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HELPPO – TURVALLINEN – TARKKA



Leeb AX:
JOHDONMUKAISTA TEHOKKUUTTA

Theodor Leeb:
„Käyttäjäystävällinen ja  
luotettava tekniikka, jolla on  
keskeiset toiminnot, joista 
HORSCH-ruisku tunnetaan:  
se ei merkitse kompromisseja  
puomin hallintaan.”
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Alusta

 ― Tukeva, erikoisteräksinen runkorakenne

 ― Vankkarakenteinen vetopuomi

 ― Ylempi tai alempi kiinitys traktoriin vetopuomia kääntämällä

Aisaohjaus – vähemmän jälkiä (valinnainen)

 ― Aisaohjaus tarkasti uria seuraamalla, proportinaalisella  
hydrauliikan ohjauksella sulava puomin toiminta

 ― Korkea ohjattavuus ja suuri ohjauskulma

Isot renkaat – pieni maapaine

 ― Pyörien halkaisija jopa 1,85 m

 ― Maksimi maakontaktin pinta-ala oikealla  
renkaiden ilmanpaineella

Ennennäkemätön BoomControl puominvakaus järjestelmä

 ― Hydraulisesti jousikuormitettu ja vaimennettu  
rinnakkaisvetoinen jousitus

 ― Pehmeä ja tasainen puomin asento jopa mäkisessä  
maastossa ja suurilla nopeuksilla

Uudenaikainen muovisäiliö

 ― Kompakti säiliön muotoilu, jossa on erittäin pieni painopiste

 ― Kartiomuoto vähentää hölskymistä

 ― 400 litraa puhdasvesisäiliö: riittävästi vettä  
sisäpuolen puhdistamiseksi

 ― Laaja säde, täysin sileät päällyspinnat eikä säiliössä  
ole vaikeasti puhdistettavia kulmia.

 ― Syvällä oleva imuaukko varmistaa täydellisen tyhjennyksen  
ja hyvin pienet jäännösmäärät myös rinteissä ajettaessa.

Kaksi varuste vaihtoehtoa:

Eco

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Mäntäkalvopumppu (270 l/min) käyttö nivelakselilla

 ― Hydraulinen sekoitus

Eco ProfiClean System

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Ohjaamosta halittava pesutoiminto

 ― Mäntäkalvopumppu (270 l/min) käyttö nivelakselilla

 ― Valinnainen Hydraulinen pumppu

 ― Hydraulinen sekoitus



Leeb AX yksityiskohtia

 ― 3 800 litran säiliötilavuus

 ― Polyetyleenisäiliö (PE)

 ― Pääsäiliön matala painopiste

 ― Optimoitu säiliön muoto kuljetuksen  
ja puhdistuksen kannalta

 ― Optimoitu letkujen pituus vähentää pituudet minimiin

 ― Ylä tai alakiinnitys voidaan valita vapaasti,  
koska se voidaan vaihtaa kääntämällä aisa

 ― Puomiston jousitus monivarsiripustusksessa –  
hydraulisesti jousitettu ja vaimennettu

 ― Pehmeä ja sulava puomin asento jopa mäkisillä  
mailla ja korkeilla nopeuksilla.

 ― Suunnikkaisripustus on suunniteltu niin, että puomisto on  
lähellä ruiskun akselia. Ripustus on erittäin vääntöjäykkä  
ja se sopii erittäin hyvin yhteen automaattisen puomiston 
korkeussäädön Leeb BoomControl‘in kanssa.

 ― Suuttimet on suojattu tuulelta ja mekaanisilta vaurioilta

Leeb AX
YKSITYISKOHTIA
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Jakojärjestelmä

 ― Painepuolen monitieventtiilin käyttö käyttöpaneelista

 ― Optimaalinen virtaus putkistoon, torjunta-ainesäiliö,  
sekoitin ja säiliön sisäpuolinen puhdistus

 ― Letkujen optimaalinen asettaminen koko puomin leveydelle  
ruiskutusseoksen nopeaa levitystä ja kiertoa varten.

Torjunta-aineiden täyttöastia

 ― Käännettävä torjunta-ainesäiliö kaasujousivaimennuksella

 ― Toiminnat värimerkityillä hallintakahvoilla

 ― Ylä- ja alahuuhtelusuuttimet saavat aikaan kartiomaisen  
nestekierron suolojen ja rakeiden nopean huuhtelun  
varmistamiseksi.

 ― Säiliön puhdistussuutin

Lohkokohtainen kierto

 ― Ruiskutusnesteen kierto päälle kun lohko ja pumppu  
on kytketty päälle

 ― Kun ruiskutus laitetaan päälle ensimmäistä kertaa  
ruiskutusneste tulee nopeasti ja hyvin sekoitettuna  
pääventtiilin ja suutinten lyhyen letkutuksen ansiosta.

Suutinten puhdistus

 ― Helppo puhdistus: Imupuolen pumpu imee puhdasta  
vettä – suutinlinjasto huuhdellaan puhtaalla vedelle – sitten 
muutama sekunti ruiskutus päälle ja kaikki suuttimet pesty

Lohkokohtainen kierto + suutinten puhdistus

MEIDÄN STANDARDIMME: 
MITÄ VÄHEMMÄN  
LETKUJA SEN PAREMPI.
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LEEB AX LOHKOKOHTAINEN  
KIERTO / SUUTTIMIIN 
LOHKOKOHTAINEN KIERTO / SUUTTIMIIN

Kierto suuttimeen asti

 ― Ruiskutusnesteen kierto läpi koko suutinlinjaston  
kun ruiskutuspmppu käynnistetään.

 ― Ruiskutettava neste on aina suuttimissa myös kun  
ruiskutus kytketään pois päältä

 ― Kun ensimmäisen kerran suljetaan puolet putkistosta tai 
koko putkisto, torjunta-aineliuos sekoittuu suoraan ja  
tehokkaasti ja ruiskutus voi jatkua osassa järjestelmää  
tai koko järjestelmässä. 

 ― Estää sakkautumisen ja tukokset

Kierto 

PS = Painelinja, 

RT = Paluulinja säiliöön

Ruiskut 

PS = Painelinja

RT PS RTPS

Vasen puomi Oikea puomiKeskilohko

PS PS PS PS

Vasen puomi Oikea puomiKeskilohko

Suutinten puhdistus

 ― Mahdollistaa helpon puhdistuksen: Pumpun imupuoli 
on asetettu puhtaalle vedelle – suutinlinja huuhdellaan 
puhtaalla vedellä – pidetään ruiskutusta päällä hetki ja 
puhdistetaan suuttimet.

Ruiskut 

PS = Painelinja

PS PS PS PS

Vasen puomi Keskilohko ja oikea puomi

Kierto 

PS = Painelinja, 

RT = Paluulinja säiliöön

RT PS RTPS

Vasen puomi Keskilohko ja oikea puomi

Kierto suuttimeen asti + suutinten puhdistus



LEEB AX  
VARUSTELUTASOT  
ECO / ECO PROFICLEAN SYSTEM

Vesijärjestelmä Eco

 ― Mäntäkalvopumppu 270 l/min

 ― 2“ täyttöliitin, 5-tieventtiilissa 2“ imupuolella

 ― Ruiskutuspuomiston painesensori ja pumpun  
paineen ohjain

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Säiliön täyttöasteen mekaaninen mittari

 ― Digitaalinen täyttöasteen mittari, näkyy näytöstä (valinnainen)

Eco
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Eco ProfiClean System

Vesijärjestelmä Eco ProfiClean System

 ― Mäntäkalvopumppu 270 l/min

 ― Hydraulinen pumppu pesuun

 ― 2“ täyttöliitin, 5-tieventtiilissa 2“ imupuolella

 ― Paineanturi ruiskutuspaineen ja paineensäätimen  
ohjaamiseksi virtausnopeuden säätämiseksi

 ― Imu ja painepuolen käyttö manuaalisesti

 ― Jatkuva pesutoiminto voidaan ohjata ohjaamosta

 ― Mekaaninen täyttöasteen mittari ruiskutussäiliöön

 ― Digitaalinen täyttöasteen mittari ruiskutussäiliöön 
(lisävaruste)

Jatkuva sisäpuolen puhdistus Eco ProfiClean System

 ― Nopea ruiskun puhdistusprosessi

 ― Pesuohjelma voidaan ohjata hytistä

 ― Toiminta: Puhdistus ilman laimennusta

 ― Erillinen puhdistuspumppu syöttää puhdasta vettä putkistoon. Ruiskutuspumppu imee  
veden ja syöttää sen paineella putkistoon ja pesee putkiston ja suuttimet jäämistä.

 ― Nopea, perusteellinen ja veden kulutuksen optimoiva puhdistus

Suodatin kopan suoja1

Pesu ja sekoitus suuttimet ruiskutussäiliössä2
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Helposti pääsy laitteisiin ja suodattimeen

400 litran puhdasvesisäiliö ja  
15 litran käsienpesusäiliö
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Leeb AX voidaan ohjata useimmilla  
terminaaleilla ja joystikeilla tai traktorin  
monitoimikahvoilla.

Monitoimikahva

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN  
YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ
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ISOBUS-järjestelmällä varustetut terminaalivaihtoehdot:

HORSCH ISOBUS Terminaali

 ― Hyvin tunnettu HORSCH näppäinterminaali

 ― Ruiskun ohjaus ja valvonta

 ― Kaikki tarvittavat ruiskun toiminnot ohjataan traktorin hytistä

 ― Lisävaruste

Touch 800-Terminaali

 ― Uusinta kosketusnäyttöteknologiaa –  
800 x 600 pikselin TFT-Dualtouch -värinäyttö

 ― Yksilöllisesti laajennettava, APP&GO® ansiosta

 ― 1 kameran liitin

 ― USB-liitin

Monitoimikahva

 ― Helppo käyttö monitoimikahvalla. Kaikki tärkeimmät  
puomiston toiminnot sekä lohkojen käyttötoiminnot  
helposti valittavissa monitoimikahvassa.

Rinnakkaisajolinjat

 ― Hyödyntää korjattua GPS-signaalia

 ― Määrittelee koneen sijainnin ja näyttää sijaintitiedot näytöllä

 ― Siirtyvä ohjauslinja näyttää kuljettajalle näytössä,  
onko kone tarkalleen ajolinjalla

 ― Suositellaan käytettäväksi aikaisissa ruiskutuksissa,  
kun ajourat eivät vielä näy

GPS-ohjattu, lohkojen avaaminen ja sulkeminen

 ― Säästömahdollisuuksia: Päisteajon turhien limitysten  
poistuminen säästää jopa 3 % kasvinsuojeluainekuluissa.

 ― Yksittäisten lohkojen valinta 13 lohkoon mahdollista

HORSCH ISOBUS Terminaali Touch 800-Terminaali



TEHOKAS JA VOIMAKAS  
HELPPO JA TARKKA  
RUISKUTUSTEKNIIKKA
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Tehoa monipuolisuudesta

 ― Sähköisesti ohjatut lohkotus ventiilit tai pneumaattinen  
yksilöllinen suutinten ohjaus

 ― Suutintenväli 50 cm

 ― BoomControlin avulla tarkka etäisyyden säilytys ja  
loistava tunkeutuminen ja peitto kasvustoon 

 ― Laajavalikoima suuttimia erivalmistajilta

 ― Suutinrungossa yhdistelmä vaihdettavia suuttimia  
(pneumaattinen vaihto):

– Yksittäinen suutinrunko

– Triplet suutinrunko

– Viiden suuttimenrunko

Joustavuus ja säätö pneumaattisen suutin ohjauksen avulla

 ― Pneumaattinen yksittäisen suuttimen hallinta tekee  
mahdolliseksi yksilölliset ja älykkään tekniikan käytön

 ― Loistava kasvustoon tunkeutuminen ja peitto

1 2 3

Maanuaalinen useamman suuttimen runko1

Sisäänrakennettu tuuli ja suutinsuoja2

3 Saatavissa sähköinen tai pneumaattinen lohkojen 
ohjaus asiakkaiden tarpeiden mukaan



Puomiston lohkojen taitto

LEEB PUOMISTO:
KEHITTYNYT TEKNIIKKA, LOPPUUN ASTI MIETITTY  
PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN
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Puomisto vaihtoehdot

 ― Peruspuomistojen työleveydet ovat 18 – 30 m

 ― Lisävarusteena saatavana puomin kavennus taittamalla  
puomia kinni yhden osan molemmilta puolilta

Vakaa kuljetusasento ja nopea taitto

 ― Lyhyt taittoaika

 ― Vakaa asento myös kuljetuksessa

 ― Suutinrunkojen hyvä suojaus

 ― Kuljetusleveys 2,55 riippuen renkaista ja raideleveydestä

 ― Kuljetuskorkeus 3,80 – 4,00 m riippuen renkaista

Puomisto: 5-osainen, lisävaruste  

rajoitetulla 15 m työleveydellä

Puomisto: 5-osainen, lisävaruste  

rajoitetulla 14 m työleveydellä

Puomisto: 5-osainen, lisävaruste  

rajoitetulla 12 m työleveydellä

15 m

30 m

14 m

27 – 28 m

12 m

18 / 21 / 24 m



 ― Innovatiivinen LED-tekniikka varmistaa  
tehokkaan valaistuksen

 ― Hyvin kohdistetut valot suuntautuvat kaikkiin  
ruiskun suuttimiin

 ― Erittäin hyvä ruiskutuksen hallinta hämärässä ja yöllä

 ― Yksi vahva LED valo per puomin puoli

 ― 100 % suuttimen toiminnan hallinta,  
myös toispuolisessa käytössä

 ― Turvallisempi ja tehokkaampi ruiskutustyössä  
kellon ympäri

 ― Vähäinen huolto ja pesutyö

NightLight: 
ERINOMAINEN RUISKUTUKSEN 
HALLINTA YÖLLÄ
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AUTOMAATTINEN  
PUOMISTO HALLINTA
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BoomControl Eco 

 ― Automaattinen puomiston ohjaus, joka pitää tarkan ja  
mahdollisimman pienen työkorkeuden myös nopeassa  
ajossa ja tasaisessa ja vain vähän kumpuilevassa maastossa 

 ― Turvallinen ja vakaa puomin ohjaus säilyttämällä etäisyyden  
50 cm kasvustoon

 ― Edellytys pienelle tuulikulkeumalle

 ― Puomisto on täysin erillään traktorista

 ― Ei tarvetta kompromisseihin vaimennetun ja vapaasti  
jousitetun puomiston välillä

BoomControl laajennus

 ― Aktiivinen puomiston säätö maanpinnan muodon mukaan  
2:lla sensorilla.

 ― Laajentaa näkökenttää myös tarpeen rivi ja penkkiviljelyssä

BoomControl –  
automaattinen puomin  

valvonta ultraääni sensoreilla



Lisävaruste:

 ― Proportionaalisesti ohjattu hydarulinen aisaohjaus

 ― Pneumaattinen suutinten ohjaus

 ― Yksilöllinen lohkotus

 ― Reunasuuttimen ohjaus

 ― SectionControl (automaattinen puomiston toispuolinen ohjaus)

 ― Puominvalot: Tehokas LED valo pesusuuttimella

 ― Majakkavalo

VAHVAT, 
VAKUUTTAVAT ARGUMENTIT

Taso ja käsienpesutankki ovat 
rakennetu puhdasvesisäiliön  
yhteyteen

Sähköinen tai pneumaattinen lohkojen  
ohjaus asiakkaan tarpeiden mukaan

Raideväli 1,50 – 2,25 m (riippuu renkaista) Saatavilla on useita tilavia  
säilytyslokeroita ja hyllyjä

 ― Letkukela ulkoiseen pesuun

 ― BoomControl lisäanturit 2 kpl

 ― Valinnainen säilytyslaatikko 

 ― Digitaalinen tasonmittaus

 ― Omavarainen hydrauliikka 

 ― Pienempi ruiskutusleveys  
taittamalla ulommat siivet
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 ― Käyttäjäystävällinen malli jossa on keskitytty perusasioihin

 ― Keskeinen ja selvästi järjestetty ohjausyksiöiden asettelu

 ― Matala tuulikulkeuma automaattisen puomiston ohjauksen  
ja puomiston korkeuden säilyttäminen korkeilla nopeuksilla

 ― Vakaa puomin toiminta jopa mäkisissä oloissa  
hydropneumaattisella puomin vaimennuksella

 ― Traktorista riippumaton hydraulijärjestelmä

 ― Vähäinen hevosvoiman tarve ja vähäinen paine maahan  
koneen keveyden ansiosta

 ― Suuret renkaat jopa ø 1,85 m mahdollista

 ― Hyvin suunnitellun rungon ansiosta koneen  
painopiste matalalla

 ― Kompaktit ulkomitat kuljetusasennossa

 ― Pumpun kapasiteetti 270 l/min tai 400 l/min

 ― Tehokas torjunta-aineiden täyttölaite tehty polyuretaanista

 ― Eco ProfiClean System jatkuvatoimiselle sisäiselle pesulle



TEKNISET TIEDOT
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HORSCH Leeb AX 4 AX
Mitat ja painot

Koneen paino (kg) 3 450 – 3 650

Vetopuomin kuorma tyhjä (kg) 500 – 600

Suurin sallittu pystysuora kuormitus (kg) 2 000

Akselikuorma tyhjä (kg) 2 950 – 3 050

Suurin sallittu akselin kuormitus (kg) 8 000 

Kokonaispituus maks. (kuljetusasennossa) (m) 7,60

Kuljetusleveys (kuljetusasennossa) (m) 2,55

Korkeus (m) 3,80 – 4,00

Raideväli mekaanisesti säädettävä (m) 1,50 – 2,25

Maavara (m) 0,70

Säiliö

Ruiskutusnestesäiliön nimellistilavuus (l) 3 800

Ruiskutusnestesäiliön todellinen tilavuus (l) 4 000

Puhdasvesisäiliö (l) 400

Käsienpesusäiliö (l) 15

Ruiskutuspuomisto

Työleveydet 18 – 30 m

Lohkot (Riippuen puomista) 5 – 13

Työkorkeus (m) 0,5 – 2,5

Pumpun tuotto Eco (l/min) 270

Työpaine maks. (bar) 8

Työnopeudet (km/h) 4 – 16
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HORSCH LEEB  
Application Systems GmbH
Plattlinger Straße 21
94562 Oberpöring

Phone: +49 9937 95963-0
Fax: +49 9937 95963-66
E-Mail: info.leeb@horsch.com

HORSCH LEEB
Werk Landau  
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar

FI
-9

0.
23

0.
24

6 
(2

01
9.

05
_v

er
.0

1)


