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PŁYTKA UPRAWA
DOPROWADZONA DO PERFEKCJI

FARMING HEROES
POWERED BY

CHCEMY BUDOWAĆ DOSKONAŁE MASZYNY ROLNICZE

CHCEMY DZIELIĆ SIĘ NASZĄ PASJĄ Z INNYMI

BEZ PASJI NIE MA SUKCESU

Czujemy się zobowiązani całej wspólnocie rolników i chcemy

Z racji tego, że sami jesteśmy rolnikami, jesteśmy w stałym

Kiedy zastanawialiśmy się nad hasłem, które najlepiej by

sprostać oczekiwaniom wszystkich naszych klientów, dlatego

kontakcie z naszymi klientami, po to by wiedzieć, czego od

oddawało motto działania HORSCHa, bardzo szybko

zmierzamy do tego, by wszystkie nasze produkty i serwis

nas oczekują i czego wymagają od naszych produktów. Nasi

zdecydowaliśmy na „Rolnictwo z pasją”. Wynikało to z

spełniały jak najwyższe standardy. Te same oczekiwania

klienci są dla nas motywacją, inspiracją, a równocześnie są

tego, że pasja wpisana jest w każdy z naszych produktów,

stawiamy również naszym inżynierom z działu badań,

naszymi partnerami. Dlatego szukamy z nimi kontaktu i

a także w działanie każdego pracownika firmy HORSCH.

konstruktorom, designerom, montażystom, serwisantom

traktujemy ich jako partnerów. Wraz z naszymi klientami

oraz doradcom. Poświęcamy wiele czasu na czasochłonne

tworzymy forum dyskusyjne, na którym dzielimy się

Poczynając od zarządu, a kończąc na montażystach każdy

badania, sprawdzamy nowe technologie na własnym

doświadczeniem i wymieniamy poglądy, dzięki czemu

w przedsiębiorstwie żyje pasją, która sprawia, że prosty

gospodarstwie doświadczalnym. Do dyspozycji mamy

możemy coraz bardziej doskonalić nasze produkty i usługi.

produkt przekształca się w produkt unikatowy, który

3 000 ha ziemi, na której testujemy nasze prototypy, po

Ta wspólna płaszczyzna porozumienia tworzy fundament

charakteryzuje się innowacyjnością i bezkompromisową

to byśmy w rozmowach prowadzonych z naszymi klientami

naszego działania i nie pozwala nam zapomnieć o tym, dla

jakością, a ponadto jest idealnie dostosowany do potrzeb

potrafili wykazać się zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem.

kogo tak naprawdę pracujemy.

każdego rolnika, niezależnie od kraju, z jakiego pochodzi.

Razem z nimi bierzemy pełną odpowiedzialność za kształt

Chcemy inspirować i rozwijać uprawę roli, bo rola rozwija

„Od pokoleń jesteśmy rolnikami, którzy intensywnie zajmują

współczesnego rolnictwa – dlatego wszystko, co robimy,

i inspiruje nas. Chcemy również każdemu, kto uprawia ziemię

się zrównoważoną uprawą gleby. Rolnictwo ma przed sobą

wykonujemy z pełną pasją.

dać możliwość wniesienia osobistego wkładu w rozwój

przyszłość, zarówno rolnikom, jak i producentom sprzętu

rolnictwa.

rolniczego opłaca się dla niego ciężko pracować. Za każdym
razem, gdy rolnik spogląda w lusterko wsteczne swojego
ciągnika i widzi czerwony kolor, powinien wiedzieć, że
zdecydował się na bezkompromisową jakość.“

Cornelia Horsch

Philipp Horsch

Michael Horsch

ZĘBY SPRĘŻYNUJĄCE HORSCHA
ELEGANCJA SPOTYKA SIĘ Z SIŁĄ
Sprostanie rosnącym wymaganiom związanym z wszechstronnym
wykorzystaniem maszyn uprawowych wymaga coraz nowszych
technologii i rozwiązań w tej dziedzinie. Maszyna do uprawy
ścierniska potrzebuje mocnych zębów, które optymalnie
rozprowadzają resztki pożniwne i zapewniają dobre mieszanie
z glebą. Aby przygotować łoże siewne na wiosnę, konieczny jest
najwyższy poziom precyzji wyrównywania i jednocześnie wysoka
stabilność przy kruszeniu warstwy ornej bruzdy zimowej.

Zęby sprężyste HORSCH przy sile wyzwalania 150 kg
i drodze wybicia 20 cm niezawodnie utrzymują zadaną
głębokość roboczą do 15 cm, nawet w najtrudniejszych
warunkach. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zęba sprężystego
zwiększa się prześwit Cruiser XL z 600 mm do 700 mm.
W efekcie tego kultywator się nie zapycha, nawet przy
dużych ilościach pozostałości organicznych.

Wszystkie te oczekiwania spełniają zęby HORSCH nowej generacji.
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Zęby sprężynujące HORSCH
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Wysoki prześwit

3

Redlica 8 cm HM
(HM = metal twardy)

Specjalna geometria sprężynowania nowego zęba sprężynowego
HORSCH umożliwia wybicie w górę bez większych drgań w samej
sprężynie. Ta innowacyjna technologia chroni materiał i znacznie
wydłuża jego żywotność.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki pracy, firma HORSCH oferuje
dla różnych gleb i warunków glebowych odpowiednie redlice
montowane do zęba sprężynowego – poczynając od dłuta o
szerokości 5 cm po utwardzane redlice skrzydełkowe służące
do całopowierzchniowego podcinania ścierniska.
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Zęby sprężynujące HORSCH
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Cruiser 4 / 5 / 6 SL
PERFEKCJONISTA W
PRZYGOTOWANIU
ŁOŻA SIEWNEGO
Co wyróżnia Cruisera SL?
Cruiser SL jest nowym specjalistą w dziedzinie płytkiej uprawy przy
szerokościach roboczych wynoszących 4, 5 i 6 metrów zawieszanym
na TUZ-ie. Przy maksymalnej głębokości roboczej wynoszącej 15 cm
nadaje się zarówno do uprawy ścierniska, gdyż zapewnia optymalne
rozłożenie słomy po zbiorach, jak i do przygotowania łoża siewnego,
mechanicznej walki z chwastami oraz spulchniania i wietrzenia gleby
na wiosnę. Tę wielofunkcyjność zapewniają Cruiserowi sprężyste
zęby wibrujące w trakcie pracy.
Cruiser znakomicie wyrównuje glebę dzięki 4-belkowej budowie.
Dzięki specjalnej budowie zębów ponad ramą osiąga on prześwit
o wysokości 70 cm, co w przypadku kultywatorów o sprężystych
zębach jest bardzo dużym prześwitem. Wąski odstęp między śladami
wynoszący 16 cm zapewnia optymalne mieszanie i doskonałe
kruszenie powierzchni gleby.
Kolejnym usprawnieniem Cruiser SL jest nowy wał RingFlex Packer
z pierścieniami o szerokości 7 cm, które gwarantują mu dużą
powierzchnię przylegania. W rezultacie precyzyjne prowadzenie na
głębokości w lżejszych warunkach nie stanowi żadnego problemu.
Ponadto wytwarza on dużą ilość drobnogruzełkowatej gleby, która
jest optymalna dla wschodów kolejnej uprawy.
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Wał RollFlex
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HORSCHowski ząb sprężynujący w nowym Cruiser SL
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Hydrauliczne ustawienie głębokości ze wskaźnikiem
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Do wyboru talerze wyrównawcze
lub niwelatory
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Cruiser 5 / 6 / 7 XL

Co wyróżnia Cruisera 5 / 6 / 7 XL?
Cruiser doskonale miesza i rozprowadza słomę dzięki 6-belkowej
budowie. Duży prześwit wynoszący 700 mm umożliwia również
wpracowanie dużych ilości resztek pożniwnych.
Głębokość robocza regulowana jest przy pomocy kół wspierających
z przodu oraz wału.
Cruiser XL jest 6-belkowym specjalistą do płytkiej i średnio-głębokiej
uprawy. Dostępny w szerokościach roboczych od 5 do 7 metrów.
Został wyposażony w sprężyste zęby HORSCH, które ułożone są
niepozornie w ramie i mają siłę wybicia 150 kg. Kultywator może
być wyposażony w cztery różne warianty redlic i dlatego można go
stosować o każdej porze roku.
Układ jezdny Cruiser 5 / 6 / 7 XL leży za polem zębów, a przed
narzędziami wyrównującymi. Podwozie z dużymi oponami służy
zarówno do transportu drogowego, jak i skrętu na uwrociu.
Wyrafinowana kinematyka podwozia zapewnia zarówno wysoki
prześwit przy podniesionym układzie jezdnym, jak i bezpieczne
podnoszenie opon z pozycji roboczej. Pozycja układu jezdnego jest
tak dobrana, aby zapewnić dobrą manewrowość w polu i wysoki
komfort jazdy na drodze.
Aby optymalnie wykorzystać moc pociągową i zadbać o kontakt
z glebą, Cruiser XL wyposażony został w całkowicie zintegrowany
wzmacniacz trakcji, który podczas pracy przenosi ciężar o sile
1 200 kg na tylną oś ciągnika. Opcja ta jest aktywowana przez
bezciśnieniowe przełączanie jednostki sterującej odpowiedzialnej
za podnoszenie i opuszczanie – bez dodatkowych jednostek
sterujących lub cylindrów.
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Cruiser 6 XL na drodze
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Możliwość zawracania na wale tylko w Cruiser 7 XL
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Elastyczny z MiniDrill
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Cruiser 10 / 12 XL

Specjalista do płytkiej i średnio głębokiej uprawy gleby:
―― Intensywne mieszanie resztek pożniwnych dzięki
6-belkowej budowie ramy
―― Całopowierzchniowe podcinanie ścierniska
―― Doskonałe wyrównanie powierzchni
―― Produkcja drobno gruzełkowatej gleby
w obszarze łoża siewnego

Cruiser 10 i 12 XL – szczegóły dotyczące maszyny:
―― Szerokość robocza: 10 m i 12 m
―― Maksymalna stabilność przy wykorzystaniu
całej mocy ciągnika
―― Ustawienie głębokości roboczej przy pomocy
odpornych i sprawdzonych klipsów AluClips
―― Głębokość robocza: do 15 cm
―― Podwójny wał RollPack zapewniający
intensywne powtórne zagęszczanie
―― Talerze wyrównujące przed wałem wyposażone
w łożyska niewymagające konserwacji
―― Sprawdzona konstrukcja ramy z wahaczowym podwoziem
jezdnym (porównaj z Jokerem 10 / 12 RT oraz Terrano 10 / 12 FM)
–– Duża stabilność na drogach publicznych
–– Zawracanie w polu na wale i kołach utrzymujących zadaną
głębokość. Zapewnia to optymalne rozłożenie ciężaru
oraz stabilność przy szybkim manewrze zawracania.
―― HORSCHowskie zęby sprężynujące łączą stabilne utrzymanie
głębokości roboczej ze zdolnością omijania przeszkód w bok
i do góry.
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Talerze wyrównujące przed wałem
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Zęby sprężynujące HORSCH

3

Podwójny wał RollPack
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WYPOSAŻENIE

Ustawienie głębokości pracy talerzy wyrównujących

Zęby sprężynujące HORSCH (siła wybicia 150 kg)

Układ jezdny maszyny Cruiser 5 / 6 XL

Redlice HM (HM = twardy metal)
o szerokości 5 cm

Redlice HM (HM = twardy metal)
o szerokości 10 cm

Koła podporowe przednie dla 5 / 6 / 7 XL

Redlice HM (HM = twardy metal)
o szerokości 8 cm

8 regulowanych talerzy brzegowych Cruiser SL

Tylne światła LEDowe

Redlica gęsiostopka

Miejsce na osprzęt dla wtyczek hydraulicznych

Wał strunowy

Układ jezdny maszyny Cruiser 10 / 12 XL

Koła podporowe przednie dla 10 / 12 XL

Podwójny wał RollPack

Podwójny wał RingFlex

DANE TECHNICZNE

Cruiser 6 SL

HORSCH Cruiser SL

4 SL

5 SL

6 SL

HORSCH Cruiser XL

10 XL

12 XL

Szerokość robocza (m)

4,00

4,96

5,92

Szerokość robocza (m)

10,20

12,00

Szerokość transportowa (m)

2,94

2,94

2,94

Szerokość transportowa (m)

2,98

2,98

Wysokość transportowa (m)

2,30

2,70

3,20

Wysokość transportowa (m)

3,97

3,97

Długość (m)

4,30

4,30

4,30

Długość (m)

10,11

10,19

Ciężar (kg)*

2 450

2 850

3 300

Ciężar (kg)*

12 500

13 980

Ilość zębów

25

31

37

Wielkość ogumienia kół podporowych

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Odległość między zębami
w rzędzie (cm)

64

64

64

Wielkość ogumienia układu jezdnego

445 / 65 – 22.5

445 / 65 – 22.5

Szerokość śladu (cm)

16

16

16

Ilość zębów

66

81

Maksymalna głębokość robocza (cm) 15

15

15

Odległość między zębami w rzędzie (cm)

90

90

Wysokość ramy (mm)

700

700

700

Szerokość śladu (cm)

15

15

Dwukierunkowe sterowniki

1 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

1 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

1 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

Maksymalna głębokość robocza (cm)

15

15

Zapotrzebowanie mocy (KW/PS)

90 – 120 / 140 – 190

110 – 150 / 170 – 230

130 – 180 / 200 – 270

Wysokość ramy (mm)

600

600

Łączenie z ciągnikiem

TUZ Kat. III

TUZ Kat. III

TUZ Kat. III

Dwukierunkowe sterowniki

3

3

Zapotrzebowanie mocy (KW/PS)

310 / 420

370 / 500

Dyszel z uchem do zaczepu

Kat. V Ø 79 mm

Kat. V Ø 79 mm

Zaczep na dyszel z uchem do
zaczepu i przegubem kulowym

Ø 51 lub 79 mm

Ø 51 lub 79 mm

Zaczep narzędzia na dyszel ze
sprzęgłem kulkowym

K 80 – 110 mm

K 80 – 110 mm

Łączenie na cięgła dolne

Kat. III/III – III/IV – IV/IV

Kat. III/III – III/IV – IV/IV

* Ciężar maszyn w minimalnym wyposażeniu z wałem RollFlex

HORSCH Cruiser XL

5 XL

6 XL

7 XL

Szerokość robocza (m)

5,00

6,00

7,50

Szerokość transportowa (m)

3,00

3,00

3,00

Wysokość transportowa (m)

3,30

3,61

4,00

Długość (m)

10,21

10,21

10,50

Ciężar (kg)*

6 180

7 160

8 350

Wielkość ogumienia
kół podporowych

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

400 / 60 – 15.5

Wielkość ogumienia układu jezdnego 550 / 45 – 22.5

550 / 45 – 22.5

550 / 45 – 22.5

Ilość zębów

33

39

49

Odległość między zębami
w rzędzie (cm)

92

92

92

Szerokość śladu (cm)

15

15

15

Maksymalna głębokość robocza (cm) 15

15

15

Wysokość ramy (mm)

600

600

600

Dwukierunkowe sterowniki

2 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

2 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

2 (+1 hydrauliczna regulacja głębokości)

Zapotrzebowanie mocy (KW/PS)

145 – 220 / 200 – 300

205 – 295 / 280 – 400

290 – 395 / 390 – 530

Zaczep na dyszel z uchem do
zaczepu i przegubem kulowym

Ø 42 lub 51 mm

Ø 42 lub 51 mm

Ø 42 lub 51 mm

Zaczep narzędzia na dyszel ze
sprzęgłem kulkowym

K 80 (mm)

K 80 (mm)

K 80 (mm)

Łączenie na cięgła dolne

Kat. III/III – III/IV – IV/IV

Kat. III/III – III/IV – IV/IV

Kat. III/III – III/IV – IV/IV

* Ciężar maszyny w wyposażeniu podstawowym z podwójnym wałem RollPack

* Ciężar maszyny w wyposażeniu podstawowym z podwójnym wałem RollPack

Państwa sprzedawca:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter orientacyjny i są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i k.
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