Terrano FX
PRELUCRAREA SOLULUI
FĂRĂ COMPROMISURI

Terrano FX
NECESAR DE FORŢĂ DE
TRACŢIUNE FOARTE REDUS!

Philipp Horsch
“Terrano FX este cel mai vândut cultivator HORSCH. Momentan
îl putem numi cultivatorul clasic. Mai multe detalii tehnice au fost
perfecţionate precum construcţia cadrului sau cuţitele de cultivator
TerraGrip de generaţia a II-a pentru toate lăţimile de lucru.”

Terrano FX –
Prelucrarea universală a solului fără compromisuri
Cultivatorul Terrano FX de la firma HORSCH este un utilaj universal ce dispune de cuţite de cultivator dispuse
pe 3 rânduri şi care are o arie largă de utilizare – de la prelucrarea superficială a miriştii până la prelucrarea
solului pe adâncime pentru un amestec intensiv al resturilor vegetale.
Utilajul Terrano FX amestecă perfect resturile vegetale în intervalul 5 – 30 cm. Datorită înălţimii de 85 cm
a cadrului şi a distanţei dintre cuţite de 30 cm, cultivatorul Terrano FX de 3, 3,5, 4 şi 5 m amestecă resturile
vegetale chiar şi în cele mai grele condiţii formând un pat germinativ optimal pentru semănat.

Terrano FX
PRELUCRAREA FĂRĂ
COMPROMIS A SOLULUI

Terrano FX este un cultivator universal compact la care,
prin ataşarea diferitelor variante de cuţite de cultivator, se pot
efectua atât lucrări de dezmiriştire cât şi prelucrarea intensivă
pe adâncime a solului de la 5 la 30 cm. Bazându-se pe principiul
său constructiv pe 3 rânduri cultivatorul Terrano FX crează o mare
trecere a resturilor vegetale în interiorul ramei amestecând intensiv
chiar şi în cele mai grele condiţii. Timpul mai mare de trecere a
solului in interiorul utilajului şi forma specială a cuţitelor de cultivator
conduce la un amestec foarte eficient al resturilor vegetale. Nivelarea
optimă şi compactarea pe adâncime a solului conduce la crearea
unui pat vegetativ optimal intr-o singură trecere. Ca şi element
de bază al spectrului de folosinţă al cultivatorului Terrano FX este
combinaţia inteligentă a elementelor sale componente. Cadrul cu
3 rânduri de organe active este câştigător in clasa cultivatoarelor
compacte atât prin lungimea sa cât şi prin greutate.
Rezultatele testului Fokus efectuat de către DLG în anul 2003
a demonstrat necesarul foarte redus de putere necesar tractării
utilajului. La cea mai bună calitate a lucrului, cultivatorul
Terrano FX a avut un consum mediu cu până la 20 % mai
redus decât media tuturor celorlalţi candidaţi.

Optimizarea diferitelor sisteme de cuţite de cultivator, care se pot
schimba foarte rapid pentru diferite condiţii de lucru (superficial /
pe întreaga suprafaţă, adânc / amestec intensiv) oferă un spectru
foarte larg de utilizare al cultivatorului Terrano FX atât in ceea ce
priveşte adâncimea de lucru cât şi calitatea prelucrării solului.
Hidraulica tractorului şi tăvălugul sunt elementele care menţin
utilajul la adâncimea dorită. Reglarea adâncimii de lucru se
realizează cu ajutorul clipsurilor de aluminium, care limitează
raportul de lucru dintre cadrul cultivatorului şi tăvălug.
Cuţitele robuste de cultivator TerraGrip au rolul de conduce şi
de a păstra utilajul la o adâncime constantă. Cuţitele de cultivator
produc un amestec intensiv al resturilor vegetale şi a solului. Prin
optimizarea dispunerii discurilor de nivelare este evitată formarea
grămezilor de resturi vegetale şi se crează o suprafaţă nivelată.
Sistemul de tracţiune al cultivatorului Terrano transmite forţele de
tracţiune de la cuţitele de cultivator la tăvălug unde sunt folosite
pentru a menţine utilajul la adâncimea constantă şi pentru a crea
compactarea necesară.

Prin ce se caracterizează Terrano FX?
― Spectru universal de folosinţă

― Prelucrarea solului pe intervalul 5 – 30 cm

― Amestecă resturile vegetale optimal in toate condiţiile de lucru

― Construcţie scurtă, compactă

― Foarte uşor de tractat, necesar de forţă de la 120 CP

― Opţiuni şi variante de echipare pentru orice conditii de sol

― Robust chiar şi pentru cele mai grele condiţii de lucru

Piatra de hotar HORSCH – agricultură fără plug
In cei 30 de ani de activitate şi tradiţie HORSCH a reusit sa ducă mai departe şi să
diversifice prelucrarea solului fără plug precum niciun alt producator din branşa sa. De
aceea a fost decernat in 2013 premiul Piatra de hotar in tehnică agricolă. Multe din
produsele noastre precum Terrano, Tiger sau Joker şi nu în ultimul rând semănătoarea
universală de cereale Pronto asigură condiţii de prelucrare şi însămânţare fără plug la un
nivel excepţional. Institutul de Statistică din Germania a prezentat informaţii comform
cărora peste 40 % din suprafaţa arabilă a Germaniei este prelucrată in sistemul fără
plug. La cereale procentul depăşeşte chiar 60 %. Asemenea procente erau practic de
neînchipuit acum 20 de ani. HORSCH are o influenţă foarte ridicată din acest punct de
vedere. De aceea suntem siguri ca ne vom păstra această piatră de hotar şi pe viitor.

TerraGrip
ROBUSTEȚE ȘI SIGURANȚĂ

HORSCH
TIPURI DE BRĂZDAR PENTRU ORICE UTILIZARE

TerraGrip sunt gheare foarte puternice, cu protecție la suprasarcină.
Înălțimea cursei este de 30 cm, fără a declanșa șurubul de forfecare.
Acest lucru contribuie la realizarea de economii de timp și bani.
Datorită protecției efeciente împotriva pietrelor, ghearele se mișcă
rapid în cazul supraîncărcării și, datorită forței arcului, pătrunde din
nou în sol, cu ușurință și exactitate – fără mișcările laterale obișnuite.

Vârful de cuțit MulchMix, cu unghiul său abrupt, este proiectat
pentru amestecarea intensă a resturilor vegetale și cultivarea în
adâncime. Datorită diametrului mare (600 mm) al brăzdarului
HORSCH MulchMix, nu se apasă asupra solului, iar structura
acestuia rămâne intactă. Indiferent de adâncimea de lucru, brăzdarul
nu pătrunde niciodată vertical în sol. Acest lucru reduce necesarul
de putere de la tractor și duce la economisirea de combustibil.
Chiar dacă există cantități mari de paie, se obține o excelentă
calitate a amestecului. Vârfurile MulchMix constau din trei părți
(vârf, plăcuță de ghidare, aripă) care pot fi schimbate independent.

Atunci când se evită un obstacol, forța arcului scade de la 500 kg la
175 kg, forța ce acționează asupra cadrului fiind astfel considerabil
redusă. Ansamblul cu arcuri, optimizat, permite controlul exact al
brăzdarului la adâncimea de lucru dorită – chiar și în soluri grele și
la adâncimi mari de lucru. Datorită materialului de înaltă calitate și
punctelor de pivotare mari, nu mai sunt necesare puncte de lubrifiere.

Pentru o dezmiriștire ușoară și tăierea totală, aripile pot fi
poziționate într-o anumită poziție – “de suprafață”. Dacă se
dorește afânarea în adâncime și în același timp o amestecare
excelentă a solului, aripile pot fi dezmembrate.
Dacă se dorește afânarea în profunzime fără amestecarea
pământului, cultivatorul poate fi echipat cu cuțite HORSCH LD,
care asigură afânarea excelentă până la 15 cm fără dislocarea
unei cantități mari de pământ.

Imagini TerraGrip II
TerraGrip II, cu o forță de eliberare de 550 kg / 30 cm cursa
pe înălțime
Forţele se reduc până la 170 kg, protejându-se astfel cadrul
şi reducând necesarul de tracţiune.

0 cm
5 cm
12 cm
30 cm
MulchMix cu aripioară plată

MulchMix cu aripioară sub

MulchMix fără aripioară

Cuțit LD

Cuțit ULD

TĂVĂLUG
PENTRU REZULTATE OPTIME

HORSCH poate livra cea mai potrivită versiune de tăvălugi, atât
pentru consolidarea în profunzime, cât și pentru cea superficială.
Alegerea tăvălugilor depinde de tipul de sol, iar HORSCH are
soluția potrivită pentru oricare dintre acestea. Datorită consolidării,
solurile excesiv de afânate sunt compactate, bulgării de pământ
sunt sfărâmați, și este creat un mediu ideal, cu un raport optim
umiditate-aer în sol.

Reconsolidarea pe adâncime funcţie
de folosirea diferitelor variante de
tăvălugi HORSCH.

Tăvălug pentru iarnă

Tăvălug SteelDisc

Tăvălug RollCut

Tăvălug RollFlex

Pentru Terrano FX sunt disponibili următorii tăvălugi:
Tăvălug pentru iarnă, tăvălug SteelDisc, tăvălug cu roți
de cauciuc, tăvălug cu bare de tip colivie, tăvălug FarmFlex,
tăvălug simplu RingFlex, tăvălug RollCut, tăvălug RollFlex
și tăvălug RollPack.

Tăvălug dublu RollPack

De ce este important ca utilajul dv. să aibă tăvălugul potrivit?
― Element central în determinarea calității lucrării
― Control al adâncimii de lucru
― Consolidare diferită, în funcție de cerințe
― Calitate perfectă a lucrărilor în condiții de umiditate sau secetă
― Crearea unui pat germinativ optim, ferit de buruieni
― Structură dură pentru soluri medii și grele
― Finisarea orizontului de însămânțare

Tăvălug RollPack

ECHIPARE

Terrano 4 FX

Brăzdare MulchMix

Terrano 3 FX cu şuruburi de forfecare

Vârfuri MulchMix

Vârfuri HM+ la MulchMix

Brăzdar LD

Plăcuță de ghidare a îngrășământului

Cu unitate de distribuție a îngrășămintelor

Discuri de nivelare cu sistem de amortizare

Discuri de nivelare fixe

Brăzdar LD+

Vârfuri HM la MulchMix

Brăzdare cu aripioare pentru tăierea totală,
două adâncimi de lucru reglabile

Vârfurile ULD+ brăzdar ca şi piese de
uzură pentru toate cultivatoarele

MiniDrill
Eficienţă şi acurateţe pentru culturile de bază cât şi
pentru zonele de înverzire
HORSCH MiniDrill este un utilaj complet nou, echipat cu
un buncăr de 400 de litri și cu binecunoscutul sistem de
dozare al semănătorii Pronto. Semințele sunt injectate
direct în sistemul de distribuție. MiniDrill poate fi
combinat cu toate utilajele Terrano FX și GX.

Greblă în spatele tăvălugului

Opţiuni de lucru

Tăvălug Dublu RollPack

Tăvălug RollPack

Distribuitorul MiniDrill seamănă
direct în sol umed.

Pentru garantarea unei distribuţii excelente avem în
componenţă 6 tuburi situate în faţa sau în spatele
tăvălugului pentru lăţimea de 3 m şi 12 ieşiri pentru
lăţimea de la 4 m în sus.

HORSCH Terrano FX

3 FX

3.5 FX

4 FX rigid

4 FX

4 FX Şasiu

5 FX

5 FX Şasiu

Lăţime lucru (m)

3,00

3,50

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

Lăţime transport (m)

3,00

3,50

4,06

3,00

3,00

3,00

3,00

Înălţime transport (m)

2,05

2,05

2,05

3,00

3,10

3,60

3,60

Lungime (m)

3,80

3,80

3,80

4,00

7,10

4,00

7,10

Greutate cu protectie
de forfecare (kg)*

1 390

1 810

2 250

2 200

3 150

3 000

3 900

Greutate cu gheare
TerraGrip (kg)*

1 860

2 190

2 600

2 740

3 690

3 700

4 600

Dimensiune anvelope
roţi de sprijin

---

---

---

10.0 / 75 – 15.3

---

10.0 / 75 – 15.3

---

Dimensiune anvelope şasiu

---

---

---

---

400 / 60 – 15.5

---

400 / 60 – 15.5

Număr cuţite cultivator

10

12

14

13

13

16

16

Distanţa între cuţite
pe rând (cm)

90,00

89,00

88,20

91,50

91,50

93,00

93,00

Distanţa între cuţite (cm)

30,00

29,00

29,40

30,50

30,50

31,00

31,00

Înălţime cadru (mm)

850

850

850

850

850

850

850

Dispozitiv de control
cu acţiune dublă

---

---

---

1

2

1

2

Necesar putere (kW/CP)

90 – 147 /
120 – 200

100 – 163 /
140 – 220

115 – 180 /
160 – 250

115 – 180 /
160 – 250

115 – 180 /
160 – 250

150 – 220 /
205 – 300

150 – 220 /
205 – 300

Atelaj 3 puncte

3 Puncte Cat. II / III 3 Puncte Cat. II / III 3 Puncte Cat. II / III 3 Puncte Cat. II / III ---

3 Puncte Cat.
II / III – III / IV

---

Atelaj bară tracţiune

---

---

Cat. III – III / IV – IV

---

---

---

Cat. III – III / IV – IV
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DETALII TEHNICE

Toate specificaţiile şi ilustraţiile sunt aproximative.
Ne rezumăm dreptul de a efectua eventuale modificări.

* Greutate utilaj în echipare minimală, cu discuri de nivelare pe support rigid şi tăvălug RollFlex

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.

