НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Вдосконалена техніка HORSCH
готова до нового сезону
На виставці «Зернові технології 2018» в
рамках німецького павільйону традиційно була представлена експозиція компанії
HORSCH. Вадим Коваль, регіональний менеджер компанії HORSCH у Центральній Україні, проаналізував особливості та тенденції
розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування та розповів про нові удосконалення HORSCH, які були відмічені на міжнародній аграрній виставці Agritechnica 2017
в Ганновері.
В Україні, як і в усьому світові, існує тенденція виробництва сільськогосподарської техніки,
яка допомагає зберегти вологу в ґрунті. Клімат
змінюється, стає більш посушливим, тому це
дуже актуально, особливо в центральних регіонах України. Південь вже більш-менш адаптований. Запроваджуються нові технології, які потребують удосконалення сільськогосподарської
техніки.
Підвищення цін на ресурси призводить до
збільшення собівартості сільськогосподарської
продукції, тому сьогодні напрямок взятий на
комплексний підхід, тобто сільськогосподарський агрегат має виконувати не одну якусь
функцію – подрібнення ґрунту чи посіву, а бути
універсальним. Тоді він швидше себе окуповує
і, до того ж, задіяний в господарстві протягом
усього року.
Саме тому фірма HORSCH пропонує варіанти посівних комплексів, де один трактор, одна
сівалка, один оператор відповідно закриває цілий комплекс робіт в одному агрегаті, де буде і
обробіток ґрунту, і локальне внесення добрив,
і ущільнення, і вирівнювання, і одночасно точний посів. Як приклад – наша сівалка Focus TD.
Тільки таким чином, маючі комплексні агрегати,
можна бути конкурентоспроможним.
На світовій аграрній виставці Agritechnica
2017 в Ганновері було представлено багато інновацій та удосконалень, адаптованих, особливо
для українського ринку, та які вже цього сезону
ми пропонуємо аграріям.
Паровий культиватор Cruiser призначений
для обробки ґрунту на глибину до 15 см. Він
цікавий тим, що має пружинну стійку HORSCH
Federzinken, яка знаходиться в напрузі, таким
чином, ефективна робота починається з «нуля».
Пропонується Cruiser XL з 6-рядним розташуванням робочих органів для поверхневої обробки
ґрунту. Робоча ширина машини становить 5-6 м,
відстань між лапами 15 см, агрегатується з трак-

12

тором 360 к. с. Cruiser XL з робочою шириною
10-12 м агрегатується з трактором 500-600 к. с.
Оновлений причіпний обприскувач Leeb GS, з
програмним забезпеченням від фірми HORSCH,
зі сталевою бочкою об’ємом 6-7-8 кубів. Інноваційно було представлено автоматичне здування
коліс. З повною бочкою обприскувач заходить
в поле і, відповідно, колеса здуваються до 0,2
бара, а по мірі спустошення бочки колеса автоматично підкачуються до потрібного тиску.
Таким чином, ми не маємо ущільнення ґрунту,
техніка менше провалюється при внесенні КАС
весною.
Культиватор дисколаповий важкий Tiger
MT з катком Doppel RollPack. Версія, яка складається, бо раніше Tiger MT з Doppel RollPack
був тільки 4 метри і нескладним. Це каток, який
дуже гарно показав себе у вологих умовах, при
роботі на зябі, він менше схильний до забивання
і має окремі транспортні колеса, що дуже актуально для наших доріг.
В Ганновері також була представлена нова
модель культиватора Terrano GX – компакт
ний універсальний трьох-чотирьох-рядний культиватор з широким спектром застосування.
Його відмінність від попередніх моделей Terrano
в тому, що він має нову стійку TerraGrip третього
покоління, яка дає 550 кг на стійку, блок безпеки, спарену пружину. Потужні стійки із захистом
TerraGrip утримують лапи на заданій глибині ходу,
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де відстань між стійками становитиме 31 см.
Багаторядне розташування робочих органів
забезпечує інтенсивне перемішування ґрунту
як по глибині, так і між рядами. Ряд вирівнюючих дисків виключає утворення гребенів, а новий каток Still Flex Packer сприяє рівномірному
ущільненню та вирівнюванню поверхні за рахунок гідравлічного перерозподілу ваги з агрегату
на тяговий брус трактора, де маса ефективно
використовується для інтенсивного зворотного
ущільнення обробленого шару ґрунту. Також отримуємо кращі тягові можливості.
Було представлено ще багато агрегатів, які
вже існують, але з проведеними певними вдосконаленнями. Так, на сівалках Maestro представлена вже серійна система автоматичного
довантаження сошників Auto Force. Відповідно,
в залежності від типу і обробки ґрунту, паралелограм дотискається або ж відпускається гідравлікою. Як наслідок – отримуємо рівномірні та
дружні сходи.
«Зірочки» розгортачів решток отримали гумові насадки, які обмежують вхід «зірочки» в глибину – вони трошки додавлюють грудочку і дуже
гарно працюють по рештках.
Також на Maestro представлена система підмішування добрив у бункері. Коли сівалка піднімається і йде на розворот, виключається можливість злежування.

Доступним вже в цьому році на сівалках Maestro
буде можливість висівати таку культуру як ріпак, де
точна розкладка та розподіл в рядку дає можливість
використовувати норму висіву в два рази меншу.
Всі ці нюанси, про які я розповів, тестувалися
в Україні, вдосконалення проводилися на основі
побажань наших фермерів. Все було сконцентровано і опрацьовано на виробництві і представлено сьогодні на ринку України.
Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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