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NE DORIM SĂ CONSTRUIM CELE MAI  

BUNE UTILAJE PENTRU AGRICULTURĂ 

Ne simţim obligaţi a răspunde la nevoile şi dorinţele 

clienţilor nostri. De aici se trag şi pretenţiile asupra propriilor 

noastre produse. Seriozitatea şi perseverenţa se regăsesc în 

absolut toate fazele unui produs începând de la cercetare, 

de la design, trecând la dezvoltare şi până la montajul 

propriuzis. Service-ul şi consultanţa aparţin direct şi ele  

de acest concept. Ne luăm în calcul timp pentru a studia  

în detaliu impactul tehnicii asupra rezultatelor dorite, 

aplicăm toate rezultatele în cadrul fermei noastre de  

3 000 ha pentru a avea argumente pentru a promova 

ulterior produsele finite.

Acest proces complex ne ajută să simţim o foarte mare  

răspundere pentru produsele noastre şi să simţim 

pasiunea investită în activitatea firmei.

NE DORIM SĂ ÎMPĂRŢIM PASIUNEA  

PENTRU AGRICULTURĂ

Faptul că şi noi suntem la rândul nostru fermieri ne ajută  

foarte mult să întelegem cerinţele clienţilor nostri şi să avem  

un schimb permanent de informaţii despre produsele noastre. 

Dumneavoastră reprezentaţi pentru noi motivaţia, impulsul  

şi în acelaşi timp partenerul nostru de drum. Am găsit în 

dumneavoastră un contact cu care dorim să ne schimbăm  

punctele de vedere din ambele părţi. Împreună am construit  

un Forum unde putem vorbi deschis de probleme, de provocări, 

putem schimba reciproc experienţe pentru a deveni mai buni în 

ceea ce facem. Această legătură strânsă ne ajută să rămânem 

strâns legaţi de scopurile noastre şi nu ne permite să uităm  

scopul muncii noastre.

Vrem să punem agricultura înainte de toate şi să oferim  

fiecărui fermier posibilitatea de a-şi dovedi performanţa  

indiferent de problemele cu care acesta se confruntă.

SUCCES FĂRĂ PASIUNE  

NU EXISTĂ

În momentul căutării unui slogan care să se potrivească  

crezurilor noastre am ajuns foarte repede la „Agricultură  

din pasiune“. Această pasiune se regăseşte ascunsă în  

toate produsele noastre dar şi în atitudinea tuturor  

angajaţilor HORSCH.

Începând de la managerii companiei şi până la personalul  

de la montaj, fiecare simte pasiunea de a transforma un 

produs simplu într-un produs unic cu ajutorul inovaţiilor,  

a calităţii fără compromisuri şi care să se preteze oricărui  

tip de client sau condiţii.

„Noi insăşi suntem şi am fost fermieri şi ne-am interesat 

dintotdeauna de a face o agricultură durabilă fără a dăuna  

solului în niciun fel. Agricultura are conturat un viitor frumos  

şi de aceea se şi merită toată truda investită. Ne dorim ca de 

fiecare dată când fermierul se uită în spate şi vede roşu să  

remarce că a decis să aleagă calitatea desărvârşită fără 

compromisuri.”



Ce pretenţii aveţi de la tehnologia de semănat?

 ― O semănare exactă a boabelor –  
pentru că doar seminţele semănate precis produc recolte de vârf.

 ― Viteză ridicată de însămânţare –  
pentru că epoca de semănat este limitată în timp.

 ― Toleranţă în ceea ce priveşte caracteristicile patului germinativ –  
pentru că flexibilitatea în cultivarea solului reduce costurile.

Cum realizează Pronto aceste germinaţii uniforme?

 ― Sistemul de discuri DiscSystem dizlocă, nivelează şi produce sol fin.

 ― Tăvălugul cu roţi de cauciuc asigură o reconsolidare adâncă  
şi condiţii uniforme de semănare înainte de fiecare brăzdar.  
Mai multe roţi înguste, cu diametru mare, montate pe un  
arbore rigid, asigură un grad ridicat de nivelare.

 ― Graţie gradului lor ridicat de adaptabilitate (până al 15 cm), 
brăzdarele TurboDisc pot urma precis suprafaţa solului.  
În acest fel toate seminţele pot fi semănate uniform, exact  
la adâncimea reglată.

 ― Patru amortizoare din cauciuc / brăzdar transferă o presiune  
pe brăzdar de până la 120 kg şi asigură menţinerea brăzdarului  
în sol la viteze mari.

 ― O roată de presare la capătul corpului brăzdarului, ghidează 
brăzdarul exact în adâncime şi asigură contactul seminţelor  
cu solul.

Sistemul de lucru Pronto
PRELUCRARE, COMPACTARE, 
SEMĂNAT ŞI TASARE ÎNTR-O 
SINGURĂ TRECERE

Tăvălug cu roţi de cauciuc cu profil AS optimizat
Nivelare eficientă înaintea fiecărui brăzdar

3

Germinaţia uniformă ca bază 
pentru recolte ridicate
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DiscSystem – Pregătire eficientă  
a patului germinativ în toate condiţiile

Brăzdar pentru îngrăşăminte PPF – 
Plasarea precisă a îngrăşământului 
între rândurile semănate

4

5

Brăzdar TurboDisc – Semănarea exactă  
a seminţelor la viteze mari



Pronto 4 DC PPF Pronto 6 DC Pronto 8 DCSistem de transport Pronto AS
Roţi voluminoase (800 / 40 – 26,5), necesită forţă de 
tracţiune redusă, protejează solul la lucrul în câmp

Sistem de prindere în trei puncte
Schimbarea rapidă şi facilă a echipamentelor ataşabile

Pronto AS în combinaţie cu Maestro RC

Pronto AS Pronto DC

Conceptul utilajului:

Semănătoare în rânduri universală, compactă care, prin greutatea 
proprie redusă şi volumele mari ale buncărelor este concepută 
pentru a asigura o performanţă şi o calitate a semănării maxime.

Domenii de utilizare:

Semănare precisă în rânduri după arătură sau direct în mirişte.

Conceptul utilajului:

Semănătoare de gabarit mare cu discuri pentru afânare şi  
sistem de prindere în trei puncte pentru utilizarea diferitelor  
echipamente ataşabile.

Domenii de utilizare:

Semănatul bob cu bob cu îngrăşământ, semănare după arătură, 

în mirişte sau cu sistemul Focus.

Sistem separat de transport:

Sistemul de transport este dotat cu dispozitiv de frânare. Acesta 
se foloseste atât pe câmp la întoarcere, cât şi în combinaţie cu 
Focus sau Maestro. În combinaţie cu şina brăzdarului TurboDisc 
pentru semănare se foloseşte aceeaşi unitate de nivelare cu roţi 
ca şi la Pronto DC.

Sistem separat de transport:

Elementul mijlociu al tăvălugului cu roţi se foloseşte 
în timpul transportului ca şi şasiu. În poziţia de lucru, 
în faţa fiecăror două brăzdare rulează o roată, pe  
întreaga lăţime de lucru.

Großvolumiger Säwagen mit Vorwerk-

zeugen und 3-Punkt Anbaurahmen zur 
Verwendung unterschiedlicher Anbau-
geräte.

3-Punkt Anbaurahmen
Schnelles, einfaches Wechseln von Anbaugeräten

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "3-Punkt" sollte immer mit Zahl übersetzt werden.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "3-Punkt" sollte immer mit Zahl übersetzt werden.



Discuri dinţate 
Penetrare bună chiar 
şi în soluri grele

Ordonare pe perechi a discurilor
Spaţiul dintre discuri a fost mărit pentru  
o mai bună performanţă

Plăci metalice laterale reglabile
Asigură o nivelare corespunzătoare  
între brazde

Reglaj uşor al adâncimii 
Reglabil hidraulic în timpul deplasării

Rulmenţi fără întreţinere
Durabilitate ridicată cu nivel redus de uzură

DiscSystem – pregătirea ideală a  

patului germinativ în toate condiţiile

 ― Fărâmiţare eficienţă şi nivelare uniformă  
pe întreaga lăţime de lucru

 ― Distanţa mare între discuri extinde posibilităţile  
de utilizare şi măreşte gradul de fiabilitate

 ― Creşterea performanţelor la viteze mari

 ― Reglare hidraulică a adâncimii, în mod  
continuu în timpul deplasării

Unitate de nivelare cu roţi cu profil AS –  

robust, eficient, uşor de tractat

 ― Nivelarea uniformă, tasare înaintea fiecărui brăzdar.  
Profilul drept al roţilor măreşte tasarea pe margini.

 ― Segmentul mijlociu al unităţii de nivelare cu  
roţi serveşte la transport ca şi şasiu (Pronto DC)

 ― Tasare eficientă sub nivelul seminţelor,  
pt o capilaritate corespunzătoare

 ― Tracţiune uşoară datorită diametrului mare  
al anvelopelor (780 mm)

Brăzdar cu disc dublu
Disc drept cu rulment interior care nu necesită întreţinere

Uniformizator şi răzuitor
Asigură semănarea precisă a seminţelor  
şi în condiţii de umiditate ridicată

Reglare exactă a adâncimii
Modificarea facilă a adâncimii de semănare  
prin intermediul clemelor din aluminiu de la 
cilindrul hidraulic

Presiunea pe brăzdar uşor de ajustat  
Ajustarea manuală produce o pretensionare a elementelor din gumă

DISCSYSTEM – TĂVĂLUG CU ROȚI TURBODISC

TurboDisc – brăzdar premium, ajuns la a doua generație, 

pentru plasarea precisă a semințelor

Plasarea precisă a seminței și contactul imediat cu solul sunt 

premisele obligatorii pentru siguranța și regularitatea răsăririi 

plantei. HORSCH răspunde perfect provocării de a atinge acest 

obiectiv chiar și la viteze mari de lucru. Soluția se numește 

TurboDisc. Brăzdarul de semințe cu două discuri pe care 

HORSCH îl utilizează de peste 15 ani și îl dezvoltă în continuare 

convinge prin plasarea exactă a semințelor. Modul de proiectare 

al brăzdarelor comandate prin intermediul roții de presare 

permite adaptarea rapidă la condițiile de sol, la viteze ridicate. 

Aceasta este singura modalitate de a păstra adâncimea de  

plasare pentru fiecare bob de semințe. 

Brăzadrul dublu-disc, care are lagăre ce nu necesită întreținere, 

deschide solul și astfel permite plasarea neperturbată a seminței. 

Valțul de presare integrat asigură fixarea semințelor la  

baza brazdei de sămânță chiar și la viteze mari de lucru. 

Răzuitorul acoperit cu carbură păstrează zona dintre  

discuri curată și împiedică blocarea, chiar și în condiții  

de sol neuniform și cu umiditate. Roata de presare cu 

lățimea de 5 sau 7,5 cm asigură un contact optim între 

semințe și sol și un control exact al adâncimii.

Pe lângă adaptarea excelentă la sol, secțiunea cu brăzdare 

Turbo Disc impresionează prin manevrabilitatea facilă: 

presiunea brăzdarelor și adâncimea de însămânțare nu se 

influențează reciproc atunci când sunt reglate. Rulmentul  

de cauciuc, ce nu necesită întreținere, al brăzdarelor de 

semințe transferă o presiune pe brăzdar de 120 kg și astfel 

garantează o exploatare bună – la viteze de lucru de până  

la 20 km/h. În plus, lagărul de cauciuc acționează ca o 

protecție la suprasarcină și amortizor de șoc pentru pietre. 

Vedere laterală a tăvălugului  
şi a secţiei de semănat

Tăvălug frontal

Reglarea discurilor  
pentru cărări tehnologice

Montaj cu amortizare de socuri
Ajută la copierea neregularităţilor solului, 
servind şi ca protecţie la suprasolicitări

DiscScheiben Verstellung 
als Spurlockerer (Option)

Exakte Tiefeneinstellung
Einfache Änderung der Sätiefe  
mittels AluClips am Hydraulikzylinder

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "AluClip" sollte unübersetzt bleiben.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen, ob "Option" mit übersetzt wurde?



Pronto
RAPID – SIMPLU – SIGUR

Rapid

 ― Uşor de tractat – datorită propriei greutăţi reduse cu un 
necesar redus de forţă de tracţiune dar cu un sistem de 
pregătire foarte efectiv

 ― Productivitate ridicată – prin intermediul vitezei mari de  
lucru între 10 – 20 km / h

 ― Suprafeţe reduse pentru întoarceri – datorită construcţiei 
compacte

 ― Timp de deservire redus – datorită buncărului mare pentru 
seminţe şi îngrăşăminte

Simplu

 ― Simplu de ataşat – datorită racordurilor simple cu tractorul

 ― Uşor de pus în funcţiune – datorită uşurinţei calibrării cantităţii 
de seminţe, a adâncimii de lucru şi a presiunii brăzdarelor

 ― Schimbarea fără probleme a tipului de seminţe

 ― Timpi reduşi pentru întreţinere

Sigur

 ― Brăzdarul TurboDisc – plasarea precisă a seminţelor la viteze 
mari de lucru

 ― Brăzdar TurboDisc cu rolă de tasare şi sistem integrat de 
amortizare a şocurilor

 ― Copierea exactă a denivelărilor solului până la o diferenţă  
de 15 cm

 ― Posibilitate de reglare a presiunii pe brăzdar între 5 – 120 kg

 ― Stufenlose Schardruckeinstellung 5 – 120 kg pro TurboDisc Schar

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "TurboDisc" kommt hier nicht vor.



Pronto SW Pronto KR

Conceptul utilajului:

 ― Spectru de folosinţă universal atât după arătură  
cât şi după cultivator chiar în condiţii de sol greu.

 ― Sistemul de brăzdare şi buncărul sunt o singură entitate.  
Astfel avem un utilaj foarte compact, iar prin lipsa axei 
greutatea este transmisă pe axa tractorului. Acest lucru  
face posibil ca un utilaj de 6 metri să poată fi tractat cu un 
necesar redus de forţă şi cu un coefficient redus de patinare.

 ― Prelucrare intensivă a solului prin intermediul 
grapei rotative antrenată de la priza de putere  
a tractorului.

 ― Compactare efectivă în faţa fiecărui brăzdar cu 
ajutorul unui tăvălug din oţel, tăvălugul Cracker.

 ― Plasare exactă a seminţelor cu brăzdarele  
din discuri duble TurboDisc.

Suprafeţe mari în timp foarte scurt
Buncărul semănătorii Pronto KR cu  
un volum de 2 800 l.

Grapa rotativă
Lucrează intensiv şi îşi menţine  
adâncimea de lucru constantă.

Segmentele de 3 metri ale grapei rotative sunt menţinute  
la adâncime constantă pentru şi prezintă o adaptabilitate  
ridicată la denivelările solului.

Scară peste discurile de prelucrare  
pentru un acces sigur la toate  
subansamblele semănătorii

Opţional tăvălug frontal Brăzdarele PPF pentru îngrăşăminte plasează 
îngrăşământul precis şi la adâncimea dorită 
pentru dezvoltarea optimală a plantelor.

Buncăr HORSCH
12 000 litri capacitate pentru seminţe  
şi îngrăşăminte (dispuse 50 : 50)

Caracteristici principale:

Conceptul Pronto SW promite o eficiență maximă a însămânțării 

după arat și în mulci, pentru fermele mari. Combinând vagoanele 

mari de semințe HORSCH (12 000 l pentru 8 și 9 SW, 17 000 l 

pentru 12 SW) cu binecunoscuta unitate de însămânțare a Pronto 

rezultă avantaje considerabile în ceea ce privește stabilitatea, 

accesibilitatea și flexibilitatea. Aceasta facilitează procesul de 

calibrare, de reglare a semănătorii, precum și lucrările de 

întreținere (deja reduse). Datorită brăzdarului TurboDisc este 

posibilă o viteză de lucru între 10 și 20 km/h.

Unitatea de semănat:

Șasiul și cadrul unității de semănat formează o unitate fixă. Este 

comparabil cu principiul Pronto 7 – 9 DC fără buncăr de semințe. 

DiscSystem și secțiunea cu brăzdare TurboDisc sunt ridicate prin 

intermediul cilindrilor hidraulici. Bara de tracțiune rigidă a unității  

de semănat este purtată de vagon, urmându-l pe acesta ca o 

remorcă cu o singură axă. În ciuda lățimii mari de lucru, se  

rabatează la o lățime de transport de 3 m.

Säwagen:

Datorită conceptului de „vagon”, nivelul de umplere al buncărului  

de semințe nu influențează adâncimea de lucru a unității de 

însămânțare. Vagonul semănătorilor HORSCH face posibile  

capacități mari de încărcare pentru lățimi de lucru începând de  

la 8 m. Chiar și fără un șnec de umplere, deschiderile de alimentare 

ale vagonului pentru semințe sunt ușor accesibile, deoarece aripile 

unității de semănat Pronto nu afectează procesul de umplere. 

Sistemul cu buncăr dublu permite transportarea îngrășămintelor  

și încorporarea lor directă în sol cu ajutorul sistemului PPF (NU  

pentru Pronto 12 SW cu o lățime de transport de 3 m). Ventilul  

dublu aflat sub dispozitivul de dozare permite închiderea mecanică 

sau, opțional, electronică, a unei jumătăți de secțiune. Astfel, se pot 

evita suprapunerile și pot fi economisite semințe și îngrășăminte. Un  

sertar de umplere este disponibil opțional.

Trittbretter über dem DiscSystem
um sicher an jeden Punkt an der  
Maschine zu gelangen

Die Düngeschare des HORSCH PPF-Systems 
legen den Dünger in der exakten Tiefe zur 
optimalen Entwicklung des Saatkorns ab.

Fahrwerk und Rahmen der Säeinheit bilden eine feste Einheit.  

Dies ist prinzipiell vergleichbar mit der Pronto 7 bis 9 DC ohne 

Sätank. Das DiscSystem und die TurboDisc Säschiene werden  

über Hydraulikzylinder ausgehoben. Die starre Zugdeichsel der 

Säeinheit wird vom Säwagen getragen und folgt dem Säwagen 

wie ein 1-Achs-Anhänger. Trotz der großen Arbeitsbreite bis 12 m 

ist eine Transportbreite von 3 m möglich. 

Bauer
Notiz
Hier fehlt uns noch die Übersetzung. Könnten Sie das bitte noch übersetzen?

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen, ob "1-Achs" und "12 m" vorkommen?

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "DiscSystem" kommt hier nicht vor.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte prüfen, ob man "HORSCH" noch in der Übersetzung mit einbringen kann?



Anvelope mari șasiuRabatare hidraulică pentru poziția de transport

Pronto 6 / 8 / 9 NT

Având binecunoscutul brăzdarul TurboDisc și designul compact, fără vagon, 
Pronto 6 / 8 / 9 NT este potrivit pentru semănatul în mulci și direct. Vitezele de 
lucru de până la 20 km/h permit acoperirea unor zone mari, chiar și la lățimi  
de lucru mai mici. Discurile de tăiere ondulate mărunțesc resturile de material 
organic și cultivă solul numai în rândurile de semințe. Astfel, necesarul de 
putere al tractorului este mic.

Buncărul mare de semințe (4 000 l) asigură o perioadă redusă de repaus și chiar 
fără greutăți suplimentare permite o apăsare suficientă pe discurilor de tăiere. 
Această presiune este prin sistemul hidraulic sofisticat al utilajului. Dacă este 
necesar, pe cadru pot fi montate greutăți suplimentare de până la 1 400 kg. 
Datorită secțiunilor flexibile ale cadrului, adaptarea la condițiile de sol a unității 
de semănat este excelentă.

Versiunea cu buncăr dublu-compartimentat (5 000 l) permite aplicarea 
semințelor și a îngrășămintelor în același timp. În plus, este disponibilă  
o unitate microgranule pentru aplicarea unui alt tip de compuși. Unitatea  
microgranule poate fi combinată atât cu un buncăr dublu, cât și cu unul  
simplu. Astfel, pot fi dozate, într-o singură trecere, până la trei tipuri de 
materiale: semințe, îngrășăminte, microgranule.

Suflantă hidraulică cu acționare  
de la priza de putere

Buncăr dubluDebit umplere buncăr  
dublu 500 kg/min

Supapă cărări tehnologiceGreutăți suplimentare

Mit der Doppeltankversion (5 000 l) können Saatgut und Dünger (G & F) 
gleichzeitig ausgebracht werden. Zusätzlich ist eine Mikrogranulateinrichtung 
verfügbar, um eine weitere Komponente auszubringen. Die Mikrogranulatein-
richtung kann sowohl mit der Doppel- als auch mit der Einzeltankvariante 
kombiniert werden. So können bis zu drei Komponenten (Saatgut, Dünger, 
Mikrogranulat) in einem Arbeitsgang dosiert werden.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "G & F" kommt hier nicht vor.



Pronto 10 / 12 NT

Chiar şi condiţiile dificile pentru semănat direct nu reprezintă o problemăBrazdare TurboDisc Discurile ondulate prelucrează efectiv 
solul şi necesită forţă redusă de tracţiune.

Conceptul utilajului:

 ― Eficienţă ridicată pentru ferme mari

 ― Optimizată pentru semănat direct

 ― Necesar redus de forţă de tracţiune – solul v-a fi prelucrat  
exact acolo unde v-or fi plantate seminţele

 ― Forţă de tracţiune redusă datorită discurilor cu profil cu scop de prelucrare –  
opţional sistemul PPF (administrare de îngrăşăminte împreună cu sămânţa  
pe tuburi până la brazdar sau separat prin intermediul discurilor canelate  
plasate între rândurile de seminţe)

 ― Brazdare TurboDisc pentru plasamentul precis al seminţelor

 ― 12 000 litri capacitate buncăr (50 : 50 Sămânţă / Îngrăşământ)

 ― Uşor de întors datorită construcţiei compacte

 ― Uşor de tractat datorită greutăţii proprii scăzute

Eficienţă maximă
datorită buncărului de capacitate mare

Pronto NT este o semănatoare universală care include sistemul Pronto 
(cultivaţie, semănat şi tasare) în condiţii de sol mulcit sau no-till. Special în 
condiţii no-till combinarea discurilor ondulate / tăiere şi a eficientului sistem  
de brazdare TurboDisc prezintă avantaje importante. V-a fi prelucrată doar  
fâşia de sol unde vor fi plasate seminţele. 

Brăzdarele TurboDisc copiază denivelarile solului, garantează o presiune  
ridicată pe discuri şi un plasament exact al seminţelor. Există două sisteme de 
administrare a îngrăşămintelor. Acesta poate fi administrat direct cu sămânţa 
prin intermediul brăzdarelor TurboDisc sau între două rânduri prin intermediul 
discurilor de fertilizare la o adâncime ajustată separat (echipament opţional). 

Conectarea directă a buncărului pentru seminţe cu restul ansamblului 
semănătorii produce o presiune ridicată asupra discurilor de tăiere şi a  
celor de fertilizare fără a fi nevoie să mai folosim greutăţi suplimentare.

Die HORSCH TurboDisc Schare passen sich effektiv Bodenunebenheiten  
an, gewährleisten einen hohen Schardruck und eine präzise Saatgutablage.  
Zum Ausbringen des Düngers stehen zwei Arten des PPF-Systems zur Ver- 
fügung. Zum einen kann der Dünger zusammen mit dem Saatgut durch  
die TurboDisc Schare ausgebracht werden oder als Ausstattungsoption durch 
separat in der Tiefe einstellbare Düngerscheiben zwischen den Saatreihen. 

 ― Weniger Zugkraftbedarf durch Wellseche / Schneidscheiben als Vorwerkzeuge –  
optionales PPF Düngesystem (Ausbringung zusammen mit dem Saatgut durch  
die TurboDisc Schare oder durch separat in der Tiefe einstellbare Düngerscheiben 
zwischen den Saatreihen)

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "HORSCH" und "PPF" tauchen hier nicht auf.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "TurboDisc" kommt hier nicht vor.



Dozator compact
Dozarea precisă cu motor electric de acţionare

Discuri PPF
Discuri fără întreţinere cu presiune ridicată

Reglaj variabil al adâncimii
Depunerea îngrăşământului între două rânduri 
semănate, central faţă de roţile de tasat

Două dispozitive de dozare identice constructiv 
Dozarea exactă a seminţelor şi a îngrăşământului

Buncăr dublu de mare capacitate
Până la 5 000 litri capacitate, împărţită 40 : 60

Fertilizarea prin contact în combinație cu sistemul HORSCH SingularSystem Plasarea îngrășămintelor și semințelor prin două intrări divizate – combină 
avantajele semănatului bob cu bob și fertilizarea de contact la rapiță și cereale.

Dispozitiv dozare al unității microgranule Pronto 3-6 DC 
(buncăr necompartimentat)

Buncăr dublu al unității microgranule pentru sisteme  
G & F cu două dispozitive de dozare cu șnec

Grain & Fertilizer

Sistemul G & F permite aplicarea simultană a semințelor și a 

îngrășămintelor, realizând fertilizarea prin contact. Ambele 

dispozitive de dozare se află într-un turn de distribuție comun. 

Astfel, sămânța și îngrășământul sunt amplasate împreună în 

aceeași brazdă. Fertilizantul se află în imediata apropiere a  

plantei, contribuind la creșterea rapidă a acesteia. Acest sistem 

trebuie utilizat doar în condiții climatice corespunzătoare și  

doar consultând un agronom.

Unitate microgranule

Compusul microgranular este transportat la sistemul pneumatic 

pentru semănat printr-un dispozitiv de dozare cu șnec, fiind 

plasat apoi în brazdă împreună cu sămânța. Șnecul din oțel 

inoxidabil extrem de rezistent poate fi folosit de asemenea și 

pentru compuși agresivi.

SISTEME DE FERTILIZARE HORSCH

Sistemul PPF – plasarea economică  

și precisă a îngrășământului 

Sistemul PPF permite aplicarea simultană a semințelor și a 

îngrășămintelor. Prin intermediul unor brăzdare separate, 

îngrășământul este amplasat la câțiva centimetri sub brazda  

de semințe, în sol umed. Prin amplasarea separată a semințelor  

și a îngrășămintelor se pot aplica cantități mari în condiții  

uscate. Depozitul de îngrășăminte poate fi utilizat de cultură 

într-un mod optim și stimulează rădăcinile să crească în jos.

Deschidere dublă pentru aplicarea simultană  
a îngrășământului într-un singur flux



Buncăr simplu Șnec hidraulic umplere Orificiu pentru golirea buncărului Trusă de scule Sitemul de frânare Pronto DC

Sistem de iluminare cu LED pentru Pronto SW, 
Pronto 3 / 4 / 6 DC and Pronto 10 / 12 NT

Tăvălug intermediar de tasare

Şnec de încărcare hidraulic Pronto SW

Sistem de semnalizare luminoasă Marcator

Cuţite de acoperire a urmelor lăsate de 
anvelopele tractorului

Bară de tracţiune pentru ridicător Cap cuplare bilă K 80 Marcator pentru cărări tehnologiceÎnchidere 1 / 2 lăţime Pronto 8 / 9 DC

Suflantă hidraulică Pompă hidraulică acţionată 
de la priza de putere

Deschiderea de cărări tehnologice Cursor de blocare Pronto,  
versiune cu un singur rezervor

Tăvălug frontal SteelDisc –  
opţional 4 DC rigid

Greblă fixată direct pe rola de tasare

Închidere electrică 1 / 2 din lăţimea  
semănătorii Pronto 6 DC / AS

Crossbar hidraulic Opţional – reglare presiune  
hidraulică pe brăzdare

ECHIPARE

Calibrare Simplă
Calibrarea rapidă şi exactă

Rotoare pentru dozare preciseSensor radar Senzori monitorizare 

Tăvălug frontal Pronto 9 DC

Bară de tracțiune

WorkLight Pro, un nou concept de  
iluminat pentru Pronto 7 / 8 / 9 DC



Secară Orz Grâu Rapiță

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

HORSCH SINGULARSYSTEM 
cu dispozitiv de dozare Funck

Semințele

 ― Pentru a asigura distribuția mecanică exacta bob cu bob,  
semințele trebuie să fie de aceeași mărime și fără impurități.

 ― Uniformitatea semințelor și, prin urmare, compatibilitatea  
acestora cu sistemul pot fi determinate cu ajutorul cutiei  
de agitare HORSCH.

 ― În general, semințele trebuie să se găsească în a doua  
sau a treia camera a cutiei de agitare.

 ― Dacă boabele se termină în prima sau ultima cameră, această 
sămânță nu este potrivită pentru distribuția bob cu bob (în  
acest caz se poate utiliza sistemul de însămânțare prin bypass).

Distribuția bob cu bob

 ― Structura unității centrale de dozare și cea a sistemului pneumatic  
sunt identice cu cele ale semănătorilor convenționale.

 ― Distribuția bob cu bob este realizată de dispozitivul de dozare  
Funck de pe brăzdarul de semințe, cu până la 100 boabe/sec.

 ― Distribuția bob cu bob este realizată mecanic prin buzunarele  
specifice fiecărui tip de cultură din discurile de distribuție bob  
cu bob, din interiorul dispozitivului de dozare Funck.

 ― Rata de însămânțare în boabe/mp și greutatea seminței  
(x 1000) sunt introduse în terminal.

 ― Testul de calibrare este efectuat la fel ca la binecunoscutul  
sistem de la prășitoare. 

 ― Fiecare disc este acționat de propriul său motor electric  
(1 000 – 2 000 rpm), supravegheat de software și comandat  
automat în funcție de viteza de lucru.

 ― În funcție de rata de însămânțare, 1, 2 sau 4 buzunare pot fi  
introduse cu ușurință, fără unelte, în discul de distribuție bob  
cu bob.

 ― Sunt disponibile buzunare diferite pentru grâu, secară, orz,  
rapiță și mazăre.

Discuri de distribuție bob cu bob

Brăzdare de semințe

 ― Modul de alcătuire a brăzdarului de semințe și astfel toate  
caracteristicilor principale, precum presiunea pe brăzdar de până  
la 120 kg, sunt identice cu cele ale binecunoscutului TurboDisc.

 ― În funcție de condițiile existente, se poate atinge o viteză  
de lucru de până la 10 km/h.

 ― Binecunoscutele discuri duble deschid brazda de semințe.  
Patina formează brazda și asigură plasarea exactă.

 ― Rola de prindere cu înălțime variabilă permite plasare bine 
determinată a seminței și creează contactul sămânță-sol.

 ― După rola de prindere, binecunoscută roata de presare închide  
brazda și reglează adâncimea brăzdarului de sămânță.

Sistemul de bypass al semănatului pentru o rată de însămânțare sub 250 boabe/mp 
sau semințe care nu sunt potrivite pentru distribuția bob cu bob

Gradare în mm pentru diferite culturi  
(verde = bun, roșu = nu este ok)

 ― Sămânța este transportată la brazdă prin intermediul unui  
tub de cădere.

 ― Din punct de vedere agricol, utilizarea sistemului are sens dacă  
rata de însămânțare este de până la 250 boabe/mp. Peste această 
valoare, distribuția bob cu bob nu se justifică.

 ― La rate mari de însămânțare, semințe nepotrivite sau dacă  
trebuie înființate culturi intercalate, sistemul de bypass al  
semănatului permite însămânțarea convențională.

Ce testăm?

Cu buzunar pentru rapițăRolă de prindere Cu buzunar pentru grâu Patină Cu buzunar pentru secarăCutie de agitare HORSCH cu grâu optim Cu buzunar pentru orzCutie de agitare HORSCH cu rapiță optimă

2

3

4

1



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

ELECTRONICĂ 
SOLUȚII INOVATOARE 
ȘI DIGITALE

Funcţia VariableRate permite aplicarea adaptată a cantităților de îngrășăminte  
și semințe pe baza cardurilor de aplicație.

VariableRate ia în considerare diferite tipuri de sol.

Monitor HORSCH Monitor Touch 1200

TaskController

HORSCH Intelligence 

Mașinile viitorului gândesc active, iar HORSCH Intelligence  
face acest concept posibil. Având software inteligent și soluții 
electronice, semănătorile HORSCH funcționează mai eficient,  
astfel încât dv. vă veţi simţi în siguranţă şi veţi economisi bani. 

Semănătorile HORSCH au întotdeauna ISOBUS în echiparea  
standard. Acest lucru nu înseamnă doar că fiecare utilaj  
HORSCH poate fi controlat cu orice terminal ISOBUS. În plus, 
SectionControl, VariableRate sau TaskController – pentru  
prelucrarea datelor – fac parte, de asemenea din echiparea  
standard a oricărei semănătoare HORSCH.

SectionControl

ISOBUS SectionControl permite dezactivarea secțiunilor individuale 
automat prin GPS. Poziția curentă este determinată, astfel încât,  
la limitele de câmp sau la capăt de rând, în cazul unor suprapuneri 
sau în zone prestabilite, secțiuni individuale (jumătăți de lățimi) sau 
întreaga lățime de lucru se închid automat. 

Când folosiţi un Terminal Touch HORSCH 800 / 1200 puteți utiliza 
suplimentar funcția MultiControl. Această funcție comută în mod 
independent și oprește aplicarea îngrășămintelor și a semințelor. 
Fără MultiControl distribuţia de îngrășăminte sau semințe poate  

fi pornită și oprită când se doreşte, la momentul potrivit. 

Avantaje SectionControl:

 ― Pierderile de semințe și îngrășăminte în cazul suprapunerilor,  
la capete de rând și la limitele de teren sunt reduse la minimum

 ― Lucrare de calitate constantă pe întreaga suprafaţă

 ― Creșterea productivității în diferite condiții (zi, noapte și ceață)

 ― Reduce stresul operatorului

 ― Protejează mediul înconjurător

VariableRate

ISOBUS VariableRate permite aplicarea semințelor și a îngrășămintelor 
în funcţie de caracteristicile câmpului. Astfel, cu un card corespunzător 
fiecare secțiune aplică în câmp cantitatea optimă de îngrășământ și 
semințe prestabilită. Atunci când se utilizează terminalul HORSCH  
800 / 1200 puteți folosi în plus funcția MultiControl. Această funcție 
permite aplicarea independentă și variabilă a cantității de îngrășăminte 
și semințe. Fără MultiControl rata de aplicare a îngrășămintelor sau 
semințelor fie poate fi diferită.

Avantaje VariableRate:

 ― Economie de semințe și îngrășăminte, deoarece este aplicată  
doar cantitatea necesară

 ― Răsărire regulată datorită numărului optim de boabe/m²

 ― Documentație simplă și rapidă 
– Ratele diferite de aplicare sunt înregistrate pentru  
 documentaţie în mod automat 
– Transfer ușor în indicele suprafața cultivată

 ― Reduce stresul operatorului 
– Rata optimă de aplicare este folosită în mod automat  
 pe fiecare solă

 ― Protejeză mediul înconjurător 
– Este aplicată doar cantitatea necesară de îngrășământ

TaskController

ISOBUS TaskController transferă date de la PC la terminal într-un 
mod simplu. Este posibil trasferul de la terminal la PC al datelor 
precum ratele de aplicare, suprafețele însămânțate și alte date 
înregistrate din timpul semănatului. Acest lucru facilitează 
administrarea indicelui de suprafata cultivată. Prin sistemul  

de management integrat pot fi create și executate noi sarcini.

Avantaje TaskController:

 ― Schimbul facil de date 

 ― Documentație automată

 ― Sarcini de lucru bine structurate datorită managementul datelor

 ― Administrarea simplă a indicelui de suprafaţă cultivată

 ― Contabilitate simplă și evidenţă a contractelor de servicii

VariableRate
Semințe SAU îngrășământ

VariableRate cu MultiControl
Semințe ŞI Îngrășământ

Monitor Touch 800

Calitatea solului Sămânță Îngrășăminte

high 300 plante/m² 280 kg/ha PK

medium high 270 plante/m² 250 kg/ha PK

medium low 250 plante/m² 230 kg/ha PK

low 220 plante/m² 200 kg/ha PK

FĂRĂ SectionControl CU SectionControl

Tip 1 Tip 1Tip 2 Tip 3 Tip 3

HORSCH Terminal Touch 1200 Terminal

Touch 800 Terminal

Bei Verwendung eines HORSCH Touch 800 / 1200 Terminals 

kann zusätzlich die MultiControl Funktion verwendet werden. 

Dabei wird die Ausbringung von Dünger und Saatgut 

unabhängig voneinander zu- und abgeschaltet. Ohne 

MultiControl kann entweder Dünger oder Saatgut zum 

richtigen Zeitpunkt zu- und abgeschaltet werden. 

Die ISOBUS VariableRate Funktion ermöglicht eine teilflächen-

spe-zifische Ausbringung von Saatgut und Dünger. So kann 

über eine geeignete Applikationskarte für jede Teilfläche 

innerhalb eines Schlages die optimale Menge an Dünger und 

Saatgut ausgebracht werden. Bei Verwendung eines HORSCH 

Touch 800 / 1200 Terminals kann zusätzlich die MultiControl 

Funktion verwendet werden. Dabei wird die Menge von 

Dünger und Saatgut unabhängig voneinander variiert. Ohne 

MultiControl kann entweder Dünger oder Saatgut in der 

Ausbringmenge variiert werden.

Bauer
Notiz
Kann man "Terminal" anders übersetzen? Dann würde es zum Rest der Doppelseite passen.

Bauer
Notiz
Kann man "Terminal" anders übersetzen? Dann würde es zum Rest der Doppelseite passen.

Bauer
Notiz
Kann man "Terminal" anders übersetzen? Dann würde es zum Rest der Doppelseite passen.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "HORSCH Touch 800/1200 Terminals" wurde hier anders übersetzt, als wie bei dem Punkt "VariableRate"

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "HORSCH Touch 800/1200 Terminals" wurde hier anders übersetzt, als wie bei dem Punkt "SectionControl"



DETALII TEHNICE

* Greutate semănătoare în echipare minimală cu bazin simplu / dublu şi sistem PPF

HORSCH Pronto DC 3 DC 4 DC 4 DC rigid 6 DC
Lăţime lucru (m) 3,00 4,00 4,00 6,00

Lăţime transport (m) 3,00 3,00 4,00 3,00

Înălţime transport (m) 2,95 2,95 2,95 3,60

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

Greutate fără / cu sistem PPF (kg)* 3 355 / 4 025 4 745 / 5 600 4 330 / 5 175 6 470 / 7 565

Capacitate buncăr seminţe (l) 2 800 2 800 2 800 3 500

Capacitate buncăr dublu (I) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60)

Capacitate bazin unitate  
microgranulator (l)

100 100 100 250

Dimensiune gură umplere  
buncăr simplu (m)

1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dimensiune gură umplere  
buncăr dublu (m)

pe 0,66 x 0,90 pe 0,66 x 0,90 pe 0,66 x 0,90 0,66 x 2,45

Înălţime umplere (m) 2,49 2,49 2,49 2,88

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 2,90 2,90 2,90 2,95

Număr discuri PPF 10 14 14 20

Presiune discuri PPF (kg) până la maxim 200 până la maxim 200 până la maxim 200 până la maxim 200

Număr brăzdare 20 28 28 40

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 15 14,3 14,3 15

Dimensiune cauciucuri tăvălug 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 

Tăvalug din cauciucuri Ø (cm) 78 78 78 78

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 80 – 110 / 110 – 150 95 – 130 / 130 – 180 95 – 130 / 130 – 180 120 – 185 / 160 – 250

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 3 (+1 câte unul pentru şnecul de umplere, reglarea presiunii brăzdarelor, Crossbar)

Retur liber (max. 5 bar) 1 1 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 20 – 25 Buncăr simplu / 35 – 45 Buncăr dublu

Ataşare ansamble agăţare în tiranţi Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV

Prindere bara de tracțiune --- --- --- Bolț Ø 40 – 50 mm

Prindere cu articulație sferică --- --- --- K 80

HORSCH Pronto DC 7 DC 8 DC 9 DC
Lăţime lucru (m) 7,50 8,00 9,00

Lăţime transport (m) 2,99 2,99 2,99

Înălţime transport (m) 3,60 3,70 3,97

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

Greutate de la (kg)* 8 570 8 805 9 625

Capacitate buncăr seminţe (l) 4 000 4 000 4 000

Capacitate buncăr dublu (l) --- 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)

Dimensiune gură umplere (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dimensiune gură umplere  
buncăr dublu (m)

--- 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45

Înălţime umplere (m) 3,10 3,10 3,10

Număr brăzdare 52 52 60

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 14,4 15,4 15

Dimensiune cauciucuri tăvălug / Ø (cm) 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 145 – 205 / 200 – 280 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 3 (+1 câte unul pentru şnecul de umplere, tăvălug frontal)

Retur liber (max. 5 bar) 1 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Ataşare ansamble agăţare în tiranţi Cat. III – III / IV Cat. III – III / IV Cat. III – III / IV

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 40 – 50 mm Bolț Ø 40 – 50 mm Bolț Ø 40 – 50 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă



HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW
Lăţime lucru (m) 8,00 9,00

Lăţime transport (m) 3,00 3,00

Înălţime transport (m) 3,95 4,00

Lungime fără / cu SW (m) 8,50 / 15,50 cu SW 12 000 SD 8,50 / 15,41 cu SW 12 000 SD

Greutate fără / cu SW de la (kg)* 9 060 / 12 520 cu SW 12 000 SD 9 740 / 13 200 cu SW 12 000 SD

Capacitate buncăr (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Gură umplere (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 3,35 3,35

Număr discuri PPF 26 30

Presiune discuri PPF (kg) până la maxim 200 până la maxim 200

Număr brăzdare 52 60

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 15,4 15

Dimensiune cauciucuri tăvălug 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Tăvalug din cauciucuri Ø (cm) 78 78

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 2

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 50 – 60 50 – 60

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă * Greutatea utilajelor cu echipare minimă

HORSCH Pronto SW 12 SW 12 SW (3 m)
Lăţime lucru (m) 12,00 12,00

Lăţime transport (m) 5,30 / 5,50 cu SW 17 000 SD 3,00

Înălţime transport (m) 4,90 / 3,60 cu SW 17 000 SD 4,00

Lungime fără / cu SW (m) 7,70 / 16,00 cu SW 17 000 SD 6,90 / 14,00 cu SW 12 000 SD

Greutate fără / cu SW de la (kg)* 14 050 / 19 110 cu SW 17 000 SD 14 100 / 17 600 cu SW 12 000 SD

Capacitate buncăr (l) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Gură umplere (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 3,55 3,35

Număr discuri PPF 40 ---

Presiune discuri PPF (kg) până la maxim 200 ---

Număr brăzdare 80 80

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 15 15

Dimensiune cauciucuri tăvălug 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Tăvalug din cauciucuri Ø (cm) 78 78

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 4

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 70 – 90 60 – 80

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 60 – 70 mm Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80

DETALII TEHNICE



* Greutate semănatoare în echipare minima ţi cu tăvălug Cracker

* Greutate semănătoare în echipare minimală cu bazin simplu / dublu şi sistem PPF

* Greutatea mașinilor cu echipament minim, fără greutăți suplimentare în față și în spate (1 400 kg)

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Lăţime lucru (m) 10,40 12,00

Lăţime transport (m) 4,30 4,30

Înălţime transport (m) 4,05 / 4,34 cu marcatori 4,95 / 5,20 cu marcatori

Lungime totală fără / cu sistemul PPF (m) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Greutate fără /cu SW 12 000 SD (kg) 9 680 / 13 150 10 370 / 13 840

Capacitate buncăr dublu (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Dimensiune gură umplere buncăr dublu (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 3,40 3,40

Număr discuri PPF 26 30

Presiune discuri PPF (kg) până la maxim 250 până la maxim 250

Număr brăzdare 52 60

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Distanța între rânduri, brăzdare semințe /
brăzdare PPF (cm)

20 / 40 20 / 40 Sistem-PPF

Sistem discuri de tăiere Ø (cm / inch) 46 / 18 46 / 18

Dimensiune cauciucuri SW 650 / 65 R 38 (opţional 900 / 60 R 32 sau roti duble 20.8 R 42)

Dimensiune cauciucuri şasiu spate 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Viteze de lucru (km / h) 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW / CP) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 2

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l / min) 90 90

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Lăţime lucru (m) 6,00 8,00 8,80

Lăţime transport (m) 3,50 (Option 2,95) 3,50 (Option 2,95) 3,50 (Option 2,95)

Înălțimea de transport fără / 
cu marcatori (m)

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

Lungime proțap scurt / lung (m) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Greutate (kg)* 7 320 8 220 9 400

Capacitate buncăr simplu (l) 4 000 4 000 4 000

Capacitate buncăr dublu (l) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Deschidere orificiu umplere buncăr simplu (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dimensiune gură umplere buncăr dublu (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălțime orificiu umplere buncăr simplu (m) 2,88 2,88 2,88

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 2,95 2,95 2,95

Număr brăzdare 30 40 44

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Distanța între rânduri, brăzdare semințe (cm) 20 20 20

Sistem discuri de tăiere Ø (cm / inch) 46 / 18 46 / 18 46 / 18

Dimensiune anvelope șasiu 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Dimensiune anvelope roți suport 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Viteze de lucru (km / h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW / CP) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 2 2

Retur liber (max. 5 bar) 1 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l / min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Ataşare ansamble agăţare în tiranţi Cat. III și III / IV Cat. III și III / IV Cat. III și III / IV

Prindere bara de tracțiune Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80 K 80

HORSCH Pronto KR 6 KR
Lăţime lucru (m) 6,00

Lăţime transport (m) 3,00

Înălţime transport (m) 3,50

Lungime (m) 7,27

Greutate (kg)* 7 260

Dimensiune cauciucuri şasiu transport 550 / 45 – 22.5

Capacitate buncăr seminţe (l) 2 800

Număr brăzdare 40 / 48

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 15,0 / 12,5

Tăvălug (cm) Tăvălug FarmFlex Ø 55 cm /  
Tăvălug Cracker Ø 54 cm /  
Tăvălug cu dinţi Ø 53 cm /
Tăvălug inelar cu role Ø 50 cm

Viteze de lucru (km / h) 6 – 13

Necesar forţă de tracţiune (KW / CP) 160 – 240 / 220 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2

Necesar ulei debit suflantă (l / min) 20 – 25

Retur liber (max. 5 bar) 1

Ataşare ansamble agăţare în tiranţi Cat. III – III / IV – IV

HORSCH Pronto AS 6 AS
Lăţime lucru (m) 6,00

Lăţime transport (m) 2,95

Înălţime transport (m) 4,00

Lungime (m) 9,50 (până la capătul brăzdarului) /  
10,5 (inclusiv marcator)

Greutate (kg)* 7 880 / 9 000 (inclusiv sistem-PPF)

Capacitate buncăr seminţe (l) 3 500

Capacitate buncăr dublu (l) 5 000 (40 : 60)

Capacitate a buncărului  
unității microgranulare (l)

250

Dimensiune gură umplere (m) 1,00 x 2,40 (Buncăr simplu) /  
pe 0,66 x 2,45 (Buncăr dublu)

Înălţime umplere buncăr simplu (m) 2,70

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 2,95

Număr brăzdare / Brăzdare PPF 40 / 20

Presiune pe brăzdare / Brăzdare PPF (kg) 5 – 120 / până la maxim 200

Brăzdare / Role de tasare Ø (cm) 34 / 32

Distanţa între rânduri (cm) 15

Cauciucuri remorcă 800 / 45 – 26.5 / 12 TR

Tăvalug din cauciucuri Ø 78 cm – 7.50 / 16 AS

Viteze de lucru (km / h) 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW / CP) 130 – 185 / 180 – 250

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 3 (+1 âte unul pentru şnecul de umplere, 
reglarea presiunii brăzdarelor, Crossbar)

Retur liber (max. 5 bar) 1

Necesar ulei debit suflantă (l / min) 20 – 25 (Buncăr simplu); 35 – 45 (Buncăr dublu)

Debit ulei hidraulic suflantă Maestro RC (l/min) 25

Bară de cuplare cu prindere în trei puncte 3 Puncte Cat. II / III

Ataşare ansamble agăţare în tiranţi Cat. II / III – III – III / IV

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 40 – 50 mm

Prindere cu articulație sferică K 80

DETALII TEHNICE

Geräteanbau Scharschiene 3-Punkt

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen? "3-Punkt" sollte immer mit Zahl übersetzt werden.
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Partenerul dumneavoastră:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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




