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Avatar
UUSI LUKU SUORAKYLVÖ 
VILJELYSSÄ

HORSCH ei ole koskaan luopunut tuotteistaan, jotka  
30 vuoden ajan ovat luoneet sen hyvän maineen: ensimmäiset 
tarkkuuskylvökoneet tekivät lähtemättömän vaikutuksen.  
Jos mennään takaisin yhtiön alkuvaiheeseen, Michael Horsch 
rakensi silloin koneen, joka oli sopiva suorakylvöön. 

Tuon ajan argumentit olivat: maata muokataan niin vähän  
kuin mahdollista, rohkaistaan luonnon monimuotoisuutta ja  
tämä kaikki alhaisemmilla hinnoilla ja kustannuksia säästäen.  
Idän markkinoiden avautuessa 1990-luvulla, suorakylvölle 
avautuivat nopeasti suuret markkinat. Kuitenkaan voimanulosottoa 
käyttävää teknologiaa ei voitu käyttää Idän isoilla pelloilla. 

Suorakylvöstä hankkimansa kokemuksen perusteella  
Michael Horsch kehitti Idän markkinoita varten vantaaseen 
perustuvan suorakylvötekniikan, jota myydän tällä hetkellä  
hyvällä menestyksellä. Jokin aika sitten HORSCH kehitti 
kiekkovantaaseen perustuvan suorakylvötekniikan. Se ei  
sovellu ainoastaan Latinalaisen Amerikan markkinoille,  
jossa maan muokkautuminen ja eroosio tulisi olla niin  
vähäistä kuin mahdollista. 

Myös muualla yhden kiekkovantaan tekniikka kiinnostaa suuresti. 
Erityisesti Euroopassa, jossa on lisääntyviä vaatimuksia välikasvien 
kylvöön pääkasvien viljelyn yhteydessä tai alueilla, joissa on 
resistantteja rikkakasveja. Joillakin alueilla Iso-Britanniassa,  
Saksassa ja Ranskassa viljelijät käyttävät uutta kylvötekniikkaa,  
joka mahdollisimman vähän siirtää tai liikuttaa maata – selvästi  
ja hyvin juuri Avatarelle sopiva tehtävä.

Kiekkovannasteknologia on tärkeässä osassa laajoilla alueilla 
Venäjällä, Kazakstanissa ja Kiinassa.

HORSCH‘lla oli hyvät syyt suunnitella oma Avatar-mallisto.



Vahva:

 ― Vannaspaine (jopa 350 kg per vannas) saadaan aikaan  
hyväksi todetulla kumisella vääntöjärjestelmällä

 – Ei kulumista

 – Ei nivelpisteitä

 – Toimii iskunvaimentimena (vantaasta tulevat iskut eivät välity koneeseen)

 ― Pitkäikäiset, huoltovapaat laakerit kaikissa kääntyvissä komponenteissa  
takaavat korkean käyttöiän ja luotettavuuden

 ― Kylvövantaan kulutusta kestävät kovametallireunat pidentävät käyttöikää  
ja varmistavat kiekon maahan tunkeutumisen myös kaikkein vaikeimmissa 
olosuhteissa (jäykillä mailla, märillä mailla)

Monipuolinen:

 ― Sopii kaikkiin kylvöolosuhteisiin

 – Suorakylvö

 – Sänkikylvö

 – Perinteinen muokkaus

 – Välikasvikasvusto

 – Kiviset maat

 – Hyvin jäykät, saviset maat

 ― Peittopyörät sulkevat siemenvaon turvallisesti kaikissa kylvöolosuhteissa

 – Kumi- tai terässulkupyörät maan ja olosuhteiden mukaan

 – Vakiona peittopyörän kulman säätö

 – Agressiivinen suorakylvössä ja raskailla mailla

 – Passiivinen muokatuilla tai hyvin keveillä mailla

 ― Rivin jyräpyörä takaa siemenen optimaalisen asettumisen kylvörivin pohjalle

 – Varma ja turvallinen itäminen myös kuivissa olosuhteissa

 – Erittäin luotettava hyvin märissä olosuhteissa integroidun jyräpyörän  
asennon säädön ansiosta; jyräpyörä voidaan kokonaan ottaa pois käytöstä

Tarkka:

 ― Vakaa syvyyden säätöpyörä säätää tarkasti vantaan syvyyden  
muuttuvissa tai vaikeissa maaolosuhteissa

 ― Leveä syvyyden säätöpyörä yhdessä vantaan maksimi paineen 350 kg  
kanssa takaavat siemenen tarkan sijoituksen kaikissa kylvöolosuhteissa

 ― Yksikiekkoisen vantaan ja siemen kylvövantaan hyvä yhteistyö takaa vaon varman 
avautumisen ja samalla sadonkorjuun jälkeisten kasvien jäänteet poistuvat vaosta = 
optimaalinen siemenen ja maan kontakti takaa nopean ja hyvän itämisen

Teräksinen peittopyörä Lisävaruste:  
teräksinen tai kuminen peittopyörä

Avatarin kielekeKylvösyvyyden hienosäätö Kylvövaon jyräpyörä varmistaa optimaalisen 
siemenen ja maan kontaktin

SD (SINGLEDISC)  
YKSIKIEKKOVANNAS
VAHVA, MONIPUOLINEN, TARKKA

Teräksinen tähtipyörä –  
loistava murustuminen, jopa  
silloin kun paljon kasvijätettä 



Monipuolinen säiliöjärjestelmä:
 ― Monipuolinen säiliöjärjestelmän valintamahdollisuus: 

 – Yksiosainen säiliö tai kaksoissäiliö G & F (siemen ja lannoite)

 – Avatar 3 / 4 / 4 kiinteä SD: 
Yksi, kaksi tai kolmeosainen säiliö Kolmeosainen säiliö 
60 : 10 : 30, mikroraeyksikkö saatavilla yksiösaiseen säiliöön

 – Avatar 6 / 8 SD:  
Yksiosainen, kaksiosainen. Mikroraeyksikkö yksiosaiseen  
ja kaksiosaiseen säiliöön, mikroraeyksikkö valinnnaisena 
myös kaksiosaiseen säiliöön vakiosyöttölaitteella 
(piensiemenet, etana-aineet)

 ― Siemenen jakolaite:

 – Tasainen jakautuminen kahteen siemenriviin

 – Valinnainen SD (riippuen varusteista): erilaisten siementen 
jakautuminen kaksoissäiliöstä kahteen siemenriviin (esim. 
tuote 1 siemenriviin 1; tuote 2 + mikrorae molempiin 
siemenriveihin)

 ― Siemenen optimaalinen sijoitus siemen koon ja kunkin 
siemenen vaatimuksen mukaiseen syvyyteen (isot  
siemenet – syvemmälle, pienet siemenet matalampaan)

Kaikkien rivien kylväminen Kylväminen kaksoisriviin Kahden eri tuotteen kylvö  
(esim. punainen = matala,  
sininen = syvä) 

Työleveyden puolittaminen ohjaamosta

Avatar 3 / 4 / 4 kiinteä 6 / 8 SD
KOMPAKTI JA MONIPUOLINEN

Konesuositus:
 ― Kompakti kone työleveyksillä 3 – 8 m

 ― 2-palkkirakenne, riviväli 16,7 cm ja maavara 33,4 cm per  
rivi = luotettava myös runsaalla sadonkorjuun kasvijäämällä 
ja vahvalla välikasvikasvustolla

 ― Suuret kuljetuspyörät auttavat pienentämään maan 
tiivistymistä myös täydellä säiliöllä

 ― Kevyt peruskone, joka sopii kylvöön perinteisen 
muokkauksen jälkeen tai sänkikylvöön

 ― Mahdollisuus asentaa lisäpainot, jolloin SingleDisc-vantaalla 
varmistetaan vaon turvallinen muodostuminen ja siemenen 
sijoitus myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa

 ― Vakiona mekaaninen työleveyden puolitus

 ― Lisävaruste: sähköinen työleveyden puolitus säädettävissä 
ISOBUS-terminaalista tai automaattisesti SectionControl-
lohkojen aktivoinnista

Johannes von Keiser
„Olemme käyttäneet Avatar 6 SD-konetta 750 ha tilallamme kolme vuotta ja kokemuksemme ovat 
yksinomaan positiiviset. Raskailla mailla, joissa on lyhyt kierto vehnä / ohra / rapsi kasvaa rikkakasveja  
ja rikkapuntarpäätä. Torjuaksemme rikkapuntarpään aiheuttaman ongelman, teemme sadonkorjuun 
jälkeen matalan muokkauksen saadaksemme rikkakasvit itämään. Ennen kylvöä käsittelemme pellot 
glyfosaatilla. Sen jälkeen käytämme Avatarta isoilla yksikiekkoisilla kylvövantailla. Kylvön aikana se  
siirtää maata vain hyvin vähän ja minimoi rikkakasvien uuden itämisen. Olemme huomanneet, että 
pienemmällä muokkaamisella voimme sateen jälkeen ajaa aikaisemmin pellolle ja että biodiversiteetti  
on lisääntynyt. Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että voimme tehokkaasti kylvää oikeaan aikaan. 
Kaikkien näiden etujen ansiosta 6-metrinen Avatar maksaa itsensä nopeasti takaisin.”

Ensimmäinen rivi

Siemen 1: esim. karkea siemen sijoitetaan syvälle

Toinen rivi

Siemen 2: pieni siemen, sijoitetaan matalalle,  
sis. esim. etanapelletin

Kaksoissäiliö 5 000 litraa;  
Jakosuhde 40 : 60

2-piste kiinnitysKolmeosainen säiliö 3 800 litraa,
Jakosuhde 60 : 10 : 30

Lisävaruste: renkaat 710 / 50 – 26.5 
maksimi kosketuspinta-ala

Kylvö Avatar-koneella (toiminnot riippuvat Avatar 3 / 4 / 4 kiinteä / 6 / 8 SD) varustelusta



Mikroraeyksikkö Avatar 12 SD: 300 l

Avatar 12 / 18 SD
KOMPAKTI JA TEHOKAS

Konsepti:
 ― Kompakti, helposti ajettava kone

 ― HORSCH-siemenvaunun järjestelmällä maksimaalista tehoa

 ― Siemen vaunun tilavuus: Avatar 12 SD 5 800 l, Avatar 18 SD 
8 500 l, 50 : 50 jako siemen / siemen tai siemen / lannoite

 ― Hyväksi osoittautunut taittojärjestelmä antaa kompaktit 
mitat; teleskooppinen akseli takaa vakauden pellolla myös 
hyvin mäkisessä maastossa ja kuljetusleveys maantiellä on 
vain 3,00 m

 ― Siemenvaunun isot renkaat (Avatar 12 SD: 520 / 85 R 38,  
Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42) suojaavat maata ja antavat 
hyvän kantavuuden myös märissä olosuhteissa

 ― Yksi-rivi-rakenteen ja SingleDisc-yksikiekkovantaan  
riviväli on 25 cm

 ― Kevyt kone, jossa on integroitu painonsiirto ja jakautuminen 
vantaan siivelle, jolloin vannaspaine siemenriville on 
homogeenin off: sama koko työleveydellä

 ― Pieni tehontarve pienen maan muokkautumisen ansiosta

 ― Vakiovaruste: mekaaninen työleveyden puolitus

 ― Lisävaruste: sähköinen työleveyden puolitus, ohjaus 
ISOBUS-terminaalista tai automaattisesti SectionControl-
ohjausyksikön aktivoinnilla (sis. mikroraeyksikön)

Monipuolinen säiliöjärjestelmä:
 ― Kaksoissäiliö ja mikroraeyksikkö lisävarusteena  
(vain Avatar 12 SD)

 ― Jopa kolmen tuotteen itsenäinen annostelu (ei  
siementen erottelua, tarkka siementen annostus  
erikokoisille siemenille)

Monikäyttöinen säiliö Avatar 12 SD 
3 tuotetta annostellaan itsenäisesti  
ja asetetaan kylvöriviin

Low Disturbance Vakiona teleskooppinen akseli  
Kompakti kuljetusleveys; pienentää maapainetta traktorin ajouran takana

Suuret renkaat siemen vaunussa  
Avatar 18 SD: 520 / 85 R 42

Hydraulinen painon siirto siemenvaunulta vantaa rungolle: 
vakaa ja tasaisen korkea vannaspaine koko työleveydellä.

Kompakti kuljetuksessa;  
suuri työleveys pellolla

Jean Paul Kihm projektin historiasta:
„Tavatessani Michael Horsch’n keskustelimme maatilani ongelmista. Jo joitakin vuosia aikaisemmin meillä oli ollut 
ongelmia tehokkaan kasvisuojelumenetelmän löytämiseksi rikkapuntarpään ja raiheinän torjuntaan. Hankalien 
olosuhteiden vuoksi olemme pakotetut työskentelemään hyvin lyhyellä vehnä / ohra / rapsi kierrolla ja runsaalla 
syyskasvien määrällä, joka lisää rikkakasvien kehitystä.

Saman aikaisesti kohtasimme toisen ongelman: Juomavesinäytteet, jotka otettiin joidenkin peltojemme 
läheisyydestä osoittivat merkkejä kasvinsuojeluaineiden jäämistä. Tämän seurauksena viranomaiset kehoittivat 
meitä vaihtamaan viljelymenetelmiä. Näiden kahden ongelman perusteella – lisääntynyt vastustuskyky ja 

vaatimukset käsittelykertojen vähentämiseen sekä oli myös löydettävä keinot rikkakasvien kasvun 
rajoittamiseen – ja kaikki tämä kasvinsuojeluaineiden lisäämistä. Michael Horschin mukaan useilla 
viljelijöillä Iso-Britanniassa oli samoja ongelmia. Siksi aloimme ajatella kylvökonetta, joka 
mahdollisimman vähän rikkoo ja liikuttaa maata ja jättää tarpeeksi tilaa mekaaniselle toimenpiteelle 
myöhemmin. Sen pitää tunkeutua maahan optimaalisella tavalla ja mukautua täydellisesti maaston 
mukaan. Avatar-koneen perusidea oli syntynyt. „Avatar 12 SD suunniteltiin ranskalaisten viljelijöiden 
ideoiden mukaan, mutta se täyttää myös muiden vaatimukset”, Jean Paul Kihm selittää. „Halusimme 
jatkaa tehokasta työntekoa ja samalla laskea nopeutta, jotta voimme varmistaa siemenen tasaisen 
sijoitusyvyyden. Avatar ja kahdentoista metrin työleveys vastaavat täysin näihin vaatimuksiimme.“



Avatar SW 
INNOVATIIVINEN, TEHOKAS, 
TESTATUT KOMPONENTIT

Konsepti:
 ― Erittäin tehokas ja suorituskykyinen suurille tiloille:

 – Työleveys 12 m

 – Siemenvaunun tekniikka hyväksi arvostettua Pronto-mallistoa

 – Suunniteltu korkeimpien vaatimusten ja tehojen mukaiseksi  
koko käyttökauden ajaksi

 ― Siemenvaunu

 – Tehokkaaseen käyttöön sopiva tilavuus 12 000 litraa

 – Säiliön jako 50 : 50 siemen / siemen tai siemen / lannoite  
(G & F-malli, siemen ja lannoite yhteen riviin)

 ― Pieni tehontarve pienen maan muokkautumisen ansiosta

 ― Helposti ajettava kone kompaktin rakenteen ansiosta

 ― Pieni tehontarve koneen keveyden ansiosta

Työleveys 12 m Tilavuus 12 000 litraa ja säiliön jakosuhde 50 : 50 Tukoksia tarkkailevat sensorit  
siemenlle ja lannoitteelle

Kompakti rakenne 2-palkkinen vantaan rakenne antaa maksimi maavaran Avatar SW maantiellä



ELEKTRONIIKKA 
INNOVATIIVISET  
JA DIGITAALISET 
RATKAISUT

HORSCH-Terminaali Touch 1200-Terminaali

TaskControllerTouch 800-Terminaali ILMAN SectionControl‘ia SectionControl’n KANSSA

HORSCH Intelligence 

Tulevaisuuden koneet ajettelevat aktiivisesti ja HORSCH Intelligence  
tekee sen mahdolliseksi. Älykkäällä ohjelmalla ja elektronisilla 
ratkaisuilla HORSCH-kylvökoneet ovat jopa vielä tehokkaampia  
ja auttavat säästämään rahaa sekä pienentävät stressiä.

HORSCH-kylvökone on aina varustettu ISOBUS yhteensopivalla 
standardilla. Tämän ansiosta jokaista HORSCH-konetta voidaan  
ohjata millä tahansa ISOBUS-terminaalilla. Lisäksi tietojen 
prosessoimiseksi SectionControl, VariableRate ja TaskController  
on valmius jokaisessa HORSCH-kylvökoneessa.

SectionControl

ISOBUS SectionControl’n avulla voidaan yksittäiset lohkot kytkeä 
automaattisesti pois päältä GPS:n välityksellä. Nykyinen asema on 
määräävä, joten pellon reunoilla tai päisteessä päällekkäin ajo tai 
alueen ennalta määritellyt yksittäiset lohkot (työleveyden puolitus) 
tai koko työleveys sulkeutuu automaattisesti. 

HORSCH Touch 800 / 1200-Terminaalia käyttäessä voit lisäksi 
käyttää MultiControl-toimintoa. Tämä toiminto kytkee itsenäisesti 
päälle ja pois päältä lannoitteen ja siemenen syötön. Ilman 
MultiControl toimintoa joko lannoite tai siemen voidaan kytkeä 
päälle ja pois päältä oikeaan aikaan. 

SectionControl edut:
 ― Säästää siementä ja lannoitetta, sillä päällekkäisyys  
päisteessä ja pellon reunoilla pienenee minimiin

 ― Tasainen työn laatu koko pellon alueella

 ― Tuottavuus vaihtelevissa olosuhteissa paranee  
(päivä ja yö, sumu)

 ― Pienentää kuljettajan stressiä

 ― Suojelee ympäristöä

VariableRate

ISOBUS VariableRate-toiminnon avulla siemenen ja lannoiteen syöttö 
on sijainnin mukainen. Muistikortilla olevien tietojen mukaan pellon 
jokaiselle lohkolle voidaan kylvää optimaalinen määrä lannoitetta ja 
siementä. Kun käytetään HORSCH Touch 800 / 1200-Terminaaleja, 
voidaan lisäksi käyttää MultiControl-toimintoa. Tämän toiminnon 
avulla voidaan itsenäisesti vaihdella lannoitteen ja siemen määrää. 
Ilman MultiControl-toimintoa voidaan joko lannoitteen tai siemenen 
määrää vaihdella.

VariableRate edut:
 ― Säästää siementä ja lannoitetta, koska vain tarvittava  
määrä kylvetään

 ― Tasainen itäminen optimaalisen siemenen määrä/m2 ansiosta

 ― Yksinkertainen ja nopea dokumentointi

 – Erilaiset määrät dokumentoidaan automaattisesti

 – Yksinkertainen muuntaminen pinta-alakohtaiseksi suhdeluvuksi

 ― Kuljettajaa vähemmän stressaava

 – Pellolle saadaan automaattisesti optimaalinen määrä

 ― Ympäristön suojeleminen

 – Käytetään vain välttämätön määrä lannoitetta

TaskController

ISOBUS TaskController siirtää tiedot PC: ltä terminaalin 
yksinkertaisella tavalla. On myös mahdollista siirtää käytetyt  
määrät, kylvetty pinta-ala ja muut kylvön aikana tallennetut  
tiedot terminaalista PC:lle. Tämä tekee mahdolliseksi pinta-
alakohtaisen suhdeluvun saannin. Integroidun tilauksien 
hallintajärjestelmän avulla voidaan luoda ja ohjata tilauksia.

TaskController edut:
 ― Yksinkertainen tietojen siirto

 ― Automaattinen dokumentointi

 ― Järjestelmällinen työ tietojen hallinnan ansiosta

 ― Pinta-alakohtaisen suhdeluvun saanti on yksinkertaista

 ― Yksinkertainen laskenta ja kirjanpito urakointiin

VariableRate antaa mahdollisuuden muuttaa lannoitteen ja siemenen määrää 
sovelluskortin mukaan.

VariableRate huomioi eri tyyppiset maat.

VariableRate
Siemen TAI lannoite

VariableRate ja MultiControl
Siemen JA lannoite

Tyyppi 1 Tyyppi 1Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 3

Maan laatu Siemen Lannoite

korkea 300 siementä/m² 2,8 dt/ha PK

keskikorkea 270 siementä/m² 2,5 dt/ha PK

keskimatala 250 siementä/m² 2,3 dt/ha PK

matala 220 siementä/m² 2,0 dt/ha PK



* Koneen paino minimi varustuksella sis. lisäpainot edessä ja takana (1 000 kg)
** Koneen paino minimi varustuksella ilman lisäpainoja eteen ja taakse (1 400 kg)

* Koneen paino minimi varustuksella

* Koneen paino minimi varustuksella

TEKNISET TIEDOT

HORSCH Avatar 12 SW
Työleveys (m) 12,00

Kuljetusleveys (m) 4,36

Kuljetuskorkeus (m) 5,28

Pituus (m) 11,65

Paino (kg)* 19 160

Siemensäiliön tilavuus kaksoissäiliö (l) 12 000  
(50 : 50, kumpaankin 6 000 l)

Kaksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) kumpaankin 0,99 x 0,72

Täyttökorkeus kaksoissäiliöllä (m) 3,34

Kylvövantaiden määrä 60

Vannaspaine kylvövantaat (kg) 350

Siemenvantaat Ø (cm) 48

Peittopyörät Ø (cm) 33

Syvyyden säätöpyörät Ø (cm) 40

Riviväli (cm) 20

Rengaskoko siemenvaunu 650 / 65 R 38

Rengaskoko kylvöyksikkö 400 / 60 – 15.5

Työnopeus (km/h) 6 – 15

Tehontarve (kW/hv) alkaen 205 / 280

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 3

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 60 – 80

Koneen kytkentä  
maatalousvetolaitteeseen

Vetosilmukka Ø 55 – 73 mm

Koneen kytkentä  
kuulavetolaitteeseen

K 80

HORSCH Avatar 3.16 SD 4.16 SD Kiinteä 4.16 SD 6.16 SD 8.16 SD
Työleveys (m) 3,10 4,00 4,00 6,00 8,00

Kuljetusleveys (m) 2,99 4,32 2,99 2,89 2,98

Kuljetuskorkeus (m) 3,50 3,50 3,50 3,06 3,98

Pituus (m) 6,96 6,96 6,96 6,64 7,12 / 7,82

Paino (kg) 3 620* 4 500* 4 800* 7 900** 8 500**

Siemensäiliön tilavuus yksiosainen säiliö (l) 2 800 2 800 2 800 3 500 3 500

Yksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Täyttökorkeus 1-osaisella säiliöllä (m) 2,85 2,85 2,85 2,52 2,92

Siemensäiliön tilavuus kaksoissäiliö (l) 3 800 3 800 3 800 5 000 5 000

Kaksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) kumpaankin 0,66 x 0,90 kumpaankin 0,66 x 0,90 kumpaankin 0,66 x 0,90 kumpaankin 0,66 x 0,90 kumpaankin 0,66 x 0,90

Täyttökorkeus kaksoissäiliöllä (m) 3,24 3,24 3,24 2,35 3,26

Kolmeosaisen säiliön täyttöaukko (m) 0,66 x 0,43 0,66 x 0,25 0,66 x 1,45 --- ---

Siemensäiliön tilavuus kolmeosainen säiliö (l) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) 3 800 (30 : 10 : 60) --- ---

Täyttökorkeus 3-osaisella säiliöllä (m) 2,95 2,95 2,95 --- ---

Mikroraeyksikön säiliön tilavuus (l) 200 200 200 200 280

Kylvövantaiden määrä 18 24 24 36 48

Vannaspaine kylvövantaat (kg) 350 350 350 350 350

Siemenvantaat Ø (cm) 48 48 48 48 48

Peittopyörät Ø (cm) 33 33 33 33 33

Syvyyden säätöpyörät Ø (cm) 40 40 40 40 40

Riviväli (cm/tuuma) 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Rengaskoko kylvöyksikkö / vaunu 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 550 / 55 – 22.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Työnopeus (km/h) 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15 6 – 15

Tehontarve (kW/hv) alkaen 90 / 125 105 / 140 105 / 140 155 / 210 200 / 270

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 1 (+ 1 sis. suoranhydrauliikan) 3 3

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Koneen kytkentä vetovarsiin Cat. III ja III / IV Cat. III ja III / IV Cat. III ja III / IV Cat. III ja III / IV Cat. III ja III / IV

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Vetolaite Ø 46 – 58 mm Vetolaite Ø 46 – 58 mm Vetolaite Ø 46 – 58 mm Vetolaite Ø 46 – 58 mm Vetolaite Ø 46 – 58 mm

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80 K 80 K 80 K 80

HORSCH Avatar 12 SD 18 SD
Työleveys (m/jalka) 12,00 / 40 18,00 / 60

Kuljetusleveys (m) 2,98 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 3,80 4,00

Pituus (m) 8,31 9,51

Paino (kg) 11 240* 48 Siemenvantaat: 13 700 /  
72 Siemenvantaat: 15 000*

Siemensäiliön tilavuus kaksoissäiliö (l) 5 800 (50 : 50,  
kumpaankin 2 900 l)

8 500 (50 : 50,  
kumpaankin 4 250 l)

Kaksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) kumpaankin 0,66 x 0,94 kumpaankin 0,66 x 1,70

Täyttökorkeus kaksoissäiliöllä (m) 2,80 3,10

Mikroraeyksikön säiliön tilavuus (l) 300 ---

Kylvövantaiden määrä 48 – riviväli 25 cm  
40 – riviväli 12“  
32 – riviväli 15“

72 – riviväli 25 cm  
60 – riviväli 12“  
48 – riviväli 15“

Vannaspaine kylvövantaat (kg) 350 350

Siemenvantaat Ø (cm) 48 48

Peittopyörät Ø (cm) 33 33

Syvyyden säätöpyörät Ø (cm) 40 40

Riviväli (cm/tuuma) 25 / 15“ / 12“ 25 / 12“ / 15“

Rengaskoko kylvöyksikkö / vaunu 520 / 85 R 38 520 / 85 R 42

Tukipyörien rengaskoko 15.0 / 55 – 17 550 / 60 – 22.5

Työnopeus (km/h) 6 – 15 6 – 15

Tehontarve (kW/hv) alkaen 220 / 300 220 / 300

Kaksitoimisten  
ohjauslaitteiden määrä

3 3

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 35 – 45 35 – 45

Koneen kytkentä 
maatalousvetolaitteeseen

Vetolaite Ø 55 – 73 mm Vetolaite Ø 55 – 73 mm

Koneen kytkentä 
kuulavetolaitteeseen

K 80 K 80
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Myyjä:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

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


