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Leeb LT:
TEKNIIKKAA AMMATTILAISILLE

Theodor Leeb:
„Uutta Leeb LT -mallia  
kehitettäessä päähuomio on 
kohdistunut kasvinsuojelun 
tarkkuuteen paras mahdollinen 
taloudellisuus huomioiden.”
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Alusta

 ― Tukeva, erikoisteräksinen runkorakenne

 ― Lisävarusteena ilmajousitettu akseli kallistuksen tasaajalla

 ― Vankkarakenteinen vetopuomi, ylä- tai alakiinnityksellä  
aisapainon mukaan, sallii suuren maavaran

Ohjautuva akseli – vähemmän pintavaurioita (Lisävaruste)

 ― Ohjautuva akseli; puomiston vakaa ja tasapainoinen  
asento ja tarkka ajo estävät ajouran vahingoittumisen

 ― Ihanteellinen myös epätasaisessa maastossa,  
hyvä ja tarkka ohjattavuus

 ― Pyörien suuri kääntökulma räätälöidyn  
runkorakenteen ansiosta

Isot renkaat – pieni maapaine

 ― Pyörien halkaisija jopa 2,05 m

 ― Maksimi maakontaktin pinta-ala oikealla  
renkaiden ilmanpaineella

Erittäin alhainen painopiste

 ― Säiliön muotoilu on loiskumisen kannalta optimaalinen

Sadosta huolehtiminen

 ― Sileä koneen alapuoli

 ― Koneen ulkopuolella ei ole teräviä särmiä tai kulmia

 ― Hydraulisesti taitettava ja täysin koteloitu seisontatuki

Uudenaikainen muovisäiliö

 ― Kartiomuoto vähentää hölskymistä

 ― 500 litraa puhdasvesisäiliö: riittävästi vettä sisäpuolen 
puhdistamiseksi, jolloin järjestelmään jää vain vähän jäämiä.

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

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

Kolme varustelutasoa:

Eco

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Mäntäkalvopumppu (400 l/min) käyttö nivelakselilla

 ― Hydraulinen sekoitus 

CCS

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Lisäkalvomäntäpumppu jatkuvaan säiliön  
CCS sisäpintojen puhdistukseen

 ― Koneen pesuohjelman käyttö hytistä

 ― Hydrauliikkaöljyn (Load Sensing) käyttämä  
keskipakopumppu (600 l/min)

 ― Hydraulinen sekoitus

CCS Pro

 ― Paine- ja imupuolen hallinnan sähkösäätö myös  
traktorin ohjaamosta

 ― Valinnainen kalvopumppu pesuohjelman CCS  
käyttöön, puomin huuhteluun

 ― Hydrauliikkaöljyn (Load Sensing) käyttämä  
keskipakopumppu (600 l/min)

 ― Ruiskussa oleva ohjauspaneeli

 ― Hydraulinen sekoittaja, jota ohjataan sähköisesti terminaalin  
ja ulkopuolisen ohjausyksikön kautta. Automaattinen  
poiskytkentä, jos ruiskutusnestesäiliössä jäljellä oleva  
nestemäärä on alle 150 litraa.



Leeb LT yksityiskohtia

 ― 4 000, 5 000 ja 6 000 litran säiliötilavuus

 ― Vetopuomin ylä- tai alakiinnitys

 ― Pääsäiliön matala painopiste

 ― Polyetyleenisäiliö (PE)

 ― Optimoitu säiliön muoto kuljetuksen ja puhdistuksen 
kannalta

 ― Optimoitu letkujen pituus vähentää pituudet minimiin

 ― Puomiston ripustus on suunnikkaisripustuksesta  
edelleen kehitetty versio – hydraulisesti jousitettu  
ja vaimennettu.

 ― Puomisto säilyy vakaana myös epätasaisella alustalla  
ja ajonopeuden ollessa suuri.

 ― 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.

 ― Suuttimien suojaus mekaanisia vaurioita vasten ja tuulelta 
suojaaminen suutinsuihkujen kehityksen yhteydessä

Leeb LT
YKSITYISKOHTIA
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Jakojärjestelmä

 ― Painepuolen jakolaitteisto on asennettu eteen astintason alle

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

 ― Vain yksi letku koko putkiston leveydelle ja yksi   
paluuvirtauksen letku putkiston pesukiertoa varten

 ― Ei saostumia ja helppo puhdistus

Torjunta-aineiden täyttöastia

 ― Käännettävä torjunta-ainesäiliö kaasujousivaimennuksella

 ― Merkkikaista värimerkityillä hallintakahvoilla

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

 ― Säiliön puhdistussuutin 

 ― Lisävaruste: Säiliön putkisto on tehty ruostumattomasta  
teräksestä, se on tilavampi ja siinä on lisäsuutin

Kiertojärjestelmä + suutinpuhdistus

 ― Ruiskutusnesteen täydellinen kierrätys suutinputkistossa,  
kun ruiskun pumppu on kytketty päälle.

 ― 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

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

Kierto 

PS = Painelinja, 

RT = Paluulinja säiliöön

Ruiskut 

PS = Painelinja

RT RT RTPS PS PS

Vasen puomi Oikea puomiKeskilohko

PS PS PS PS PS PS

Vasen puomi Oikea puomiKeskilohko

Kiertojärjestelmä

MEIDÄN STANDARDIMME: 
MITÄ VÄHEMMÄN  
LETKUJA SEN PAREMPI.
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LEEB LT VARUSTELUTASOT  
ECO / CCS / CCS PRO

Vesijärjestelmä Eco

 ― Mäntäkalvopumppu 400 l/min

 ― 3“ täyttöliitin, 5-tieventtiilissa 2“ imupuolella

 ― Ruiskutuspuomiston painesensori ja pumpun  
paineen ohjain

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

 ― Sähköinen säiliön ruiskutusnesteen määrän  
näyttö automaattisella katkaisijalla
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LEEB LT VARUSTELUTASOT  
ECO / CCS / CCS PRO

Ruiskun hallintapaneeli

Jatkuva sisäpuolen puhdistus Jatkuvan puhdistuksen järjestelmä CCS ja CCS Pro

 ― Nopea ruiskun puhdistusprosessi koneesta poistumatta

 ― Täydellinen puhdistusprosessin hallinta traktorin ohjaamosta

 ― 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

Vesijärjestelmä CCS

 ― Keskipakopumpun tuotto on 600 l/min

 ― CCS-kalvomäntäpumppu

 ― 3“ täyttöliitin, 5-tieventtiilissa 2“ imupuolella

 ― Pumpun ja puomin paineanturit

 ― Imupuolen ja painepuolen manuaalinen käyttö

CCS

Vesijärjestelmä CCS Pro

 ― Keskipakopumpun tuotto on 600 l/min

 ― CCS-kalvomäntäpumppu

 ― 3“ täyttöliitin, 5-tieventtiilissa 2“ imupuolella

 ― Paineanturit pumpulle, putkistolle, säiliön  
puhdistussuuttimille ja puomistolle

 ― Imu- ja painepuolen sähköohjaus

 ― Eri puhdistus- ja huuhteluohjelmat on automatisoitu

CCS Pro

Ulkopuolisen terminaalin symbolit CCS Pro

Täyttäminen

Sisäinen pesu

Sekoittajan paine

Imu

Ulkoinen pesu

Suutin helppoon siirtämiseen 
ruiskutussäiliöön

Säiliön pesu

Puhdasvesisäiliö

Valojen ohjauskeskus

Jäännösnesteen tyhjennys

 ― Sähköinen täyttöasteen katkaisin

 ― Jatkuvatoiminen pesuohjelma CCS,  
voidaan ohjata ohjaamosta

 ― Jatkuvaa sisäpuolen puhdistusta CCS ja eri  
puhdistus- ja huuhteluohjelmia voidaan ohjata  
traktorin ohjaamosta.

 ― Kaikkien tärkeiden toimintojen ohjaus ison 
ulkopuolisen terminaalin avulla

 ― Sähköinen täyttöasteen mittaus puhtaalle / ruiskutus  
vedelle automaattiseen pesuun ja katkaisuun 

 ― Edelleen kehitetty hallintapaneeli kaikkien tärkeimpien täyttötoimintojen hallintaan

 ― Käyttäjäystävällisesti kemikaalien täyttölaitteen yläpuolella

 ― Lisää toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta kem. täyttölaitteen vieressä olevalla näytöllä

 ― Yhä enemmän käyttömukavuutta: Täytön aikana voidaan tärkeimpiä toimintoja käyttää hallintapaneelilla tai traktoriterminaalin avulla.
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ISOBUS-järjestelmällä varustetut terminaalivaihtoehdot:

Touch 800-Terminaali

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

 ― Yksilöllisesti laajennettava, APP&GO® ansiosta

 ― 1 kameran liitin

 ― USB-liitin

Touch 1200-Terminaali

 ― 12,1“ kosketusnäyttöterminaali näytön lasipinnalla

 ― USB-liitos tehtävätietojen siirtämiseksi

 ― 2 kameraliitosta

 ― Käyttö pysty- ja vaakasuunnassa Layout-hallinnan avulla

 ― Vaakasuunta: Yhden sovelluksen käyttö normaalinäytöllä  
ja jopa 4 muun sovelluksen näyttö pienennettynä

 ― Pystysuunta: Kahden sovelluksen samanaikainen  
näyttö normaalinäytöllä.

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.

 ― Lohkojen sulkeminen on mahdollista 42 lohkoon asti.

Leeb LT voidaan ohjata useimmilla  
terminaaleilla ja joystikeilla tai traktorin  
monitoimikahvoilla.

Monitoimikahva

MAKSIMITEHO  
TUTTUJEN MENETELMIEN 
AVULLA

Touch 1200-TerminaaliTouch 800-Terminaali
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MAKSIMITEHO  
ÄLYKKÄÄN KÄYTTÖTEKNIIKAN AVULLA

Tehoa monipuolisuudesta

 ― Säädettävä suuttimien väli 

 ― 25 cm suutinvälillä ruiskutuskohteen etäisyys  
pienenee optimaaliseksi

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

 ― Erinomainen läpäisy ja kasvuston läpikotainen ruiskutus

 ― Suutinrungossa yhdistelmä vaihdettavia suuttimia  
(pneumaattinen vaihto):

– 1-0 yksi yksittäisen suuttimen runko 50 cm välein

– 1-0 (3M) yksi manuaalisen kolmoissuuttimen runko 50 cm välein

– 1-1  yksi yksittäisen suuttimen runko 25 cm välein

– 1-1 (3M) yksi manuaalisen kolmoissuuttimen runko 25 cm välein

– 2-0  yksi kaksoissuuttimen runko 50 cm välein

– 2-0 (4M) yksi manuaalinen nelinkertainen suutinrunko  
 joka 50 cm välein

– 2-1 yksi kaksoissuuttimen runko 50 cm välein,  
 välissä yksi yksittäisen suuttimen runko

– 2-2  yksi kaksoissuuttimen runko 25 cm välein

– 2-2 (4M) yksi manuaalinen nelinkertainen suutinrunko  
 joka 25 cm välein

– 4-0 yksi neljän suuttimen runko 50 cm välein

– 4-1 yksi neljän suuttimen runko 50 cm välein 
 välissä yksi yksittäisen suuttimen runko

– 4-2 yksi neljän suuttimen runko 50 cm välein  
 yksi kaksoissuutinrunko välisuuttimena

AutoSelect-valikko terminaalissa
Kattavat testit tuulitunnelissa osoittavat 
puomiston korkeuden merkityksen

Kulkeuman vertailu 25 cm / 50 cm etäisyys kohteesta

N
es

te

Tuulivoima

Kohteen etäisyys 25 cm suutin Airmix 04

Kohteen etäisyys 50 cm suutin Airmix 02

AutoSelect systeemi

 ― Mahdollisuus erilaisiin yhdistelmiin 

 ― Vaihdettavissa traktorin ohjaamosta 

 ― Aina valittavissa optimi painealue ja vastaava suutinkoko  
työtä keskeyttämättä 

 ― Täysin automaattinen hallinta: Suuttimen koon ja suutin 
yhdistelmän ohjaus ja valinta vastaamaan ruiskutusmäärää 

 ― Täysin automaattinen AutoSelect ohjaus (lisävaruste): 
yksittäisen suuttimen tai suutinyhdistelmän kytkentä  
päälle ja pois 

 ― Optimaalinen etäisyyden määrittelyn ja hallinta  vesistöjen  
ja maan rakenteen mukaan 

 ― Laaja valikoima eri valmistajien suuttimia

%
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Puomiston lohkojen taitto

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

Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 27 / 28 m työleveydelläPuomisto: 5-osainen rajoitetulla 12 m työleveydellä Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 12 m ja 21 m työleveydellä Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 24 m työleveydellä

Puomisto vaihtoehdot

 ― Peruspuomistojen työleveydet ovat 18 – 42 m

 ― Erilaiset taittamisen vaihtoehdot antavat mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin ja työleveyksiin

Puomiston lohkojen taittamisella saadaan ihanteellinen kuljetusasento

 ― Puomisto eivät kuljetusasennossa ulotu traktorin ohjaamoon saakka 

 ― Ei vahingoita ohjaamon kattoa

 ― Ei tippumista traktorin takaosan päälle

 ― Kuljetusleveys 2,55 riippuen renkaista ja raideleveydestä

 ― Kuljetuskorkeus 3,40 – 3,55 m riippuen renkaista 

27 / 28 m

38 – 42 m

24 m

30 – 36 m

12 m

21 m

27 – 30 m

12 m

18 – 24 m
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 ― 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

 ― Ei lisää huolto – tai puhdistustyötä

 ― Automaattinen puhdistus pesujärjestelmällä

 ― LED-valo ohjauskeskuksessa

 ― LED-etuvalot

NightLight: 
ERINOMAINEN RUISKUTUKSEN 
HALLINTA YÖLLÄ 
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BoomControl Pro

 ― Automaattinen ruiskutuspuomiston ohjaus tarkan,  
mahdollisimman pienen työkorkeuden pitämiseksi jopa  
suurella ajonopeudella ja hyvin mäkisessä maastossa 

 ― Turvallinen ja vakaa ruiskutuspuomiston ohjaus  
alle 40 cm korkeudella kohteesta

 ― Edellytys minimi tuulikulkeumalle

 ― Puomisto on täysin erillään traktorista

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 ruiskutuspuomiston ohjaus  
alle 40 cm korkeudella kohteesta

 ― Edellytys minimi tuulikulkeumalle

 ― Puomisto on täysin erillään traktorista

 ― Ei tarvetta kompromisseihin vaimennetun ja vapaasti  
jousitetun puomiston välillä

 ― Aktiivinen puomiston säätö maanpinnan muodon mukaan  
2:lla sensorilla. Voidaan lisätä 2 sensoria riviviljelyssä ja  
näkökentän suurentamiseksi. 

AUTOMAATTINEN  
PUOMISTO HALLINTA

BoomControl ProPlus

 ― Aktiivinen puomiston säätö keskiosan korkeutta säätämällä

 ― Turvallinen ja vakaa ruiskutuspuomiston ohjaus  
alle 40 cm korkeudella kohteesta

 ― Itsenäinen puomin liike molemmissa lohkoissa

 ― Valinnainen itsenäinen liike (nosto ja lasku)  
molemmat ulommat lohkot

Puomi mukailee pellon muotoja 6 puomistosensorin avulla.  
Nämä mittaavat eri lohkojen etäisyyttä maahan.

 ― Ei tarvetta kompromisseihin vaimennetun ja vapaasti  
jousitetun puomiston välillä

 ― Aktiivinen puomiston säätö keskiosan korkeutta säätämällä

 ― Maanpinnan muodon omaksuminen puomiston tukien  
yhdensuuntaisen joustamisen ansiosta yhdistettynä keskiosan 
kääntymiseen (ohjaus 4 sensorin avulla). Voidaan lisätä  
2 sensoria riviviljelyssä ja näkökentän suurentamiseksi.
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Lisävaruste:

 ― Täysin sisäänrakennettu akselin ohjaus 
(peruuttaessa automaattinen akselin keskitys) 

 ― Täyttölaite valmistettu ruostumattomasta teräksestä 

 ― Puominvalot:  
Tehokas LED valo pesusuuttimella 

 ― Työvalot: 2 kpl LED-työvaloa

 ― Täyttölaitteen ympäristön valaisu

 ― SectionControl (automaattinen puomiston toispuolinen ohjaus)

 ― Reunasuuttimen ohjaus

 ― Vähemmän tuulikulkeumaa, korkeat ajonopeudet ja matala  
puomin korkeus automaattisen puomin hallinnan ansioista

 ― Suuri työnopeus puomiston ilmajousitetun jouston ansiosta

 ― Korkea maavara

 ― Kasvuston suojelu, sileä alapinta

 ― Suuret renkaat 2,05 m halkaisijaan saakka

 ― Rungon rakenne antaa ihanteellisen painopisteen  
(painopiste alhaalla)

 ― Uudenaikainen käyttö

VAHVAT, 
VAKUUTTAVAT ARGUMENTIT

 ― Ohjausyksikön keskeinen sijainti

 ― Pumpun tuotto jopa 600 l/min

 ― Tehokas torjunta-aineiden täyttölaite tehty polyuretaanista 

 ― Kompaktit ulkomitat kuljetusasennossa

 ― Mitkään osat eivät ole traktorin kohdalla tai vasten sitä

 ― Jatkuva sisäpuolen puhdistus (CCS ja CCS Pro)

 ― Jousitettu akseli

 ― Puomiston integroitu törmäys- ja ylikuormituksen  
suojausjärjestelmä

Puomin keskiosa työleveydet 18 – 30 m, 
valinnaisena heiluva keskirunko.

Kolme jousitus vaihtoehtoa:  
ei jousitusta, kumijousitus ja ilmajousitus

Suuri maavara, korkea mukavuus  
ja sileä alapohja. 

Puomistot eivät kuljetusasennossa  
ulotu traktorin ohjaamoon saakka.

 ― Akselin paineilmajousitus

 ― Letkukela tai painepesuri ulkopuoliseen pesuun

 ― BoomControl laajennettavissa 2 sensorilla

 ― Kamerajärjestelmä ruiskun takana

 ― Tilava kanisterien säilytyspaikka oikenpuoleisen kanne alla

 ― Yksilöllinen lohkotus asiakkaan tarpeiden mukaan

 ― Toinen painesuodatin takana
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TEKNISET TIEDOT

HORSCH Leeb LT Light 4 LT Light 5 LT Light
Mitat ja painot

Koneen paino (kg) 4 150 – 5 150 4 200 – 5 200

Vetopuomin kuorma tyhjä (kg) 480 – 780 500 – 800

Suurin sallittu pystysuora kuormitus (kg) 2 500 2 500

Akselikuorma tyhjä (kg) 3 670 – 4 370 3 700 – 4 400

Suurin sallittu akselin kuormitus (kg) 8 250 8 250 

Kokonaispituus maks. (kuljetusasennossa) (m) 7,70 7,70

Kuljetusleveys (kuljetusasennossa) (m)* 2,55 2,55

Korkeus (m)* 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60 

Raideleveys (m) 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25

Maavara (m)* 0,75 0,75

Säiliö

Ruiskutusnestesäiliön nimellistilavuus (l) 4 000 5 000

Ruiskutusnestesäiliön todellinen tilavuus (l) 4 400 5 300

Puhdasvesisäiliö (l) 500 500

Käsienpesusäiliö (l) 15 15

Ruiskutuspuomisto

Työleveydet 18 / 12 5-osainen 18 / 12 5-osainen

21 / 12 5-osainen 21 / 12 5-osainen

24 / 12 5-osainen 24 / 12 5-osainen 

27 / 21 / 12 7-osainen 27 / 21 / 12 7-osainen

28 / 21 / 12 7-osainen 28 / 21 / 12 7-osainen

30 / 21 / 12 7-osainen 30 / 21 / 12 7-osainen

Sivulohkot, min. maks. (kpl) 6 – 42 6 – 42

Työkorkeus (m) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5

Pumpun tuotto CCS ja CCS Pro (l/min) 600 600

Pumpun tuotto Eco (l/min) 400 400

Työpaine maks. (bar) 8 8

Työnopeudet (km/h) 4 – 20 4 – 20

22 23

HORSCH Leeb LT 4 LT 5 LT 6 LT
Mitat ja painot

Koneen paino (kg) 4 850 – 5 850 (5 420*) 4 900 – 5 900 (5 470*) 4 930 – 5 930 (5 500*)

Vetopuomin kuorma tyhjä (kg) 530 – 830 (660*) 550 – 850 (680*) 570 – 870 (700*)

Suurin sallittu pystysuora kuormitus (kg) 3 000 3 000 3 000

Akselikuorma tyhjä (kg) 4 330 – 5 020 (4 760*) 4 350 – 5 050 (4 790*) 4 360 – 5 060 (4 800*)

Suurin sallittu akselin kuormitus (kg) 10 000 10 000 10 000 

Kokonaispituus maks. (kuljetusasennossa) (m) 7,70 7,70 7,70

Kuljetusleveys (kuljetusasennossa) (m)* 2,55* 2,55* 2,55*

Korkeus (m)* 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*) 3,40 – 3,60 (3,60*)

Raideleveys (m) 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25 2,00 / 2,10 / 2,25

Maavara (m)* 0,85* 0,85* 0,85*

Säiliö

Ruiskutusnestesäiliön nimellistilavuus (l) 4 000 5 000 6 000

Ruiskutusnestesäiliön todellinen tilavuus (l) 4 400 5 300 6 400

Puhdasvesisäiliö (l) 500 500 500

Käsienpesusäiliö (l) 15 15 15

Ruiskutuspuomisto

Työleveydet 18 / 12 5-osainen 18 / 12 5-osainen 18 / 12 5-osainen

21 / 12 5-osainen 21 / 12 5-osainen 21 / 12 5-osainen

24 / 12 5-osainen 24 / 12 5-osainen 24 / 12 5-osainen 

27 / 21 / 12 7-osainen 27 / 21 / 12 7-osainen 27 / 21 / 12 7-osainen 

28 / 21 / 12 7-osainen 28 / 21 / 12 7-osainen 28 / 21 / 12 7-osainen 

30 / 21 / 12 7-osainen 30 / 21 / 12 7-osainen 30 / 21 / 12 7-osainen 

30 / 24 / (12) 7-osainen 30 / 24 / (12) 7-osainen 30 / 21 / (12) 7-osainen 

32 / 24 / (12) 7-osainen 32 / 24 / (12) 7-osainen 32 / 24 / (12) 7-osainen 

33 / 24 / (12) 7-osainen 33 / 24 / (12) 7-osainen 33 / 24 / (12) 7-osainen 

36 / 24 / (12) 7-osainen 36 / 24 / (12) 7-osainen 36 / 24 / (12) 7-osainen 

38 / 27 / (14) 7-osainen 38 / 27 / (14) 7-osainen 38 / 27 / (14) 7-osainen

39 / 27 / (14) 7-osainen 39 / 27 / (14) 7-osainen 39 / 27 / (14) 7-osainen 

40 / 27 / (14) 7-osainen 40 / 27 / (14) 7-osainen 40 / 27 / (14) 7-osainen

40 / 28 / (14) 7-osainen 40 / 28 / (14) 7-osainen 40 / 28 / (14) 7-osainen

42 / 28 / (14) 7-osainen 42 / 28 / (14) 7-osainen 42 / 28 / (14) 7-osainen 

Sivulohkot, min. maks. (kpl) 6 – 42 6 – 42 6 – 42

Työkorkeus (m) 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5 0,3 – 2,5

Pumpun tuotto CCS ja CCS Pro (l/min) 600 600 600

Pumpun tuotto Eco (l/min) 400 400 400

Työpaine maks. (bar) 8 8 8

Työnopeudet (km/h) 4 – 20 4 – 20 4 – 20

Tiedot voivat vaihdella varustuksen mukaan.* Ruiskutuspuomiston tiedot 12 / 21 / 27, 7-lohkoinen ja renkaat 520 / 85 R 46
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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


