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EFICIENȚĂ ȘI PRECIZIE



Leeb PT:
STABILEȘTE STANDARDE ÎN  
TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE  
A PLANTELOR

Theodor Leeb

“Noua noastră serie PT  
este caracterizată de o  
putere maximă de impact, 
confort deosebit în timpul 
condusului și de parametri  
de performanță optimi.”
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Rezultate mai multe în mai puțin timp, cu mai puține echipamente – 
datorită acestei strategii, antreprenorii de astăzi pot avea succes și 
pot rămâne competitivi. În calitate de producător de tehnologii de 
protecție a culturilor, obiectivul nostru este să sprijinim fermierii și 
antreprenorii cu tehnologii eficiente și precise.

Dezvoltatorii noștri depun toate eforturile pentru a oferi soluțiile 
potrivite pentru cerințele speciale în tehnologia de aplicare  
utilizată în domeniul protecției culturilor și pentru a proiecta  
o mașină puternică și flexibilă, pentru o gamă largă de utilizări.

Rezultatul este reprezentat de noua generație a Leeb PT, care 
combină confortul în timpul condusului, performanțele și eficiența 
maximă a aplicațiilor. Noul PT nu lasă nimic neabordat și pune la 
dispoziție mai multe opțiuni ca niciodată: gardă la sol mai mare,  
mai mult confort la condus, putere mai mare la urcare pe rampă,  
mai multe opțiuni pentru lățimea de lucru. Pe scurt: PT oferă  
variante aproape nelimitate pentru cele mai exigente cerințe 
tehnologice, precum și pentru cele legate de pilotaj.

Anvelope mari – presiune mai mică asupra solului

 ― Patru roți de aceeași dimensiune cu un diametru de până la  
2,18 m și o lățime de până la 71 cm garantează o suprafață  
mare de contact, cu presiune perfect adaptată.

 ― Tracțiune optimă chiar și în condiții dificile 

 ― Control anti-alunecare (ASR) pentru cel mai bun control  
al tracțiunii (TCS)

Manevrabilitate ridicată

 ― Manevrabilitate ridicată datorită direcției integrale, cu roți 
directoare pe ambele punți, asigurată în dotare standard

 ― Cadrul tubului central permite o rază de rotire interioară  
de numai 3 m.

Întreținere redusă

 ― Nu există puncte de ungere în echiparea de bază, deoarece  
sunt montați doar rulmenți care nu necesită întreținere.

Șasiu ComfortDrive

 ― Cabina frontală de pe cadrul tubular central și suspensia  
rampei în formă de paralelogram asigură o distribuție optimă  
a greutății – fie pe drumuri publice, fie pe câmp.

 ― Această dispunere permite un spațiu suficient pentru un volum  
al rezervorului de până la 8 000 de litri și stabilitate ridicată la 
condus, cu o distribuție optimă a greutății în raportul 50 : 50.

 ― Datorită șasiului ComfortDrive – dotare standard – fiecare  
roată este montată individual pe o suspensie dublă. Acest  
lucru asigură un confort la conducere similar cu cel întâlnit  
la volanul unui autovehicul.

 ― Suspensia hidropneumatică independentă pe fiecare roată se 
adaptează automat la forma terenului, astfel încât condusul 
devine relaxant, iar comanda rampei se realizează facil.

 ― Manevrabilitatea facilitează reglarea brațului, cu asigurarea  
fără efort a echilibrului, chiar și la viteze mari sau pe drumuri 
denivelate.

 ― Garda flexibilă la sol de până la 1,35 m (în funcție de anvelope) 
face posibilă protejarea cu ușurință a culturilor, chiar și în cazul  
în care acestea sunt înalte.

Sistem de conducere Automotive

 ― Sistem de conducere Automotive, în dotare standard:

 – Reglarea sarcinii maxime

 – Reglarea supraturației

 – Conducere la turație redusă a motorului

 – Tempomat

 – Gestionare a manevrelor la capăt de rând

 ― Rigiditatea suspensiei este reglată automat la trecerea  
de la modul de lucru în câmp, la modul de deplasare pe  
drumuri publice.

 ― Conducerea se poate realiza cu pedala de accelerație sau  
cu maneta de comandă. Schimbarea modului nu se face  
prin comutare.

Motor nou

 ― Standard Tier V, conform normelor UE actuale privind emisiile

 ― Motor FPT de 6,7 litri cu șase cilindri

 ― Motor turbo cu radiator de răcire intermediară a aerului 
comprimat

 ― Sistemul Common-Rail convinge datorită puterii  
impresionante de până la 230 kW / 310 CP.

 ― Cuplu maxim de 1 160 N, de la 1 400 rpm

 ― 40 sau 50 km/h pe drumuri publice la 1 700 rot/min

 ― În regim de lucru în câmp până la 25 km/h cu turația  
motorului de 1 300 rpm și reglare dependentă de sarcină

Tren de angrenaje PowerGear cu acționare inteligentă

 ― Continuu, de la 0 la 50 km/h

 ― Eficiența în domeniul de lucru principal a fost optimizată  
special pentru aplicații de protecție a culturilor

 ― Direcție integrală inteligentă: cupluri de acționare  
distribuite dinamic – puternice și eficiente

 ― Reglare selectivă a tracțiunii pentru fiecare roată

 ― Datorită motoarelor montate pe roată la puntea spate și  
a puterii de antrenare mai mari asociate, PT se deplasează  
fără efort pe orice teren.

 ― Două variante pentru cutia de viteze, în funcție de domeniul  
de aplicare:

 – PowerGear cu acționare puternică chiar și pe pante abrupte

 – HighPowerGear pentru un cuplu și mai mare la roată  
și cerințe ridicate de putere în câmp

Garda la sol de până la 1,35 m, împreună cu capacul aflat dedesubt, protejează cultura  
chiar și în stadiul avansat de vegetație, de ex. pentru tratamentul florilor în cazul rapiței.

Reglare automată a nivelului: fiecare roată este  
suspendată și echilibrată hidropneumatic, individual.

Șasiu ComfortDrive: confortabil, datorită suspensiei individuale a roții;  
forma constructivă simplă îl face ușor și stabil

50 : 50

Capacitatea de a urca o rampă la % înclinație
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8.300 PT HighPowerGear *

8.300 PT PowerGear *

PT 280 *

Altele **

* 20 000 kg
** 18 000 kg 



Detalii Leeb PT

 ― Rezervor de 6 000 litri din polietilenă sau de  
8 000 litri din oțel inoxidabil

 ― Distribuție optimă a greutății datorită dispunerii pe cadrul  
tubular central cu suspensie independentă a roții, cabină  
frontală și suspensie a rampei în formă de paralelogram

 ― Reglarea automată a nivelului șasiului cu gardă la sol de  
până la 1,35 m

 ― Sistem de conducere Automotive

 ― Dispunere optimă a furtunurilor pentru reducerea  
lungimii traseului 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

Sistem hidraulic cu eficiență ridicată

 ― Inima sistemului Load Sensing este o pompă cu piston  
axial puternică, cu o presiune de funcționare de 210 bari.

 ― O capacitate de transport de 320 litri asigură efectuarea  
facilă a operațiilor.

Leeb PT
DETALII
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CONFORT, SIGURANȚĂ  
ȘI FUNCȚIONALITATE

Cabină confortabilă

 ― Confortul și funcționalitatea sunt foarte importante pentru  
noul HORSCH Leeb PT: numeroși factori, cum ar fi suspensia 
independentă pe roată, suspensia scaunului și a cotierei,  
dinamica conducerii și cabina de volum mare garantează  
un nivel ridicat de confort în timpul condusului.

 ― Cabina spațioasă asigură o vedere optimă asupra aparatului și  
a câmpului, iar interiorul acesteia nu este cu nimic mai prejos.

 ― În echipare standard, un scaun confortabil, din clasa premium: 
amortizarea activă a vibrațiilor, încălzirea șezutului și ventilarea 
acestuia aduc luxul în cabină.

 ― Datorită izolării excelente, praful și zgomotul rămân în exterior.

 ― O instalație automată de climatizare, puternică, cu încălzire, 
asigură un climat interior plăcut.

 ― Filtru de cabină, de categoria IV, pentru a proteja utilizatorul 
împotriva prafului, aerosolilor și vaporilor

 ― Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric

 ― Înălțimea și unghiul coloanei de direcție pot fi reglate.

 ― Ecranul pentru funcțiile vehiculului și vitezometrul sunt  
amplasate pe coloana de direcție A.

 ― Terminalul ISOBUS pentru funcția de pulverizare este integrat  
în cotieră.

 ― Cotiera ErgoControl este reglabilă pe înălțime și în lungime,  
având comenzi ergonomice integrate și joystick.

 ― Scaun pentru pasager, precum și numeroase rafturi și un 
compartiment de răcire

 ― Radio cu interfață bluetooth

 ― Parasolare

Condiții de lucru optime pe timp de noapte

 ― În dotare standard, pe acoperișul cabinei sunt  
montate patru proiectoare de lucru.

 ― În plus, sunt disponibile patru proiectoare de lucru,  
inclusiv TrackFinder.

Pentru o depozitare în siguranță, modelul PT este  
prevăzut cu numeroase compartimente de depozitare

 ― Cutii rezistente la praf și stropi sunt integrate în panoul  
de comandă și rezervorul de motorină.

 ― Sub cabină este amplasat un compartiment de depozitare,  
de ex., pentru scule.



Doar cel mai bun – sistem pentru apă CCS Pro

 ― Performanță ridicată – timp de umplere redus:  
pompă centrifugală din oțel inoxidabil cu debit de 1 000 l/min

 ― Pompă cu diafragmă și piston CCS

 ― Reglarea presiunii folosind viteza pompei

 ― Economisire de energie: pompa pompează doar cantitatea  
de lichid necesară pentru operațiile de pulverizare, la care  
se adaugă cantitatea prevăzută pentru agitator.

 ― Racord de umplere 3", pornind de la supapa cu 5 căi 2" de  
pe partea de aspirație

CCS Pro

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

 ― Curățarea interioară continuă CCS cu diverse programe de 
curățare și clătire poate fi comandată 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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Programe de curățare CCS Pro

 ― Sunt disponibile programe de curățare care pot fi activate 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 facil

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

Terminal de comandă extern  
Simboluri pentru terminalul de comandă extern CCS Pro

1
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MOTTO-UL NOSTRU: 
CEL MAI BUN FURTUN ESTE CEL FĂRĂ FURTUN.

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. 
Acestea sunt indicate 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 ajunge întotdeauna la duze, chiar  
și atunci 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 deja 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 câteva 
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

Proces de umplere

Curățare interioară

Agitator cu presiune

Aspirație

Curățare exterioară

Injectorul rezervorului de inducție 

Rezervor amestec de pulverizat

Rezervor apă curată

Iluminare rezervor de inducție

Eliminare reziduuri
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Terminale disponibile

 ― Terminal Touch 1200 ce include ISOBUS-TC,  
Track Leader II și SectionControl

 ― Terminal TopCon X35, ce include SectionControl

 ― Pot fi folosite și alte terminale externe  
(acestea vor fi achizitionate separat).

Panou de comandă

 ― Terminal de comandă extern, confortabil, cu toate  
funcțiile importante

 ― Simboluri clare indică traseul de aspirație, cele  
patru prize de presiune și umplerea (vezi pag. 9).

 ― Este posibilă activarea mai multor funcții în același timp,  
de exemplu, supapa de umplere și agitatorul intensiv

 ― Ușor de utilizat deasupra rezervorului de inducție

 ― Și mai mult confort: toate funcțiile esențiale, cum ar  
fi “activarea apei curate” sau “curățarea interioară”  
pot fi de asemenea operate din cabină.

 ― Nivelul de umplere este măsurat electric și umplerea  
se oprește automat la atingerea nivelului preselectat.

Parallel Tracking

 ― Utilizează semnale GPS corectate

 ― Determină poziția aparatului și afișează aceste  
informații pe afișaj

 ― 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

Controlul secțiunilor de lucru prin GPS

 ― Economii posibile: deoarece se reduc suprapunerile la  
capătul de rând, 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

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ
DATORITĂ UNUI CONCEPT  
INTELIGENT DE OPERARE
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AutoSteering

 ― Leeb PT poate fi echipat și cu direcție automată.

 ― Este disponibil un sistem de direcție asamblat și configurat de 
TopCon, inclusiv un receptor GPS, acesta putând fi operat cu 
ușurință folosind cotiera ErgoControl.

 ― Interfața CanBus este disponibilă pentru diferite sisteme  
de direcție automate

Afișaj vehicul

 ― Afișajul vehiculului include toate informațiile importante  
despre șasiu, cum ar fi afișajul vitezometrului, poziția  
suspensiei și unghiul de direcție, temperatura exterioară,  
nivelul de motorină din rezervor etc.

 ― Informațiile de pe afișaj se adaptează la modul de lucru  
în câmp, respectiv pe drumurile publice.

 ― Funcțiile importante, cum ar fi tempomatul, poziția arcului  
și direcția sunt setate prin simpla navigare folosind un buton 
rotativ modern cu indicator.

 ― Funcțiile importante de pe joystick-ul cotierei ErgoControl  
pot fi reglate și personalizate cu ușurință.

 ― Intensitatea filtrului de categ. IV poate fi setată în submeniul  
Filtru cabină. 

 ― Setările pentru gestionarea manevrelor la capăt de rând sunt,  
de asemenea, reglate pe afișajul vehiculului de pe coloana de 
direcție A.

Joystick-ul ErgoControl –  
o manetă de comandă pentru toate funcțiile importante

 ― Manetă de comandă ergonomică, cu butoane integrate,  
pentru setarea celor mai importante funcții de pulverizare și 
pentru activarea tempomatului și a controlului de croazieră  
și a funcției de gestionare a manevrelor la capăt de rând

 ― Butoane configurabile, ale căror funcții pot fi selectate cu  
ușurință pe afișajul vehiculului

 ― Conducere intuitivă cu joystick-ul de pe cotiera ErgoControl:

 – Mărirea vitezei:  
împingeți maneta de comandă în direcția de deplasare aleasă

 – Reducerea vitezei:  
împingeți maneta de comandă în direcția opusă deplasării

 – Marșarier: împingeți maneta de comandă spre stânga

 – Activare / dezactivare gestionare a manevrelor la capăt de rând: 
împingeți maneta de comandă spre dreapta

 ― Caracteristică unică la aparatele de pulverizare autopropulsate: 
fără comutare, puteți trece simplu de la conducere cu pedala  
de accelerație la cea cu joystick – practic și intuitiv!

Funcțiile butoanelor configurabile de pe 
joystick-ul ErgoControl pot fi selectate  
cu ușurință pe afișajul vehiculului

Terminal Touch 1200 Opțiuni de reglare a filtrului de cabină de 
categ. IV: funcționare în modul automat  
sau manual, cu reglarea intensității

Terminal TopCon X35 Este posibilă salvarea a două sisteme  
tempomat, cu o precizie de 0,1 km/h

Terminal de comandă extern, confortabil, 
amplasat pe panoul de comandă

Navigare facilă pe afișajul vehiculului  
cu butonul rotativ cu indicator

Interfața cu utilizatorul este dispusă  
în mod intuitiv pe terminalul ISOBUS

Pe joystick

 ― Comutatorul principal al  
aparatului de pulverizat

 ― Activare / dezactivare secțiuni

 ― Activare / dezactivare BoomControl

 ― Ridicare / coborâre rampă

Pe cotieră

 ― Activare / dezactivare direcție, 
punte spate

 ― Direcție manuală, punte spate

 ― Sistem de direcție cu compensare 
automată în pantă

 ― Suspensie optimizată pe pante

 ― Reglarea compensării pantei rampei

 ― Selecție tempomat

 ― Activare / dezactivare direcție prin GPS

 ― Butoane configurabile la alegere

 ― Poziționare sus / jos a scării

 ― Poziția de transport a șasiului 
(structura suspensiei se deplasează 
în cea mai joasă poziție)

 ― Rabatare rampă

 ― Butoane programabile la alegere



PERFORMANȚĂ MAXIMĂ 
DATORITĂ TEHNICILOR  
INTELIGENTE DE APLICARE

Putere prin diversitate

 ― Eficiență 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.

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

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 profilelor  
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
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Meniul AutoSelect pe terminal

Distanța până la suprafața  
țintă 25 cm, duză Airmix 02

Distanța până la suprafața  
țintă 50 cm, duză Airmix 04



  

  

  

   

Rabatarea aparatului

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

Pentru rampa noului PT ne bazăm pe sistemul dovedit  
cu suspensie a rampei în formă de paralelogram și pe  
sistemul deja testat BoomControl.

Concept de suspensie brevetat

 ― Suspensia brevetată cu comandă pneumatică activă  
a secțiunii din mijloc împiedică dezechilibrarea rampei  
la viraje la capăt de rând.

 ― BoomControl: Poziție a rampei extrem de stabilă,  
chiar și pe teren accidentat și la viteze mari de lucru 

Avantajele rampei

 ― Formă stabilă și optimizată în ce privește greutatea

 ― Protecție sigură a duzelor, corpului duzelor și a traseelor împotriva 
deteriorărilor datorită unui profil stabil din de aluminiu

 ― Protecție la suprasarcină și amortizare a aripii:  
protecție împotriva coliziunii – protecție la suprasarcină a aripilor 
exterioare în spate – amortizarea aripilor interioare în față și spate

 ― Sistem dovedit cu suspensie a rampei în formă de paralelogram

14 15

Variante rampă

 ― Variante de bază ale rampei cu lățimi de lucru  
cuprinse între 24 și 45 de metri

 ― Rampă potrivită pentru fiecare tip de exploatație:  
opțiunile diferite de rabatare permit soluții individuale  
în ceea ce privește lățimea de lucru.

Rampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 24 m

24 m

30 m / 32 m / 33 m / 36 m

Rampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 27 / 28 m

27 / 28 m

38 m / 39 m / 40 m / 42 m / 44 m / 45 m

Rampa: 5 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 15 m

21 m

12 m

27 m / 28 m / 30 m

30 m / 32 m / 33 m / 36 m

24 m / 27 m / 30 m

18 m

15 m

Rampa: 5 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 18 m Rampa: 7 secțiuni cu lățime de lucru redusă de 12 m și 21 m



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 caracteristicii 
NightLight la capăt de rând, pentru a evita orbirea eventualelor 
persoane aflate în trecere

Iluminare suplimentară

 ― Bandă cu LED-uri la rezervorul de inducție

 ― Iluminarea terenului din jur cu LED-uri

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

SISTEM AUTOMAT  
BOOMCONTROL

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

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



Opțiune

 ― Sistem de camere cu monitor sub forma unei oglinzi retrovizoare cu 
cameră și pentru verificarea duzelor de pulverizare din centrul rampei

 ― Faruri cu LED pentru iluminarea rampei

 ― Proiectoare de lucru cu LED pe acoperișul cabinei, inclusiv TrackFinder  
și faruri adaptative

 ― NightLight: sistem de iluminat al conurilor de pulverizare, inclusiv curățare

 ― Girofaruri

 ― Prelată de protecție împotriva stropirii pe rampa din spatele roților

 ― Funcție de evacuare a resturilor

 ― Rezervor de inducție din oțel inoxidabil

 ― Șasiu extrem de confortabil ComfortDrive: suspensie 
hidropneumatică independentă a roții cu control activ al nivelului

 ― Șasiul stabil, cu greutate redusă, datorită cadrului tubular central

 ― Gardă mare la sol de până la 1,35 m la lucrul în câmp

 ― Acționare hidrostatică infinit variabilă, cu o roată,  
și sistem de conducere Automotive

 ― Motor FPT de 6,7 litri cu șase cilindri și 310 CP

 ― Conducere economică datorită controlului inteligent al acționării

 ― Viteza maximă de până la 50 km/h la conducerea pe  
drumuri publice

 ― Viteză de lucru de până la 25 km/h

 ― Diverse variante pentru direcție, în dotare standard

 ― Alunecare redusă și presiune la sol minimă, datorită  
diametrului foarte mare al anvelopei, de până la 2,18 m

ARGUMENTE PUTERNICE

 ― Rezervor din polietilenă de 6 000 de litri sau rezervor din oțel 
inoxidabil de 8 000 de litri

 ― Configurație dovedită a rampei de până la 42 m

 ― Binecunoscutul sistem HORSCH Leeb BoomControl  
pentru comanda rampei

 ― Poziție optimă a rampei chiar și la viteze mari de funcționare 
datorită suspensiei individuale a roții și suspensiei rampei în  
formă de paralelogram

 ― Terminale de operare practice și un joystick ergonomic pentru  
o operare intuitivă, perfect adaptate cerințelor aplicărilor

 ― Curățarea continuă în interior CCS Pro cu supape electrice  
și terminal de comandă extern; funcțiile de pulverizare și  
curățare pot fi controlate din cabină

 ― Sistem automat de control al secțiunilor (SectionControl) 
comandat prin GPS 

 ― Până la 42 de secțiuni cu dispunere individuală

Capacul aflat dedesubt și carenajul 
motoarelor montate pe roată protejează 
culturile

Anvelope mari cu diametrul  
de până la 2,18 m

Mai multe compartimente  
spațioase de depozitare 

Rezervor de amestec ușor de curățat, din  
oțel inoxidabil, de 8 000 de litri cu panou  
de dispersie integrat

 ― Curățare exterioară

 ― Anemometru

 ― SectionBox

 ― Sistem de irigare cu furtun moale, tras

 ― Sistem de filtre de categ. IV pentru cabină

 ― Kit de siguranță cu vestă reflectorizantă,  
triunghi de avertizare și trusă de prim-ajutor

 ― Extinctor

 ― Suport pentru senzorul N
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HORSCH Leeb 6.300 PT 8.300 PT
Motor

Motor răcit cu apă FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67

Putere (kW/CP) 230 / 310

Numărul de cilindri / răcire 6 / apă / turbo cu radiator de răcire intermediară a aerului comprimat

Cilindree (cm³) 6 700

Turație nominală (rpm) 2 000

Cuplu maxim (Nm / turație) 1 160 / 1 400

Comandă EMR electronic

Capacitate rezervor motorină / AdBlue (l) 450 / 45

Normă privind emisiile Standard Tier V

Cutie de viteze

Tip cutie de viteze Butuc cu motor

Domeniul de lucru În câmp / pe drumuri publice

Transmisie Hidrostatică fără trepte de viteză

Viteze În câmp: 0 – 25 km/h; Pe drumuri publice: 0 – 40 km/h sau 0 – 50 km/h;  
Viteza maximă posibilă la 1 700 rpm

Direcție integrală Oprire permanentă a punții spate în modul de lucru pe drumuri publice, la peste 30 km/h

Șasiu

Suspensie Suspensie cu braț transversal dublu și portal

Amortizare Suspensie hidropneumatică cu reglare activă a nivelului, comutare automată între reglajele  
suspensiei – moale sau rigidă – la schimbarea modurilor de lucru: în câmp și pe drumuri publice

Substructură Aspect neted, protector pentru plante, al substructurii

Direcție

Osie față Hidraulic

Osie spate Direcție electro-hidraulică, cu centrare și blocare automate la deplasarea pe drumuri publice

Tipuri de direcții Doar roți directoare pe puntea față (modul de lucru pe drumuri publice), direcție integrală,  
cu roți directoare pe ambele punți (modul de lucru în câmp), sistem de direcție cu compensare 
automată în pantă, fiind posibile și roți directoare pe puntea spate

Sistem de frânare

Frână de picior Sistem de frânare hidrostatică cu performanțe ridicate,  
punte față cu frână multidisc în baie de ulei, integrată 

Frână de mână Frână multidisc în baie de ulei, cu acționare hidraulică cu demaror mecanic

Sistem hidraulic

Pompă de tracțiune (cm³) 175

Pompe hidraulice de lucru (cm³) 160

Debit (l/min) 320

Presiune de lucru (bari) 200

Sistem electric

Voltaj (V) 12

Alternator (V) 14 / 200

Baterie (Ah/A) 180 / 1 000

Cablaj CAN-Bus / ISOBUS

Interfață la suprastructură ISOBUS cu sursa de alimentare

Controlul acționării

Controlul electronic al acționării

Reglarea sarcinii limită

Reglarea supraturației

Funcții tempomat

Acționarea sistemului Automotive se realizează prin intermediul pedalei de accelerație sau a manetei de comandă  
(viteza se selectează cu pedala sau joystick-ul; turația motorului și hidrostatul se reglează automat)

HORSCH Leeb 6.300 PT 8.300 PT
Cabină

Cabină față cu volum interior de 3,5 m³ și suprafață vitrată de 7,0 m²

Sistem automat de climatizare / încălzire 

Scaun confortabil cu suspensie de aer, amortizare a vibrațiilor și ventilație 

Scaun pentru pasager

Numeroase compartimente și compartiment frigorific

Maneta de comandă este integrată în cotiera de comandă ergonomică

Radio cu interfață bluetooth

Afișaj încorporat în coloana a pentru funcțiile vehiculului și vitezometru

Terminalul ISOBUS pentru funcțiile de pulverizare este integrat în cotiera multifuncțională

Opțional: sistem automat de filtrare a cabinei categ. IV

Anvelope standard (alte anvelope la cerere)

VF 520 / 85 R46

Mărimi și greutăți

Greutate fără sarcină (kg) aprox. 11 200 (în funcție de dotare)

Greutate totală max. permisă (kg) Roată motrice PowerGear 18 000 kg / Roată motrice HighPowerGear 20 000 kg

Greutate totală max. câmp (kg) 24 000 (în funcție de anvelope)

Garda la sol (mm) aprox. 1 250 în funcție de anvelope și de poziția suspensiei

Ampatament (mm) 3 900

Ecartament (mm) 200 – 225

Lungime (mm) aprox. 9 800 (în funcție de versiunea rampei și de anvelope)

Înălțime (mm) 3 980

Lățime totală (mm) 2 550 (anvelopele și apărătoarele de noroi pot fi mai late)

Suprastructuri pe rezervor

Rezervor amestec Polietilenă (PE) Oțel inoxidabil

Capacitate nominală rezervor amestec (l) 6 000 8 000

Capacitate reală rezervor amestec (l) 6 350 8 450

Rezervor de apă curată (l) 550 550

Rezervor de apă pentru spălat pe mâini (l) 15 15

Rampă pulverizare

Lățimi de lucru 24 / 15 5 secțiuni

27 / 15 5 secțiuni

30 / 15 5 secțiuni

30 / 18 5 secțiuni

32 / 18 5 secțiuni

33 / 18 5 secțiuni

36 / 18 5 secțiuni

27 / 21 / 12 7 secțiuni

28 / 21 / 12 7 secțiuni

30 / 21 / 12 7 secțiuni

30 / 24 / (12) 7 secțiuni

32 / 24 / (12) 7 secțiuni

33 / 24 / (12) 7 secțiuni

36 / 24 / (12) 7 secțiuni

38 / 27 / (14) 7 secțiuni

39 / 27 / (14) 7 secțiuni

40 / 28 / (14) 7 secțiuni

42 / 28 / (14) 7 secțiuni

44 / 30 / (14) 7 secțiuni

45 / 30 / (14) 7 secțiuni

Secțiuni, min. / max. (număr) 6 – 42

Înălțimea de lucru (m) 0,3 – 2,5

Debit pompă (l/min) 1 000

Presiune de lucru, max. (bari) 8

Viteză de lucru (km/h) 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

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.


