
PRELUCRAREA SUPERFICIALĂ  
ÎN PERFECŢIUNE A SOLULUI

Cruiser XL



Cruiser XL
PRELUCRAREA SUPERFICIALĂ  
ÎN PERFECŢIUNE A SOLULUI

 ― Specialistul pentru cultivarea superficială a solului, cu prindere în 3 puncte  
și având lățimi de lucru de 5, 6, 7,5, 10 și 12 m 

 ― Dezmiriștire perfectă, cu distribuție optimă a paielor, la o adâncime maximă de 15 cm

 ― Distanța mică între gheare, de 15 cm, asigură un raport optim de amestecare  
și o nivelare perfectă la suprafațăe

 ― Diferitele combinaţii de tăvălugi, adaptate tipului de sol, asigură realizarea unui  
pat germinativ optim pentru toate tipurile de sol, în orice condiții de lucru
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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 7,5 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 și 6 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. 7 XL întoarce pe tăvălug, protejând astfel solul, 
deoarece greutatea utilajului este distribuită pe întreaga sa lățime la 
capătul de rând.

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 șosea1

Întoarceri pe tăvălug posibil doar la Cruiser 7 XL2

Creșterea tracțiunii3



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 arcuri2

3 Tăvălug dublu RollPack
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HORSCH
TIPURI DE BRĂZDAR PENTRU ORICE UTILIZARE

Datorită numeroaselor variante de brăzdare, HORSCH Cruiser  
poate fi utilizat aproape tot anul – primăvara pentru aerisirea  
solului și pregătirea patului germinativ la porumb, pentru  
dezmiriştire în timpul verii, iar toamna pentru pregătirea patului  
germinativ. Unghiul brăzdarului, ales special, permite tăierea pe 
întreaga suprafață, la adâncimi mici de lucru. Toate variantele de 
brăzdare HORSCH sunt disponibile cu reputatele vârfuri din metal 
dur (HM), ce asigură o durată lungă de viață.

Vârf HM de 5 cm 
Vârful HM de 5 cm lățime: ideal, primăvara, pentru  
pregătirea patului germinativ și pentru aerisirea solului –  
până la 15 cm adâncime de lucru.

Vârf HM de 8 cm 
Vârful HM de 8 cm: ideal pentru ruperea, distribuirea  
și amestecarea paielor, putând fi utilizat și pentru pregătirea  
patului germinativ – adâncime de lucru de până la 10 cm.

Vârf HM de 10 cm 
Vârful HM de 10 cm: ideal pentru pregătirea patului  
germinativ pe soluri foarte ușoare, distribuția perfectă a  
paielor și amestecarea materialului organic – adâncime  
maximă de lucru de până la 10 cm.

Brăzdar tip labă de gâscă din metal dur 
Ideal pentru distrugerea mecanică a plantelor dăunătoare  
la suprafața solului și pentru tăiere pe toată suprafața –  
începând de la o adâncime de lucru de 2 cm.

Vârf HM de 5 cm4

Vârf HM de 8 cm5

Vârf HM de 10 cm6

Brăzdar tip labă de  
gâscă din metal dur
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GHEARELE HORSCH CU ARCURI
ELEGANȚA ÎNTÂLNEȘTE PUTEREA

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.

Ghearele HORSCH cu arcuri

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.

Gheare HORSCH cu arcuri1

Gardă la sol mare2
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Reconsolidarea pe adâncime funcţie de folosirea 
diferitelor variante de tăvălugi HORSCH.

Tăvălug SteelDisc Tăvălug SteelFlexTăvălug RingFlex dublu

Tăvălug SteelFlex Tăvălug dublu RollPack

TĂVĂLUG
PENTRU REZULTATE OPTIME

HORSCH oferă varianta adecvată de tăvălug atât pentru  
consolidarea în adâncime, cât și pentru cea de suprafaţă.  
Alegerea tăvălugului depinde întotdeauna de tipul de sol,  
iar HORSCH are soluții adecvate pentru fiecare. Prin  
consolidare se compactează solul fărâmicios, se sfărâmă  
bulgării și se creează mediul ideal în care există un raport  
optim între porii cu apă și cei cu aer.

Noul tăvălug SteelFlex pentru Cruiser XL a fost creat  
pentru a asigura o mai mare flexibilitate în ceea ce privește  
consolidarea solului. Tăvălugul SteelFlex este o combinaţie  
între SteelDisc și RingFlex.

SteelDisc consolidează mai întâi în adâncime, pentru a se  
asigura aportul optim de apă, după care tăvălugul RingFlex 
acoperă suprafața cu pământ fin, în vederea formării unui pat  
germinativ optim. 

Tăvălugi disponibili pentru Cruiser XL:

Tăvălug RingFlex, tăvălug SteelDisc, tăvălug RingFlex dublu  
și tăvălug SteelFlex.

De ce este important ca utilajul dv. să fie echipat  
cu tăvălugi potriviți?

 ― Elementul central în determinarea calității lucrării

 ― Controlul adâncimii 

 ― Consolidarea diferită a solului în funcție de cerințe

 ― O calitate excepțională a lucrării, atât în condiții de  
umiditate, cât și pentru sol uscat

 ― Un pat germinativ bine alcătuit, fără buruieni

 ― Structură dură potrivită solurilor medii și grele

 ― Finisarea orizontului de însămânțare

Capăt de rulment

 ― Capăt de rulment interschimbabil pentru fiecare tăvălug

 ― Simplu, rapid și rentabil

 ― Rulmentul poate fi schimbat cu ușurință

 ― Capătul de rulment poate fi schimbat cu ușurință  
dacă este necesar



ECHIPARE

Șasiul cultivatorului Cruiser 5 / 6 XL Șasiul cultivatorului Cruiser 10 / 12 XL Baterie cu discuri pentru nivelare

Sistem de frânare pneumatic

Reglare hidraulică a adâncimii de lucru

Bară de prindere în tirantul inferiorRoțile de sprijin din față 5 / 6 / 7 XL Roțile de sprijin din față 10 / 12 XL Roată de sprijin simplă Roţi de sprijin duble Cruiser 5 / 6 / 7 XL

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 Cruiser XL.

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.

Greblă de afânare opțională  
în spatele tăvălugului

Discuri de nivelare suspendate, pe un rând Distribuitorul de semințe MiniDrill plasează 
semințele direct în solul umed.

Arcuri intermediare pentru tăvălug Crossbar numai 
în combinație cu bateria cu discuri pentru nivelare



DETALII TEHNICE

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă / maximă* Greutatea utilajelor cu echipare minimă / maximă

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) 10,17 10,17

Sarcina pe ax (kg)* 9 300 – 10 400 9 800 – 11 000

Sarcina pe verticală (kg)* 3 200 – 3 700 3 350 – 3 850

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

Distanța dintre gheare (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 5,96 7,49

Lăţime de transport (m) 2,99 2,99 2,99

Înălţime de transport (m) 3,30 3,70 3,99

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

Sarcina pe ax (kg)* 4 950 – 6 300 5 600 – 7 000 6 800 – 8 300

Sarcina pe verticală (kg)* 850 – 1 350 850 – 1 500 1 200 – 1 900

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

Distanța dintre gheare (cm) 15,3 15,3 15,3

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
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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

Hârtie: 120 g/mp Maxi Offset. Aceasta este certificată conform standardului UE Ecolabel. Această etichetă este acordată numai pentru produsele și serviciile ale căror consecințe asupra mediului sunt considerabil mai  
mici decât cele ale produselor comparabile. Pentru mai multe detalii, consultați www.eu-ecolabel.de. Cerneală pentru imprimare: Cerneala QUICKFAST COFREE. Fără ulei mineral și cobalt. Mai mult, este certificată și  
recomandată pentru tipărirea conform principiului “Cradle-to-Cradle” (aprox. “de la origine înapoi la origine”) – o abordare cu referință la reciclarea continuă și consecventă. Pentru mai multe detalii, consultați www.c2c-ev.de.


