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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.”



Căror condiţii de utilizare le este destinată grapa Joker?

 ― Prelucrarea plană şi rapidă a miriştii pentru stimularea  
germenilor cerealelor rămase pe sol, întreruperea capilarităţii  
şi prima încorporare a resturilor vegetale

 ― Pregătirea eficientă a patului germinativ în urma  
plugului şi a cultivatorului

 ― Prelucrarea fără obturare a resturilor vegetale dure  
(recolte intermediare, cereale, porumb)

 ― Incorporarea facilă a îngrăşămintelor organice  
(bălegar solid şi lichid, îngrăşământ vegetal)

Joker
ÎNTOTDEAUNA UN ATU

Trecere uşoară a resturilor vegetale datorită 
dispunerii discurilor in pereche pe fiecare suport.

Joker CT încorporare dejecţii lichideSistemul robust DiscSystem asigură o calitate  
de amestecare şi o nivelare optime

Sistemele eficiente de nivelare asigură o fărâmiţare şi o tasare intensivăJoker lasă în urmă un sol bine fărâmiţat, tasat,  
şi în condiţii bune pentru semănat

Punctele forte ale produsului Joker:

 ― Disponibil ca Joker CT (prindere în 3 puncte) sau noul Joker RT  
și Joker RT Classic cu șasiu propriu, pentru lățimi de lucru mari

 ― Produce un sol cu structură foarte fină la nivelul patului germinativ

 ― Tasare eficientă la nivelul patului germinativ

 ― Eficienţă mare în soluri cu resturi vegetale lungi şi la prelucrarea 
plană. Distanţă mare între discuri cu dispunere pe perechi  
a acestora.

 ― Calitate crescută a lucrărilor la o viteză de lucru mai ridicată

 ― Randament crescut pe unitatea de suprafaţă la o forţă  
de tracţiune relativ redusă

 ― În general viteze de lucru ridicate

 ― Penetrare optimă a solului graţie discurilor concave agresive,  
dinţate şi a greutăţii mari a utilajului

 ― Împreună cu scarificatorul Mono TG: Dizlocare pe adâncime  
şi amestec optimal la suprafaţă cu utilajul Joker CT

 ― Joker CT / HD în combinaţie cu kitul Vogelsang ExaCut  
pentru încorporare îngrăşăminte lichide / dejecţii



MiniDrill 

Eficienţă şi acurateţe pentru culturile de bază cât şi pentru zonele de înverzire

MiniDrill reprezintă un concept nou dezvoltat de către HORSCH. Capacitatea bazinului  

este de 400 litri şi are în componenţă o unitate de dozare de la semănătoarea Pronto. 

Seminţele sunt injectate direct în sistemul de distribuţie. Disponibil pentru toată gama  

Joker CT şi pentru 5 / 6 / 8 RT.

Pentru garantarea unei distribuţii excelente avem în componenţă 6 tuburi situate în  

faţa sau în spatele tăvălugului pentru lăţimea de 3 m şi 12 ieşiri pentru lăţimea de la  

4 m în sus.

Joker CT / RT Classic
PRELUCRAREA EXACTĂ  
ŞI RAPIDĂ A MIRIŞTII

Utilajul Joker este adecvat în mod optim pentru prelucrarea  

plană a miriştii în vederea stimulării germinării cerealelor reziduale, 

întreruperea capilarităţii, încorporarea resturilor vegetale rămase în 

urma recoltării şi pentru pregătirea patului germinativ. El produce 

un sol cu o structură foarte fină la nivelul de germinare şi face faţă 

fără probleme şi cantităţilor ridicate de paie, îngrăşămintelor 

organice sau culturilor intermediare.

Grapa cu discuri scurtă este disponibilă în lăţimi mari de lucru,  

în varianta Joker CT, pentru sistemul de prindere în 3 puncte,  

şi în varianta Joker RT Classic, cu şasiu propriu. Randamentele 

ridicate pe unitatea de suprafaţă sunt posibile în special datorită 

vitezelor de lucru de până la 20 km/h.

Scarificatorul Mono TG cu o singură bară este o opţiune 

suplimentară pentru utilajul Joker 3, 3,5 şi 4 CT. Este ideal  

de folosit pe terenurile grele unde solul trebuie desfundat  

pe adâncime iar resturile vegetale incorporate doar în  

stratul superior.

2 Joker lasă în urmă un sol bine 
fărâmiţat, tasat, şi în condiţii  
bune pentru semănat

3 Sistemul robust DiscSystem  
asigură o calitate de amestecare  
şi o nivelare optime

4 Sistemele eficiente de nivelare 
asigură o fărâmiţare şi o tasare 
intensivă

1 Joker 6 RT Classic
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1 Discul dinţat este mai agresiv  
şi pătrunde uşor în sol

2 Dispunerea pe perechi a  
discurilor măreşte distanţa dintre acestea

3 Lagăre mai mari şi mai solide –  
cu diametrul de 35 mm, fără mentenanţă

5 Discurile exterioare împiedică acumulările 
în zona de contact

6 Reglarea uşoară a adâncimii de lucru cu clipsurilor din aluminiu

4 Amortizorul din cauciuc de dimensiuni mari  
facilitează copierea terenului, menţine un unghi  
constant al discurilor şi protejează materialul

DiscSystem
INOVATOR ȘI DE ÎNCREDERE

Avantajele dumneavoastră sunt:

 ― Distanţă mare între discuri cu dispunere pe perechi  
a acestora

 ― Copiere bună a terenului şi o siguranţă eficientă 
împotriva pietrelor asigurată de elemente din  
cauciuc care nu necesită întreţinere

 ― Intervale lungi de înlocuire a pieselor de uzură

 ― Lagăre fără mentenanţă cu lubrifiere permanentă

 ― Bună penetrare a solului graţie discurilor concave  
agresive, dinţate şi greutăţii mari a utilajului

 ― Excelentă sfărâmare a pământului datorită rotirii  
rapide a discurilor cu un diametru de 52 cm

 ― Unghi constant al discurilor graţie suportului  
larg al acestora, fără joc lateral

1 52 63 4



Opţional tăvălug tocător pentru Joker 5-8 RT

Inovator și de încredere, tăvălugul tocător pe toată lățimea  

de lucru. Acesta are un diametru de 300 mm și 6 lame pe 

rolă. Cuțitele sunt aranjate ușor înclinat pentru o distribuție 

constantă a forțelor. 

Noul tăvălug tocător este ideal pentru lucrări în miriști  

de rapiță și floarea soarelui.

Avantajele utilizării lui Joker RT:

 ― Produce un procent ridicat de sol fin

 ― Execută o recompactare eficientă a solului  
in orizontul patului germinati

 ― Insensibil la resturile vegetale cu tulpina lungă. Asigură  
o trecere eficientă a resturilor vegetale printre discuri  
datorită aranjării acestora pe braţele suportului de disc.

 ― Eficienţă ridicată dpdv al suprafeţelor prelucrate

 ― Pătrunde foarte agresiv in sol datorită discurilor canelate

 ― Forma conică a discurilor este astfel realizată încât menţine  
unghiul de atac de 17° indiferent de uzură

 ― Utilaj foarte compact care conferă totuşi o nivelare foarte ridicată

 ― Lagărele fără intreţinere si elementele amortizoare din şnururi  
gumate protejează şi îmbunătăţesc durata de viaţă a utilajului

 ― Tăvălugul Dublu RollPack cu diametrul de 55 cm şi profil cu inele  
in forma de „U“. Foarte stabil construit si pretabil tuturor tipurilor  
de sol. Insensibil la solurile cu pietre chiar şi la viteze ridicate.  
Existenţa variantei de tăvălug dublu are avantaje ca si răzuitor.

Joker RT –
DEZMIRIŞTIRE RAPIDĂ SI EFICIENTĂ  
ÎN LĂŢIMI MARI DE LUCRU

 ― Șasiu de transport pentru performanțe bune atât pe  
drumuri publice cât și în câmp

 ― Siguranţă si eficienţă in exploatare datorită distanţei  
mari dintre ultimul rând de discuri si tăvălug

 ― Roți pentru controlul adâncimii, pentru menținerea  
precisă a acesteia și o adaptare bună la tipul solului

Opţiuni Joker 5 / 6 / 8 RT:

 ― Ajustare hidraulică a adâncimii de lucru

 ― Spaţiu frontal pentru ataşare Crossbar  
sau tocător resturi vegetale

 ― Tăvălug SteelDisc pentru soluri grele

 ― MiniDrill

Crossbar 
Reglare hidraulică a adâncimii  
pentru un rezultat perfect

Şasiu transport
Siguranţă pe drumuri publice;  
opţional sistem de frânare 

Opţional
Pentru Joker 5 / 6 / 8 RT sistem reglare  
hidraulică a adâncimii de lucru

Joker 10 / 12 RT
Dimensiuni compacte pentru transport;  
3 m lăţime, 4 m înălţime



Joker HD –
DISC CU DIAMETRU MARE

Avantajele utilizării lui Joker HD:

 ― Prelucrare intensivă şi pe întrega adâncime de lucru

 ― Prelucrare de până la 15 cm adâncime cu amestec  
intensiv al resturilor vegetale

 ― Diametru mare al discului de 62 cm, prins în 6 șuruburi, pentru 
utilizare în cele mai dificile condiții; de exemplu – pe soluri grele  
sau în cazul în care există cantități mari de reziduuri provenite  
de la recoltat.

 ― Forma conică a discurilor este astfel realizată încât menţine  
unghiul de atac de 17° indiferent de uzură

 ― Utilaj compact cu grad ridicat de nivelare al solului

 ― Amortizoarele din şnururi din gumă măresc durata de viaţă  
a discului şi îmbunătăţesc copierea solului

 ― Cadrul central este foarte stabil construit pentru a rezista la  
adâncimi ridicate de lucru. În acelaşi timp furnizează greutatea  
necesară utilajului.

 ― Tăvălugul Dublu RollPack cu diametrul de 55 cm şi profil cu inele  
in forma de „U“. Foarte stabil construit si pretabil tuturor tipurilor  
de sol. Insensibil la solurile cu pietre chiar şi la viteze ridicate.  
Existenţa variantei de tăvălug dublu are avantaje ca si răzuitor.

2 Tăvălug dublu RollPack pentru  
toate tipurile de sol

1 Joker HD încorporare dejecţii lichide  
cu kit optional Vogelsang 

4 Poziţie de transport cu şasiu cu sistem revolver pentru  
siguranţă la transportul pe drumuri publice

3 Imposibil de blocat cu resturi sau sol datorită  
distanţei mari dintre discuri şi tăvălugi

1 3 42



ECHIPARE

Mono TG:
Optim pentru dizlocarea adâncă. Brăzdarele TerraGrip cu vârfuri înguste LD (low disturbance). 
Vârfurile dizlocă solul pe adâncime fără a aduce bolovani mari la suprafaţă.

Mono TG

Roți de control al adâncimii

Disc de margine Joker HD Şasiu central

Poziţia de transport Limitator lateral Joker RT

Opţional: CrossbarJoker RT cu sistem opţional MiniDrill
Distribuţie seminţe în faţa tăvălugului datorită sistemului de deflectoare

Cuplare în tiranţiCuplare la proţap cu cui (cuplă sferică)

Gardă la sol ridicată –  
două discuri pe un braț

Discuri mari (Ø 62 cm) pentru lucrări în profunzime



Tăvălug dublu RollPack pentru o mărunțire  
excelentă și reconsolidare a solului

Tăvălug SteelDisc dublu pentru consolidarea  
optimă chiar și pe soluri foarte grele

Tăvălug RollFlex:

 ― Tasare în adâncime cu suprafaţă afânată a solului

 ― Capacitate ridicată de nivelare prin arcuri intermediare

 ― Autocurăţare fără răzuitor

 ― Siguranţă ridicată în exploatare

Tăvălug dublu RollPack:

 ― Tăvălug inelar cu diametrul de 55 cm

 ― Reconsolidare în benzi pe adâncime 

 ― Tăvălug dublu: autocurăţare excelentă 

 ― Adaptabil tuturor condiţiilor de lucru

Tăvălug SteelDisc:

 ― Tasare în adâncime cu suprafaţă fixă a solului

 ― Fărâmiţare intensă graţie inelelor de tăiere ale tăvălugului

 ― Răzuitoare optimizate cu funcţionare sigură şi fără defecţiuni

 ― Siguranţă ridicată la exploatarea în soluri dificile şi pietroase

Packer cu pneuri:

 ― Nivelarea si compactarea usoara a solului

 ― Capacitate mare de nivelare datorata pneurilor cu profil AS

 ― Fiabilitate ridicata chiar si in conditii grele de lucru,  
pe soluri cu multe pietre

TĂVĂLUGI
VERSATILI PENTRU REZULTATE MAI BUNE

Reconsolidarea pe adâncime funcţie de folosirea 
diferitelor variante de tăvălugi HORSCH.

Packer cu 
pneuri

Tăvălug SteelDisc Tăvălug RollPackTăvălug RollFlexTăvălug RollCutTăvălug cu bare

Tăvălug SteelDisc cu elemente 
închise formate din câte 2 taleri

Tăvălugul FarmFlex dispune de un 
sistem robust de curăţători pentru  
un lucru chiar şi in condiţii de  
umiditate ridicată

Tăvălug RollCut 
Structură bună a suprafeței pe soluri medii-grele,  
fără pietre

Unitate de nivelare cu profil AS

Tăvălug RollFlex
cu elemente de nivelare executate  
din oţel pentru arcuri

Elementele cu arc lamelar
inelele tăvălugului contribuie la 
uniformizarea suprafeţei solului

Tăvălug cu bare



HORSCH Joker 5 RT Classic 6 RT Classic 8 RT Classic
Lăţime de lucru (m) 4,75 5,75 7,25

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

Înălţime de transport (m) 2,85 3,35 4,00

Lungime (m) 6,00 6,00 6,00

Greutate (kg) * 4 660 5 050 5 850

Dimensiune anvelopă roţi de sprijin 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

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

Discuri-diametru Ø (cm) 52 52 52

Grosime discuri (mm) 6 6 6

Număr discuri DiscSystem 40 48 60

Unghi de atac discuri (grade) 17 17 17

Ventil cu dublă acţiune 3 3 3

Necesar de putere (KW / CP) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320

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

Atelaj tiranţi Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 – 71 mm

HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT rigid 5 CT 6 CT
Lăţime de lucru (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Lăţime de transport (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95

Înălţime de transport (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 

Lungime (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90

Lungime inclusiv Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- ---

Greutate (kg)* 1 580 1 800 2 460 2 080 2 850 3 280

Greutate inclusiv Mono TG (kg) 2 320 2 590 --- 3 280 --- ---

Discuri-diametru Ø (cm) 52 52 52 52 52 52

Grosime discuri (mm) 6 6 6 6 6 6

Număr de discuri DiscSystem 24 28 32 32 40 48

Unghi de atac discuri (grade) 17 17 17 17 17 17

Ventil cu dublă acţiune 0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

0 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

1 (+1 cu ajustare 
hidraulică a adâncimii)

Necesar de putere (KW/CP) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240

Necesar de putere inclusiv  
Mono TG (KW/CP)

din 140 / 190 din 160 / 220 --- din 180 / 245 --- ---

Număr cuțite cultivator Mono TG 5 6 --- 8 --- ---

Distanță între cuțite Mono TG (cm) 60 59 --- 50 --- ---

Joker CT cu prindere în 3 puncte Prindere în 3 puncte 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Prindere în 3 puncte. 
Cat. II / III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Prindere în 3 puncte 
Cat. III / IV

Mono TG cu prindere în 3 puncte Prindere în 3 puncte 
Cat. III

Prindere în 3 puncte 
Cat. III

--- Prindere în 3 puncte 
Cat. III

--- ---

HORSCH Joker 5 HD 6 HD 8 HD
Lăţime de lucru (m) 5,00 6,00 7,00

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

Înălţime de transport (m) 3,30 3,70 4,00

Lungime (m) 7,10 7,10 7,10

Greutate (kg)* 7 050 7 660 8 370

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

Dimensiune roţi de sprijin 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5 385 / 65 – 22.5

Discuri-diametru Ø (cm) 62 62 62

Grosime discuri (mm) 6 6 6

Număr de discuri DiscSystem 42 50 58

Unghi de atac discuri (grade) 17 17 17

Ventil cu dublă acţiune 4 4 4

Necesar de putere (KW/CP) 130 – 170 / 180 – 230 160 – 180 / 220 – 250 220 – 260 / 300 – 350

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

Atelaj tiranţi Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 – 71 mm

Unitate de semănat pentru 5 HD 6 HD 8 HD
Lăţime de lucru (m) 5,00 6,00 7,00

Număr de tuburi de semințe
tăvălug dublu RollPack

26 30 34

Distanța între tuburile de semințe
tăvălug dublu RollPack (cm)

20,00 20,00 20,60

Diametrul conductei de alimentare (mm) 1x110 1x110 1x110 

Unitate de semănat pentru 5 RT 6 RT 8 RT
Lăţime de lucru (m) 5,00* 6,00* 7,25

Număr de tuburi de semințe
tăvălug dublu SteelDisc

21 25 31

Număr de tuburi de semințe
tăvălug dublu RollPack

26 30 36

Diametrul conductei de alimentare
tăvălug dublu SteelDisc (cm)

25,80 25,80 25,80

Distanța între tuburile de semințe
tăvălug dublu RollPack (cm)

21,80 / 21,80 21,80 / 20,60 21,80 / 22,00

Diametrul conductei de alimentare (mm) 1x110 1x110 1x110 

* Greutatea utilajului in echipare minima cu tavalug RollFlex

* Greutatea utilajului cu echipare minimă

* Latime de lucru cu limitatoare laterale

* Greutatea utilajului in echipare minima cu tavalug RollFlex

* Latime de lucru cu limitatoare laterale
** Greutatea utilajului in echipare minima cu tavalug dublu RollPack Packer 
*** Greutatea utilajului cu echipare minimă

DATE TEHNICE

HORSCH Joker 5 RT 6 RT 8 RT 10 RT 12 RT 
Lăţime de lucru (m) 4,75 / 5,00* 5,75 / 6,00* 7,25 9,75 12,25

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

Înălţime de transport (m) 2,85 3,35 3,95 4,00 4,00

Lungime (m) 7,00 7,00 7,00 7,70 7,70

Greutate (kg) 5 500** 6 150** 7 200** 11 520*** 12 250***

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

Dimensiune roţi de sprijin 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 19.0 / 45 – 17 550 / 60 – 22.5 550 / 60 – 22.5

Discuri-diametru Ø (cm) 52 52 52 52 52

Grosime discuri (mm) 6 6 6 6 6

Număr de discuri DiscSystem 40 48 60 80 98

Unghi de atac discuri (grade) 17 17 17 17 17

Ventil cu dublă acţiune 3 (+1 respectiv pentru reglarea hidraulică a adâncimii și Crossbar față sau rolă cu cuțit) 3 3

Necesar de putere (KW/CP) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320 220 – 310 / 300 – 420 265 – 350 / 360 – 480

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

Atelaj tiranţi Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 mm

Bară de tracțiune  
Ø 42 – 51 – 71 mm

Bară de tracțiune  
Ø 51 – 71 mm

Bară de tracțiune  
Ø 51 – 71 mm



RO
-9

0.
15

1.
20

0 
(2

01
9.

03
_v

er
.0

6)
To

at
e 

in
fo

rm
aţ

iil
e 

şi
 im

ag
in

ile
 s

un
t a

pr
ox

im
at

e 
şi

 n
u 

le
 p

ut
em

 g
ar

an
ta

 c
or

ec
tit

ud
in

ea
. N

e 
re

ze
rv

ăm
 d

re
pt

ul
 d

e 
a 

op
er

a 
m

od
ifi

că
ri 

te
hn

ic
e 

şi
 d

e 
pr

oi
ec

ta
re

.

Partenerul dumneavoastră:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


