
Titan UW

Naujas efektyvumo lygis



Naujoji HORSCH kompensacinė priekaba Titan 34 UW pakelia derliaus 

nuėmimo našumo sąvoką į naują lygį. Ji turi visus pirmųjų HORSCH 

kompensacinių priekabų privalumus bei pakelia juos į visiškai kitą  

techninį lygmenį.  

 

Dėka didelės 34 kūbinių metrų talpos, mašina yra labai naši, bet dėl  

to nepraranda savo manevringumo, todėl darbas vyksta efektyviai. 

Bunkerio talpa atitinka krovininio automobilio priekabos talpą.  

Todėl, krovininis automobilis yra užpildomas vienu kartu.
 

Naujai sukonstruotos iškrovimo sraigės našumas (diametras 600 mm)  

yra 18 tonų per minutę – t.y. 1.000 tonų per valandą. Todėl 34  

kūbiniai metrai yra iškraunami vos per 90 sekundžių. Važiuojant  

lauku, sraigė gali būti sulankstoma ir likti transportinėje padėtyje.  

Transportinėje padėtyje sraigė neišsikiša už priekabos ribų, todėl 

išlaikomas transportinis 3 m mašinos plotis.  

 

Titan 34 UW (Ratinė versija) turi, kaip standartinę įrangą,  

teleskopinę ašį. Jos dėka kiekvienas ratas gali pasislinkti į išorę 30 cm.  

Tai padidina mašinos plotį nuo 3 m iki 3,56 m. To dėka yra pasiekiamas 

didesnis priekabos stabilumas, bei sumažinamas dirvos suspaudimas, 

kadangi priekabos ratai nevažiuoja tomis pačiomis vėžėmis, kuriomis 

pravažiavo traktoriaus ratai. Taip pat dirvos suspaudimą mažina  

didelių išmatavimų padangos (900/60 R32). Galima rinktis vikšrinė 

važiuoklę, tada spaudimas į dirvą bus mažesnis.

 

Papildomai dar galima isigyti svarstyklių sistemą, pneumatinių  

stabdžių sistemą bei gerai matomą sraigės uždarymo sklendės  

padeties mechanizmą. Prie priekabos yra pritaisyta kopetelių  

sistema, kuri veda iki bunkerio viršaus ir į jo vidų. Tai padaryta  

tam, kad būtų patogiau atlikti reikalingus bunkerio vidaus valymo  

ar priežiūros darbus. 

Michael Horsch:

„Ne taip, kaip tai buvo prieš 10 metų, 

Titan 34 UW nėra importuojamas iš JAV, 

dabar jis gaminamas čia. Taip nutiko  

todėl, kad padidėjo gamybos apimtys.  

Su Titan 34 UW buvo patenkinti visi  

pagrindiniai ūkinikų keliami reikalavimai – 

bunkerio talpa, greitas perkrovimas  

bei paprastas valdymas.”

Titan UW

Kopetėlės užtikrina priėjimą prie 
bunkerio bei į jo vidų, kad atlikti 
būtiniausius darbus.

Naujai sukurtos iškrovimo sraigės  
našumas (600 mm diametras) yra  
18 t/min. – t.y. 1.000 t/h.

Padidintas stabilumas bei dirvos  
suspaudimo sumažinimas dėka  
teleskopinės galinės ašies

Didžiausias efektyvumas naudojant  
Titan 34 UW su trimis kombainais.



Kompensacinėje priekaboje gali būti įrengti  
hidrauliniai ar pneumatiniai stabdžiai.

Iškrovimo sraigės našumas yra 18 t/min, todėl visas 34 kūbinių metrų  
talpos bunkeris yra iškraunamas tik per 90 sekundžių.

Prikabinimo mechanizmas yra standartinis –  
kitokie prikabinimai taip pat galimi, pagal kliento poreikius

Titanas turi optimalų iškrovimo aukštį siekiantį 4,6 m.

Galima rinktis vikšrinę važiuoklę, tada spaudimas į dirvą bus mažesnis. 
(4,2 m2 plotas)

Bunkerio vidus yra lengvai pasiekiamas,  
bei prieinamas atliekant valymo darbus.

Teleskopinė galinė ašis padidina plotį nuo 3 iki 3,56 metro,  
tai užtikrina didesnį stabilumą, bei mažiau spaudžia dirvą.

Sraigės uždarymo sklendės padeties rodyklė  
yra nesunkiai matoma iš traktoriaus kabinos

Įranga



HOrSCH Titan UW 34 UW

Ilgis (m) 8,26

Važiuoklės variantai Padangos 900/60 R 32 / Vikšrai 2,56 m x 0,91 m

Teleskopinė ąšis Tik su ratais / Vikšrai negalimi

Transportinis plotis su ratais 900/60 r 32 (m) 3,00

Transportinis plotis su vikšrais 3,50

Mašinos plotis su išstumta teleskopine ašimi (m) 3,56 (tik padangos 900/60 R 32)

aukštis (m) 4,00

Bunkerio užpylimo aukštis iš šono/centre (m) 3,48 (be tento / 3,60 su tentu)

Išrovimo aukštis (m) 4,60

Svoris tuščios (kg)* 7.440

galinės ašies apkrova (kg) 5.820

Priekinio balkio apkrova (kg) 1.620

Bunkerio talpa (t/m³) 34

Hidrauliškai sulankstoma sraigė Ø (mm) 600

Iškrovimo greitis t/val. 18

Veleno prijungimas prie traktoriaus 1 3/8“ - Z 6, 1 3/8 - Z 21, 1 3/4 - Z 6, 1 3/4 - Z 20

reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. 4

Prikabinimas prie kablio Kilpa Ø 50 - 55 mm

Prikabinimas prie obuolio K 80

TeCHnInIaI dUOMenyS

* Mašinos masė su išstumiama teleskopine ašimi



Jūsų specializuotas pardavėjas:

www.horsch.com
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HOrSCH Maschinen gmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf 

Phone: +49 94 31 7 14 3-0
Fax: +49 94 31 4 13 64
info@horsch.com


