
Focus TD

AFÂNARE PRECISĂ, PLASARE  
FERTILIZANŢI ŞI SEMĂNAT  
ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE



Care sunt punctele forte ale utilajului Focus TD?

Tehnologia Focus TD conduce la dezvoltarea consecventă  
a sistemului StripTill. Puncte precum dizlocarea precisă a solului  
şi plasarea concentrată de îngrăşăminte au fost combinate cu  
sistemul de însămânţare Pronto.

 ― Cuţitele TerraGrip dizlocă solul precis şi îndepărtează bolovanii  
şi resturile vegetale din zona viitoarelor rădăcini

 ― Este introdusă în sol o cantitate de îngrăşământ  
(la o adâncime dorită) 

 ― Va fi adus sol umed în zona de germinaţie a seminţei 

 ― Discurile înclinate lucrează între rândurile de semințe și  
creează rigole sau nivelează solul conform necesităților

 ― Compactorul din anvelope va consolida solul din faţa brăzdarelor 

 ― Semănatul este efectuat de robustele şi precisele brăzdare  
TurboDisc în condiţii de sol umed şi liber de resturi vegetale

 ― Sunt posibile distanţe de 30 cm între rânduri pentru rapiţă  
şi 15 cm pentru cereale

 ― Sistemul opţional de prindere în 3 puncte al lui Focus 6 TD  
permite schimbarea rapidă a sistemului de însămânţare  
TurboDisc cu o unitate Maestro RC. Astfel, este posibilă  
aplicarea fertilizanţilor pentru porumb sau alte plante cu  
distanţa între rânduri de 45 – 75 cm 

 ― Eficienţă ridicată datorită buncărului cu o capacitate de 5 000 litri 
(40 % pentru sămânţă; 60 % îngrăşăminte)

Brăzdarele LD asigură prelucrarea solului  
şi plasamentul exact al îngrăşămintelor.

Brăzdarele TurboDisc plasează seminţele într-un  
orizont lipsit de bolovani sau resturi vegetale.

Chiar şi în condiţii extrem de dificile utilajul Focus TD asigură condiţii 
optime pentru o răsărire rapidă şi uniformă a plantelor precum şi pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestora (aici: Focus TD cu Maestro RV). 

Michael Horsch

“Teme precum producţii stabile şi reducerea costurilor pe unitatea de suprafaţă capătă în ultimul 
timp din ce in ce mai multă importanţă. Numeroase institute de cercetare testează aceste concepte 
deja de câţiva ani buni. Începând din anul 2001, firma HORSCH efectuează cercetări pe câmpurile 
proprii din imediata apropiere a sediului central HORSCH. Rezultatele sunt foarte clare: Prelucrarea 
solului în benzi în combinaţie cu plasarea precisă a fertilizanţilor şi semănatul de precizie măresc 
gradul de eficienţa al îngrăşămintelor chimice şi ajută la obţinerea de producţii ridicate şi stabile 
chiar şi în anii cu condiţii climatice extreme. Tehnologia Focus include toată experienţa HORSCH  
din ultimii ani şi cele mai moderne tehnici dezvoltate.”

StripTill 
ÎN PERFECŢIUNE



Rapiţă şi culturi de prăşitoare cu distanţa de 30 cm între 
rânduri (Opţional: 35 cm cu Focus 6.35 TD cu sistem de 
prindere în 3 puncte)

 ― La mijlocul dintre o gheară TerraGrip și o anvelopă  
se găsește un brăzdar TurboDisc / TurboEdge

 ― Acoperire perfectă a solului în ciuda distanţei  
mari dintre rânduri

 ― Distanță mare între rânduri la culturile în rânduri,  
precum cea de rapiță sau fasole

 ― O dizlocare a solului de la 10 la 35 cm permite plantei  
de rapiţă să găsească condiţiile ideale într-un sol fără  
compactare, fără bolovani şi resturi vegetale şi cu un  
depozit de îngrăşăminte plasat la adâncimea de  
dezvoltare şi hrănire a plantei.

 ― Poate fi folosit după una sau mai multe treceri  
de dezmiriştire a solului

Adâncime variabilă de aplicare a fertilizanţilorl

 ― În condiţii ideale de semănat se recomandă aplicarea  
completă a fertilizanţilor la adâncimea de lucru a  
cuţitelor TerraGrip pentru aprovizionarea solului cu  
elemente proaspete.

 ― În anii cu condiţii extreme (umiditate ridicată, temperaturi 
scăzute) se recomandă aplicarea fertilizanţilor în proporţie  
de 50 : 50 atât pentru răsărire cât şi pentru forţarea creşterii 
rădăcinii spre depozitul de îngrăşăminte.

ARIA DE UTILIZARE

Focus TD semănat cereale 
Distanţa de dizlocare 30 cm, distanţa între rânduri 15 cm, adâncimea de prelucrare  
între 10 şi 35 cm, aplicarea depozitelor de îngrăşăminte pe adâncimi diferite
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Focus TD la semănat rapiţă 
Distanţa între cuţite 30 cm, adâncime prelucrare între 20 şi 35 cm,  
înălţime rigole între 10 şi 20 cm, aplicare îngrăşăminte pe diferite adâncimi
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Cuţitele TerraGrip 
curăţare efectivă a bolovanilor şi resturilor vegetale din orizontul de semănat

1

1 2 3

Semănatul cereale cu distanţa de 15 cm între rînduri 
(Opţional: 17,5 cm cu Focus 6.35 TD cu sistem de prindere  
în 3 puncte)

 ― Două brăzdare TurboDisc sunt plasate în urma fiecărui  
brăzdar TerraGrip

 ― Distanţă redusă între rânduri pentru culturi precum  
grâu sau orz

 ― Un brăzdar TerraGrip dizlocă solul dintre două rânduri  
de cereale şi plasează o cantitate de îngrăşământ  
(la o adâncime variabilă)

 ― Dezvoltarea ideală a rădăcinilor în orizontul prelucrat  
şi asigurarea nutrienţilor necesari prin intermediul  
depozitului de îngrăşăminte precis plasate

 ― Biloanele create de brăzdarul TerraGrip pot fi nivelate  
de către rândul de discuri dispus între ancore şi compactor  
pentru a crea un pat vegetativ nivelat

 ― Adâncimea de lucru optimală trebuie adaptată fiecărei  
culturi din cadrul asolamentului

Sistem de semănat bob cu bob la cultura de cereale

 ― Datorită sistemului opţional de prindere în 3 puncte al  
Focus 6 TD există avantajul plasării exacte a îngrăşămintelor  
chiar în combinaţie cu Maestro RV.

15 cm

15 cm

10 – 35 cm

30 cm

20 – 35 cm

5 – 10 cm



Brazda perfect curățată pentru rapiță, chiar și în cazul unor 
mari cantități de resturi vegetale rămase la suprafață.

Însămânțarea rapiței, porumbului, florii soarelui  
și soia cu binecunoscuta tehnologie Maestro

Aplicarea precisă a îngrășămintelor în rânduri, cu una  
dintre opțiunile: în adâncime, la suprafață sau 50 : 50

Distanța între rânduri de 50 cm; tăvălugul  
cu anvelope lucrează exact între rândurile afânate

Focus 6.50 TD cu prindere în 3 puncte 
PROFESIONISTUL SEMĂNATULUI ÎN RÂNDURI

Brăzdar TurboEdge 
ÎNSĂMÂNȚARE ÎN BRAZDĂ DESCHISĂ

Care sunt punctele forte ale lui Focus 6.50 TD cu prindere în 3 puncte?

Focus 6.50 TD cu prindere în 3-puncte răspunde necesității de afânare a  
culturilor tradiționale în rânduri, cu o distanță între acestea de 50 cm, precum

 ― Rapiță

 ― Floarea soarelui

 ― Sfeclă

 ― Soia

 ― Porumb

 
Brăzdarele TerraGrip 3L sunt aranjate pe două rânduri de organe active  
și preafânează rândurile, aflate la o distanță de 50 cm. Îngrășământul  
este depus în orizonturi diferite (în adâncime = adâncimea de lucru;  
la suprafață = aproape de suprafață; combinație a celor două).

Noul tăvălug cu anvelope 320 / 70 – 24 AS se deplasează exact între  
rânduri și suportă greutatea utilajului pe o suprafață de contact mare.

Semănat rapiță cu o distanță între rânduri de 28,6 – 30, 35 și 50 cm opțional cu brăzdar TurboDisc sau TurboEdge

Care sunt caracteristicile brăzdarului TurboEdge?

Ideal pentru semănat rapiță și fasole cu o distanță între rânduri  
de 28,6 – 30, 35 și 50 cm la toate modelele Focus. 

Punctele forte ale brăzdarului TurboEdge

 ― Curățarea intensivă a resturilor vegetale în brazda de semințe

 ― Amplasarea opțională a seminței cu un contact sigur cu solul

 ― Reglaj perfect al adâncimii prin integrarea roții de presare la  
corpul de semănat

 ― Complementaritate optimă pentru semănat cu Focus atunci  
când intensitatea pregătirii solului a fost redusă



HORSCH SINGULARSYSTEM 
cu dispozitiv de dozare Funck

Rolă de prindere Patină Cutie de agitare HORSCH cu grâu optim Cutie de agitare HORSCH cu rapiță optimă

Semințele

 ― Pentru a asigura distribuția mecanică exacta bob cu bob, 
semințele trebuie să fi e 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).

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.

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

Ce testăm?

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

1

2

3

4

Cutie de agitare HORSCH cu rapiță optimă cu buzunar pentru rapiță cu buzunar pentru grâu cu buzunar pentru secară cu buzunar pentru orz

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 
specifi ce fi ecărui 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 1 000) 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
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

 ― 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 justifi că.

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



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

ELECTRONICE 
SOLUȚII INOVATOARE 
ȘI DIGITALE

TaskController

Cu ISOBUS TaskController, datele pot fi  procesate şi transferate cu 
ușurință de la PC la terminal. Exact la fel este posibil să transferați 
și să documentați ratele de aplicare, hectarele semănate și alte date 
înregistrate în timpul însămânțării, de la terminal la computer. Acest 
lucru face mai ușoară menținerea şi administrarea informaţiilor din 
câmp. Comenzile pot fi  create și procesate prin intermediul 
managementului integrat al comenzilor.

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

SectionControl

Funcția ISOBUS SectionControl permite comutarea automată a 
secțiunilor. Poziția curentă a utilajului este determinată prin GPS. 
La marginea câmpului, la capăt de rând sau în cazul obstacolelor, 
secțiunile sau întreaga lățime de lucru sunt oprite automat și se 
evită astfel suprapunerile.

Avantaje SectionControl

 ― Atunci când suprapunerile sunt reduse la minimum se realizează 
economii importante de semințe și îngrășăminte.

 ― Lucrare de calitate constantă pe întreaga suprafaţăd

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

 ― Reduce stresul operatorului

 ― Protejează mediul înconjurător

FĂRĂ SectionControl CU SectionControl Cu VariableRate cantitățile specifi ce de îngrășământ și semințe sunt distribuite 
utilizând hărți de aplicare.

VariableRate
Semințe SAU îngrășământ

VariableRate cu MultiControl
Semințe ŞI Îngrășământ

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

Monitoare

Monitor HORSCH Monitor Touch 800

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

MultiControl

Când utilizați un terminal HORSCH Touch 800 / 1200, se poate 
folosi și funcția MultiControl. Dacă SectionControl este activat, 
MultiControl permite pornirea și oprirea independentă a seminței și 
a îngrășământului. Dacă însămânțarea se realizează cu VariableRate, 
în funcție de zonă, MultiControl variază cantitatea de îngrășământ și 
de semințe independent una de cealaltă. Fără MultiControl, funcția 
SectionControl permite activarea și dezactivarea aplicării, la momentul 
potrivit, a semințelor sau a îngrășămintelor, iar funcția VariableRate 
permite modifi carea îngrășămintelor sau a semințelor.

HORSCH Intelligence 

Mașinile și utilajele agricole ale viitorului gândesc, iar HORSCH Intelligence face posibil acest lucru. 
Cu soluții inteligente de software și electronică, utilajele HORSCH funcționează și mai efi cient și vă 
ajută să realizați economii.

Tehnologia HORSCH este întotdeauna echipată standard cu sistem ISOBUS. Aceasta nu înseamnă 
doar că fi ecare utilaj HORSCH poate fi  comandat prin intermediul oricărui terminal ISOBUS, ci și 
că fi ecare utilaj HORSCH este capabil să îndeplinească funcții precum SectionControl, VariableRate 
sau procesarea comenzilor cu TaskController imediat ce sunt activate licențele necesare.

VariableRate

ISOBUS VariableRate permite aplicarea semințelor și a 
îngrășămintelor în funcţie de caracteristicile câmpului. Astfel, 
cu un card corespunzător fi ecare secțiune aplică în câmp 
cantitatea optimă de îngrășământ și semințe prestabilită.

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
– Suprafețele sunt însămânţate sau fertilizate automat 
 la o rată variabilă optimă

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

Funcția VariableRate poate ține cont de diferite tipuri de sol.

Tip 1 Tip 1Tip 2 Tip 3 Tip 3

Monitor Touch 1200



ECHIPARE

Discuri reglabile pentru funcţii diferite.  
Nivelează ori creează rigole.

Plasamentul îngrăşămintelor se poate  
efectua la suprafaţă, în adâncime sau 50 : 50

TerraGrip III L
Forţă declanşare 630 kg

Disc de margine
Poziția și unghiul sunt reglabile pentru diferite 
condiții de sol și adâncimi de lucru

Dispozitiv de mărunțire 
Produce pâmânt fin în zona de semănat

Suflantă acţionată hidraulic  
Conectare directă şi amplasare elegantă a cablurilor

Brăzdare TurboDisc flexibile cu role de tasare integrate permit plasarea 
exactă a seminţelor şi menţin adâncimea precisă a acestora. Presiunea ridicată 
individuală a fiecărui brăzdar de până la 120 kg garantează o funcţionare 
silenţioasă la viteze ridicate de lucru. 

Brăzdare ULD + brăzdați solul adânc chiar şi în  
solurile grele fără aducerea bolovanilor la suprafață.

Buncăr 5 000 litri  
(Compartimentare: 2 000 litri faţă – 3 000 litri spate)

Scară pentru accesul sigur la buncăr Brăzdar LD+ Brăzdar LD 

Puncte de ancorare pentru o schimbare rapidă a cuţitelor cu 2 rânduri de discuri.  
Schimbare facilă datorată celor 4 puncte de prindere.

Brăzdarul TurboDisc este plasat exact în urma 
lăsată de o ancoră TerraGrip şi un cauciuc.

MiniDrill – eficiență ridicată la culturile încrucișate sau la cele de masa verde

MiniDrill (capacitate buncăr 400 litri) ca a treia componentă. În funcție de ceea ce  

se intenționează, se pot utiliza până la trei componente sau, în cazul semințelor fine 

(de exemplu, rapiță), buncărul principal cu o capacitate de 5 000 litri poate fi utilizat 

pentru îngrășământ, iar cel al unității MiniDrill poate fi folosit pentru semințe.

MiniDrill este disponibil în două variante: 

MiniDrill G & F  

Integrare în unitățile de distribuție ale lui Focus TD. A treia componentă  

poate fi inclusă fie în circuitul de semințe, fie în cel de îngrășăminte.

MiniDrill PPF 

Circuite separate cu propriul turn de distribuție și guri de evacuare în secțiunea  

cu semințe pentru aplicare cât mai aproape de suprafață în cazul, de exemplu,  

al semințelor de iarbă ca tip de cultură intercalată. 



* Greutate utilaj cu cuţite TerraGrip şi brăzdare pentru rapiţă

HORSCH Focus TD 4 TD 6 TD
Lăţime lucru (m) 4,00 6,00

Lăţime transport (m) 2,98 2,98

Înălţime transport (m) 3,35 3,70

Lungime (m) 9,84 10,40

Greutate (kg)* 8 240 10 000

Capacitate buncăr dublu (l) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Dimensiune gură umplere (m) Faţă 0,66 x 1,22 / Spate 0,66 x 1,68

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

Dimensiune roţi de sprijin laterale 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Dimensiune roţi tăvălug 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Diametru roţi Ø (cm) 100 100

Număr cuţite cultivator 14 20

Distanţa între cuţite pe rând (cm) 57,2 60,0

Distanţa între cuţite (cm) 28,6 30,0

Înălţime cadru (cm) 75 75

Forţă de declanşare (kg) /  
înălţime declanşare (cm)

630 / 26 630 / 26

Număr brăzdare 14 / 28 20 / 40

Distanţa între rânduri (cm) 28,6 / 14,3 30,0 / 15,0

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120

Brăzdare / Role de tasare (cm) 34 34

Viteze de lucru (km/h) 6 – 10 6 – 10

Necesar putere (kW/CP) 150 – 220 / 200 – 300 220 – 295 / 300 – 400

Dispozitiv de control cu dublă acţiune 2 2

Retur hidraulic (max. 5 bari) 1 1

Cant. ulei suflantă hidr. (l/min) 35 – 45 35 – 45

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

Ataşare ansamble bară de tracţiune Prindere în cui de  
remorcare Ø 58 – 79 mm

Prindere în cui de  
remorcare Ø 58 – 79 mm

Sistem de prindere la cuplă sferică K 80 K 80

DETALII TEHNICE

HORSCH Focus TD  
cu prindere în 3 puncte

Focus 6 TD  
cu prindere în 3 puncte

Focus 6.35 TD  
cu prindere în 3 puncte

Focus 6.50 TD  
cu prindere în 3 puncte

Lăţime lucru (m) 6,00 6,00 6,00

Lăţime transport (m) 2,98 2,98 3,47

Înălţime transport (m) 3,70 3,70 3,70

Lungime inclusiv brăzdarele (m) 10,60 10,60 11,08

Greutate inclusiv brăzdarele (kg)* 9 500 9 500 9 500

Greutate fără brăzdare (kg)** 8 400 8 400 8 400

Capacitate buncăr dublu (l) 5 000 (2 000 : 3 000 l / 40 : 60)

Dimensiune gură umplere (m) Faţă 0,66 x 1,22 / Spate 0,66 x 1,68

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

Dimensiune roţi de sprijin laterale 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Dimensiune roţi tăvălug 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS 320 / 70 – 24 AS

Diametru roţi Ø (cm) 100 100 100

Număr cuţite cultivator 20 17 12

Distanţa între cuţite pe rând (cm) 60,00 70,60 100,00

Distanţa între cuţite (cm) 30,00 35,30 50,00

Înălţime cadru (cm) 75 75 75

Forța de declanșare (kg) / Deplasare cursă (cm) 630 / 26 630 / 26 630 / 26

Număr brăzdare 20 / 40 17 / 34 12 / 24

Distanţa între rânduri (cm) 30,00 / 15,00 35,30 / 17,60 50,00 / 25,00

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

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

Viteze de lucru (km/h) 6 – 10 6 – 10 6 – 10

Necesar putere (kW/CP) 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400

Dispozitiv de control cu dublă acţiune 2 (fiecare + 1 pentru kit pregătire Maestro, reglare hidraulică a adâncimii de lucru pentru discuri)

Retur hidraulic (max. 5 bari) 1 1 1

Cant. ulei suflantă hidr. (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

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

Ataşare ansamble bară de tracţiune Prindere în cui de remorcare Ø 58 – 79 mm Prindere în cui de remorcare Ø 58 – 79 mm Prindere în cui de remorcare Ø 58 – 79 mm

Sistem de prindere la cuplă sferică K 80 K 80 K 80

Prindere în 3 puncte bara de brăzdare Cat. III / III Cat. III / III Cat. III / III

* Greutate cu nivel minim de echipare 2 rânduri de cuțite și bară cu brăzdare fară extensie  
** Greutate în echipare minimă cu 2 rânduri de cuţite FĂRĂ brăzdare
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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.


