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HALUAMME VALMISTAA  

PARHAAT MAATALOUSKONEET

Tunnemme, että viljelijöiden yhteisö ja asiakkaidemme 

toivomukset velvoittavat. Tästä syystä tuotteisiimme ja 

palveluihimme kohdistuvat suuret odotukset. Se koskee 

tutkimusta, muotoilua ja kehitystyötä, kuten myös 

asennusta, asiakaspalvelua ja neuvontaa. Käytämme 

riittävästi aikaa perusteellisiin testeihin ja käytämme 

koneita omilla, yli 3 000 hehtaarin tiloilla, käytännön 

olosuhteissa, jotta voimme todeta mitä olemme  

kehittäneet ja mistä puhumme. 

Kannamme vastuuta maataloudesta ja jaamme 

asiakkaidemme tunteet ja panostamme koko  

intohimomme siihen.

HALUAMME JAKAA INTOHIMOMME  

MAATALOUTTA KOHTAAN

Koska olemme itsekin viljelijöitä, olemme jatkuvasti yhteydessä 

asiakkaisiimme, jotta olisimme heidän asettamistavaatimuksista 

hyvin perillä. Asiakkaat ovat meille motivaation, kehityksen  

ja kumppanuuden vetureita. Pyrimme luomaan asiakkaisiimme 

yhteyden ja kohtelemme heitä tasapuolisesti. Toimimme 

viljelijöiden foorumina ja yhteisönä, jossa keskustellaan, 

kokeillaan ja vertaillaan, jotta lopputulos olisi yhä parempi.  

Tämä yhteisöllisyys muodostaa selkärankamme ja auttaa meitä 

muistamaan minkä vuoksi teemme työtämme. 

Haluamme tuoda maatalouden esiin ja edistää sitä, samalla 

kun se edistää meitä ja antaa jokaiselle viljelijälle mahdollisuuden 

näyttää osaamisensa.

ILMAN INTOHIMOA EI  

OLE JATKUVUUTTA

Kun olemme harkinneet mikä iskulause sopisi HORSCH‘ille 

parhaiten, päädyimme nopeasti „Intohimoa maataloudesta” 

-versioon. Yllä kuvattu intohimo ulottuu kaikkiin 

valmistamiimme tuotteisiin ja se ulottuu myös kaupan  

jälkeen kaikkiin HORSCH‘in työntekijöihin. 

Aina yritysjohdosta asentajaan saakka, kaikki ovat hyvin 

intohimoisia ja se tekee yksinkertaisesta tuotteesta  

ensin ainutlaatuiseksi tuotteeksi, joka innovaatioiden  

ja tinkimättömän laadukkuutensa ansiosta erottuu  

joukosta ja se voidaan sovittaa täydellisesti jokaisen 

viljelijäntarpeiden mukaan kaikilla markkina-alueilla. 

„Me olemme ja olemme aina olleet viljelijöitä ja olemme aina 

intensiivisesti paneutuneet kestävään pellon hyödyntämiseen. 

Peltoviljelyksellä on tulevaisuus ja tästä syystä sekä viljelijän 

että maatalouskonevalmistajien kannattaa ponnistella. Aina, 

kun viljelijä tarkkailee työkonetta peilistään ja näkee punaista, 

pitää hänen muistaa, että hän on päätynyt tinkimättömän 

laadun hankintaan.“



Mitä vaaditte nykyaikaiselta kylvötekniikalta?

 ― Tarkkaa kylvöä –  
sillä tasainen itäminen lisää satopotentiaalia.

 ― Suurta kylvönopeutta –  
sillä ajoitus on kaikki kaikessa.

 ― Soveltuvuutta erilaisille kylvöalustoille –  
sillä joustavuus säästää rahaa.

Kuinka Pronto saa aikaan tasaisen itämisen?

 ― DiscSystem muokkausyksikkö irrottaa, tasaa ja hienontaa maata.

 ― Pakkeri tiivistää maan syvältä ja takaa yhtä hyvän kylvöalustan  
jokaiselle vantaalle. Jäykälle akselille asennettujen pyörien  
kapeat, halkaisijaltaan suuret renkaat tasoittavat maan pinnan  
tehokkaasti.

 ― TurboDisc vantaissa on jopa 15 cm : n joustovara, jonka ansiosta  
ne myötäilevät maata tarkasti. Jokainen kylvettävä siemen pää 
tyy täsmälleen oikeaan syvyyteen.

 ― Vantaissa on 4 kumista iskunvaimenninta, joiden avulla  
painotukseksi saadaan jopa 120 kg. Tällöin vannas pysyy  
luotettavasti maassa suurilla ajonopeuksilla.

 ― Vantaan takana oleva kumipyörä varmistaa siemenen tarkan  
syvyyden ja hyvän kontaktin maahan.

Pronto on tunnetusti tehokas 
KERTA-AJOLLA MUOKKAUS,  
PPF-LANNOITUS, TIIVISTYS,  
KYLVÖ JA JYRÄYS

Pakkerin renkaissa optimoitu traktorikuvio
Jokaista vannasta edeltää tehokas tiivistys
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Tasainen itäminen on  
hyvän sadon perusta
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DiscSystem – Tehokas esimuokkaus  
kaikissa olosuhteissa

PPF-lannoitevannas – Tarkka lannoitteen sijoitus

4
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TurboDisc kylvövannas 
Tarkkaa kylvöä suurilla nopeuksilla



Pronto 4 DC PPF Pronto 6 DC Pronto 8 DCPronto AS : n kuljetusvarustus
Suuret renkaat (800 / 40 – 26,5), pieni  
vetotehon tarve ja pieni paine maahan.

Kolmipistenostolaite
Työkoneen vaihto nopeasti ja helposti

Pronto AS ja Maestro RC

Pronto AS Pronto DC

Konsepti:

Kompakti, kevyt yleiskylvökone, jossa on suuri säiliö,  
maksimoitu suorituskyky ja kylvötyön laatu.

Käyttö:

Tarkka kylvö kynnettyyn ja kevyesti muokattuun  

maahan tai kynnön jälkeen

Konsepti:

Suuritilavuuksinen kylvövaunu, jossa DiscSystem ja 
kolmipistenostolaite, johon voi kiinnittää erilaisia työkoneita.

Käyttö:

Tarkka kylvö ja lannoitus yhdellä saman aikaisesti  
kynnettyyn, kevytmuokattuun tai muokkaamattomaan  
maahan, kaistamuokkaus HORSCH Focuksella.

Kuljetus:

Erillinen kuljetusvarustus, jossa on oma jarrujärjestelmä.  
Sitä käytetään, kun pellolla käännytään ja kun koneeseen  
on yhdistettynä Maestro tai Focus. TurboDisc-vantaiden  
yhteydessä on sama rengaskoko kuin Pronto DC : ssä.

Kuljetus:

Koneen keskilohko toimii myös kuljetustukena.  
Työasennossa yksi pyörä kulkee koko ajan kahden  
vantaan edessä koko työleveyden mitan.



Hammastetut lautaset
Tehokkaampi tunkeutuminen  
kovaan maahan

Lautaset pareittain
Väljyys parantaa suorituskykyä

Säädettävät sivulevyt
Tasoitus ilman reunaharjoja

Helppo työsyvyyden säätö
Hydraulinen säätö ajon aikana

Huoltovapaat laakerit
Pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen

DiscSystem – ihanteellinen 

esimuokkaus kaikissa olosuhteissa

 ― Tehokas murennus ja tasoitus koko työleveydellä

 ― Väljyys lisää käyttömahdollisuuksia ja luotettavuutta

 ― Suorituskyky paranee nopeuden kasvaessa

 ― Syvyys hydraulisesti säädettävissä ajon aikana

AS traktorikuvioitu rengaspakkeri –  

järeä, tehokas ja helppo vetää

 ― Tasoittaa ja tiivistää maan tehokkaasti jokaisen 
vantaan edeltä. Suoran rengasprofiilin ansiosta 
tiivistys on tehokasta myös renkaan reunoilla.

 ― Pakkerin keskiosa toimii kuljetuspyörästönä 
(Pronto DC)

 ― Siementen alle jäävän maan hyvä tiivistys 
tehostaa veden kapillaarinousua siemenille

 ― Renkaiden suuri halkaisija vähentää vetotehon 
tarvetta (780 mm)

Kaksoiskiekkovannas
Suorien kiekkojen keskellä huoltovapaat laakerit

Ohjain ja kaavin
Tarkka kylvö märissä oloissa

Vantaissa tehokas iskunvaimennus
Huoltovapaa, kulutuskestävä kiinnitys

Portaaton vannaspainotuksen säätö
Käsisäätimellä lisätään kumisten iskunvaimentimien esijännitystä

DISCSYSTEM – RENGASPAKKERI TURBODISC

TurboDisc – premiumluokan toisen sukupolven vannas 

siemenen tarkkaan kylvöön ja sijoittamiseen

Siemenen tarkka sijoittaminen ja välitön kontakti maahan ovat 

edellytykset varmaan ja tasaiseen itämiseen. HORSCH vastaa 

täydellisesti näihin haasteisiin ja saavuttaa tämän tavoitteen myös 

korkeilla työnopeuksilla. Ratkaisu on TurboDisc. Kaksoiskiekko 

kylvövannas, jota HORSCH on käyttänyt ja kehittänyt edelleen  

yli 15 vuoden ajan, on erittäin tarkka siemenen sijoittamisessa. 

Jyräpyörän ohjaaman vantaan rakenteen ansiosta se mukautuu 

nopeasti maapinnan mukaan myös suurella työnopeudella. Tämä 

on ainoa tapa pitää haluttu kylvösyvyys jokaiselle yksittäiselle 

siemenelle. 

Kaksoiskiekkovannas, jossa on huoltovapaa laakeri, avaa vaon  

ja tekee mahdolliseksi siemenen häiriöttömän sijoittamisen. 

Integroitu tasain takaa siemenen kiinnittymisen 

siemenvaon pohjalle myös suurilla työnopeuksilla. 

Karbidipinnoitettu kaavin pitää lautasten välin puhtaana  

ja estää tukkeutumisen ja maan tarttumiseen savisissa  

ja märissä olosuhteissa. 5 tai 7,5 cm leveä jyräpyörä 

varmistaa siemenen optimaalisen kontaktin maahan  

ja tarkan työsyvyyden säädön. 

TurboDics-vantaan erinomainen maan pinnan seuranta  

ja sen helppo säätö ovat vakuuttavat: vannaspaine ja 

kylvösyvyys eivät vaikuta toinen toisiinsa, kun niitä 

säädetään. Huoltovapaat kylvövantaiden kumilaakerit 

siirtävät 120 kg vannaspaineen ja tämä varmistaa vantaan 

jouston – jopa työnopeudella 20 km/h. Lisäksi kumilaakeri 

toimii ylikuormituksen suojana ja vaimentaa kivien 

aiheuttamat iskut. 

Pakkeri ja siemenvannas

Etupakkeri

Lautasten säätö 
renkaanjälkien kuohkeuttajina (lisävaruste)

Kiinnityksessä iskunvaimentimet
Etuina hyvä myötäilevyys ja tehokas  
suoja liiallista kuormitusta vastaan



Pronto
NOPEAMPI – HELPOMPI –  
TURVALLISEMPI

Nopeampi

 ― Erittäin pieni tehontarve – pienen omapainon ja vähällä  
teholla tehokkaasti toimivien laitteiden ansiosta

 ― Nopeasti tulosta – työnopeudet 10 – 20 km/h

 ― Nopeat käännökset – kompaktin muotoilun ansiosta

 ― Lyhyet seisokit – suuret siemen – ja lannoitesäiliöt

Helpompi

 ― Nopea kiinnitys – helppo liittää traktoriin

 ― Nopeasti toimintavalmis – kylvömäärä,  
kylvösyvyys ja vannaspainotus helppo säätää

 ― Siemenlaadun vaihtaminen yksinkertaista

 ― Vähäinen huoltotarve

Turvallisempi

 ― TurboDisc-kylvövannas – tarkka kylvö suurilla työnopeuksilla

 ― Jokaista TurboDisc-vannasta ohjaa oma jyräpyörä  
ja vantaisiin kuuluu kiinteästi iskunvaimentimet

 ― Jopa 15 cm : n joustovara mahdollistaa epätasaisenkin  
pinnan tarkan myötäilyn

 ― TurboDisc-vantaiden painotus on portaattomasti  
säädettävissä 5 – 120 kg per vannas



Pronto SW Pronto KR

Konsepti:

 ― Monikäyttöinen kynnetyillä ja kevytmuokatuilla mailla,  
raskaimmillakin maalajeilla.

 ― Kylvöyksikkö ja -vaunu muodostavat kiinteän kokonaisuuden,  
mikä tekee koneesta kompaktin. Kylvövaunussa ei ole akselia,  
joten suuri osa painosta siirtyy traktorin taka-akselille. Siten  
6 metriä leveän, tasojyrsimellä varustetun kylvökoneen 
vetäminen onnistuu pienilläkin hevosvoimilla ja ilman 
merkittävää luistoa.

 ― Voimakas muokkaus voimanottokäyttöisellä  
tasojyrsimellä.

 ― Kylvövantaiden edellä kulkee Cracker pakkeri  
-teräspyörä, joka tiivistää maan tehokkaasti.

 ― Tarkka kylvö TurboDisc-kaksoiskiekkovantailla.

Tekokasta kylvöä
Pronto KR säiliön tilavuus on 2 800 litraa.

Tasojyrsin
Tunkeutuu maahanja pysyy säädetyssä työsyvyydessä.

Tasojyrsimen 3-metriset lohko liikkuvat edestakaisin 
ja myötäilevat maata optimaalisesti.

Astintasot DiscSytem päällä,
turvallinen pääsy koneen eri osiin

Etupakkeri lisävarusteena HORSCH PPF-järjestelmän vantaat sijoittavat  
lannoittee tarkasti oikeaan syvyyteeen ja varmistavat  
siten siementen optimin kasvuun lkehityksen

HORSCH kylvövaunu,  
siemen- ja lannoitesäiliöt 12 000 litraa  
(jakosuhde 50 : 50)

Konsepti:

Pronto SW on erittäin tehokas isojen maatilojen kone kynnetyille  

ja kevytmuokatuille maille. Ison HORSCH kylvövaunun (12 000 l 

8 ja 9 SW -mallit, 17 000 l 12 SW -mallit) ja Pronto-kylvöyksikön 

yhdistelmässä on huomattavia etuja kuten vakaus, tasapaino, 

esteettömyys ja joustavuus. Nämä helpottavat kalibrointiprosessia, 

koneen säätöjä ja pienentävät jo ennestään pieniä huoltotöitä. 

TurboDisc-kylvövantaan ansiosta työnopeus voi olla 10 – 20 km/h. 

Kylvöyksikkö:

Kylvöyksikön runko ja rakenne muodostavat kiinteän yksikön.  

Sen perusrakenne ja periaate ovat samat kuin Pronto 7 – 9 ilman 

siemensäiliötä. DiscSystem ja TurboDisc-vantaat nostetaan 

hydrauliikkasylintereillä. Kylvöyksikön kiinteä vetopuomi on kytketty 

siemenvaunuun ja se seuraa vaunua kuin yksiakselinen perävaunu. 

Isosta työleveydestä huolimatta kone taittuu 3 m kuljetusleveyteen. 

Siemenvaunu:

Kylvövaunun rakenteen ansiosta siemensäiliön täyttömäärä ei 

vaikuta kylvöyksikön työsyvyyteen. HORSCH-kylvövaunussa on 

tilavuudeltaan iso säiliö ja työleveydet 8 m alkaen. Siemenvaunun 

säiliön syöttöaukot ovat helposti lähestyttävät myös ilman 

täyttöruuvia, sillä Pronto-kylvöyksikön siivet eivät vaikuta 

täyttöprosessiin. 

Kaksoissäiliöjärjestelmässä lannoite voidaan kuljettaa 

samanaikaisesti ja sijoittaa se suoraan maahan PPF-

lannoitejärjestelmän avulla (EI Pronto 12 SW 3 m työleveydellä). 

Syöttöyksikön alapuolella olevalla kaksoisputkistolla voidaan 

työleveys puolittaa mekaanisesti tai lisävarusteena sähköisesti. 

Näin voidaan estää päällekkäisyys ja säästetään siementä ja 

lannoitetta. Täyttöruuvi on saatavana lisävarusteena.



Isot runkopyörätHyrdaulisesti taittettava kuljetusasentoon

Pronto 6 / 8 / 9 NT

Pronto 6 / 8 / 9 NT -mallin kompakti rakenne ilman kylvövaunua ja TurboDisc-
vantaat tekevät siitä sopivan kevytmuokatun maan kylvöön ja suorakylvöön. 
Suuri työnopeus 20 km/h antaa korkean tehon ja suorituskyvyn jopa 
pienemmillä työleveyksillä. Aaltomaiset kiekkoleikkurit leikkaavat orgaanisen 
materiaalin ja muokkaavat maata vain kylvörivin kohdalta. Täten 
tehovaatimukset ovat hyvin pienet.

Iso siemensäiliö (4 000 l) varmistaa lyhyet seisonta-ajat ja leikkuulautasten  
paine on riittävä ilman lisäpainoja. Painotusta säädetään koneessa olevalla 
pitkälle kehitetyllä hydrauliikkajärjestelmällä. Tarvittaessa runkoon voidaan 
asentaa 1 400 kg lisäpainot. Joustavien rungon lohkojen ansiosta kylvöyksikön 
maanpinnan seuranta on erinomainen.

Kaksoissäiliömallilla (5 000 l) kylvö ja lannoittaminen voidaan tehdä samaan 
aikaan. Lisäksi on saatavana mikroraeyksikkö toisen komponentin kylvämiseen. 
Mikroraeyksikkö voidaan yhdistää sekä kaksiosaisen että yksiosaisen säiliömallin 
kanssa. Näin yhdellä ajokerralla voidaan syöttää kolmea komponenttia (siemen, 
lannoite, mikrorae).

Hydraulinen puhallin 
voimanottoakselin käytöllä

Kaksiosainen säiliöTäyttöruuvi kaksiosainen säiliö  
500 kg/min syöttömäärä

AjouraventtiiliLisäpainot



Pronto 10 / 12 NT

Jopa vaikeat suorakylvöolosuhteet eivät aiheuta ongelmiaTurboDisc vantaat Aalloitetut vantaa leikkaavat maata 
tehkkaasti ja vähentävät tehontarvetta.

Konsepti:

 ― Huipputehokkuutta suurille tiloille

 ― Optimoitu suorakylvöön

 ― Pieni tehontarve, sillä maata muokataan vain niistä kohdista,  
joihin siementä kylvetään

 ― Tehontarvetta vähentää myös aallotetuilla vantailla / leikkaavilla kiekoilla 
varustettu esimuokkain – PPF-lannoitusjärjestelmän saa lisävarusteena 
(yhdistetty lannoitus ja kylvö TurboDisc-vantailla tai lannoitteen sijoitus 
siemenrivien väliin lannoitekiekoilla, joiden syvyys erikseen säädettävissä)

 ― Tarkka kylvö TurboDisc vantailla

 ― Kylvövaunun tilavuus 12 000 l (siemen : lannoite 50 : 50)

 ― Kompakti muotoilu tekee koneesta ketterän

 ― Pieni omapaino vähentää tehontarvetta

Huipputehokas
suuren säiliön js avaran  
täyttöaukon ansiosta

Pronto NT on kompakti kylvökone Pronto systeemillä (muokkaus, kylvö  
ja tiivistys) perinteiseen tai suorakylvöön. Erityisesti suorakylvössä leikkaus 
lautanen yhdistettynä hyväksi havaittuun TurboDisciin tuo etuja. Vain se  
kohta tulee muokattua mihin kylvövannas osuu. 

HORSCH TurboDisc vantaat säätyvät tehokkaasti epätasaisilla mailla, taattu 
korkea vannaspaine ja tarkka siemen sijoitus. Lannoittteelle on kaksi erillaista 
PPF systeemiä. Lannoite voidaan sijoittaa siemenenen kanssa samaan tai  
siemen rivien väliin omilla vantailla, joiden syvyys säädetään erikseen. 

Siemenvaunun ja siemenpalkin suora yhteys mahdollistaa korkean paineen 
kiekoille ja lannoitevantaille ilman erillistä lisä painoa.



Kompakti mittausyksikkö
Tarkka mittaus sähkömoottorilla

PPF-lannoitevannas
Huoltovapaa vannas suurella painotuksella

Vaihtuva syvyyssäätö
Lannoitteen sijoitus kahden siemenrivin 
väliin renkaan keskilinjalla

Kaksi samanlaista syöttölaitetta
Tarkka siemenen ja lannoitteen annostelu

Suuri, kaksiosainen säiliö
Säiliön maksimitilavuus 5 000 l (jako 40 : 60)

Sijoituslannoitus yhdistettynä HORSCH SingularSystem Lannoitteen ja siementen sijoitus kahden läpiviennin kautta- yhdistää yhden 
jyvän kylvön ja lannoitteen sijoittamisen hyödyt rapsilla ja viljoilla

Mikrorae yksikkö Pronto 3-6 DC (yksiosaiseen säiliöön) Mikrorae yksikkö kaksiosaiseen G & F 
koneeseen kahdella ruuvisyöttölaitteella

Siemen & Lannoite (G & F)

G & F kone mahdollistaa lannoitteen ja siemen syötön samaan 

vantaaseen. Molemmat syöttöyksiköt syöttävät yhteiseen 

jakoyksikköön. Siemen ja lannoite sijoitetaan yhdessä yhteen  

riviin. Lannoite on suoraan kasvin käytettävissä, joka auttaa  

nopeaa ja aikaista kasvua. Tätä järjestelmää voidaan käyttää  

vain siihen sopivissa ilmasto-olosuhteissa ja kasvinviljelyyn 

erikoistuneen henkilön ohjauksessa. 

Mikroraeyksikkö

Mikroraeyksikkö kuljettaa materiaalin kylvöön pneumaattisesti 

ruuvisyöttölaitteen avulla ja sijoittaa sen vakoon yhdessä 

siemenen kanssa. Erittäin kestävää ruostumatonta ruuvia  

voidaan käyttää myös aggressiivisten materiaalien kanssa.

HORSCH-LANNOITEJÄRJESTELMÄ

PPF-järjestelmä – taloudellinen ja tarkka  

lannoitteen sijoittaminen

PPF-järjestelmässä voidaan kylvö ja lannoittaminen tehdä 

samanaikaisesti. Lannoite sijoitetaan erillisillä lannoitevantailla 

vain muutamia senttimetrejä siemen alle kosteaan maahan. 

Sijoittamalla siemen ja lannoite erikseen, voidaan kuivissa 

olosuhteissa käyttää suuria määriä. Kasvusto voi käyttää 

lannoitevarastoa optimaalisesti ja se stimuloi juuristoa  

kasvamaan alaspäin. 

Ohjainläppä lannoitteen samanaikaiseen 
syöttöön yhtenä virtauksena



Yksiosainen säiliö Hydraulinen täyttökierukka Säiliön purkuauokko Työkalulaatikko Pronto DC jarrujärjestelmä

LED valot kaikkiin Pronto SW,  
Pronto 3 / 4 / 6 DC ja Pronto 10 / 12 NT

Välipakkeri

Hydraulinen täyttöruuvi Pronto SW

Valot Merkkaaja

Renkaanjälkien kuohkeuttajat Kaksipistenostolaite K 80 kuulavetolaite AjouramerkkaajaPuoliskon poiskytkentä Pronto 8 / 9 DC

Hydraulinen puhallin VUO käyttöinen pumppu Ajourajärjestelmä Yhden säiliön version sulkupelti SteelDisc etupakkeri 4 DC,  
jäykkä (lisävaruste)

Jälkihara

Sähköinen puoliskon poiskytkentä 
Pronto 6 DC / AS

Hydraulinen Crossbar Hydraulinen vannaspainonsäätö, 
lisävaruste

VARUSTEET

Helppo kalibrointi
Nopea ja tarkka kalibrointi

Kevyesti toimivat, tarkat syöttöroottoritTutkasensori Vahvat valvontasensorit

Etupakkeri Pronto 9 DC

Vetopuomin kiinnitys

WorkLight Pro, uusi valaistus  
Pronto 7 / 8 / 9 DC



Ruis Ohra Vehnä Rypsi

1 > 4,1 > 4,1 > 4,1 > 3

2 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 3,3 – 4,1 2,5 – 3

3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2,5 – 3,3 2 – 2,5

4 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2

HORSCH SINGULARSYSTEM 
varustettuna Funck-syöttölaitteella

Siemenet

 ― Häiriöttömän ja tarkan mekaanisen kylvösiementen erottelun 
takaamiseksi, siementen tulee olla samankokoisia ja puhtaita. 

 ― Siementen homogeenisuus ja sopivuus järjestelmään voidaan 
määritellä HORSCH-ravistelulaatikon avulla.

 ― Yleensä siementen tulisi olla ravistelulaatikon toisessa tai 
kolmannessa lokerossa.

 ― Jos siemenet päätyvät ensimmäiseen tai viimeiseen lokeroon,  
nämä siemenet eivät ole sopivia erotteluun (tässä tapauksessa 
voidaan käyttää syöttöjärjestelmän ohitusta).

Erottelu

 ― Keskitetyn syöttöyksikön ja pneumatiikkajärjestelmän rakenne ovat 
samanlaiset kuin perinteisissä kylvökoneissa. 

 ― Siementen erottelun tekee Funck-syöttölaite kylvövantaassa jopa 
nopeudella 100 siementä/sekunti.

 ― Erottelu tapahtuu mekaanisesti Funck-syöttölaitteen sisällä olevalla 
erottelukiekolla, jossa on siemenen mukaan tehdyt taskut.

 ― Haluttu siemenmäärä siementä/m² ja tuhannen siemenen paino 
syötetään terminaaliin.

 ― Kalibrointitesti tehdään yleisesti tunnetun järjestelmän mukaan.

 ― Jokaista erottelukiekkoa käyttää oma sähkömoottori (1 000 –  
2 000 r/min), valvoo tietokoneohjelma ja ohjaa automatiikka 
käyttönopeudesta riippuen.

 ― Siemenen määrästä riippuen erottelukiekkoon voidaan helposti 
asettaa 1, 2 tai 4 taskua työkaluja käyttämättä.

 ― Vehnälle, rukiille, ohralle, rypsille ja herneille on saatavana omat 
erottelutaskut.

Erottelukiekot

Kylvövannas 

 ― Kylvövantaan rakenne ja sen perusominaisuudet kuten vantaan 
painotus 120 kg asti ovat identtiset hyväksi osoittautuneen 
TurboDisc-vantaan kanssa. 

 ― Olosuhteista riippuen työnopeus voi olla jopa 10 km/h.

 ― Käytännössä hyväksi todettu kaksikiekkovannas avaa kylvövaon. 
Integroitu jalas muotoilee kylvövaon ja takaa tarkan sijoittamisen.

 ― Korkeussuunnassa säädettävä asetusrulla varmistaa siemenen 
tarkan sijoituksen ja näin syntyy välttämätön siemen-maa kontakti.

 ― Asetusrullan jälkeen tuttu jyräpyörä sulkee vaon ja säätää 
kylvövantaan syvyyttä.

Syöttöjärjestelmän ohitus siemenmäärälle yli 250 siementä/m² 
tai erotteluun sopimattomalle siemenelle.

Seulonnan asteikot mm erilaisille siemenille 
(vihreä = hyvä, punainen = ei ok)

 ― Siemen kulkeutuu kylvövakoon syöttöputkea pitkin.

 ― Maanviljelyn kannalta katsottuna järjestelmän käyttö on 
järkevää siemenmäärään 250 siementä/m² asti. Tämän rajan 
ylittävillä määrillä erottelun vaikutukset ovat marginaaliset.

 ― Kun kylvetään suuria siemenmääriä, sopimatonta siementä 
tai välikasvikasvustoa, toimitettava syöttöjärjestelmän ohitus 
sallii perinteisen kylvön.

Mikä seulonta?
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ELEKTRONIIKKA 
INNOVATIIVISET JA  
DIGITAALISET RATKAISUT

VariableRate antaa mahdollisuuden muuttaa lannoitteen ja siemenen määrää 
sovelluskortin mukaan.

VariableRate huomioi eri tyyppiset maat.

HORSCH-Terminaali Touch 1200-Terminaali

TaskController

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. Pellon reunoilla tai 
paisteessa paallekkain ajo tai alueen ennalta maaritellyt yksittaiset 
lohkot (tyoleveyden puolitus) tai koko tyoleveys 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
Siemen TAI lannoite

VariableRate ja MultiControl
Siemen JA lannoite

Touch 800-Terminaali

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

ILMAN SectionControl‘ia SectionControl’n KANSSA

Tyyppi 1 Tyyppi 1Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 3



TEKNISET TIEDOT

* Koneen painot minimi varustuksella yksi / tuplasäiliö ja PPF varustus

HORSCH Pronto DC 3 DC 4 DC 4 DC Jäykkä 6 DC
Työleveys (m) 3,00 4,00 4,00 6,00

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,00 4,00 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 2,95 2,95 2,95 3,60

Pituus (m) 6,40 6,90 6,80 8,20

Paino ilman / PPF:n kanssa PPF (kg)* 3 355 / 4 025 4 745 / 5 600 4 330 / 5 175 6 470 / 7 565

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

Kaksiosaisen säiliön tilavuus (I) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Säiliön tilavuus mikroraeyksikkö (l) 100 100 100 250

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

Kaksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90 per 0,66 x 0,90 0,66 x 2,45

Täyttökorkeus (m) 2,49 2,49 2,49 2,88

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 2,90 2,90 2,90 2,95

PPF-vantaiden määrä 10 14 14 20

PPF-vantaiden painotus (kg) maks. asti 200 maks. asti 200 maks. asti 200 maks. asti 200

Kylvövantaiden määrä 20 28 28 40

Kylvövantaiden painotus (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Riviväli (cm) 15 14,3 14,3 15

Rengaspakkerin renkaat 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 

Rengaspakkerin Ø (cm) 78 78 78 78

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 80 – 110 / 110 – 150 95 – 130 / 130 – 180 95 – 130 / 130 – 180 120 – 185 / 160 – 250

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 3 (+1 täyttöruuville, vannaspainatukselle, ladalle)

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

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 20 – 25 Yksiosainen säiliö / 35 – 45 Kaksiosainen säiliö

Koneen kytkentä vetovarsiin Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV Cat. ll / lll – lll – lll / lV

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen --- --- --- Ø 40 – 50 mm tapit

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

HORSCH Pronto DC 7 DC 8 DC 9 DC
Työleveys (m) 7,50 8,00 9,00

Kuljetusleveys (m) 2,99 2,99 2,99

Kuljetuskorkeus (m) 3,60 3,70 3,97

Pituus (m) 8,30 8,25 8,50

Paino alkaen (kg)* 8 570 8 805 9 625

Siemensäiliön tilavuus (l) 4 000 4 000 4 000

Kaksiosaisen säiliön tilavuus (I) --- 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Syöttöaukon mitta (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Kaksiosaisen säiliön täyttöaukko (m) --- 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45

Täyttökorkeus (m) 3,10 3,10 3,10

Kylvövantaiden määrä 52 52 60

Kylvövantaiden painotus (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Riviväli (cm) 14,4 15,4 15

Rengaspakkerin koko / Ø (cm) 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78 7.50 – 16 AS / 78

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 145 – 205 / 200 – 280 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 3 (+1 täyttöruuville, etupakkerille)

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1 1

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

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

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Ø 40 – 50 mm tapit Ø 40 – 50 mm tapit Ø 40 – 50 mm tapit

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80 K 80

* Koneiden painot vähimmäisvarustuksella



HORSCH Pronto SW 8 SW 9 SW
Työleveys (m) 8,00 9,00

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 3,95 4,00

Pituus ilman / SW kanssa (m) 8,50 / 15,50 SW 12 000 SD kanssa 8,50 / 15,41 SW 12 000 SD kanssa

Paino ilman / SW kanssa alkaen (kg)* 9 060 / 12 520 SW 12 000 SD kanssa 9 740 / 13 200 SW 12 000 SD kanssa

Kylvövaunun säiliön tilavuus (l) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Syöttöaukko (m) per 0,99 x 0,72 per 0,99 x 0,72

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 3,35 3,35

PPF-vantaiden määrä 26 30

PPF-vantaiden painotus (kg) maks. asti 200 maks. asti 200

Kylvövantaiden määrä 52 60

Painotus (kg) 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Riviväli (cm) 15,4 15

Rengaspakkerin renkaat 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Rengaspakkerin Ø (cm) 78 78

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 155 – 215 / 210 – 290 235 – 330 / 320 – 450

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 2 2

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 50 – 60 50 – 60

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Ø 50 – 55 ja 60 – 70 mm tapit Ø 50 – 55 ja 60 – 70 mm tapit

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80

* Koneiden painot vähimmäisvarustuksella * Koneiden painot vähimmäisvarustuksella

HORSCH Pronto SW 12 SW 12 SW (3 m)
Työleveys (m) 12,00 12,00

Kuljetusleveys (m) 5,30 / 5,50 SW 17 000 SD kanssa 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 4,90 / 3,60 SW 17 000 SD kanssa 4,00

Pituus ilman / SW kanssa (m) 7,70 / 16,00 SW 17 000 SD kanssa 6,90 / 14,00 SW 12 000 SD kanssa

Paino ilman / SW kanssa alkaen (kg)* 14 050 / 19 110 SW 17 000 SD kanssa 14 100 / 17 600 SW 12 000 SD kanssa

Kylvövaunun säiliön tilavuus (l) 17 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

Syöttöaukko (m) per 0,99 x 0,72 per 0,99 x 0,72

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 3,55 3,35

PPF-vantaiden määrä 40 ---

PPF-vantaiden painotus (kg) maks. asti 200 ---

Kylvövantaiden määrä 80 80

Painotus (kg) 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Riviväli (cm) 15 15

Rengaspakkerin renkaat 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS

Rengaspakkerin Ø (cm) 78 78

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 330 – 440 / 450 – 600 295 – 405 / 400 – 550

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 2 4

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 70 – 90 60 – 80

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Ø 60 – 70 mm tapit Ø 50 – 55 ja 60 – 70 mm tapit

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80

TEKNISET TIEDOT



* Koneen painot minimi varustuksella ja Cracker pakkerilla

* Koneen painot minimi varustuksella yksi / tuplasäiliö ja PPF varustus

* Koneen paino minimi varustuksella ilman lisäpainoja eteen ja taakse (1 400 kg)

HORSCH Pronto NT 10 NT 12 NT
Työleveys (m) 10,40 12,00

Kuljetusleveys (m) 4,30 4,30

Kuljetuskorkeus (m) 4,05 / 4,34 sitkaimella 4,95 / 5,20 sitkaimella

Pituus ilman / sis. PPF systeemin (m) 11,40 / 12,00 11,20 / 11,80

Paino ilman / SW 12 000 SD kanssa (kg) 9 680 / 13 150 10 370 / 13 840

Kaksiosaisen säiliön tilavuus (I) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50)

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

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 3,40 3,40

PPF-vantaiden määrä 26 30

PPF-vantaiden painotus (kg) maks. asti 250 maks. asti 250

Kylvövantaiden määrä 52 60

Kylvövantaiden painotus (kg) 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32

Riviväli kylvövantaat / PPF-vantaat (cm) 20 / 40 20 / 40 PPF systeemi

Leikkaavien kiekkojen järjestelmä  
Ø (cm/inch)

46 / 18 46 / 18

Rengaskoko SW 650 / 65 R 38 (valinnainen 900 / 60 R 32 tai tupla renkaat 20.8 R 42)

Rengaskoko kuljetuspyörät 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 191 – 208 / 260 – 310 205 – 240 / 280 – 330

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 2 2

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 90 90

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Ø 50 – 55 ja 60 – 70 mm tapit Ø 50 – 55 ja 60 – 70 mm tapit

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80

HORSCH Pronto NT 6 NT 8 NT 9 NT
Työleveys (m) 6,00 8,00 8,80

Kuljetusleveys (m) 3,50 (lisävaruste 2,95) 3,50 (lisävaruste 2,95) 3,50 (lisävaruste 2,95)

Kuljetuskorkeus ilman sitkainta /  
sitkaimella (m)

3,25 3,53 / 3,60 3,96 / 4,40

Pituus lyhyt / pitkä vetopuomi (m) 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78 6,96 / 7,78

Paino (kg)* 7 320 8 220 9 400

Yksiosaisen säiliön tilavuus (l) 4 000 4 000 4 000

Kaksiosaisen säiliön tilavuus (I) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Täyttöaukko yksiosainen säiliö (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

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

Täyttöaukko yksiosainen säiliö (m) 2,88 2,88 2,88

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 2,95 2,95 2,95

Kylvövantaiden määrä 30 40 44

Kylvövantaiden painotus (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Vantaiden etäisyys (cm) 20 20 20

Leikkaavien kiekkojen järjestelmä  
Ø (cm/inch)

46 / 18 46 / 18 46 / 18

Rengaskoko runkopyörät 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5 600 / 55 – 26.5

Rengaskoko tukipyörät 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Työnopeus (km/h) 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 120 – 185 / 160 – 250 155 – 215 / 210 – 290 175 – 240 / 240 – 330

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 2 2 2

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1 1 1

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

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

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

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80 K 80

HORSCH Pronto KR 6 KR
Työleveys (m) 6,00

Kuljetusleveys (m) 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 3,50

Pituus (m) 7,27

Paino (kg)* 7 260

Kuljetuspyrän koko 550 / 45 – 22.5

Siemensäiliön tilavuus (l) 2 800

Kylvövantaiden määrä 40 / 48

Painotus (kg) 5 – 120

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32

Riviväli (cm) 15,0 / 12,5

Pakkeri (cm) FarmFlex pakkeri Ø 55 cm /  
Cracker pakkeri Ø 54 cm /  
Tooth pakkeri Ø 53 cm /
Trapetsirengaspakkeri Ø 50 cm

Työnopeus (km/h) 6 – 13

Tehontarve (kW/hv) 160 – 240 / 220 – 330

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 2

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 20 – 25

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1

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

TEKNISET TIEDOT

HORSCH Pronto AS 6 AS
Työleveys (m) 6,00

Kuljetusleveys (m) 2,95

Kuljetuskorkeus (m) 4,00

Pituus (m) 9,50 (antaan päähän asti) /  
10,5 (sitkaimella)

Paino (kg)* 7 880 / 9 000 (sis. PPF varustuksen)

Siemensäiliön tilavuus (l) 3 500

Kaksiosaisen säiliön tilavuus (I) 5 000 (40 : 60)

Säiliön tilavuus mikroraeyksikkö (l) 250

Syöttöaukon mitta (m) 1,00 x 2,40 (Yksiosainen säiliö) /  
per 0,66 x 2,45 (Kaksiosainen säiliö)

Täyttöaukon mitta (m) 2,70

Kaksiosaisen säiliön täyttökorkeus (m) 2,95

Vantaiden lukumäärä, siemen / lannoite 40 / 20

Vannaspainatus siemenvantaat / PPF vantaat (kg) 5 – 120 / maks. asti 200

Kylvövantaiden / jyräpyörien Ø (cm) 34 / 32

Riviväli (cm) 15

Kylvövaunun renkaat 800 / 45 – 26.5 / 12 TR

Rengaspakkerin Ø 78 cm – 7.50 / 16 AS

Työnopeus (km/h) 10 – 20

Tehontarve (kW/hv) 130 – 185 / 180 – 250

Kaksitoimisten ohjauslaitteiden määrä 3 (+1 täyttöruuville,  
vannaspainatukselle, ladalle)

Vapaa paluu (maks. 5 bar) 1

Hydr. puhaltimen öljyntarve (l/min) 20 – 25 (Yksiosainen säiliö);  
35 – 45 (Kaksiosainen säiliö)

Öljymäärä hydr. alipainepuhallin Maestro RC (l/min) 25

Kylvöyksikkö 3-pistekytkentä 3-piste. Cat. II / III

Koneen kytkentä vetovarsiin Cat. II / III – III – III / IV

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Ø 40 – 50 mm tapit

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen 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


