
Serto
Serto SC 
Serto SW

O NOUĂ SEMĂNĂTOARE DE 
PĂIOASE PENTRU FERMELE MARI



HORSCH vă prezintă Serto SC – o semănătoare compactă cu lățimi 
de lucru de 10 și 12 metri, pentru fermele mari. Caracteristicile 
acesteia sunt tăvălugii universali cu roți, și brăzdarele de semințe  
cu discuri duble grele. Similar binecunoscutului sistem Pronto, în 
spatele fiecărei roți, se află două brăzdare de semințe, având 
distanța între rânduri de 16,6 cm. Pentru a garanta o și mai 
uniformă plasare a seminței, Serto este echipată cu tăvălugi  
pentru nivelare și consolidare.

Noul brăzdar HORSCH PowerDisc este ideal pentru condiții 
dificile și garantează plasarea sigură a semințelor,  chiar și în soluri 
dure. Datorită modului de proiectare și lagărelor mari, este foarte 
stabil și durabil. Realizarea sa a fost influențată de experiențele  
avute cu tehnologia de semănat bob cu bob  de la Horsch Maestro. 
Serto are o capacitate de 6 000 de litri distribuită într-un raport de 
60 : 40. Astfel, pot fi aplicate fie 6 000 de litri de semințe, fie o 
combinație de 3 600 litri de semințe și 2 400 litri de îngrășământ. 
Un buncăr cu o capacitate de 300 de litri este disponibil pentru 
compușii micro-granulari ca o a treia componentă. Discurile 
ondulate ce urmează urma tractorului afânează eficient această 
suprafață. Utilajul se rabatează la o lățime de transport de 3 m  
prin simpla apăsare a unui buton.

Datorită tăvălugului universal, necesarul de putere de la tractor  
este redus, chiar și pe soluri ușoare – economisindu-se astfel 
combustibil. Datorită buncărului mic de semințe, toate 
componentele sunt ușor accesibile, iar fermierul are o  
vedere perfectă asupra utilajului și a câmpului.

Serto 10 / 12 SC

Brăzdar HORSCH PowerDisc1

Poziția transport3

Anvelope mari pentru transport2

1 2 3

Mit der Serto SC führt HORSCH zur Agritechnica eine kompakte 
Sätechnik mit 10 und 12 Meter Arbeitsbreite für Großflächen ein.  
Ihre zentralen Merkmale sind ein durchgehender Reifenpacker in 
Verbindung mit einem schweren Doppelscheibensäschar. Ähnlich 
dem bewährten Pronto System laufen hinter jedem Reifen zwei 
Säschare mit 16,6 cm Reihenabstand. Um eine gleichmäßige  
Tiefenablage zu gewährleisten, hat die Serto einen Packer zur  
Einebnung und Rückverfestigung.

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte die Übersetzung prüfen, ob "Agritechnica" vorkommt.



Pentru a asigura o eficiență sporită, Serto 12 SW este disponibil  
cu un bazin de semințe de mare capacitate (17 000 l). Rezervorul 
tripartit permite fertilizarea prin contact sau aplicarea amestecurilor.  
De asemenea, Serto 12 SW este dotat cu  brăzdare PowerDisc pentru  
a lucra fără alte utilaje în prealabil, la o presiune ridicată pe brăzdar, de 
până la 150 kg. Datorită transferului hidraulic, greutatea bazinului de 
semințe este transferată automat pe aripile laterale și astfel, omogen, 
la toate brăzdarele de semințe. În acest mod, există aceeași presiune 
pe fiecare brăzdar pentru semințe. 

Conceptul Serto cu tăvălug universal face posibil un necesar scăzut de 
putere de la tractor,  similar cu Serto SC. Discurile de îndepărtarea a 
urmelor tractorului nivelează urmele lăsate de bazin, asigurând astfel 
aceleași condiții pentru toate brăzdarele PowerDisc. Acest lucru 
permite o adâncime de plasare omogenă pe întreaga lățime de lucru  
și, în combinație cu transferul hidraulic de greutate, să facă posibilă 
răsărirea omogenă a culturii.

Serto SW

1 Tăvălug universal – cerință de putere redusă 

2 Transfer hidraulic al greutății de la bazinul de semințe  
la toate brăzdarele PowerDisc

3 Bazinul de semințe SW 17 000 pentru până la 3 componente  
(6 500 l / 4 000 l / 6 500 l), cu eficiență maximă 

1 2 3



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

ELECTRONICE 
SOLUȚII INOVATOARE  
ȘI DIGITALE

FĂRĂ SectionControl CU SectionControl

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

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

VariableRate ia în considerare diferite tipuri de sol.

VariableRate
Semințe SAU îngrășământ

VariableRate cu MultiControl
Semințe ŞI Îngrășământ

Tip 1 Tip 1Tip 2 Tip 3 Tip 3

Calitatea solului Sămânță Îngrășăminte

ridicat 300 plante/m² 280 kg/ha PK

mediu ridicat 270 plante/m² 250 kg/ha PK

mediu scăzut 250 plante/m² 230 kg/ha PK

scăzut 220 plante/m² 200 kg/ha PK

Monitor HORSCH Monitor Touch 1200

TaskControllerMonitor Touch 800

HORSCH Terminal Touch 1200 Terminal

Touch 800 Terminal

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte prüfen, ob die Übersetzung korrekt ist?> für "Terminal" immer "Monitor"



Buncăr presurizat compartimentat, în raport 60 : 40 (3 600 l față & 2 400 l spate) Buncăr dublu compartimentat, versiunea Grain & Fertilizer Tăvălug universal cu roți Șasiu utilizat doar pentru transport

Structură de transport compactă Bară de tractare reglabilă 

Transfer hidraulic al greutății

Control al debitului de semințe Discuri pentru eliminarea urmelor de 
tasare de la tractor Serto SW

Reglarea presiunii brăzdarelor se 
realizează hidraulic (în mod continuu)

PowerDisc cu suspensie paralelogram 

Închidere mecanică a unei jumătăți de 
lățime – Serto SC. Opțional: electric

Discuri pentru eliminarea urmelor de 
tasare de la tractor Serto SC

Serto SW rabatatUnitate pentru compuși microgranulari 
cu dispozitiv de dozare melcat 

Turnuri de distribuție Serto SW Reglarea adâncimii de însămânțare 
cu ajutorul distanțierelor 

ECHIPARE

Mechanische Halbseitenabschaltung  
Serto SC

Bauer
Notiz
Könnten Sie bitte prüfen, ob das blau markierte hier reingehört? Im Deutschen kommt "optional ..." nicht vor.



HORSCH Serto SW 12 SW
Lățime de lucru (m) 12,00

Lățime la transport (m) 5,75

Înălțimea la transport Serto 12 SW (m) 5,02

Înălțimea la transport SW 17003 SD (m) 3,62

Lungimea fără /cu SW 17003 SD (m) 5,79 / 13,51

Greutatea fără /cu SW 17003 SD (kg)* 10 470 / 15 670

Capacitate buncăr SW 17003 SD (3 componente) 17 000 l (6 500 l / 4 000 l / 6 500 l)

Deschidere alimentare buncăr dublu (m) pe 0,60 x 0,90

Einfüllhöhe (m) 3,62

Numărul de brăzdare de semințe 72

Presiunea pe brăzdar (kg) 5 – 150

Distanța între rânduri (cm) 16,60

Mărime tăvălug cu roți 7.50 – 15 AS 

Tăvălug cu roți Ø (cm) 78

Număr de roți 36

Viteza de lucru (km/h) 10 – 20

Necesar de putere (kW/HP) 300 – 400 / 410 – 550

Supapă de comandă cu dublă acțiune (DA) 3

Retur (max. 5 bar) 1

Debit ulei suflanta hidraulică (l/min) 70 – 90

Bară de tractare reglabilă (cârlig cu inel) Cârlig Ø 60 – 70 mm

Montare cu cap tip bilă K 80

HORSCH Serto SC 10 SC 12 SC
Lățime de lucru (m) 10,00 12,00

Lățime la transport (m) 3,00 3,00

Înălțimea la transport (m) 4,00 4,00

Lungime (m) 8,45 8,45

Greutate (kg)* 11 000 12 100

Capacitate buncăr dublu (l) 6 000 (60 : 40) 6 000 (60 : 40)

Deschidere alimentare buncăr dublu (m) 1,68 x 0,66 1,68 x 0,66

Înălțime de alimentare buncăr dublu (m) 2,55 2,55

Numărul de brăzdare de semințe 60 72

Presiunea pe brăzdar (kg) 5 – 150 5 – 150

Distanța între rânduri (cm) 16,70 16,70

Mărime tăvălug cu roți 7.50 – 15 AS 7.50 – 15 AS

Tăvălug cu roți Ø (cm) 78 78

Număr de roți 30 36

Anvelope bazin de semințe 650 / 55 – 26.5 650 / 55 – 26.5

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

Necesar de putere (kW/HP) 200 / 272 220 / 300

Supapă de comandă cu dublă acțiune (DA) 1 (ridicare, rabatare) + 1 (suflanta, presiune brăzdar)

Retur (max. 5 bar) 1 1

Debit ulei suflanta hidraulică (l/min) min. 60 min. 60

Bară de tractare reglabilă (cârlig cu inel) Cat. IV – Ø 58 mm  
sau Cat. V – Ø 79 mm

Cat. IV – Ø 58 mm  
sau Cat. V – Ø 79 mm

Montare cu cap tip bilă K 80 K 80

DETALII TEHNICE

* Greutate utilaj cu echipare minimă
* Greutate utilaj cu echipare minimă

Bauer
Notiz
Könnten Sie uns bitte das fehlende Wort noch übersetzen?
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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
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Partenerul dumneavoastră:


