
Leeb GS

TEHNOLOGIE INTELIGENTĂ  
PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR



Leeb GS:
TEHNOLOGIE PENTRU PROFESIONIȘTI

Theodor Leeb 
“Când am proiectat seria GS, am 
combinat cerințele clienților noștri 
pentru game de echipamente 
practice cu rezervorul nostru din 
oțel inoxidabil dovedit și cu bine- 
cunoscutul sistem BoomControl. 
Protecția, fiabilitatea și eficiența 
culturilor reprezintă baza  
dezvoltării noastre.”
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Elemente de bază

 ― Cadru solid proiectat din oțel cu granulație fină

 ― Opțional: osii cu suspensie pneumatică și compensare de nivel

 ― Bară de tractare robustă și o gardă la sol mare, cuplare  
superioară sau inferioară, în funcție de sarcina verticală  
pe punctul de cuplare

Axă directoare / mecanism de direcție cu clichet de  
cuplare – deteriorare redusă a urmelor (echipare opțională)

 ― Axă directoare pentru o stabilitate crescută a rampei  
și urmărire exactă pentru evitarea deteriorării urmelor

 ― Optim, chiar și pe teren neuniform, manevrabilitate ridicată

 ― Unghi mare de bracaj, datorită structurii conice a cadrului

Anvelope mari – presiune mai mică asupra solului

 ― Roți cu diametrul de până la 2,05 m

 ― Suprafață mare de contact, cu presiune perfect adaptată

 ― Adapted Tyre Pressure Control – reglare automată a presiunii  
în anvelope, fiind complet integrată în software

Centru de greutate foarte jos

 ― Datorită construcției speciale a cadrului, rezervorul se  
extinde sub înălțimea cadrului – stabilitate ridicată la  
viteze mari de funcționare și pe pante

 ― Reziduuri minime de chimicale

Grijă pentru cultură

 ― Partea inferioară a aparatului este netedă

 ― Fără margini și colțuri în partea inferioară a mașinii

 ― Picior de sprijin rabatabil hidraulic și acoperit complet

Rezervor din oțel inoxidabil

 ― Fără compromisuri – rezervor din oțel inoxidabil de  
înaltă calitate și durabil

 ― Curățare ușoară și pereți interiori fără reziduuri

 ― Fără resturi de amestec pe peretele interior complet neted

 ― Sudat în interior și în exterior
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 ― Panoul de dispersie menține echilibrul utilajului, chiar și  
pe teren accidentat și în timpul deplasărilor rapide pe șosea

 ― Rezervor rotund pentru balans redus

 ― Rezervor de apă curată de 500 litri: suficient pentru o  
curățare completă în interior, deoarece în sistem rămân  
reziduuri în cantități extrem de reduse.

Trei versiuni de echipare

Eco

 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Pompă cu diafragmă și piston (400 l/min) acționată de  
priza de putere

 ― Agitator hidraulic

CCS

 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Pompă cu diafragmă și piston suplimentară pentru  
sistemul CCS de curățare interioară continuă

 ― Curățarea interioară continuă poate fi comandată din cabină

 ― Pompă centrifugală (1 000 l/min) cu acționare cu ulei  
(Load Sensing)

 ― Agitator hidraulic

CCS Pro

 ― Operare electronică pentru traseul de presiune și aspirație, astfel 
încât comanda completă poate fi asigurată chiar din cabină

 ― Pompă suplimentară cu diafragmă și piston pentru sistemul  
CCS de curățare interioară continuă, cu programe de spălare 
automată, de exemplu program intensiv de spălare și clătire  
a rampei

 ― Pompă centrifugală (1 000 l/min) cu acționare cu ulei  
(Load Sensing)

 ― Terminal de comandă extern

 ― Agitator hidraulic, comandat electronic de un terminal și o  
unitate de comandă externă. Oprire automată în situația în care 
cantitatea rămasă în rezervorul de amestec scade sub 150 litri.



Detalii Leeb GS

 ― Capacități ale rezervorului: 6 000, 7 000 și 8 000 litri

 ― Centru de greutate jos al rezervorului pentru pulverizare

 ― Rezervor din oțel inoxidabil, sudat în interior și în exterior.

 ― Formă optimizată pentru transport și curățare a rezervorului

 ― Dispunere optimă a furtunurilor pentru reducerea  
lungimii acestora

 ― Suspensie a rampei în formă de paralelogram – acționare  
pe arcuri și amortizoare.

 ― 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. 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 în timpul formării jeturilor de pulverizare

Leeb GS
DETALII
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Datorită structurii tip clepsidră a cadrului, este posibil  
un unghi de bracaj de până la 28°, chiar și cu anvelope mari
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Sistem de distribuție

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

 ― Un singur furtun pentru întreaga lățime a rampei și  
un singur furtun de retur pentru circulația amestecului  
de pulverizat în secțiunile rampei

 ― Fără depuneri, curățare ușoară

Rezervor de inducție

 ― Umplere eficientă a injectoarelor

 ― Rezervor de inducție pivotant cu amortizor pe gaz

 ― Bară de instrumente cu manete de comandă colorate

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

 ― Duză de curățare canistră

 ― Opțional: rezervor de inducție din oțel inoxidabil, cu o mai  
mare capacitate și duză suplimentară, cu presiune redusă  
de pulverizare și unghi și volum de pulverizare mari

Sistem de circulație + curățarea duzelor

 ― Circulația soluției cu substanță activă prin circuitul complet  
al duzelor, imediat ce pompa de pulverizare este pornită.

 ― Lichidul de pulverizare este 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, fiind și amestecată.

 ― Împiedică formarea sedimentelor și a blocajelor

 ― Permite o curățare simplă: partea de aspirație a pompei  
este setată la apă curată – circuitul duzelor este astfel  
spălat cu apă curată – apoi continuă să pulverizeze timp  
de aproximativ 3 secunde pentru a curăța toate duzele.

Circulație 
DV = Asigurare presiune,  
RT = Retur la bazin

Pulverizare  
DV = Asigurare presiune

RT RT RTDV DV DV

Rampă stânga Rampă dreaptaSecțiunea de mijloc

DV DV DV DV DV DV

Rampă stânga Rampă dreaptaSecțiunea de mijloc

Sistem de circulație

MOTTO-UL NOSTRU: 
CEL MAI BUN FURTUN ESTE CEL FĂRĂ FURTUN.
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LEEB GS VERSIUNI DE ECHIPARE 
ECO / CCS / CCS PRO

Sistem de apă Eco

 ― Pompă cu diafragmă și piston, debit 400 l/min

 ― Racord de umplere 3” și trasee 3” de pe partea de aspirație

 ― Senzor de presiune pentru monitorizarea presiunii de pulverizare 
și a regulatorului de presiune, în vederea adaptării debitului

 ― Operare manuală pentru partea de aspirație și presiune

 ― Indicator electronic pentru nivelul amestecului din  
rezervorul de amestec
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LEEB GS VERSIUNI DE ECHIPARE 
ECO / CCS / CCS PRO

Curățare interioară continuă – sistemele CCS și CCS Pro

Sistem de apă CCS

 ― Pompă centrifugală, debit 1 000 l/min

 ― Pompa cu diafragmă și piston CCS

 ― Racord de umplere 3” și trasee 3” de pe partea de aspirație

 ― Senzori de presiune pentru pompă și rampă

 ― Partea de aspirație și presiune poate fi operată manual

CCS

 ― Indicator electronic pentru nivelul amestecului  
din rezervor, cu oprire automată

 ― Sistem de curățare interioară continuă CCS,  
cu operare din cabină
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 ― Curățare rapidă a utilajului, fără a fi nevoie să coborâți din tractor

 ― Sistem de monitorizare completă a procesului de curățare din 
cabina 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

Indicator electronic pentru nivelul amestecului  
din rezervorul de amestec, cu oprire automată

Programe de curățare CCS Pro

 ― Sunt disponibile programe de curățare care pot fi pornite simplu și confortabil din cabină, prin apăsarea unui buton:

1. Curățare completă: Spală în întregime traseul injectorului, prin filtru până la rampă, cu apă curată și apoi continuă  
cu curățarea interioară continuă (CCS) a rezervorului de amestec și rampei.

2. Diluare: Amestecul de pulverizare se diluează în raportul dorit, fără mult efort.

3. Program intensiv de spălare: Indicat pentru o curățare suplimentară temeinică – recomandat la schimbarea culturilor esențiale.

4. Curățarea rampei: Spălarea automată a rampei – de ex., când lucrul este întrerupt pentru câteva ore.

5. Curățarea fundului rezervorului: Spălare interioară inteligentă, continuă, care curăță peretele interior al  
rezervorului cu apă curată în timpul pulverizării. Acest lucru împiedică depunerile pe peretele rezervorului.

 ― Datorită celor două limite automate de umplere, în dotarea standard, procesul de umplere este flexibil

 ― Agitatorul funcționează și se oprește automat, în funcție de nivelul de umplere

Sistem de alimentare cu apă CCS Pro

 ― Pompă centrifugală, debit 1 000 l/min

 ― Pompa cu diafragmă și piston CCS

 ― Racord de umplere 3” și trasee 3” de pe partea de aspirație

 ― Senzori de presiune pentru pompă, agitator,  
curățare interioară și rampă

 ― Operare electrică pentru partea de aspirație și presiune

 ― Diverse programe de curățare și spălare automatizate

CCS Pro

 ― Sistemul CCS de curățare continuă cu diferite programe de 
spălare / curățare acționate direct din cabina tractorului.

 ― Operare prin intermediul unui terminal extern de dimensiuni  
mari, ce include toate funcțiile importante pentru inducție

 ― Indicator electronic pentru nivelul amestecului  
din rezervorul de amestec, cu oprire automată 
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Terminale disponibile compatibile ISOBUS

Terminalul Touch 800

 ― Ce mai nouă tehnologie Touch –  
afișaj color TFT-Dualtouch de 800 x 600 pixe

 ― Extensie individuală datorită APP&GO®

 ― 1 conexiune la camera video

 ― Conexiune USB

Terminalul Touch 1200

 ― Ecran tactil de 12,1”, cu suprafață de sticlă

 ― Port USB pentru transmiterea datelor de comandă 

 ― 2 conexiuni la camera video

 ― Grație posibilității alegerii dispunerii, poate  
fi utilizat în format portret și peisaj

 ― Format peisaj: afișarea unei aplicații în vizualizare normală  
și până la alte 4 aplicații în vizualizare tip imagine redusă

 ― Format portret: utilizarea simultană a două  
aplicații în vizualizare normală.

Joystick multifuncțional

 ― Manevrare confortabilă prin intermediul joystick-ului. Toate 
funcțiile importante ale rampei, precum și controlul secțiunilor  
pot fi selectate simplu prin intermediul acestuia.

Parallel Tracking

 ― Utilizează semnale GPS corectate

 ― Identifică poziția aparatului de erbicidat  
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

Joystick multifuncțional

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ 
DATORITĂ UNUI CONCEPT  
INTELIGENT DE OPERARE

Terminalul Touch 1200Terminalul Touch 800
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Leeb GS poate fi comandat prin 
intermediul a diverse terminale  
externe ale tractorului și este  
echipat cu un joystick propriu.
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Control prin GPS al secțiunilor de lucru

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

 ― Este posibilă închiderea a până la 42 de secțiuni.

Gestionarea comenzilor

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



PUTERE MAXIMĂ 
DATORITĂ TEHNOLOGIEI  
INTELIGENTE DE APLICARE

Putere prin diversitate

 ― Sunt disponibile distanțe între 25 și 50 cm între duze

 ― La o distanță de 25 cm între duze, distanța până la  
suprafața țintă este redusă la un nivel optim

 ― Acționarea pneumatică individuală a duzelor permite  
tehnici individuale și inteligente de aplicare

 ― Saturație și umiditate excelente pentru plante

 ― Combinații variabile ale corpului de duze (comutabile pneumatic): 

 – 1-0 corp simplu de duze la fiecare 50 cm

 – 1-0 (3M) corp triplu de duze la fiecare 50 cm

 – 1-1  corp simplu de duze la fiecare 25 cm

 – 1-1 (3M) corp triplu de duze la fiecare 25 cm

 – 2-0  corp dublu de duze la fiecare 50 cm

 – 2-0 (4M) corp cvadruplu de duze la fiecare 50 cm

 – 2-1 corp dublu de duze la fiecare 50 cm,  
  corp simplu de duze ca duze intermediare

 – 2-2  corp dublu de duze la fiecare 25 cm

 – 2-2 (4M) corp cvadruplu de duze la fiecare 25 cm

 – 4-0 corp cvadruplu de duze la fiecare 50 cm

 – 4-1 corp cvadruplu de duze la fiecare 50 cm,  
  corp simplu de duze ca duze intermediare

 – 4-2 corp cvadruplu de duze la fiecare 50 cm,  
  corp dublu de duze ca duze intermediare

 ― În dotare standard, toate combinațiile de corpuri de duze  
sunt echipate cu suporturi pentru duze de margine / limită.

Meniul AutoSelect pe terminal

Testele ample efectuate în tunelul nostru de vânt  
arată diferențele de comportament în derivă, în  
funcție de distanța până la suprafața țintă

Comparație derivă 25 cm / 50 cm față de distanța până la suprafața țintă

St
ro

pi
re

Intensitatea vântului

Distanța până la suprafața  
țintă 25 cm, duză Airmix 02

Distanța până la suprafața  
țintă 50 cm, duză Airmix 04

Sistemul AutoSelect 

 ― Diferite posibilități de combinare, cu până la 16 profiluri  
diferite de duză care pot fi salvate 

 ― Comutabil din cabina tractorului

 ― Fără întreruperea funcționării, intervalul optim de presiune 
configurabil prin intermediul terminalului și dimensiunea 
corespunzătoare a duzei sunt comutate automat, în mod 
continuu.

 ― Reglarea automată a înălțimii brațului pe baza profilurilor  
duzei definite. Distanțele dintre duze, stocate în profilurile  
duzei, stau la baza acestei operații. Astfel, operatorii au  
mai multe opțiuni la dispoziție. 

 ― Control AutoSelect complet automat: 
Controlul dimensiunii duzei sau al combinației  
duzei cu ajustarea simultană a ratei de aplicare

 ― Nivel ridicat de confort și siguranță pentru o gestionare  
optimă a distanței de-a lungul structurilor de apă și de teren

Sistem Connect & Fold –  
potrivit pentru duze tip DroplegUL standard

 ― O gamă variată de duze, de la diverși producători 

 ― Sunt posibile și sisteme pentru pulverizarea sub frunze,  
de ex., duze tip DroplegUL: folosind Connect & Fold pentru  
o montare ușoară a sistemelor standard de pe piață,  
rabatarea accesoriilor este complet integrată datorită  
unui mecanism special de rabatare
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Rabatarea aparatului

RAMPA LEEB: 
TEHNOLOGIE AVANSATĂ, GÂNDITĂ  
PÂNĂ ÎN CELE MAI MICI DETALII

Rampa: 5 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 12 m Rampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 12 m și 21 m

Variante rampă

 ― Variante de bază ale rampei cu lățimi de lucru cuprinse între 18 și 45 de metri

 ― Diferite variante de rabatare, ce permit soluții individuale în ceea ce privește lățimile de lucru

12 m

21 m

27 – 30 m

12 m

18 – 24 m
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Rampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 27 / 28 mRampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 24 m

Poziție optimă de transport datorită rabatării rampei 

 ― Rampa nu ajunge la partea din față a cabinei tractorului

 ― Fără deteriorarea acoperișului cabinei

 ― Fără scurgeri ale amestecului în spatele tractorului

 ― Lățime la transport de 2,55 m, în funcție de anvelope și ecartament

 ― Înălțime la transport de 3,40 – 3,60 m, în funcție de anvelope

27 / 28 m

38 – 45 m

24 m

30 – 36 m
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520 / 85 R 46 on the road  2,4 bar 520 / 85 R 46 in the field  0,8 bar

NightLight 

 ― Tehnologia inovatoare cu LED asigură o iluminare optimă

 ― Lumină puternic focalizată la conurile de pulverizare

 ― Control optim al pulverizării atât seara, cât și în  
timpul nopții

 ― Un reflector puternic LED pe fiecare parte a unui braț

 ― Control 100 % al funcționării diuzelor și al secțiunilor de lucru

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

 ― Lucrări de întreținere și curățare reduse

 ― Curățare automată folosind un dispozitiv de spălare

 ― Funcție automată pentru iluminat: dezactivarea funcției  
NightLight la capăt de rând, pentru a evita orbirea  
eventualelor persoane aflate în trecere

Adapted Tyre Pressure Control

 ― Aplicarea tratamentelor în condiții meteorologice optime,  
are loc uneori în condiții nefavorabile de sol. 

 ― O protecția eficientă a culturilor este caracterizată în principal  
de capacități mari ale rezervoarelor și de lățimi mari de lucru.

 ― Pentru a garanta protecția solului și o protecție a plantelor 
eficientă și la timp, sistemul automat de adaptare a presiunii din 
anvelope ADAPTED TYRE PRESSURE CONTROL (ATP Control) 
asigură o reglare automată a presiunii interne a anvelopei, fiind 
complet integrat în sistemul ISOBUS al aparatului de erbicidat.

 ― În funcție de nivelul de umplere al rezervorului de amestec  
și de modul de transport, rutier sau pe câmp, suprafața de 
contact a anvelopei este întotdeauna optimizată, pentru a  
evita compromisurile între stabilitate și protecția solului.

 ― Nu numai că tehnologiile moderne pentru anvelope pot  
fi utilizate în mod optim, dar protecția culturilor, un factor  
esențial în agricultură, poate fi realizată punctual și eficient.
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ATP Control:
REGLARE AUTOMATĂ  
A PRESIUNII AERULUI 
DIN ANVELOPE

Sistem de iluminat  
cu LED: 
CONTROL OPTIM AL 
PULVERIZĂRII PE TIMP 
DE NOAPTE

520 / 85 R 46  
pe șosea 2,4 bari

520 / 85 R 46  
pe câmp 0,8 bari
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BoomControl Pro

 ― Comandă automată a brațului pentru a menține  
înălțimea exactă de lucru cât mai scăzută, chiar și la  
viteze mari de lucru, pe teren extrem de accidentat

 ― Control sigur și stabil al rampei, cu distanță constantă  
sub 40 cm până la suprafața țintă

 ― Cerințe pentru derivă de curent minimă

 ― Rampa este complet decuplată de la vehicul

 ― Fără diferențe între rampa amortizată sau liber suspendată

 ― Adaptare activă a rampei prin intermediul controlului  
înălțimii secțiunii din mijloc

 ― Adaptarea la teren prin înclinare paralelă a brațelor  
rampei în combinație cu rotirea secțiunii din mijloc  
(controlată de 4 senzori).

BoomControl Eco 

 ― Comandă automată a brațului pentru a menține  
înălțimea exactă de lucru cât mai scăzută, chiar și la  
viteze mari de lucru, pe teren plan sau ușor accidentat

 ― Control sigur și stabil al rampei, cu distanță constantă  
sub 40 cm până la suprafața țintă

 ― Cerințe pentru derivă de curent minimă

 ― Rampa este complet decuplată de la vehicul

 ― Fără diferențe între rampa amortizată  
sau liber suspendată

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

CONTROL AUTOMAT  
AL RAMPEI
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BoomControl ProPlus

 ― Adaptare activă a rampei prin intermediul  
controlului înălțimii secțiunii din mijloc

 ― Control sigur și stabil al rampei, cu distanță  
constantă sub 40 cm până la suprafața țintă

 ― Mișcarea independentă a ambelor secțiuni ale rampei

 ― Deplasare independentă suplimentară (ridicare și coborâre)  
a celor două secțiuni exterioare
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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

Datorită răspunsului sensibil al acționării cu distribuitor proporțional  
cu 6 senzori, diferitele segmente ale rampei se adaptează “lin” la  
conturul terenului.



 ― Derivă de curent redusă și viteze mari de lucru, cu ajutorul 
BoomControl, datorită distanței mici față de suprafață țintă

 ― Viteze mari de lucru datorită amortizării hidropneumatice  
a rampei

 ― Circulație completă în conductele de circulație din  
oțel inoxidabil până la duză

 ― Nivel ridicat al gărzii la sol

 ― Aspect neted, protector pentru plante, al substructurii

 ― Roți mari, de până la Ø 2,05 m

 ― Construcție optimizată a cadrului, cu o structură  
conică, pentru unghiuri de bracaj mari

 ― Concept de operare nou

 ― Dispunere centrală a unităților de comandă

 ― Capacitate de pompare de până la 1 000 l/min

 ― Rezervor de inducție eficient, realizat din polietilenă 

 ― Dimensiuni compacte în poziția de transport

 ― Nici un element de cuplare nu ajunge în raza tractorului

 ― Curățare interioară continuă (CCS și CCS Pro)

 ― Osie cu suspensie pneumatică

 ― Protecție la suprasarcină integrată în rampă

 ― Al doilea filtru de presiune în spatele structurii  
în formă de paralelogram

ARGUMENTE  
PUTERNICE

Dom de umplere În partea dreaptă există un  
loc spațios de depozitare

Gardă la sol ridicată, confort  
deosebit și substructură netedă

Rampa nu ajunge la partea  
din față a cabinei tractorului
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Opțiune

 ― Mecanism de direcție cu clichet de cuplare complet integrat 
(centrarea automată a axului de direcție la conducerea cu spatele) 

 ― Rezervor de inducție din oțel inoxidabil

 ― NightLight:  
sistem de iluminare LED al conurilor de aplicare  
cu sistem de curățare automat

 ― Iluminarea zonei din fața utilajului: 2 faruri cu LED

 ― Iluminarea în zona de lucru a rezervorului de inducție

 ― SectionControl (comandă automată a secțiunilor)

 ― Osie cu suspensie pneumatică

 ― Tambur pentru furtun sau dispozitiv de curățare la presiune 
ridicată pentru curățare exterioară

 ― Extindere BoomControl cu ajutorul a doi senzori

 ― Sistem de camere video pentru zona din spatele aparatului

 ― Sistem de irigare cu furtun moale,tras

 ― Anemometru

 ― ATP Control pentru reglarea automată a presiunii în anvelope

 ― AutoSelect, comutare automată între nivelurile duzei

 ― Sistem Connect & Fold pentru integrarea sistemelor  
de pulverizare sub frunze
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SPECIFICAȚII TEHNICE

HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS
Dimensiuni și greutăți

Greutate fără sarcină (kg) 5 610 – 6 890 (6 370*) 5 650 – 6 920 (6 400*) 5 680 – 6 950 (6 430*)

Suport încărcare gol (kg) 680 – 980 (960*) 690 – 990 (970*) 700 – 1 000 (980*)

Sarcina verticală maximă permisă (kg) 3 500 4 000 4 000

Sarcina pe ax (kg) 4 930 – 5 910 (5 410*) 4 960 – 5 930 (5 430*) 4 980 – 5 950 (5 450*)

Sarcina pe ax maximă permisă (kg) 10 000 10 000 10 000 

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

8,30 8,30 8,30

Lățime în poziția de transport (m)* 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00 2,55 – 3,00

Înălțime la transport (m)* 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)

Ecartament (m) 1,80** / 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25 2,00 / 2,25

Garda la sol (m)* 0,85* 0,85* 0,85*

Rezervor

Capacitate nominală rezervor amestec (l) 6 000 7 000 8 000

Capacitate reală rezervor amestec (l) 6 400 7 400 8 400

Rezervor de apă curată (l) 500 500 500

Rezervor de apă pentru spălat pe mâini (l) 15 15 15
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* Date cu rampă 12 / 24 / 36, 7-secțiuni și anvelope 520 / 85 R 46 
** Posibil doar pentru Leeb 6 GS cu ecartament de 1,80 m

Informațiile pot varia în funcție de dotări.
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HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS
Rampă pulverizare

Lățimi de lucru 18 / 12 5 secțiuni 18 / 12 5 secțiuni 18 / 12 5 secțiuni

21 / 12 5 secțiuni 21 / 12 5 secțiuni 21 / 12 5 secțiuni

24 / 12 5 secțiuni 24 / 12 5 secțiuni 24 / 12 5 secțiuni 

27 / 21 / 12 7 secțiuni 27 / 21 / 12 7 secțiuni 27 / 21 / 12 7 secțiuni 

28 / 21 / 12 7 secțiuni 28 / 21 / 12 7 secțiuni 28 / 21 / 12 7 secțiuni 

30 / 21 / 12 7 secțiuni 30 / 21 / 12 7 secțiuni 30 / 21 / 12 7 secțiuni 

30 / 24 / (12) 7 secțiuni 30 / 24 / (12) 7 secțiuni 30 / 21 / (12) 7 secțiuni 

32 / 24 / (12) 7 secțiuni 32 / 24 / (12) 7 secțiuni 32 / 24 / (12) 7 secțiuni 

33 / 24 / (12) 7 secțiuni 33 / 24 / (12) 7 secțiuni 33 / 24 / (12) 7 secțiuni 

36 / 24 / (12) 7 secțiuni 36 / 24 / (12) 7 secțiuni 36 / 24 / (12) 7 secțiuni 

38 / 27 / (14) 7 secțiuni 38 / 27 / (14) 7 secțiuni 38 / 27 / (14) 7 secțiuni

39 / 27 / (14) 7 secțiuni 39 / 27 / (14) 7 secțiuni 39 / 27 / (14) 7 secțiuni 

40 / 27 / (14) 7 secțiuni 40 / 27 / (14) 7 secțiuni 40 / 27 / (14) 7 secțiuni

40 / 28 / (14) 7 secțiuni 40 / 28 / (14) 7 secțiuni 40 / 28 / (14) 7 secțiuni

42 / 28 / (14) 7 secțiuni 42 / 28 / (14) 7 secțiuni 42 / 28 / (14) 7 secțiuni 

44 / 30 / (14) 7 secțiuni 44 / 30 / (14) 7 secțiuni 44 / 30 / (14) 7 secțiuni

45 / 30 / (14) 7 secțiuni 45 / 30 / (14) 7 secțiuni 45 / 30 / (14) 7 secțiuni

Secțiuni, min. / max. (număr) 6 – 42 6 – 42 6 – 42

Înălțimea de lucru (m) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5

Debit pompă CCS și CCS Pro (l/min) 1 000 1 000 1 000

Debit pompă Eco (l/min) 400 400 400

Presiune de lucru, max. (bari) 8 8 8

Viteză de lucru (km/h) 4 – 20 4 – 20 4 – 20
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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.


