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SIMPLU – SIGUR – PRECIS



Leeb AX:
EFICIENȚĂ CARE DUREAZĂ

Theodor Leeb

“Responsabilitate față de 
mediu, tehnologie fiabilă,  
și toate funcțiile esențiale 
pentru care echipamentele  
de erbicidat HORSCH sunt 
binecunoscute: fără nici un 
compromis când este vorba 
despre controlul rampei.”

2 3

Elemente de bază 

 ― Cadru robust realizat din oțel cu granulație fină

 ― Bară de tractare robustă

 ― Tirantul superior sau cel inferior poate fi selectat  
liber prin răsucirea barei de tractare

Proțap virator – mai puține (opțional)

 ― Proțap virator ce urmează exact urmele tractorului  
datorită acționării hidraulice cu distribuitor proporțional,  
și astfel, stabilitatea poziției rampei. 

 ― Grad ridicat de manevrabilitate și unghi larg de viraj

Anvelope mari – presiune mai mică asupra solului

 ― Roți cu diametrul de până la 1,85 m

 ― Suprafață mare de contact cu presiune a aerului  
perfect adaptată

Sistemul de comandă a rampei BoomControl

 ― Suspensie hidraulică cu arcuri și amortizor tip paralelogram

 ― O bună menținere a poziției rampei, chiar și pe terenuri  
în pantă și la viteze mari.

Rezervor modern, din plastic

 ― Construcție compactă a rezervorului cu centru  
de greutate foarte jos

 ― Formă conică, pentru un balans redus

 ― Rezervor de apă curată de 400 litri: suficient  
pentru o curățare completă în interior

 ― Raze de curbură mari, suprafețe netede, fără  
îmbinări, pentru o spălare facilă.

 ― Suprafață de scurgere largă pentru descărcare  
completă și cantități minime reziduale chiar și în pantă.

Două versiuni de echipare

Eco

 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Pompă cu diafragmă și piston, de 270 sau 400 l/min,  
acționată de un arbore cardanic

 ― Agitator hidraulic

Sistem Eco ProfiClean

 ― Operare manuală pentru partea  
de aspirație și presiune

 ― Comenzi din cabină pentru curățare  
interioară continuă

 ― Pompă cu diafragmă și piston (270 l/min)  
acționată de priza de putere

 ― Pompă hidraulică rotativă suplimentară

 ― Agitator hidraulic



Detalii Leeb AX

 ― Capacitate rezervor: 3 800 litri

 ― Rezervor din polietilenă (PE)

 ― Centru de greutate jos al rezervorului  
pentru pulverizare

 ― Formă optimizată pentru transport și curățare  
a rezervorului

 ― Dispunere optimă a furtunurilor pentru  
reducerea lungimii acestora

 ― Prinderea se poate face fie de tirantul superior  
fie de cel inferior, prin răsucirea proțapului

 ― Suspensie a rampei în formă de paralelogram –  
acționare hidraulică pe arcuri și amortizare

 ― O bună menținere a poziției rampei, chiar  
și pe terenuri în pantă și la viteze mari

 ― Structura în formă de paralelogram a fost proiectată  
astfel încât rampa să fie cât mai aproape de ax. În  
ciuda faptului că este un utilaj ușor, suspensia este  
foarte rezistentă la torsiune, și astfel se potrivește  
perfect sistemului automat Leeb de comandă și  
control al rampei, BoomControl.

 ― Duzele au protecție anti-vânt și împotriva  
deteriorărilor mecanice

Leeb AX
DETALII
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Datorită proțapului virator opțional, unghiul de bracare  
nu depinde de dimensiunea anvelopelor și de ecartament



Sistem de distribuție

 ― Supapa cu mai multe căi de pe partea de presiune  
este amplasată pe panoul de comandă

 ― Alimentare optimă a rampei, rezervorului de inducție,  
agitatorului și în interiorul rezervorului de curățare

 ― Dispunerea optimă a furtunurilor pe toată lățimea rampei pentru 
o distribuție și circulație rapidă a amestecului de pulverizare.

Rezervorul de inducție

 ― Umplere eficientă a injectoarelor

 ― Rezervor de inducție cu amortizor pe gaz

 ― Bară de instrumente (toolbar) cu manete de comandă colorate

 ― Duzele superioare și inferioare de clătire asigură o circulație 
asemănătoare unui vârtej, pentru o curgere rapidă a lichidelor.  
De asemenea, este indicat și pentru granule. 

 ― Duză curățare canistră

Circulație rapidă

 ― Circulația soluției de substanțe chimice începe imediat  
ce pompa este pornită. 

 ― Atunci când porniți pentru prima dată o secțiune sau  
întregul circuit de pulverizare, soluția chimică este  
disponibilă direct și bine amestecată.

Curățarea diuzelor

 ― Curățare simplă: traseul de aspirație al pompei este conectat la 
apă curată – circuitul duzelor este astfel spălat cu apă curată – 
apoi se deschid secțiunile și se pulverizează apă timp de câteva 
secunde pentru a curăța toate duzele.

Circulația până la secție + duză 

MOTTO-UL NOSTRU: 
CEL MAI BUN FURTUN 
ESTE CEL FĂRĂ FURTUN.
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CIRCULAȚIA SUBSTANȚELOR LA LEEB AX 
PÂNĂ LA SECȚIUNE / PÂNĂ LA DUZĂ 

Circulația până la duze

 ― Circulația soluției de substanțe chimice prin circuitul  
complet al duzelor imediat ce pompa este pornită.

 ― Lichidul de pulverizare este astfel întotdeauna la duze,  
chiar și când dispozitivul de pulverizare este oprit

 ― Atunci când porniți pentru prima dată o secțiune  
sau întregul circuit de pulverizare, soluția chimică  
este disponibilă direct și bine amestecată.

 ― Previne formarea sedimentelor și a blocajelor

Circulation  
PA = Asigurare presiune,  
RT = Retur la bazin 

Pulverizare  
PA = Asigurare presiune

RT PA RTPA

Rampă stânga Rampă dreaptaSecțiunea  
de mijloc

PA PA PA PA

Rampă stânga Rampă dreaptaSecțiunea  
de mijloc

Curățarea duzelor

 ― Curățare simplă prin circulație: traseul de aspirație al pompei  
este racordat la apă curată – în circuitul duzelor curge apă  
curată – apoi se pulverizează timp de câteva secunde pentru  
a curăța toate duzele.

Pulverizare  
PA = Asigurare presiune

PA PA PA PA

Rampă stânga Secțiunea centrală și lancea din dreapta

Circulation  
PA = Asigurare presiune,  
RT = Retur la bazin 

RT PA RTPA

Rampă stânga Secțiunea centrală și lancea din dreapta

Circulație până la duze + curățarea duzelor



LEEB AX  
VERSIUNI DE ECHIPARE 
ECO / SISTEM ECO PROFICLEAN

Sistem cu apă Eco

 ― Pompă cu diafragmă și piston de 270 sau 400 l/min

 ― Racord de umplere 2“, pornind de la supapa cu 5 căi 2“ de  
pe partea de aspirație, la echiparea cu pompă de 270 l/min 

 ― Racord de umplere 3“, de la supapa cu 5 căi 3“ de pe  
partea de aspirație, la echiparea cu pompă de 400 l/min

 ― Senzor de presiune pentru controlul presiunii de pulverizare  
și al regulatorului de presiune, pentru adaptarea debitului

Eco: pompă cu diafragmă și piston de 270 l/min, cu circulație până la secțiunea rampei
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Sistem Eco ProfiClean: pompă cu diafragmă și piston de 400 l/min cu circulație către duză

Sistem cu apă Eco ProfiClean

 ― Pompă cu diafragmă și piston de 270 sau 400 l/min

 ― Pompă rotativă acționată hidraulic pentru curățarea interioară

 ― Racord de umplere 2“, pornind de la supapa cu 5 căi 2“ de  
pe partea de aspirație, la echiparea cu pompă de 270 l/min 

 ― Racord de umplere 3“, de la supapa cu 5 căi 3“ de pe  
partea de aspirație, la echiparea cu pompă de 400 l/min

 ― Senzor de presiune pentru controlul presiunii de pulverizare  
și al regulatorului de presiune, pentru adaptarea debitului

 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Curățarea interioară continuă poate fi comandată  
din interiorul cabinei tractorului.

 ― Indicator mecanic pentru nivelul amestecului din rezervor

 ― Indicator digital pentru amestecul din rezervor, la  
terminalul tracorului (opțional)

Curățare interioară continuă cu sistemul Eco ProfiClean

 ― Proces de curățare efectuat rapid

 ― Curățarea interioară poate fi comandată din interiorul cabinei tractorului

 ― Funcție: eliminare în loc de diluare 

 ― O pompă de curățare suplimentară alimentează sistemul de conducte cu apă curată.  
Pompa de pulverizare aspiră această apă și o folosește pentru a forța eliminarea din  
sistemul de conducte a reziduurilor din amestecul de pulverizare, prin duze.

 ― Curățare rapidă, cu consum optim de apă
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 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Indicator de nivel mecanic la rezervorul de amestec

 ― Indicator digital pentru amestecul din rezervor, la  
terminalul tracorului (opțional)

Capac bazin cu sită1

Suprafața netedă a interiorului 
rezervorului împiedică formarea 
depunerilor

2

3 Fitinguri și filtru ușor de accesat

4 Rezervor de apă curată de 400 litri și 
unul pentru spălat pe mâini de 15 litri
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Leeb AX poate fi comandat prin  
intermediul a diverse terminale  
externe ale tractorului și este  
echipat cu un joystick propriu.

Joystick multifuncțional

UȘOR DE UTILIZAT 
DATORITĂ CONCEPTULUI  
SIMPLU DE OPERARE
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Terminale disponibile compatibile ISOBUS

Terminalul HORSCH ISOBUS

 ― Binecunoscutul terminal HORSCH

 ― Comandă și control ale aparatului de erbicidat

 ― Toate funcțiile necesare aparatului de erbicidat  
pot fi accesate din cabină

 ― Posibilitate suplimentară de procesare a comenzilor

Terminalul Touch 800

 ― Cea mai nouă tehnologie Touch –  
monitor color 800 x 600 pixel TFT-Dualtouch

 ― Extensie individuală datorită APP&GO®

 ― 1 conexiune la camera video

 ― Conexiune USB

Joystick multifuncțional

 ― Comenzi la îndemână, grație joystick-ului. Toate funcțiile 
importante ale rampei, precum și cele de control al  
secțiunilor pot fi simplu selectate prin intermediul acestuia.

Parallel Tracking

 ― Utilizează semnale GPS corectate

 ― Identifică poziția echipamentului și o afișează pe ecran

 ― Prin intermediul unei linii AB se stabilește sistemul  
de urmărire care ajută șoferul să găsească urma

 ― Recomandat pentru tratamentele pre-emergente,  
fără marcaje ale urmelor

Secţiuni de lucru controlate prin GPS

 ― Economii posibile: deoarece se reduc suprapunerile la  
capătul parcelei, se pot realiza economii de substanțe  
chimice de până la 3 %.

 ― Cu o dispunere individuală, sunt posibile până la 13 secțiuni

Gestionarea comenzilor

 ― Posibilitatea gestionării comenzilor și a utilizării hărților  
de aplicare cu ajutorul fișierelor ISO XML

Terminalul HORSCH ISOBUS Terminalul Touch 800



EFFICIENT AND POWERFUL 
DATORITĂ SIMPLITĂȚII ȘI PRECIZIEI  
TEHNOLOGIEI DE APLICARE
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Putere prin diversitate

 ― Supape electrice pentru reglarea secțiunii sau pneumatice,  
pentru ajustarea individuală a duzelor

 ― Distanță fixă între duze de 50 cm

 ― Distanță constantă până la suprafața țintă; saturație și stropire 
excelentă a plantelor datorită sistemului BoomControl.

 ― Diferite tipuri de duze, de la furnizori diferiți

 ― Sunt disponibile corpuri de duze comutabile  
electric sau pneumatic:

 – Un singur corp de duze

 – Corp triplu de duze

 – Corp cvintuplu de duze

Flexibilitate ridicată datorită comenzilor pneumatice pentru duze

 ― Acționarea pneumatică individuală a duzelor permite efectuarea 
inteligentă a tehnicilor de aplicare

 ― Excelentă saturație și umiditate pentru plante

1 2 3 4

Operare manuală a corpurilor multiple de duze1

Protecție anti-vânt integrată 2

3 Comandă electrică a secțiunilor de lucru 

4 Comandă pneumatică a secțiunilor de lucru



Rabatarea aparatului

RAMPA LEEB:
TEHNOLOGIE MATURĂ, GÂNDITĂ 
PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU
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Variante ale rampei

 ― Versiuni ale rampei cu lățimi de lucru de la 18 la 30 metri

 ― Opțional, este posibilă reducerea lățimii de lucru prin  
rabatarea parțială a unei părți din lancie

Poziție de transport stabilă și rabatare rapidă

 ― Timp de rabatare redus

 ― Stabilitate chiar și în poziția transport

 ― Protecție optimă a corpurilor duzelor

 ― Lățime la transport de 2,55 m, în funcție de anvelope / șenile

 ― Înălțime la transport de 3,80 – 4,00 m, în funcție de anvelope

Rampa: 5 sect. ca opțiune,  
cu reducerea lățimii de lucru, 15 m

Rampa: 5 sect. ca opțiune,  
cu reducerea lățimii de lucru 14 m

Rampa: 5 sect. ca opțiune,  
cu reducerea lățimii de lucru 12 m

15 m

30 m

14 m

27 – 28 m

12 m

18 / 21 / 24 m



NightLight

 ― Tehnologie inovativă cu LED, care asigură o iluminare optimă

 ― Lumină puternic focalizată la conurile de pulverizare

 ― Control optim al pulverizării și seara și în timpul nopții

 ― Un reflector puternic LED pe fiecare parte a unui braț

 ― Control 100 % al funcției duzei – și în modul secțiune

 ― Mai multă siguranță și eficiență în timpul pulverizării,  
non-stop

 ― Lucrări de întreținere și curățare reduse

Iluminare LED: 
APLICARE OPTIMĂ A ERBICIDELOR  
PE TIMP DE NOAPTE
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SISTEM AUTOMATIC DE 
CONTROL AL RAMPELOR
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BoomControl Eco 

 ― Control automat al rampei pentru a menține cea mai mică 
înălțime exactă posibilă în lucru, chiar și la viteze de lucru  
mari și pe teren accidentat

 ― Control sigur și stabil al rampei, cu distanță constantă  
de 50 cm până la suprafața țintă

 ― Valori reduse ale derivei de curent

 ― Rampa este complet decuplată de la vehicul

 ― Fără diferențe între rampa amortizată sau liber suspendată

Dezvoltarea sistemului BoomControl

 ― Adaptare activă a rampei la forma terenului,  
cu ajutorul a doi senzori suplimentari

 ― Pentru un câmp de vizibilitate extins, ideal și  
pentru culturile în rânduri și pentru cele în straturi

 ― Stabilitate a rampei și distanța constantă până  
la suprafața țintă de 50 cm

 ― Condiție pentru derivă de curent mică

 ― Rampa este complet decuplată de la vehicul

BoomControl – comandă automată a înălțimii prin intermediul senzorilor ultrasonici 1

Poate fi extinsă cu ajutorul unei alte perechi de senzori cu ultrasunete2

1 2

BoomControl Pro 

 ― Supraveghere automată a rampei pentru menținerea exactă  
și cât mai joasă a înălțimii de lucru, chiar și la viteze mari de 
operare pe teren plat sau ușor deluros



Opționale

 ― Proțap virator cu distribuitor hidraulic proporțional

 ― Acționare pneumatică a duzelor

 ― Dispunere individuală a secțiunii

 ― Monitorizare a duzelor la capetele solei

 ― SectionControl (comanda automată a secțiunilor)

 ― NightLight: sistem de iluminat puternic al conurilor  
de pulverizare, cu LED

 ― Lampă de semnalizare rotativă

ARGUMENTE  
PUTERNICE

Compartiment de depozitare practic, direct  
la rezervorul de inducție, în dotarea standard

AX include un sistem hidraulic autonom, astfel încât 
necesarul de putere al tractorului utilizat este redus.

Lățime urme roți de la 1,50 la  
2,25 metri (în funcție de anvelope)

Sunt disponibile diverse compartimente 
pentru depozitare precum și rafturi

 ― Tamburul furtunului pentru curățarea exterioară

 ― Extensie a sistemului BoomControl cu 2 senzori

 ― Cutie de depozitare suplimentară

 ― Indicator de nivel digital

 ― Sistem hidraulic independent

 ― Pulverizare redusă datorată plierii separate a brațelor exterioare

 ― Pompă cu diafragmă și piston acționată hidraulic
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 ― Ușor de utilizat datorită modului de construcție simplu,  
cu elemente esențiale

 ― Dispunere centrală și simplitate în aranjarea unităților  
de comandă

 ― Derivă de curent redusă datorită sistemului automat de  
comandă și control al rampei și distanței constante până  
la suprafața țintă, chiar și la viteze de lucru mari

 ― Foarte bună menținere a poziției rampei chiar și pe terenurile  
în pantă, datorită amortizării hidropneumatice a rampei

 ― Circuit de ulei separat pentru performanțe ridicate  
independente de tractor

 ― Greutate redusă pentru un necesar mic de putere de la  
tractor și presiune scăzută asupra solului

 ― Roți mari, de până la ø 1,85 m

 ― Centru de greutate jos datorită modului de construcție  
optimizat al cadrului 

 ― Dimensiuni compacte în poziția de transport

 ― Debit al pompei de 270 l/min sau 400 l/min

 ― Buncăr inducție eficient, realizat din polietilenă

 ― Sistem Eco ProfiClean pentru curățare interioară continuă



DETALII TEHNICE
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HORSCH Leeb AX 4 AX
Mărimi și greutăți

Greutate fără sarcină (kg) 3 450 – 3 650

Suport încărcare gol (kg) 500 – 600

Sarcină verticală maximă permisă (kg) 2 000

Fără sarcină pe osie (kg) 2 950 – 3 050

Sarcină maximă permisă pe osie (kg) 8 000 

Lungimea maximă totală  
(în poziție de transport) (m)

7,60

Lățime în poziția de transport (m) 2,55

Înălțimea la transport (m) 3,80 – 4,00

Ecartament reglabil mecanic (m) 1,50 – 2,25

Garda la sol (m) 0,70

Rezervor

Capacitate nominală rezervor amestec (l) 3 800

Capacitate reală rezervor amestec (l) 4 000

Rezervor apă curată (l) 400

Rezervor apă pentru spălat pe mâini (l) 15

Rampă pulverizare

Lățimi de lucru 18 – 30

Secțiuni (în funcție de rampă) 5 – 13

Înălțimea de lucru (m) 0,5 – 2,5

Debit pompă Eco (l/min) 270

Presiune de lucru, max. (bar) 8

Viteză de lucru (km/h) 4 – 16
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HORSCH LEEB  
Application Systems GmbH
Kleegartenstraße 54
94405 Landau a. d. Isar

Phone: +49 9937 95963-0
Fax: +49 9937 95963-55
E-Mail: info.leeb@horsch.com
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Partenerul dumneavoastră:

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.


