
Serto SC

SEMĂNĂTOARE SOLO  
PENTRU RANDAMENTE RIDICATE 



Cu Serto SC, HORSCH pune la dispoziție o semănătoare compactă,  
cu lățimi de lucru de 10 și 12 m, fără organe de lucru atașate frontal. 
Principalele sale caracteristici sunt reprezentate de o tehnică de  
rabatare sofisticată și un tăvălug cu roţi de cauciuc, în combinație cu  
un brăzdar dublu-disc greu. Asemănător sistemului deja recunoscut 
Pronto, două brăzdare, aflate la o distanță de 16,6 cm unul față de 
celălalt, se deplasează în spatele fiecărei roți. Pentru a asigura o  
plasare uniformă a semințelor, Serto este prevăzută cu tăvălugi  
pentru nivelare și consolidare.

Noul brăzdar HORSCH PowerDisc este perfect pentru condiții  
grele de muncă, garantând plasarea sigură chiar și în paturi  
germinative neprelucrate, cu presiuni pe brăzdar de până la  
150 kg pe fiecare rând. Semănătoarea este foarte stabilă și  
rezistentă la uzură, datorită modului de proiectare și a rulmenților  
mari. Semănătoarea de prășitoare Maestro a influențat proiectarea  
Serto, datorită rezultatelor obținute de prima cu tehnologia de 
semănare bob-cu-bob. Volumul buncărului de semințe Serto  
este de 6 000 de litri, într-un raport de compartimentare 60 : 40.  
Aceasta înseamnă că se poate semăna un volum de 6 000 de litri  
de semințe sau că semințele și îngrășământul pot fi utilizate în 
combinație, printr-o compartimentare de 3 600 de litri în față și  
2 400 de litri în spate. Opțional, este disponibil și un al treilea  
element, un buncăr de 300 de litri, ce se poate folosi pentru 
îngrășăminte microgranulare. Afânarea eficientă a zonei urmelor  
lăsate de tractor se poate face cu gheare de afânare sau cu discuri  
ondulate. Discurile ondulate dispuse în perechi sunt ideale, în  
special pe solurile grele, deoarece nu dislocă structuri dure din  
patul germinativ și toleranța la resturi de culturi este deosebit  
de mare. Utilajul se rabatează prin simpla apăsare a unui buton,  
pentru a fi transportat la o lățime de 3 metri.

Datorită tăvălugului universal, necesarul de putere de la tractor este  
redus, chiar și pe soluri ușoare – economisindu-se astfel combustibil. 
Datorită buncărului mic de semințe, toate componentele sunt ușor  
accesibile, iar fermierul are o vedere perfectă asupra utilajului și a  
câmpului.

Serto 10 / 12 SC

Brăzdar HORSCH PowerDisc1

Poziția transport3

Anvelope mari pentru transport2
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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 presurizat compartimentat, în raport 60 : 40 (3 600 l față & 2 400 l spate) Buncăr dublu compartimentat, versiunea Grain & Fertiliser Tăvălug universal cu roți Șasiu utilizat doar pentru transport

Structură de transport compactă Atelaj tiranţi

Greutatea totală a buncărului este transferată egal pe aripi și este utilizată pentru a genera,  
omogen, presiune pe brăzdare, până la cel mai îndepărtat dintre acestea.

Control al debitului de semințe 

Reglarea presiunii brăzdarelor se  
realizează hidraulic (în mod continuu)

Brăzdar PowerDisc cu o presiune  
pe brăzdar de până la 150 kg

Închidere mecanică a unei jumătăți  
de lățime – Serto SC Opțional: electric

Discuri pentru eliminarea urmelor  
de tasare de la tractor Serto SC

Unitate pentru compuși microgranulari  
cu dispozitiv de dozare melcat 

Reglarea adâncimii de însămânțare  
cu ajutorul distanțierelor

ECHIPARE



HORSCH Serto SC 10 SC 12 SC
Lăţime de lucru (m) 10,00 12,00

Lăţime de transport (m) 3,00 3,00

Înălţime de transport (m) 4,00 4,00

Lungime (m) 8,45 8,45

Încărcare pe osie (kg)* 9 200 – 9 650 9 600 – 10 000

Încărcare verticală (kg)* 1 400 – 1 900 2 000 – 2 800

Capacitate buncăr dublu (l) 6 000 (60 : 40) 6 000 (60 : 40)

Deschidere alimentare buncăr dublu (m) 1,68 x 0,66 1,68 x 0,66

Înălțime de alimentare buncăr dublu (m) 2,55 2,55

Numărul de brăzdare de semințe 60 72

Presiunea pe brăzdar (kg) 5 – 150 5 – 150

Distanța între rânduri (cm) 16,70 16,70

Mărime tăvălug cu roți 7.50 – 15 AS 7.50 – 15 AS

Tăvălug cu roți ø (cm) 78 78

Număr de roți 30 36

Anvelope bazin de semințe 650 / 55 – 26.5 650 / 55 – 26.5

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

Necesar de putere (KW/CP) 200 / 272 220 / 300

Supapă de comandă cu dublă acțiune (DA) 1 (ridicare, rabatare) + 1 (suflanta, presiune brăzdar)

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Debit ulei suflanta hidraulică (l/min) min. 60 min. 60

Bară de tractare reglabilă (cârlig cu inel) Cat. IV – Ø 58 mm  
sau Cat. V – Ø 79 mm

Cat. IV – Ø 58 mm  
sau Cat. V – Ø 79 mm

Montare cu cap tip bilă K 80 K 80

* Greutatea utilajelor fără sarcină în echipare minimă / maximă

DETALII TEHNICE
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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.


