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Pronto NT
CU PRECIZIE ÎN ORICE TEREN

 ― Eficiență ridicată ca urmare a vitezei de lucru de până la 20 km/h și a conceptului optimizat de buncăr

 ― Răsărire în siguranță datorită recunoscutei tehnologii Pronto 

 ― Durată mare de viață și fiabilitate – cele mai mici costuri pentru semănat

 ― Specializată pentru însămânțările de primăvară și semănatul în condiții de umiditate –  
semănatul fără tăvălug permite semănatul în condiții de mare umiditate

 ― Pregătirea precisă a benzilor de semințe cu ajutorul discurilor ondulate (îndepărtare, fărâmițare și consolidare)

 ― Plasarea precisă a îngrășământului – cu ajutorul sistemelor de aplicare a îngrășămintelor PPF  
(Pronto 10 / 12 NT) și G & F 



Pronto NT
PREGĂTIREA PATULUI  
GERMINATIV ÎN BENZI

Care sunt obiectivele semănătorii?

 ― O semănare exactă a boabelor –  
pentru că doar seminţele semănate precis produc recolte de vârf.

 ― Viteză ridicată de însămânţare –  
pentru că epoca de semănat este limitată în timp.

 ― Toleranţă în ceea ce priveşte caracteristicile patului germinativ –  
pentru că flexibilitatea în cultivarea solului reduce costurile.

Cum realizează Pronto aceste germinaţii uniforme?

 ― Discurile ondulate taie rândurile de semințe în mod precis și 
îndepărtează resturile de plante rămase în urma recoltatului, 
structurile dure ale solului sau pe cele uscate din imediata  
vecinătate a zonei în care este depusă sămânța

 ― Graţie gradului lor ridicat de adaptabilitate (până al 15 cm), 
brăzdarele TurboDisc pot urma precis suprafaţa solului. În  
acest fel toate seminţele pot fi semănate uniform, exact  
la adâncimea reglată.

 ― Patru amortizoare din cauciuc / brăzdar transferă o presiune  
pe brăzdar de până la 120 kg şi asigură menţinerea brăzdarului  
în sol la viteze mari.

 ― O roată de presare la capătul corpului brăzdarului, ghidează 
brăzdarul exact în adâncime şi asigură contactul seminţelor  
cu solul.

Rapid

 ― Productivitate ridicată – prin intermediul vitezei mari de  
lucru între 10 – 20 km/h

 ― Suprafeţe reduse pentru întoarceri – datorită construcţiei 
compacte

 ― Timp de deservire redus – datorită buncărului mare pentru 
seminţe şi îngrăşăminte

Simplu

 ― Simplu de ataşat – datorită racordurilor simple cu tractorul

 ― Uşor de pus în funcţiune – datorită uşurinţei calibrării cantităţii  
de seminţe, a adâncimii de lucru şi a presiunii brăzdarelor

 ― Schimbarea fără probleme a tipului de seminţe

 ― Timpi reduşi pentru întreţinere

Sigur

 ― Brăzdarul TurboDisc – plasarea precisă a seminţelor la  
viteze mari de lucru

 ― Brăzdar TurboDisc cu rolă de tasare şi sistem integrat  
de amortizare a şocurilor

 ― Copierea exactă a denivelărilor solului până la o diferenţă de 15 cm

 ― Posibilitate de reglare a presiunii pe brăzdarul TurboDisc între 5 – 120 kg



Anvelope mari șasiuRabatare hidraulică pentru poziția de transport

Pronto 6 / 8 / 9 NT

Având binecunoscutul brăzdarul TurboDisc și designul compact,  
fără vagon, Pronto 6 / 8 / 9 NT este potrivit pentru semănatul în  
mulci și direct. Vitezele de lucru de până la 20 km/h permit acoperirea 
unor zone mari, chiar și la lățimi de lucru mai mici. Discurile de  
tăiere ondulate mărunțesc resturile de material organic și cultivă  
solul numai în rândurile de semințe. Astfel, necesarul de putere al 
tractorului este mic.

Buncărul mare de semințe (4 000 l) asigură o perioadă redusă de  
repaus și chiar fără greutăți suplimentare permite o apăsare suficientă 
pe discurilor de tăiere. Această presiune este prin sistemul hidraulic 
sofisticat al utilajului. Dacă este necesar, pe cadru pot fi montate 
greutăți suplimentare de până la 1 400 kg. Datorită secțiunilor flexibile 
ale cadrului, adaptarea la condițiile de sol a unității de semănat este 
excelentă.

Versiunea cu buncăr dublu-compartimentat (5 000 l) permite  
aplicarea semințelor și a îngrăşămintelor G & F în același timp. În  
plus, este disponibilă o unitate microgranule pentru aplicarea unui  
alt tip de compuși. Unitatea microgranule poate fi combinată atât  
cu un buncăr dublu, cât și cu unul simplu. Astfel, pot fi dozate,  
într-o singură trecere, până la trei tipuri de materiale: semințe, 
îngrășăminte, microgranule.

Buncăr dubluDebit umplere buncăr dublu 500 kg/min Motor cărări tehnologiceGerminaţia uniformă ca bază 
pentru recolte ridicate



Pronto 10 / 12 NT

Chiar şi condiţiile dificile pentru semănat direct nu reprezintă o problemăBrazdare TurboDisc Discurile ondulate prelucrează efectiv 
solul şi necesită forţă redusă de tracţiune.

Eficienţă maximă
datorită buncărului de capacitate mare

Pronto NT este o semănatoare universală care include sistemul Pronto 
(cultivaţie, semănat şi tasare) în condiţii de sol mulcit sau no-till. Special 
în condiţii no-till combinarea discurilor ondulate / tăiere şi a eficientului 
sistem de brazdare TurboDisc prezintă avantaje importante. V-a fi 
prelucrată doar fâşia de sol unde vor fi plasate seminţele.

Brăzdarele HORSCH TurboDisc copiază denivelarile solului, garantează  
o presiune ridicată pe discuri şi un plasament exact al seminţelor. Există 
două sisteme PPF de administrare a îngrăşămintelor. Acesta poate fi 
administrat direct cu sămânţa prin intermediul brăzdarelor TurboDisc 
sau între două rânduri prin intermediul discurilor de fertilizare la o 
adâncime ajustată separat (echipament opţional).

Conectarea directă a buncărului pentru seminţe cu restul ansamblului 
semănătorii produce o presiune ridicată asupra discurilor de tăiere şi a  
celor de fertilizare fără a fi nevoie să mai folosim greutăţi suplimentare.

Conceptul utilajului

 ― Eficienţă ridicată pentru ferme mari

 ― Optimizată pentru semănat direct

 ― Necesar redus de forţă de tracţiune – solul v-a fi prelucrat  
exact acolo unde v-or fi plantate seminţele

 ― Forţă de tracţiune redusă datorită discurilor cu profil cu scop de 
prelucrare – opţional sistemul PPF (administrare de îngrăşăminte 
împreună cu sămânţa pe tuburi până la brazdarul TurboDisc sau 
separat prin intermediul discurilor canelate plasate între rândurile  
de seminţe)

 ― Brazdare TurboDisc pentru plasamentul precis al seminţelor

 ― 12 000 litri capacitate buncăr (50 : 50 Sămânţă / Îngrăşământ)

 ― Uşor de întors datorită construcţiei compacte

 ― Uşor de tractat datorită greutăţii proprii scăzute



Utilizare

 ― Pregătirea specifică a benzii de semințe

 ― Afânarea la suprafață și crearea unei cantități suficiente  
de pământ fin pentru optima acoperire a seminței

 ― Îndepărtarea resturilor vegetale de la recoltat și a celor  
din benzile de semințe

 ― Ideal pentru lucrările din primăvară. Solul uscat de la  
suprafață este îndepărtat din rândul de semințe și acestea  
pot fi așezate în solul umed și apoi acoperite cu cantitatea  
optimă de pământ – răsărirea plantei în siguranță 

Tehnologie

 ― Fiabilitate în exploatare, chiar și în cele mai dificile condiții, 
datorită presiunii ridicate de până la 200 kg pe fiecare disc 
ondulat

 ― Costuri reduse și durată lungă de viață datorită rulmenților  
cu discuri ce nu necesită întreținere – etanșare sigură și  
solidă a rulmenților prin ungere în baie de ulei

 ― Prinderea brațelor brăzdarului la cadrul principal prin  
intermediul binecunoscuților rulmenți din cauciuc 

 – Uzură foarte redusă

 – Protecție la suprasarcină (discurile se pot mișca  
individual în sus pentru a evita obstacolele)

 – Amortizor (șocurile și loviturile nu sunt transmise  
la cadrul central)

Brăzdar cu disc dublu
Disc drept cu rulment interior care nu necesită întreţinere

Uniformizator şi răzuitor
Asigură semănarea precisă a seminţelor  
şi în condiţii de umiditate ridicată

Reglare exactă a adâncimii
Modificarea facilă a adâncimii de semănare  
prin intermediul clemelor din aluminiu de la 
cilindrul hidraulic

Presiunea pe brăzdar uşor de ajustat
Ajustarea manuală produce o pretensionare a elementelor din gumă

ELEMENTE FRONTALE – DISCURI ONDULATE TURBODISC

Plasarea precisă a seminței și contactul imediat cu solul sunt 
premisele obligatorii pentru siguranța și regularitatea răsăririi plantei. 
HORSCH răspunde perfect provocării de a atinge acest obiectiv chiar 
și la viteze mari de lucru. Soluția se numește TurboDisc. Brăzdarul 
de semințe cu două discuri pe care HORSCH îl utilizează de peste  
20 ani și îl dezvoltă în continuare convinge prin plasarea exactă  
a semințelor. Modul de proiectare al brăzdarelor comandate prin 
intermediul roții de presare permite adaptarea rapidă la condițiile  
de sol, la viteze ridicate. Aceasta este singura modalitate de a  
păstra adâncimea de plasare pentru fiecare bob de semințe.

Brăzadrul dublu-disc, care are lagăre ce nu necesită întreținere, 
deschide solul și astfel permite plasarea neperturbată a seminței. 

Valțul de presare integrat asigură fixarea semințelor la baza brazdei 
de sămânță chiar și la viteze mari de lucru. Răzuitorul acoperit cu 
carbură păstrează zona dintre discuri curată și împiedică blocarea, 
chiar și în condiții de sol neuniform și cu umiditate. Roata de presare 
cu lățimea de 5 sau 7,5 cm asigură un contact optim între semințe  
și sol și un control exact al adâncimii.

Pe lângă adaptarea excelentă la sol, secțiunea cu brăzdare TurboDisc 
impresionează prin manevrabilitatea facilă: presiunea brăzdarelor  
și adâncimea de însămânțare nu se influențează reciproc atunci  
când sunt reglate. Rulmentul de cauciuc, ce nu necesită întreținere, 
al brăzdarelor de semințe transferă o presiune pe brăzdar de 120 kg 
și astfel garantează o exploatare bună – la viteze de lucru de până  
la 20 km/h. În plus, lagărul de cauciuc acționează ca o protecție la 
suprasarcină și amortizor de șoc pentru pietre.

Montaj cu amortizare de socuri
Ajută la copierea neregularităţilor solului, servind şi ca protecţie la suprasolicitări

Sistemul cu discuri de reglare a adâncimii de lucruRulmenți care nu necesită întreținere

Succesiunea secțiunilor: disc ondulat – brăzdar TurboDisc
Curățarea perfectă în brazdă pentru răsărirea plantei în siguranță

TurboDisc – brăzdar premium, ajuns la a doua generație, pentru plasarea precisă a semințelor



Dozator compact
Dozarea precisă cu motor electric de acţionare

Discuri PPF
Discuri fără întreţinere cu presiune ridicată

Două dispozitive de dozare identice constructiv
Dozarea exactă a seminţelor şi a îngrăşământului

Buncăr dublu de mare capacitate
Până la 5 000 litri capacitate, împărţită 40 : 60

SW 12000 SW 120003

Dispozitiv dozare al unității microgranule  
(buncăr necompartimentat)

Buncăr dublu al unității microgranule pentru sisteme  
G & F cu două dispozitive de dozare cu șnec

Grain & Fertiliser

Sistemul G & F permite aplicarea simultană a semințelor și  
a îngrășămintelor, realizând fertilizarea prin contact. Ambele 
dispozitive de dozare se află într-un turn de distribuție comun.  
Astfel, sămânța și îngrășământul sunt amplasate împreună  
în aceeași brazdă. Fertilizantul se află în imediata apropiere a  
plantei, contribuind la creșterea rapidă a acesteia. Acest sistem 
trebuie utilizat doar în condiții climatice corespunzătoare și  
doar consultând un agronom.

Unitate microgranule

Compusul microgranular este transportat la sistemul pneumatic 
pentru semănat printr-un dispozitiv de dozare cu șnec, fiind  
plasat apoi în brazdă împreună cu sămânța. Șnecul din oțel  
inoxidabil extrem de rezistent poate fi folosit de asemenea  
și pentru compuși agresivi.

SISTEME DE FERTILIZARE HORSCH

Sistemul PPF permite aplicarea simultană a semințelor și a 
îngrășămintelor. Prin intermediul unor brăzdare separate, 
îngrășământul este amplasat la câțiva centimetri sub brazda  
de semințe, în sol umed. Prin amplasarea separată a semințelor 

și a îngrășămintelor se pot aplica cantități mari în condiții uscate. 
Depozitul de îngrășăminte poate fi utilizat de cultură într-un mod 
optim și stimulează rădăcinile să crească în jos.

Deschidere dublă pentru aplicarea simultană  
a îngrășământului într-un singur flux

Sistemul PPF – plasarea economică și precisă a îngrășământului



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



Buncăr simplu Șnec hidraulic umplere Orificiu pentru golirea buncărului Trusă de scule

Marcator

Bară de tracţiune pentru ridicător Cap cuplare bilă K 80 Marcator pentru cărări tehnologice

Suflantă hidraulică Pompă hidraulică acţionată 
de la priza de putere

Deschiderea de cărări tehnologice

Cursor de blocare Pronto,  
versiune cu un singur rezervor

Greblă fixată direct pe rola de tasare

Opţional – reglare presiune hidraulică pe brăzdare

ECHIPARE

Calibrare Simplă
Calibrarea rapidă şi exactă

Rotoare pentru dozare precise

Sensor radar Senzori monitorizare

Bară de tracțiuneSuflantă hidraulică cu acționare de la priza de putere Greutăți suplimentare



* Greutatea utilajului fără sarcină, cu minimum / maximum de echipare 

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Lăţime lucru (m) 10,40 12,00

Lăţime transport (m) 4,30 4,30

Înălţime transport (m) 4,05 / 4,34 cu marcatori 4,95 / 5,20 cu marcatori

Lungime totală fără / cu sistemul PPF (m) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Greutate fără / cu SW 12 000 SD (kg)* 9 680 / 13 150 10 370 / 13 840

Capacitate buncăr dublu (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Dimensiune gură umplere buncăr dublu (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălţime umplere buncăr dublu (m) 3,40 3,40

Număr discuri PPF 26 30

Presiune discuri PPF (kg) până la maxim 250 până la maxim 250

Număr brăzdare 52 60

Presiune brăzdare (kg) 5 – 120 5 – 120

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

Distanța între rânduri,  
brăzdare semințe / brăzdare PPF (cm)

20 / 40 20 / 40

Sistem discuri de tăiere Ø (cm/inch) 46 / 18 46 / 18

Dimensiune cauciucuri SW 650 / 65 R 38 (opţional 900 / 60 R 32 sau roti duble 20.8 R 42)

Dimensiune cauciucuri şasiu spate 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 2

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 90 90

Prindere bara de tracțiune Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm Bolț Ø 50 – 55 și 60 – 70 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Lăţime lucru (m) 6,00 8,00 8,80

Lăţime transport (m) 3,50 (Opțiune 2,95) 3,50 (Opțiune 2,95) 3,50 (Opțiune 2,95)

Înălțimea de transport fără / cu marcatori (m) 3,25 3,53 / 3,60 3,96 / 4,40

Lungime proțap scurt / lung (m) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Sarcina pe osie (kg)* 4 400 – 5 150 5 000 – 5 700 5 200 – 6 000

Sarcina verticală (pe punctul de cuplare) (kg)* 2 600 – 2 850 2 700 – 3 300 3 000 – 3 500

Capacitate buncăr simplu (l) 4 000 4 000 4 000

Capacitate buncăr dublu (l) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Deschidere orificiu umplere buncăr simplu (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Dimensiune gură umplere buncăr dublu (m) pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72 pe 0,99 x 0,72

Înălțime orificiu umplere buncăr simplu (m) 2,88 2,88 2,88

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

Număr brăzdare 30 40 44

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

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

Distanța între rânduri, brăzdare semințe (cm) 20,00 20,00 20,45

Sistem discuri de tăiere Ø (cm/inch) 46 / 18 46 / 18 46 / 18

Dimensiune anvelope șasiu 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Dimensiune anvelope roți suport 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Viteze de lucru (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Necesar forţă de tracţiune (KW/CP) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Dispozitiv de control cu acţiune dublă 2 2 2

Retur liber (max. 5 bar) 1 1 1

Necesar ulei debit suflantă (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

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

Prindere bara de tracțiune Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm Bară de tracțiune Ø 46 – 58 mm

Prindere cu articulație sferică K 80 K 80 K 80

DETALII TEHNICE

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă
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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.


