrukcijos dozatoriai
Tikslus sėklų ir trąšų dozavimas

Didelis dvigubas bunkeris
Bunkerio talpa iki 5 000 l, padalintas 40:60

Mikrogranulių dozavimo įrenginys Pronto 3-6 DC

Grain & Fertiliser

G & F Sistema suteikia galimybes tuo pat metu įterpti sėklas ir 

trąšas. Abu dozatoriai medžiagas nukreipia į vieną paskirstymo 

bokštelį. Tokiu būdu, sėklos ir trąšos atsiduria viename sėjos 

kanale. Trąšos tampa tiesiogiai prieinamos augalams, o tai skatina 

greitesnį augalų sudygimą. Tokia Sistema gali būti naudojama tik 

esant tinkamoms klimatinėms sąlygoms, bei pasikonsultavus su 

augalų auginimo specialistais. 

Mikrogranulės

Mikrogranulės yra transportuojamos į pneumatinę sėjos sistemą 

per specialų dozatorių su sraige, bei įterpiamos kartu su sėklomis 

sėjos kanale. Labai atspari nerūdyjančio plieno sraigė taip pat gali 

būti naudojama labia agresyviems komponentams.

HORSCH TRĘŠIMO SISTEMOS

PPF Sistema – ekonomiškas bei tikslus trąšų įterpimas

PPF sistema leidžia vienu metu naudoti sėklą ir trąšas. Per atskirus 

trąšinius noragus, trąšos drėgnomis sąlygomis yra įterpiamos 

keletą centimetrų giliau nei įterpiamos sėklos. Įterpiant sėklas ir 

trąšas atskirai sausose sąlygose galima naudoti labai dideles 

normas. Trąšos tokiu būdu panaudojamos optimaliai, o augalų 

šaknys stimuliuojamos augti į gilesnius dirvožemio sluoksnius.

Dvigubas trąšų padavimo kanalas 
įterpimui kartu su sėkla



Bunkeris Hidraulinis pildymo sraigtas Bunkerio išleidimo anga Įrankių dėžė Pronto DC stabdžių sistema

LED apšvietimas Tarpašinis tankinimo volas Pronto SW hidraulinė užpildymo sraigė Apšvietimas Ženklintuvas

Traktoriaus vėžių purentuvai Apatinis prikabinimo įtaisas K 80 prikabinimas prie obuolio Technologinių vėžių sistemaVienos pusės išjungiklis Pronto 8 / 9 DC

Hidraulinis ventiliatorius Darbiniu velenu varomas siurblys Technologinių vėžių sistema Sklendė Pronto viengubuose bunkeriuose Opcija: SteelDisc priekinis volas 
4 DC nelankstoma

Privolavimo ratukai su akėčiomis

Elektrinis pusės sėjamosios atjungimas  
Pronto 6 DC / AS

Hidraulinė Crossbar sistema Hidraulinis noragų spaudimo reguliavimas  
gali būti užsakomas kaip papildoma opcija

ĮRANGA

Paprastas kalibravimas
Greitas ir tikslus kalibravimas

Patikimi, tikslūs dozavimo ritiniaiRadaras Patikimi srauto davikliai

Priekinis Pronto 9 DC volas

Prikabinimas prie kablioHORSCH terminalas



HORSCH SINGULARSYSTEM 
su Funk dozavimo įrenginiu

Sėklos

 ― Tam, kad užtikrinti tikslų bei nepertraukiamą šios sėjos  
sistemos darbą, sėklos turi būti vienodo dydžio bei švarios.

 ― Sėklų homogeniškumas bei tinkamumas tikslaus išsėjimo  
sistemai gali būti nustatomas HORSCH atsijavimo dėžute.

 ― Iš esmės sėklos turi būti antroje arba trečioje sijavimo  
dėžutės sekcijose.

 ― Jei sėklų pasitaiko pirmoje arba paskutinėje sekcijose,  
tokios sėklos netinkamos tikslaus išsėjimo sistemai (tokiu  
atveju sėjama klasikiniu būdu).

Tikslus dozavimas

 ― Centrinės dozavimo bei pneumatinės sistemos struktūra yra  
identiška standartinėms mūsų sėjamosioms.

 ― Tikslus dozavimas yra atliekamas deka Func dozatorių sumontuotų 
ant noragų bei galinčių dirbti 100 sėklų per sekundę greičiu.

 ― Tikslus dozavimas yra atliekamas mechaniškai sėkloms patenkant  
į specialias nišas esančias Func dozavimo įrenginyje.

 ― Terminale įvedama norima sėjos norma sėklos/m² bei tūkstančio 
sėklų masė.

 ― Kalibravimas atliekamas lygiai tokia pačia tvarka, kaip ir kitose  
mūsų sėjamosiose.

 ― Kiekvienas tikslaus dozavimo diskas yra varomas atskiro elektrinio 
motoro (1 000 – 2 000 rpm), stebimas programinės įrangos bei 
automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo darbinio greičio.

 ― Priklausomai nuo sėjos normos, dozavimo diske gali būti 
nenaudojant papildomų įrankių sumontuotos 1, 2 arba 4 nišos.

 ― Kviečiams, rugiams, miežiams, rapsui bei pupoms naudojamos 
skirtingos nišos.

Tikslaus dozavimo diskai

Sėjos noragas 

 ― Sėjos norago dizainas bei pagrindinės charakteristikos, tokios  
kaip spaudimas iki 120 kg, yra identiškos jau gerai žinomam bei 
patikimam TurboDisc noragui.

 ― Priklausomai nuo sąlygų darbinis greitis gali būti iki 10 km/h.

 ― Patikimas dvigubas diskas atidaro sėklos kanalą. Integruotas 
metalinė plokštelė suformuoja sėklos guolį ir užtikrina tikslų 
įterpimą.

 ― Prispaudimo ratukas su reguliuojamu aukščiu užtikrina tikslų  
sėklos sėjos gylį bei garantuoja gerą sėklos bei dirvos kontaktą.

 ― Po privolavimo ratuko, gerai žinomas gylio palaikymo ratukas 
uždaro kanalą bei kontroliuoja tikslų norago darbinį gylį.

Tikslaus dozavimo sistemos apėjimo adapteriai naudojami normoms didesnėms 
nei 250 sėklų/m² ar netinkamai sėklai

Sijojimo susiskaidymas mm skirtingoms kultūroms  
(žalias = gerai, raudonas = blogai)

 ― Sėklos transportuojamos į sėjos kanalą per sėklavamzdį.

 ― Iš agronominės pusės šios sistemos panaudojimas turi prasmės,  
kai sėjama iki 250 sėklų/m² Viršijus šią ribą tikslaus dozavimo 
efektyvumas neesminis.

 ― Esant didelėms išsėjimo normoms, arba jei sėjamos tarpinės  
kultūros, galima panaudoti specialią tikslaus dozavimo sistemos 
apėjimo adapterius.

Kuris sijojimas?

Niša rapsuiPrispaudimo ratukas Niša kviečiamsKaltas Niša rugiamsHORSCH sijojimo dėžutė su optimaliais kviečiais Niša miežiamsHORSCH sijojimo dėžutė su optimaliais rapsais

2

3

4

1

Rugiai Miežiai Kviečiai Rapsas

1 > 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



Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

ELEKTRONIKA 
INOVATYVŪS IR 
SKAITMENINIAI 
SPRENDIMAI

Kintama sėjos norma suteikia galimybę naudoti pritaikytas trąšų bei sėklų normas,  
priklausomai nuo naudojamų žemėlapių.

VariableRate atsižvelgia į skirtingus dirvožemio tipus.

HORSCH terminalas Touch 1200 terminalas

TaskController programinė įranga

HORSCH Intelligence 

Ateities mašinos turi reaguoti į aplinką aktyviai ir HORSCH  
intelektas padaro tai įmanomu. Su intelektualia programine  
įranga bei elektroniniais sprendimais HORSCH sėjamosios  
dirba dar efektyviau bei padeda taupyti pinigus bei didinti  
pasitikėjimą jomis. 

HORSCH sėjamosios visada aprūpintos ISOBUS sistema. Tai  
reiškia ne tik, kad visos HORSCH mašinos gali būti valdomos  
per bet kurį ISOBUS terminalą. Papildomai galima valdyti 
SectionControl (sekcijų kontrolės), kintamos sėjos normos,  
bei kitas papildomas programinės įrangos funkcijas, kurios  
yra standartinės visoms HORSCH sėjamosioms. 

Section Control

ISOBUS SectionControl (sekcijų kontrolė) suteikia galimybę išjungti 
skirtingas sekcijas automatiškai GPS pagalba. Signalo pagalba 
nustatoma esama padėtis, todėl galulaukėse, lauko pakraščiuose, 
bei esant persidengimams, priklausomai nuo mašinos tipo (pusė 
sėjamosios) yra atjungiama dalis arba visas mašinos darbinis plotis 
automatiškai.

Jei naudojamas HORSCH Touch 800 / 1200 terminalas, galima 
naudotis MultiControl funkcija. Ši funkcija nepriklausomai įjungia  
ar išjungia sėklų ir trąšų dozatorius. Be MultiControl funkcijos gali 

būti kontroliuojamas tik vienas – sėklų arba trąšų dozatorius.

SectionControl privalumai:

 ― Sėklų ir trąšų taupymas persidengimuose ir galulaukėse,  
bei pakraščiuose yra išnaudojamas maksimaliai

 ― Vienoda darbo kokybė visame lauke

 ― Našumo padidėjimas esant skirtingoms sąlygoms  
(diena ir naktis, rūkas)

 ― Mažesnis stresas mechanizatoriui

 ― Aplinkos apsauga

VariableRate

ISOBUS VariableRate (kintama sėjos norma) yra specifinė dozavimo 
programa skirta sėkloms bei trąšoms. Jos pagalba, panaudojus 
specialius žemėlapius, priklausomai nuo poreikio lauke gali būti 
dozuojami optimalūs sėklų bei trąšų kiekiai. Jei naudojamas HORSCH 
Touch 800 / 1200 terminalas, galima naudoti ir MultiControl funkciją. 
Ši funkcija suteikia galimybę reguliuoti trąšų bei sėklų normas 
nepriklausomai vieną nuo kitos. Be MultiControl funkcijos kintama 

sėjos norma gali būti naudojama tik sėklai arba tik trąšoms.

VariableRate privalumai:

 ― Taupomos sėklos bei trąšos, kadangi įterpiamos reikiamos normos

 ― Tolygus sudygimas dėka optimalaus sėklų skaičiaus į kv.m.

 ― Paprasatas ir greitas dokumentavimas 
– Skirtingos sėjos normos yra reguliuojamos automatiškai 
– Nesudėtingas perdavimas į žemės ploto indeksą

 ― Mažesnis stresas mechanizatoriui 
– Optimali sėjos norma yra automatiškai naudojama laukuose

 ― Aplinkos apsauga 
– Panaudojamas tik reikiamas trąšų kiekis

TaskController

ISOBUS TaskController programinė įranga leidžia perkelti duomenis  
į personalinį kompiuterį lengviausiu būdu. Taip pat galime perkelti 
sėjos normas, užsėtus plotus bei kitą informaciją kuri buvo surinkta 
terminale sėjos metu. Tai palengvina atskirų žemės plotų 
informacijos dokumentavimą. Per integruotas užduočių valdymo 
programas specialios užduotys gali būti užprogramuojamos ir vėliau 

panaudojamos.

TaskController privalumai:

 ― Nesudėtingas duomenų perkėlimas

 ― Automatinis duomenų rinkimas

 ― Darbas prilausomas nuo įvestų duomenų

 ― Paprastas laukų duomenų administravimas

 ― Paprastas duomenų apdorojimas bei tolimesnis panaudojimas

VariableRate
Sėkloms ARBA trąšoms

VariableRate mit MultiControl
Sėkloms IR trąšoms

Touch 800 terminalas BE SectionControl SU SectionControl

Tipas 1 Tipas 1Tipas 2 Tipas 3 Tipas 3

Dirvos kokybė Sėklos Trąšos

aukšta 300 sėklų/kv.m 2,8 dt/ha PK

vidutinio aukštumo 270 sėklų/kv.m 2,5 dt/ha PK

vidutinio žemumo 250 sėklų/kv.m 2,3 dt/ha PK

žema 220 sėklų/kv.m 2,0 dt/ha PK



TECHNINIAI DUOMENYS

* Mašinų masė su minimalia įranga su viengubu / dvigubu bunkeriu ir PPF sistema

HORSCH Pronto DC 3 DC 4 DC 4 DC Nelankstomas 6 DC
Darbinis plotis (m) 3,00 4,00 4,00 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00 4,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 2,95 2,95 2,95 3,60

Ilgis (m) 6,40 6,90 6,80 8,20

Masė be / su PPF sistema (kg)* 3 355 / 4 025 4 745 / 5 600 4 330 / 5 175 6 470 / 7 565

Bunkerio talpa (l) 2 800 2 800 2 800 3 500

Dvigubo bunkerio talpa (I) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60)

Mikrogranulių bunkerio talpa (l) 100 100 100 250

Užpildymo anga viengubas bunkeris (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Užpildymo anga dvigubam bunkeriui (m) abu po 0,66 x 0,90 abu po 0,66 x 0,90 abu po 0,66 x 0,90 0,66 x 2,45

Užpildymo aukštis (m) 2,49 2,49 2,49 2,88

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,90 2,90 2,90 2,95

PPF trąšų noragų skaičius 10 14 14 20

PPF trąšų diskų soaudimas (kg) Iki max. 200 Iki max. 200 Iki max. 200 Iki max. 200

Sėjos diskų skaičius 20 28 28 40

Spaudimas į sėjos diską (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 15 14,3 14,3 15

Padanginio volo išmatavimai 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 

Padanginis volas Ø (cm) 78 78 78 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 80 – 110 / 110 – 150 95 – 130 / 130 – 180 95 – 130 / 130 – 180 120 – 185 / 160 – 250

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 3 (+1 užpildymo sraigei, spaudimo į noragus reguliavimui, Crossbar lentai)

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 20 – 25 Viengubas bunkeris /  
35 – 45 Dvigubas bunkeris

20 – 25 Viengubas bunkeris /  
35 – 45 Dvigubas bunkeris

20 – 25 Viengubas bunkeris /  
35 – 45 Dvigubas bunkeris

20 – 25 Viengubas bunkeris /  
35 – 45 Dvigubas bunkeris

Prikabinimas ant šlaunų Kat. ll / lll – lll – lll / lV Kat. ll / lll – lll – lll / lV Kat. ll / lll – lll – lll / lV Kat. ll / lll – lll – lll / lV

Prikabinimas prie kablio --- --- --- Kilpa Ø 40 – 50 mm

Prikabinimas prie obuolio --- --- --- K 80

HORSCH Pronto DC 7 DC 8 DC 9 DC
Darbinis plotis (m) 7,50 8,00 9,00

Transportinis plotis (m) 2,99 2,99 2,99

Transportinis aukštis (m) 3,60 3,70 3,97

Ilgis (m) 8,30 8,25 8,50

Masė nuo (kg)* 8 570 8 805 9 625

Bunkerio talpa (l) 4 000 4 000 4 000

Dvigubo bunkerio talpa (I) --- 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)

Užpildymo angos išmatavimai (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Užpildymo anaga dvigubas bunkeris (m) --- 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45

Užpildymo aukštis (m) 3,10 3,10 3,10

Sėjos diskų skaičius 52 52 60

Spaudimas į sėjos diską (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 14,4 15,4 15

Padanginio volo išmatavimai / Ø (cm) 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 145 – 205 / 200 – 280 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis  3 (dar +1 užpildymo sraigei, priekiniam volui) 

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

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

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 40 – 50 mm Kilpa Ø 40 – 50 mm Kilpa Ø 40 – 50 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

* Mašinų masė su minimalia įranga



HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW
Darbinis plotis (m) 8,00 9,00

Transportinis plotis (m) 3,00 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,95 4,00

Ilgis be / su SW (m) 8,50 / 15,50 su SW 12 000 SD 8,50 / 15,41 su SW 12 000 SD

Masė be / su SW nuo (kg)* 9 060 / 12 520 su SW 12 000 SD 9 740 / 13 200 su SW 12 000 SD

Bunkerio talpa (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Užpildymo angos (m) abu po 0,99 x 0,72 abu po 0,99 x 0,72

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 3,35 3,35

PPF trąšų noragų skaičius 26 30

PPF trąšų diskų soaudimas (kg) Iki max. 200 Iki max. 200

Sėjos diskų skaičius 52 60

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 15,4 15

Padanginio volo išmatavimai 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Padanginis volas Ø (cm) 78 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 2 2

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 50 – 60 50 – 60

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 50 – 55; 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55; 60 – 70 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80

* Mašinų masė su minimalia įranga * Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Pronto SW 12 SW 12 SW (3 metrai)
Darbinis plotis (m) 12,00 12,00

Transportinis plotis (m) 5,30 / 5,50 su SW 17 000 SD 3,00

Transportinis aukštis (m) 4,90 / 3,60 su SW 17 000 SD 4,00

Ilgis be / su SW (m) 7,70 / 16,00 su SW 17 000 SD 6,90 / 14,00 su SW 12 000 SD

Masė be / su SW nuo (kg)* 14 050 / 19 110 su SW 17 000 SD 14 100 / 17 600 su SW 12 000 SD

Bunkerio talpa (l) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Užpildymo angos (m) abu po 0,99 x 0,72 abu po 0,99 x 0,72

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 3,55 3,35

PPF trąšų noragų skaičius 40 ---

PPF trąšų diskų soaudimas (kg) Iki max. 200 ---

Sėjos diskų skaičius 80 80

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 15 15

Padanginio volo išmatavimai 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Padanginis volas Ø (cm) 78 78

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 2 4

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 70 – 90 60 – 80

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55; 60 – 70 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80

TECHNINIAI DUOMENYS



* Mašinų masė su minimalia įranga su Cracker volu

* Mašinų masė su minimalia įranga su viengubu / dvigubu bunkeriu ir PPF sistema

* Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Darbinis plotis (m) 10,40 12,00

Transportinis plotis (m) 4,30 4,30

Transportinis aukštis (m) 4,05 / 4,34 su ženklintuvais 4,95 / 5,20 su ženklintuvais

Ilgis su SW 12 000 SD (m) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Masė be / su SW 12 000 SD (kg)* 9 680 / 13 150 10 370 / 13 840

Dvigubo bunkerio talpa (I) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Užpildymo anga dvigubam bunkeriui (m) abu po 0,99 x 0,72 abu po 0,99 x 0,72

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 3,40 3,40

PPF trąšų noragų skaičius 26 30

PPF trąšų diskų soaudimas (kg) Iki max. 250 Iki max. 250

Sėjos diskų skaičius 52 60

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Atstumas tarp noragų sėjos / PPF trąšų (cm) 20 / 40 20 / 40 PPF trąšų sistema

Pjovimo diskų sistema Ø (cm/inch) 46 / 18 46 / 18

Padangų išmatavimas SW 650 / 65 R 38 (opcija 900 / 60 R 32 arba dvigubi ratai 20.8 R 42)

Galinės ašies padangų išmatavimas 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 2 2

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 90 90

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 50 – 55; 60 – 70 mm Kilpa Ø 50 – 55; 60 – 70 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Darbinis plotis (m) 6,00 8,00 8,80

Transportinis plotis (m) 3,50 (Papildomai 2,95) 3,50 (Papildomai 2,95) 3,50 (Papildomai 2,95)

Transportinis aukštis be / su  
šoniniais ženklintuvais (m)

3,25 3,53 / 3,60 3,96 / 4,40

Ilgis, trumpas / ilgas balkis (m) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Masė (kg)* 8 720 9 620 10 800

Bunkerio talpa viengubas bunkeris (l) 4 000 4 000 4 000

Dvigubo bunkerio talpa (I) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Užpildymo anga viengubas bunkeris (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Užpildymo anga dvigubam bunkeriui (m) abu po 0,99 x 0,72 abu po 0,99 x 0,72 abu po 0,99 x 0,72

Užpildymo anga dvigubas bunkeris (m) 2,88 2,88 2,88

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,95 2,95 2,95

Sėjos diskų skaičius 30 40 44

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Tarpueilis (cm) 20 20 20

Pjovimo diskų sistema Ø (cm/inch) 46 / 18 46 / 18 46 / 18

Važiuoklės padangų išmatavimai 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Atraminių rątų išmatavimai 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 2 2 2

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1 1 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

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

Prikabinimas prie kablio Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm Prikabinimas Ø 46 – 58 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80 K 80 K 80

HORSCH Pronto KR 6 KR
Darbinis plotis (m) 6,00

Transportinis plotis (m) 3,00

Transportinis aukštis (m) 3,50

Ilgis (m) 7,27

Masė (kg)* 7 260

Važiuoklės padangų išmatavimai 550 / 45 – 22.5

Bunkerio talpa (l) 2 800

Sėjos diskų skaičius 40 / 48

Spaudimas į noragą (kg) 5 – 120

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 15,0 / 12,5

Volas (cm) FarmFlex volas Ø 55 cm /  
Cracker volas Ø 54 cm /  
Dantytas volas Ø 53 cm /
Trapeze ring volas Ø 50 cm

Darbinis greitis (km/h) 6 – 13

Galios poreikis (kW/HP) 160 – 240 / 220 – 330

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 2

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 20 – 25

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1

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

HORSCH Pronto AS 6 AS
Darbinis plotis (m) 6,00

Transportinis plotis (m) 2,95

Transportinis aukštis (m) 4,00

Ilgis (m) 9,50 (Iki norago pabaigos) /  
10,5 (Su ženklintuvais)

Masė (kg)* 7 880 / 9 000 (Su PPF trąšų sistema)

Bunkerio talpa (l) 3 500

Dvigubo bunkerio talpa (I) 5 000 (40 : 60)

Mikrogranulių bunkerio talpa (l) 250

Užpildymo angos išmatavimai (m) 1,00 x 2,40 (Viengubas bunkeris) /  
abu po 0,66 x 2,45 (Dvigubas bunkeris)

Užpildymo anga dvigubas bunkeris (m) 2,70

Užpildymo aukštis dvigubam bunkeriui (m) 2,95

Sėjos diskų skaičius / PPF-Schare 40 / 20

Sėjimo noragėlų slėgis / PPF trąšų (kg) 5 – 120 / Iki max. 200

Sėjos diskas / privolavimo ratukas Ø (cm) 34 / 32

Atstumas tarp eilučių (cm) 15

Bunkerio padangos 800 / 45 – 26.5 / 12 TR

Padanginis volas Ø 78 cm – 7.50 / 16 AS

Darbinis greitis (km/h) 10 – 20

Galios poreikis (kW/HP) 130 – 185 / 180 – 250

Traktoriaus hidrosekcijų poreikis 3 (+1 užpildymo sraigei, spaudimo į noragus 
reguliavimui, Crossbar lentai)

Grįžimo linija (max. 5 bar) 1

Tepalo poreikis ventiliatoriui (l/min) 20 – 25 (Viengubas bunkeris); 
35 – 45 (Dvigubas bunkeris)

Vakuminio siurblio tepalo poreikis  
Maestro RC (l / min)

25

Pakabinamas išsėjimo elementas 3-tšk. Kat. II / III

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

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 40 – 50 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80

TECHNINIAI DUOMENYS
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Jūsų specializuotas pardavėjas:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


