
PRELUCRAREA SUPERFICIALĂ  
ÎN PERFECŢIUNE A SOLULUI

Cruiser
Cruiser SL
Cruiser XL



FARMING HEROES
POWERED BY

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.”

Cornelia Horsch Michael HorschPhilipp Horsch
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Pentru a îndeplini cerințele de utilizare flexibilă pentru un utilaj  
de prelucrare a solului, este esențială dezvoltarea de tehnologii.  
Un utilaj pentru prelucrarea solului în miriște are nevoie de gheare 
puternice, care să distribuie resturile vegetale într-un mod optim și 
garantează o bună amestecare. Pentru pregătirea patului germinativ 
primăvara, fermierul se așteaptă la cea mai înaltă precizie în ceea ce 
privește nivelarea și, în același timp o stabilitate crescută pentru a 
sfărâma partea superioară a brazdei de iarnă. 

HORSCH combină toate aceste caracteristici într-o nouă  
generație de gheare.

Cu o forță de eliberare de 150 de kg și înălțimea cursei de 
20 cm, ghearele HORSCH cu arcuri mențin în mod constant 
o adâncime de lucru de până la 15 cm, chiar și în cele mai 
dificile condiții. Datorită noii construcții a ghearelor cu arcuri, 
garda la sol a cultivatorului Cruiser XL a crescut de la 600 mm 
la 700 mm. Astfel, permite lucrul fără a se înfunda, chiar dacă 
există cantități mari de reziduuri organice.

GHEARE HORSCH CU ARCURI
ELEGANȚA ÎNTÂLNEȘTE PUTEREA

Ghearele HORSCH cu arcuri 

Ghearele HORSCH cu arcuri1

Gardă la sol înaltă

Brăzdar cu aripioare HM
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Geometria specială a suspensiei noilor gheare cu arcuri HORSCH 
permite o eliberare ușoară în sus, fără prea multă mișcare la nivelul 
arcului. Această tehnologie inovatoare ușurează tensiunea asupra 
materialului și mărește considerabil durata de viață.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, HORSCH oferă versiunile  
perfecte de brăzdare pentru noul tip de gheare cu arcuri HORSCH 
pentru orice gamă de utilizare – de la brăzdarul tip daltă cu o lățime 
de 5 cm pentru pregătirea patului germinativ, până la brăzdarul cu 
aripioare pentru mărunțirea resturilor.
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Reglarea hidraulică a adâncimii, cu afișaj

Tăvălug RollFlex

Care sunt caracteristicile la care excelează Cruiser SL?

Cruiser SL este noul specialist pentru lucrările de suprafață, cu  
prindere în 3 puncte. Este disponibil cu lățimi de lucru de 4, 5 și 
6 metri. La o adâncime maximă de prelucrare de 15 cm utilajul 
execută o dezmiriştire perfectă cu un amestec optimal al paielor şi 
altor resturi vegetale atât direct după recoltat, cât şi ca instrument 
mecanic de combatere a buruienilor sau pentru pregătirea patului 
germinativ de primăvară.

Prin modul său constructiv pe 4 rânduri de bare utilajul Cruiser 
generează o nivelare perfectă. Datorită noii construcții a ghearei, 
care se ridică peste cadru, garda la sol are 70 de cm, crescând astfel 
în mod considerabil garda la sol în sectorul cultivatoarelor. Distanța 
de doar 16 cm între gheare asigură o rată optimă de amestecare și 
o sfărâmare perfectă la suprafață.

Noul tăvălug RingFlex este o altă îmbunătățire adusă lui Cruiser SL. 
Datorită inelelor de 7 cm lățime, zona de contact este destul de 
mare. Prin urmare, permite un control exact al adâncimii, chiar și în 
soluri mai ușoare. Mai mult, produce o cantitate mare de pământ 
fin, care este optim pentru răsărirea următoarei culturi. 

Cruiser 4 / 5 / 6 SL 
PERFECT PENTRU PRELUCRARE

Ghearele cu arcuri HORSCH la noul Cruiser SL

Opțional: discuri pentru nivelare 
sau nivelatoare
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Cruiser 5 / 6 / 7 XL

Care sunt caracteristicile la care excelează Cruiser 5 / 6 / 7 XL? 

Cu cele 6 rânduri de organe active, Cruiser amestecă și distribuie  
excelent. Datorită înălțimii cadrului de 700 mm, chiar și cantitățile  
mari de material organic nu reprezintă o problemă. 

Adâncimea de lucru este controlată cu ajutorul roților de susținere  
din față și a tăvălugului.

Cruiser XL este un utilaj cu 6 rânduri de organe active, specializat  
în lucrări de suprafață și de adâncime medie. Lățimile de lucru 
disponibile variază între 5 și 7 metri. Este echipat cu gheare cu arcuri 
HORSCH, care se ridică peste cadru și are o forță de eliberare de 
150 kg. Cultivatorul poate fi echipat pentru 4 varietăți de prelucrare  
a solului, și astfel, fi utilizat în toate anotimpurile. 

Șasiul vehiculului Cruiser 5 / 6 / 7 XL este amplasat în spatele  
secțiunii cu gheare, în fața uneltelor de nivelare. Șasiul cu  
anvelopele de dimensiuni mari servește atât transportului pe  
șosea, cât și întoarcerii la capătul rândurilor. 

Caracteristicile sofisticate de proiectare ale șasiului asigură o înălțime 
mare a gărzii la sol atunci când este ridicat și o rotire ușoară a roților 
în afara zonei de lucru, atunci când este coborât. Poziția șasiului a 
fost aleasă pentru a asigura o manevrabilitate optimă în câmp și un 
confort sporit la volan, pe șosea.

Pentru a putea folosi în mod optim puterea de tracțiune, Cruiser XL 
este echipat cu un sistem de tracțiune complet integrat, care transferă 
1 200 kg la puntea spate a tractorului, în timpul lucrului. Activarea se 
face prin simpla comutare a dispozitivului pentru ridicare și coborâre, 
fără dispozitive suplimentare de comandă sau cilindri. 

Cruiser 6 XL pe șosea

Wenden am Packer nur mit Cruiser 7 XL möglich

Ușor adaptabil cu MiniDrill
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Baeuml
Notiz
Könnten Sie uns diesen Satz noch übersetzen? Herzlichen DANk :-)



Cruiser 10 / 12 XL

Specialistul pentru cultivare superficială și medie:

 ― Amestecare intensivă a resturilor vegetale datorită structurii 
cadrului în 6 bare

 ― Tăiere totală în timpul cultivării în miriște

 ― Nivelare excelentă a câmpului

 ― Produce sol fin în patul germinativ

Detalii Cruiser 10 şi 12 XL:

 ― Lăţimea de lucru 10 m şi 12 m

 ― Stabilitate excelentă pentru cele mai puternice tractoare

 ― Reglarea adâncimii de lucru se face cu ajutorul robustelor  
clipsuri din aluminiu

 ― Adâncime de lucru de până la 15 cm

 ― Tăvălug dublu RollPack pentru consolidarea intensivă

 ― Discuri de nivelare cu lagăre fără întreținere în fața tăvălugului

 ― Conceptul binecunoscut de cadrul cu suspensie de pivotare: 
(a se vedea Joker 10 / 12 RT și Terrano 10 / 12 FM)

 – Stabilitate maximă la transportul pe șosea

 – Întoarcerea la capăt de rând se face întotdeauna pe tăvălug  
și roțile de control al adâncimii (distribuția optimă a greutății, 
stabilitate pentru manevrele rapide de întoarcere)

 ― Ghearele HORSCH cu arcuri: Contribuie la menţinerea constantă 
a adâncimii de lucru dorită și, totodată fac posibilă deplasarea în 
lateral și în sus pentru evitarea obstacolelor

Disc de nivelare în fața tăvălugului1

Ghearele HORSCH cu arcuri 2

3 Tăvălug dublu RollPack
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Reglare adâncime disc de nivelare

Tăvălug dublu RollPack

Lumini spate LED Racord pentru priză hidraulică Tăvălug din bare8 discuri laterale reglabile Cruiser SL

ECHIPARE

Tăvălugul dublu RingFlex

Șasiul cultivatorului Cruiser 5 / 6 XLGhearele HORSCH cu arcuri (forță de eliberare de 150 kg) Șasiu Cruiser 10 / 12 XL

Vârf de cuțit labă de gâscăVârf de cuțit HM de 5 cm Vârf de cuțit HM de 8 cm Vârf de cuțit HM de 10 cm Roțile de sprijin din față 5 / 6 / 7 XL Roțile de sprijin din față 10 / 12 XL



* Greutate utilaj în echipare minimală şi tăvălug RollFlex

HORSCH Cruiser SL 4 SL 5 SL 6 SL
Lăţime de lucru (m) 4,00 4,96 5,92

Lăţime de transport (m) 2,94 2,94 2,94

Înălţime de transport (m) 2,30 2,70 3,20

Lungime (m) 4,30 4,30 4,30

Greutate (kg)* 2 450 2 850 3 300

Număr de organe active 25 31 31

Distaţa între organe pe rând (cm) 64 64 64

Distanţa între 2 organe active (cm) 16 16 16

Lățimea de lucru maximă (cm) 15 15 15

Înălţime cadru (mm) 700 700 700

Ventil cu dublă acţiune 1 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

1 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

1 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 90 – 120 / 140 – 190 110 – 150 / 170 – 230 130 – 180 / 200 – 270

Ataşare ansamble 3 Puncte Cat. III 3 Puncte Cat. III 3 Puncte Cat. III

Cruiser 6 SL

DETALII TEHNICE

* Greutate utilaj în echipare minimală şi tăvălug dublu RollPack

HORSCH Cruiser XL 10 XL 12 XL
Lăţime de lucru (m) 10,20 12,00

Lăţime de transport (m) 2,98 2,98

Înălţime de transport (m) 3,97 3,97

Lungime (m) 10,11 10,19

Greutate (kg)* 12 500 13 980

Dimensiune anvelopă roţi de sprijin 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Dimensiune anvelopă şasiu 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Număr de organe active 66 81

Distaţa între organe pe rând (cm) 90 90

Distanţa între 2 organe active (cm) 15 15

Lățimea de lucru maximă (cm) 15 15

Înălţime cadru (mm) 600 600

Ventil cu dublă acţiune 3 3

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 310 / 420 370 / 500

Bară de tracţiune cu prindere in cuplă Cat. V Ø 79 mm Cat. V Ø 79 mm

Bară de tractare reglabilă  
cu cârlig cu inel 

Ø 51 sau 79 mm Ø 51 sau 79 mm

Bară de tractare reglabilă  
cu cap tip bilă

K 80 – 110 mm K 80 – 110 mm

Atelaj bară tracţiune Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV
HORSCH Cruiser XL 5 XL 6 XL 7 XL
Lăţime de lucru (m) 5,00 6,00 7,50

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

Înălţime de transport (m) 3,30 3,61 4,00

Lungime (m) 10,21 10,21 10,50

Greutate (kg)* 6 180 7 160 8 350

Dimensiune anvelopă roţi de sprijin 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Dimensiune anvelopă şasiu 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Număr de organe active 33 39 49

Distaţa între organe pe rând (cm) 92 92 92

Distanţa între 2 organe active (cm) 15 15 15

Lățimea de lucru maximă (cm) 15 15 15

Înălţime cadru (mm) 600 600 600

Ventil cu dublă acţiune 2 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

2 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

2 (+1 reglarea hidraulică  
a adâncimii)

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 145 – 220 / 200 – 300 205 – 295 / 280 – 400 290 – 395 / 390 – 530

Bară de tractare reglabilă  
cu cârlig cu inel 

Ø 42 sau 51 mm Ø 42 sau 51 mm Ø 42 sau 51 mm

Bară de tractare reglabilă  
cu cap tip bilă

K 80 (mm) K 80 (mm) K 80 (mm)

Atelaj bară tracţiune Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV Cat. III / III – III / IV – IV / IV

* Greutate utilaj în echipare minimală şi tăvălug dublu RollPack
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Partenerul dumneavoastră:
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


