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Maestro – maestrul distribuţieii

Datorită dozării precise a semințelor, Maestro este ideală pentru  
cele mai diferite culturi. Binecunoscutul concept al buncărului este  
în continuare unic și de neegalat. Cele două noi sisteme de dozare 
HORSCH asigură o separare perfecta și adaptabilitate optimă la 
condițiile specifice fermei.

Construcția noilor generații de unități de dozare AirVac și AirSpeed 
este similară. Acestea funcționează conform aceluiași principiu. Au 
aplicabilitate universală pentru separarea exactă bob cu bob. Grație 
diferitelor discuri de dozare, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de 
zahăr, soia și rapița pot fi separate bob cu bob în siguranță. 

Sistemul AirVac se bazează pe principiul separării în vid, în care 
semințele sunt aspirate pe un disc perforat. Sistemul AirSpeed 
funcționează conform principiului suprapresiunii în care semințele 
sunt presate pe discul perforat. În cazul ambelor unități de dozare, 
semințele trec printr-un dispozitiv de dozare, ceea ce elimină 
însămânțarea dublă. Caracteristica sa specială este aceea că nu 
trebuie înlocuit la schimbrea culturii, iar utilizatorul nu trebuie să 
efectueze niciun reglaj. Conturul dispozitivului de dozare a fost 
optimizat pentru a asigura o separare bob cu bob sigură, pentru 
toate culturile.

Diferența de bază dintre cele două noi generații de unități de  
dozare este transferul semințelor de la unitatea de dozare în sol: 
după separarea bob cu bob, sistemul AirVac direcționează semințele 
printr-un tub de cădere, spre fundul brazdei, și dacă este necesar, 
sunt presate de rola de captare. Cu sistemul AirSpeed, semințele 
separate sunt captate de un flux de aer și împinse cu forță printr-un 
tub în sol. Semințele sunt captate și sădite de rola de captare. În 
cazul ambelor unități de dozare semințele trec pe lângă un sensor, 
prin tubul de cădere, ceea ce asigură o monitorizare optimă a 
însămânțării. Tehnologia de măsurare a sensorului permite 
numărarea semințelor, determinarea distanțelor dintre ele și, astfel, 
transmiterea informațiilor despre însămânțările duble sau despre 
pozițiile rămase neînsămânțate. Valorile transmise referitoare la 
precizia de dozare sunt afișate pe terminalul tractorului, mărind 
astfel siguranța în timpul semănatului.

Noile generații de unități de dozare AirVac și AirSpeed sunt  
acționate electric și pot fi configurate pentru fiecare rând în parte. 
Această tehnologie se poate folosi împreună cu binecunoscutele 
funcții – dezactivarea fiecărui rând, SectionControl, VariableRate  
și cea aferentă cărărilor tehnologice. În cazul funcției VariableRate, 
sistemul AirVac este proiectat astfel încât cantitatea de semințe  
să poată fi modificată pentru fiecare rând. Selectând funcția cărări 
tehnologice, modul de însămânțare poate fi stabilit separat pentru 
rândurile aflate la stânga și la dreapta acestora. Datorită acestor 
funcții avansate, toate caracteristicile care vizează creșterea  
preciziei în timpul însămânțării pot fi exploatate la maxim.

Dizpozitiv de dozare AirVac ușor accesibil Diferitele discuri de dozare, în funcție  
de fiecare tip de cultură, pot fi înlocuite  
cu ușurință

Unitate de dozare AirVac cu  
echipare MTS (Main Tank Supply)

Monitor HORSCH indică calitatea distribuţiei  
în timp real pentru fiecare rând în parte.

AirVac AirSpeed

Universală, putând fi utilizată pentru o gamă largă de culturi

Ușor de manevrat: nu este necesară nici o reglare a șuberului

Acționare electrică pentru a putea utiliza tehnologii precum: SectionControl, VariableRate, funcția cărări tehnologice

Viteză de operare de până la 12 km/h Viteză de operare de până la 15 km/h

Flexibilitate maximă pentru toate culturile  
și sădire optimă a semințelor

Putere și eficiență maxime  
și o sădire sigură a semințelor

Avantajele, dintr-o privire



Maestro SV / SX
EFICIENŢĂ MAXIMĂ CU  
BUNCĂR DE DIMENSIUNE  
MARE PENTRU SEMINŢE

Care sunt aspectele la care excelează Maestro SV / SX?

 ― Viteză de operare de până la 15 km/h cu unitatea de dozare AirSpeed

 ― Eficienţă maximă la semănatul de precizie

 ― Buncăr cu 2 000 litri volum pentru boabe şi 7 000 / 6 000 litri  
pentru îngrăşământ

 ― Sistem Main Tank Supply pentru alimentarea cu  
semințe fără omisiuni, la fiecare unitate de semănat

 ― Model cu 12, 16, 18, 24 sau 36 rânduri

 ― Distanţă între rânduri între 45 la 80 cm

 ― Secţie de semănat robustă HORSCH

 ― Presiune pe brăzdar de la 150 la 350 kg – poate fi reglată hidraulic  
sau comandată automat cu sistemul HORSCH AutoForce

Şi desigur

 ― Noua generație de unități de dozare AirVac și AirSpeed

 ― Manevrare ușoară a unităților de dozare –  
nu este necesară reglarea șuberului

 ― Monitorizare precisă a calității separării și sădirii

 ― Semănat precis cu AirVac până la 12 km/h și cu  
AirSpeed până la 15 km/h

 ― Aplicabilibitate universală pentru porumb, sfeclă  
de zahăr, rapiță, sorg, soia și alte semințe

 ― Acționare electrică în dotarea standard, pentru  
a putea utiliza tehnologii precum:

 – SectionControl

 – Funcția cărări tehnologice

 – VariableRate

 – ContourFarming (Opțional)

Unități de semănat bob cu bob 
extrem de robuste cu separare precisă  
și sistem Main Tank Supply

Maestro 16 SV în poziţie de transport Transferul greutaţii buncărului de seminţe la bara  
de semănat, pentru mărirea presiunii pe brăzdar

Buncăr de semințe cu o capacitate de 2 000 de litri 
pentru semințe și 7 000 de litri pentru îngrășământ



AutoForce
CONTROLUL AUTOMAT A PRESIUNII BRĂZDARULUI

AutoForce – De ce aţi avea nevoie de control automat  
al presiunii pe brăzdar?

 ― Solurile cu pietre necesită o presiune mai mare pe brăzdar pentru  
a plasa semințele la o adâncime corespunzatoare. În cazul în care 
presiunea pe brăzdar este prea mică, corpul brăzdarului nu s-ar  
mișca lin, iar sămânța va încolți neregulat, cu viteze diferite.

 ― Solurile ușoare sau mai ușor de reconsolidat necesită mai puțină 
presiune pe brăzdar pentru a evita compactarea solului. Prea 
multă presiune pe brăzdar compactează solul și încetinește 
dezvoltarea rădăcinilor, deși toate semințele au fost plasate  
la aceeași adâncime.

 ― Terenurile sunt rareori perfect uniforme. Presiunea pe brăzdar 
trebuie adaptată fiecărei secțiuni a câmpului în parte.

 ― Acesta este motivul pentru care HORSCH a dezvoltat un  
sistem automat de control al presiunii brăzdarului.

Cum funcţioneaza AutoForce?

 ― Există 1, 2 sau 4 secțiuni pe toată lățimea de lucru  
a mașinii.

 ― Presiunea este măsurată cu un senzor de pe ambele  
roți de sprijin.

 ― Sistemul controlează presiunea cilindrilor la paralelogram  
și corectează modificările în așa fel încât greutatea pe  
roțile de sprijin rămâne mereu aceeași. Acest lucru este  
posibil datorită modului de proiectare a Maestro, care  
permite transferul de greutate pe bara de semănat.

 ― Astfel presiunea pe brăzdar variază automat între  
150 kg și 350 kg.

Roţi de presare
PENTRU O MAI BUNĂ POZIŢIONARE A BOABELOR

Care roată de presare este mai potrivită?

 ― Roata cu degete este optimă pentru soluri grele.

 ― Roata cu țepi este optimă pentru solurile mai uşoare

 ― Roțile de închidere din cauciuc sunt ideale pentru  
solurile uşoare, nisipoase

 ― Dacă peretele brazdei se compactează datorită sistemului 
dublu-disc, este rupt de roata cu degete / roata cu țepi, 
împiedicând formarea şanţurilor.

 ― Brazda de semănat nu este deschisă după însămânțare  
în condiții uscate, în special pe terenurile argiloase grele

 ― Dezvoltarea rădăcinii porumbului este încurajată 

 ― Există o roată cu deget / țepi și o roată (în dotarea standard)  
pe fiecare rând, pentru a controla adâncimea și a evita  
deplasarea boabelor.

 ― Cu toate acestea, roțile nu sunt potrivite pentru însămânțare  
la suprafaţă.

Senzor de presiune AutoForce: Înregistrarea greutăţii este  
realizată cu ajutorul tehnologiei Piezo (sensor de presiune).

Detaliile senzorului Piezo Roată cu degete Roată cu țepi

CU sistemul de control al presiunii brăzdarelor AutoForce FĂRĂ sistemul de control al presiunii brăzdarelor AutoForce

Presiune optimă – adâncime de semănat optimă Prea multă presiune – 
prea multă  
compactare

Prea puţină presiune – 
semănat prea  
la suprafaţă

Presiune optimă –  
adâncime de 
semănat optimă

Închiderea brazdei de semințe  
cu roți de presare din cauciuc

Brazdă deschisă cu role  
de tasare tip cui

Brazdă deschisă cu role  
de tasare tip deget

Brazdă închisă cu roți 
standard de presare

Roțile standard de presare 
continuă consolidarea

Roțile de presare cu crampoane sfărâmă solul, consolidat de roțile de reglare a adâncimii.

Discurile de semănat deschid brazda. Între roțile de control al adâncimii şi discurile de semănat se creează o mică consolidare.



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 o închidere automată 
a secțiunilor de lucru. Prin semnalul GPS se emite poziția exactă 
a utilajului. La marginea parcelei, la întoarceri sau la evitarea 
unor obstacole secțiunile de lucru (sau rândurile individual) vor 
fi  închise automat pentru a evita 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



Maestro SV / SX
NOI STANDARDE PENTRU 
SEMÎNĂTORILE BOB CU BOB



Opțional roți de eliminare a bolovanilor, suspendate, inclusiv cu control al adâncimii Roți resturi, acționate odată cu reglarea adâncimii

Roată de reglarea a adâncimii cu trepte

Unitate de semănat cu Main Tank Supply

Leșire Microgranulator

Disc de dozare a porumbului cu 30 de găuri a unităților de dozare AirVac și AirSpeed 

Gură ieșire compuși microgranulari sub formă de pelete

Brăzdar cu un disc pentru îngrășământ la axul brăzdarelor Roți cu țepi control adâncime cu răzuitori, role tasare reglabile cu roată de tasare cu  
degete şi role prindere care captează semințele și asigură o însămânțare eficientă. 

Unitate de dozare AirSpeed cu șuber închis și  
separator universal, care nu necesită reglaje. 

ECHIPARE

SectionControl permite închiderea și deschiderea automată  
a secţiilor, cu ajutorul semnalului de poziție GPS. Sistemul  
GPS nu este parte a terminalului HORSCH.

Noul buncăr SV / SX cu o capacitate de 2 000 de litri pentru semințe și 6 000 de litri pentru îngrășământ



Unitate de dozare AirVac în echiparea  
cu Main Tank Supply (MTS)

ContourFarming
Adaptarea automată a frecvenței dozatorului în curbe: Fiecare aripă exterioară este echipată cu un radar. Senzorii acestui radar măsoară viteza  
și rata de semănat pe fiecare rând, cantitatea de semințe este ajustată în mod corespunzător (Numai pentru Maestro 24 SV / SX și 36 SV).

FĂRĂ ContourFarming
La înclinări, înspre interior rata de semănat este mai mare,  
iar la exterior rata de însămânţare este mai scăzută.

CU ContourFarming
Chiar dacă echipamentul se înclină, rata de semănat nu se modifică.

ECHIPARE

Reglare hidraulică a presiunii pe brăzdar  
pentru Maestro SV / SX, în dotarea standard

Imagine cu buncărul compartimentat  
al Maestro SV / SX

Unul dintre radarele pentru ContourFarming Șnec alimentare Maestro SV / SX

Sistemul Main Tank Supply la Maestro SV / SX Brăzdar cu un disc pentru îngrășământ la axul brăzdarelor Opțional echipament WorkLight Pro cu 4 faruri LED

Noul buncăr SV / SX cu o capacitate de 2 000 l pentru semințe și 7 000 l pentru îngrășământ pentru pentru maximizarea suprafețelor lucrate.



DETALII TEHNICE

HORSCH Maestro SV Maestro 12.70 – 75 – 80 SV / 30” SV Maestro 16.70 – 75 – 80 SV / 30” SV
Lăţime transport (m) 3,00 3,00

Înălţime transport (m) 4,00 4,00

Lungime transport (m) 8,90 8,90

Greutate incl. bazinul de semințe aprox. (kg)* 8 500 10 500

Capacitatea buncărului de semințe 
semințe / îngrășământ (l)

2 000 / 6 000 2 000 / 6 000

Deschidere de alimentare rezervor semințe (mm) 800 x 660 800 x 660

Deschidere de alimentare rezervor  
îngrășământ (mm)

2 450 x 660 2 450 x 660

Număr rânduri 12 16

Terminal pentru reglarea electonică  
a presiunii brăzdarelor (kg)

150 – 350 150 – 350

Roată de reglare a adâncimii Ø (cm) 40 40

Rolle de tasare Ø (cm) 30 / 33 30 / 33

Role de prindere Standard Standard

Distanţa între rânduri (cm, Inch) 70 / 75 / 80 / 30” 70 / 75 / 80 / 30”

Adâncime însămânţare (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9

Înâlţime cădere boabe (cm) 45 45

Dimensiune anvelope buncăr de semințe 520 / 85 R 38 520 / 85 R 38

Ax telescopic mecanic Standard Standard

Viteză de lucru (km/h) 2 – 12 2 – 12

Necesar putere de la (KW/CP) 147 / 200 160 / 220

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Unitate de control acționare directă cu DA 1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Supapă hidraulică DA acționare direct, îngrășământ,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Supapă hidraulică DA acționare direct, îngrășământ,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ / semințe (l/min)

40 50

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
subpresiune (l/min)

30 30

Cantitate de ulei min. ridicare / coborâre (l/min) 40 40

Cererea de putere în exploatare (A) 45 50

Prindere bara de tracțiune Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm

Prindere articulație sferică K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă

HORSCH Maestro SV Maestro 18.45 – 50 SV Maestro 24.45 – 50 SV
Lăţime transport (m) 3,00 3,00

Înălţime transport (m) 4,00 4,00

Lungime transport (m) 8,90 8,90

Greutate incl. bazinul de semințe aprox. (kg)* 9 500 12 500

Capacitate bazin  
25 % semințe / 75 % îngrășăminte

2 000 / 6 000 2 000 / 6 000

Capacitate bazin  
50 % semințe / 50 % îngrășăminte

4 000 / 4 000 4 000 / 4 000

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 25 % / îngrășământ 75 % (mm)

800 x 660 / 2 450 x 660 800 x 660 / 2 450 x 660

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 50 % / îngrășământ 50 % (mm)

pe 1 680 x 660 pe 1 680 x 660

Număr rânduri 18 24

Terminal pentru reglarea electonică  
a presiunii brăzdarelor (kg)

150 – 350 150 – 350

Roată de reglare a adâncimii Ø (cm) 40 40

Rolle de tasare Ø (cm) 30 / 33 30 / 33

Role de prindere Standard Standard 

Distanţa între rânduri (cm, Inch) 45 / 50 45 / 50

Adâncime însămânţare (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9

Înâlţime cădere boabe (cm) 45 45

Dimensiune anvelope buncăr de semințe 520 / 85 R 38 580 / 70 R 38

Ax telescopic mecanic Standard Standard

Viteză de lucru (km/h) 2 – 12 2 – 12

Necesar putere de la (KW/CP) 160 / 220 220 / 300

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Unitate de control acționare directă cu DA 1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Supapă hidraulică DA acționare direct, îngrășământ,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Suflantă hidraulică cu acționare directă o supapă 
hidraulică DA cu debit reglabil îngrășământ; Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă, semințe,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ fără sistem microgranule (l/min)

--- 60

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ cu sistem microgranule (l/min)

--- 75

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
semințe (l/min)

--- 20

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ / semințe (l/min)

50 ---

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
subpresiune (l/min)

30 55

Cantitate de ulei min. ridicare / coborâre (l/min) 40 40

Cererea de putere în exploatare (A) 50 60

Prindere bara de tracțiune Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm

Prindere articulație sferică K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă



DETALII TEHNICE

HORSCH Maestro SV Maestro 24.70 – 75 SV / 30” SV Maestro 36.45 – 50 SV
Lăţime transport (m) 3,00 3,00

Înălţime transport (m) 4,16 (with microgranular product on the row 4,25) 4,16 (with microgranular product on the row 4,25)

Lungime transport (m) 9,50 9,60

Greutate incl. bazinul de semințe (kg)* 12 300 15 200

Încărcare pe osie (kg) 9 900** 11 100

Încărcare verticală (kg) --- 4 100

Capacitate bazin  
22 % semințe / 78 % îngrășăminte (l)

2 000 / 7 000 2 000 / 7 000

Capacitate bazin 
45 % semințe / 55 % îngrășăminte (l)

4 000 / 5 000 4 000 / 5 000

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 22 % / îngrășământ 78 % (mm)

800 x 660 / 2 450 x 660 800 x 660 / 2 450 x 660

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 45 % / îngrășământ 55 % (mm)

pe 1 680 x 660 pe 1 680 x 660

Număr rânduri 24 36

Terminal pentru reglarea electonică  
a presiunii brăzdarelor (kg)

150 – 350 150 – 350

Roată de reglare a adâncimii Ø (cm) 40 40

Rolle de tasare Ø (cm) 30 / 33 30 / 33

Role de prindere Standard Standard 

Distanţa între rânduri (cm, Inch) 70 / 75 / 30” 45 / 50

Adâncime însămânţare (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9

Înâlţime cădere boabe (cm) 45 45

Dimensiune anvelope buncăr de semințe 520 / 85 R 42 520 / 85 R 42

Ax telescopic mecanic Standard Standard

Viteză de lucru (km/h) 2 – 12 2 – 12

Necesar putere de la (KW/CP) 257 / 350 257 / 350

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Unitate de control acționare directă cu DA 1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Suflantă hidraulică cu acționare directă o supapă 
hidraulică DA cu debit reglabil îngrășământ; Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă, semințe,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Suflantă  
hidraulică acționare directă cu 1 DA sub presiune, cu debit 
reglabil; Suflantă hidraulică cu acționare directă o supapă 
hidraulică DA cu debit reglabil îngrășământ; Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă, semințe,  
cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru șnecul de  
umplere al sistemului de îngrășământ

Unitate de control a prizei de putere cu DA 1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă,  
semințe, cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru  
șnecul de umplere al sistemului de îngrășământ

1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă,  
semințe, cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru  
șnecul de umplere al sistemului de îngrășământ

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ fără sistem microgranule (l/min)

60 ---

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ cu sistem microgranule (l/min)

75 ---

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ (l/min)

--- 65

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
semințe (l/min)

20 20

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
subpresiune (l/min)

55 55

Cantitate de ulei min. ridicare / coborâre (l/min) 40 40

Cererea de putere în exploatare (A) 65 80

Prindere bara de tracțiune Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm

Prindere articulație sferică K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă
** Sarcina maximă pe osie > 10 000 kg

HORSCH Maestro SX Maestro 16.70 – 75 – 80 SX / 30” SX Maestro 24.70 – 75 SX / 30” SX
Lăţime transport (m) 3,00 3,00

Înălţime transport (m) 4,00 4,16 (with microgranular product on the row 4,25)

Lungime transport (m) 8,90 9,50

Greutate incl. bazinul de semințe aprox. (kg)* 10 500 12 300

Încărcare pe osie (kg)** --- 9 900

Capacitatea buncărului de semințe 
semințe / îngrășământ (l)

2 000 / 6 000 ---

Capacitate bazin  
22 % semințe / 78 % îngrășăminte (l)

--- 2 000 / 7 000

Capacitate bazin 
45 % semințe / 55 % îngrășăminte (l)

--- 4 000 / 5 000

Deschidere de alimentare rezervor semințe (mm) 800 x 660 ---

Deschidere de alimentare rezervor  
îngrășământ (mm)

2 450 x 660 ---

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 22 % / îngrășământ 78 % (mm)

--- 800 x 660 / 2 450 x 660

Deschidere de alimentare rezervor  
semințe 45 % / îngrășământ 55 % (mm)

--- pe 1 680 x 660

Număr rânduri 16 24

Terminal pentru reglarea electonică  
a presiunii brăzdarelor (kg)

150 – 350 150 – 350

Roată de reglare a adâncimii Ø (cm) 40 40

Rolle de tasare Ø (cm) 30 / 33 30 / 33

Role de prindere Standard Standard

Distanţa între rânduri (cm, Inch) 70 / 75 / 80 / 30” 70 / 75 / 30”

Adâncime însămânţare (cm) 1,5 – 9 1,5 – 9

Dimensiune anvelope buncăr de semințe 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42

Ax telescopic mecanic Standard Standard

Viteză de lucru (km/h) 2 – 20 2 – 12

Necesar putere de la (KW/CP) 184 / 250 294 / 400

Retur liber (max. 5 bar) 1 1

Unitate de control acționare directă cu DA 1 DA funcții hidraulice, 1 DA suflantă hidraulică cu acționare 
directă suprapresiune a. seed cu debit reglabil, 1 DA suflantă 
hidraulică cu acționare directă, cu debit reglabil, 1 DA  
supapă hidraulică pentru șnecul de umplere al buncărului  
de îngrășământ

O cupla hidraulica DA pentru suflanta semințe acționată direct; 
o cuplă DA pentru vacuum cu sistem de reglare; o cuola DA 
pentru îngrășăminte cu sistem de reglare; o cuplă DA pentru 
șnecul de încărcare cu îngrășăminte

Unitate de control a prizei de putere cu DA --- 1 supapă hidraulică cu dublă acțiune (1 DA); Supapă  
hidraulică cu DA pentru suflantă acționare directă,  
semințe, cu debit reglabil; Supapă hidraulică DA pentru  
șnecul de umplere al sistemului de îngrășământ

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ fără sistem microgranule (l/min)

--- 60

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ cu sistem microgranule (l/min)

--- 75

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică 
îngrășământ (l/min)

50 ---

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
semințe (l/min)

--- 35

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
la suprapresiune (l/min)

--- 65

Cantitatea de ulei suflantă hidraulică  
suprapresiune / semințe (l/min)

70 ---

Cantitate de ulei min. ridicare / coborâre (l/min) 40 40

Cererea de putere în exploatare (A) 50 65

Prindere bara de tracțiune Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm Ochi de remorcare Ø 58 / 79 mm

Prindere articulație sferică K 80 K 80

* Greutatea utilajelor cu echipare minimă
** Sarcina maximă pe osie > 10 000 kg
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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.

Partenerul dumneavoastră:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com


