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НORSCH Finer LT – фахівець для суцільної
культивації
Finer LT є представником нової лінійки машин
HORSCH, призначених для органічного і гібридного (змішаного) землеробства.
Абсолютною новинкою є можливість регулювання кута нахилу стійок, з тим, щоб робочі органи в будь-яких умовах зберігали мінімальний
кут входу в ґрунт (коли лінія ґрунтового зрізу паралельна поверхні).
Finer LТ має робочу ширину 8 м, в майбутньому будуть від 6 до 12 м. Першою в продаж
надійде 4-рядна модель для 3-точ. навіски. Крок
сліду лап складає 15 см при висоті рами 550 мм.
За стійками розташована 2-рядна борона, що
служить для видалення залишків коренів рослин
з ґрунту, без подальшої провокації.
Цікавим нововведенням в Fіner LТ є можливість регулювання кута нахилу стійок, з тим,
щоб робочі органи в будь-яких умовах зберігали мінімальний кут входу в ґрунт (коли лінія
ґрунтового зрізу паралельна поверхні). Це регулювання потрібне, щоб адаптувати машину відповідно до щільності ґрунту: на легких ґрунтах
сила опору нижче, на важких – вище.
Компанія HORSCH отримала перемогу в
номінації «Механічний захист рослин» конкурсу «Машина року 2020» за культиватор
Transformer VF (VariableFrame)
Серія трьох машин: штрігельна борона Cura
ST, Finer LT та культиватор Transformer VF
(VariableFrame) компанією HORSCH розроблена виходячи з активної тенденції на заборону
протруювання деяких видів зерна, використання хімічних речовин, тому боротися з бур’янами
повинна техніка.
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Transformer VF має робочу ширину від 6 та
12 м. Може бути відрегульований на ширину
міжрядь від 25 см до 75 см, тобто можна використовувати під різні культури. Його максимальна швидкість – 12 км/год.
Даний комплекс допомагає не лише в боротьбі з бур’янами, а й для укриття рослини
додатково землею та забезпечення додатковим повітрям ґрунту, що підвищує його мінералізацію.
Transformer VF – першовідкривач нового модельного ряду в програмі HORSCH: машин для
міжрядних обробок і механічної прополки. Відмінними рисами HORSCH Transformer VF є оригінальна розсувна рама, великий асортимент
робочих органів, які монтуються на один носій,
а також активне використання відеокамер для
контролю якості обробки.
Всі робочі органи знаходяться всередині
рамної конструкції, що дозволяє їх комбінувати
в залежності від цілей і особливостей обробки.
Transformer VF може бути відрегульований на
ширину міжрядь від 25 см до 75 см.
HORSCH представляє першу штрігельну
борону Cura SТ
Штрігельна борона HORSCH Cura SТ – одне з
центральних рішень для органічного і гібридного (змішаного) землеробства. Машина характеризується високою точністю обробки і солідною
конструкцією. Cura ST для 3-точ. навіски матиме
робочу ширину 12 м, у майбутньому 18 та 24 м
причіпна версія.
6-рядне розташування робочих органів дозволило розмістити зуби з кроком сліду 2,8 см,
що забезпечує максимально ефективну роботу
борони як в ґрунті, так і за рослинним покривом.
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Тиск притиску зубів безступінчасто регулюється за допомогою гідравліки в діапазоні
500-5000 г. Зуби мають індивідуальну підвіску
і надійно захищені від бокового зміщення, що
забезпечує високу точність обробки.
HORSCH Cura SТ може застосовуватися в різних умовах і на різних типах ґрунтів. Широкий
діапазон навантажень на зуби дозволяє працювати як в ощадливому, так і агресивному режимі
– в залежності від мети обробки. Також можливі
різні види контурних обробок – наприклад, верхівок гребенів на картопляних або овочевих грядах.
HORSCH представляє новий каток-подрібнювач Cultro ТС
Cultro ТС – це легкий подвійний каток-подрібнювач з робочою шириною на даний момент 3 м
і 12 м. Знаряддя має широкий спектр застосування – як в соло-варіанті, так і в комбінації з
іншими машинами. Рекомендоване пріоритетне
застосування Cultro ТС – обробка стерні ріпаку,
соняшнику, кукурудзи або закладення сидератів.
На першому етапі продажів машина буде доступна в двох варіантах.
Навісна модель Cultro 3 ТС з робочою шириною 3 м агрегатується за допомогою 3-точ.
навіски. Цей варіант агрегату особливо цікавий наявністю можливості навішувати каток-подрібнювач (без ґрунтоущільнювача) на передню
навіску трактора, комбінуючи його з Joker СТ
(навішується ззаду на трактор). Інший варіант
агрегатування Cultro 3 ТС (з ґрунтоущільнювачем) – задня навіска на трактор. При цьому для
Cultro 3 ТС доступні всі варіанти ґрунтоущільнювачів, що і для Joker СТ.
Продуктивність Cultro складається з високої
робочої швидкості (до 20 км/год) і малим тягловим опором машини. Для роботи з Cultro
12 ТС досить трактора потужністю 250 к.с.
HORSCH
доповнює
модельний
ряд
Maestro новими моделями CV та RV
Головна родзинка Maestro CV – це можливість комплектації машини центральним бункером великого обсягу для насіння 800 л і добрив
3000 л.

Рухливість посівних модулів дозволяє пересувати їх по Т-образному профілю машини, варіюючи як кількість рядів, так і ширину міжрядь,
тобто Maestro CV – може бути 12-рядною, 9-ти
та 8-рядною сівалкою.
Також машина оснащена новим пневматичним дозатором, який володіє граничною простотою регулювань і високою точністю.
Простота вакуумного дозатора AirVac пояснюється, в першу чергу, роботою знімача насіння, що не вимагає механічного налаштування
під тип насіння та фракцію, що є, як правило,
в інших аналогічних конструкціях. Тут цей момент відсутній, потрібно лише правильно підібрати дозуючий диск та вакуум. Дозатор має
електричний привід, що забезпечує безпроблемну роботу таких електронних систем, як
SectionControl або VariableRate.
Самі посівні модулі були також модифіковані
з метою підвищення жорсткості і довговічності
конструкції, що працює під високим гідравлічним тиском.
Всі Maestro обладнані індивідуальним туковим сошником в однодисковому виконанні для
внесення сухих добрив, який має особливі переваги на важких липких ґрунтах. Ще одна особливість, зірочки, розгортачі пожнивних решток
та сухого ґрунту перед висівним дводисковим
сошником.
HORSCH представляє нові опції для
StripТill – cneціaліcтa Focus
Техніка Focus для смугової обробки ґрунту
і сівби представила 
на Agritechnica ряд оновлень, що дозволить ще ефективніше адаптувати машину до індивідуальних особливостей місця її експлуатації.
Висівні сошники клієнти в майбутньому
зможуть вибирати між двома альтернативами:
дводисковими сошниками TurboDisc і новою
конструкцією анкерного сошника TurboEdge.
Анкерні сошники рекомендовані для посіву ріпаку з шириною міжрядь 30-35 см, особливо
на важких ґрунтах чи в умовах великої кількості рослинних решток, щоб виключити контакт
зерна з соломою. Анкерні сошники також менш
чутливі, ніж дискові, до недоліків стану ґрунту.
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MiniDrill з об'ємом бункера 400 л буде доступний і для Focus, що дозволить машині одночасно дозувати відразу три компонента. При посіві
ріпаку MiniDrill можна використовувати для заправки і дозування насіння, в той час, як обидва
відсіки головного бункера будуть використовуватися для завантаження 2-х різних видів добрив.
HORSCH представляє висіваючий сошник
TurboDisc нового покоління і інноваційні деталі посівних комплексів Pronto
Новий дводисковий сошник TurboDisc 3 дозволить об'єднати в собі всі переваги і досвід
моделей-попередників з тим, щоб в будь-яких
умовах і на різних ґрунтах точність посіву та
якість закладення були неперевершеними.
Саме точність і надійність були основними пріоритетами в роботі конструкторів. Особливу увагу було приділено при цьому деталі, яку зовні
майже не видно – внутрішньому чистику. Його
нова конструкція дозволила значно збільшити
ресурс машини в екстремальних умовах.
Новий посилений висіваючий сошник HORSCH
PowerDisc з паралелограмною навіскою призначений для важких ґрунтів і здатний забезпечити
надійне закладення насіння на ґрунтах з грубою
структурою. Дводисковий сошник оснащений
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потужними опорними підшипниками великого
діаметра, а інноваційні деталі дизайну продиктовані вимогами посилення конструкції і продовження терміну служби вузла.
З нового сезону повністю доступна система
SectionControl з розподільником потоку насіння RowControl і функцією відключення висіву
в окремих рядках для машин Pronto і Express.
HORSCH RowControl дозволить виключити перекриття і просівання, а насіння, добрива, мікроелементи та засоби захисту можна буде витрачати набагато економніше.

