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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.“

FARMING HEROES
POWERED BY

Cornelia Horsch Michael HorschPhilipp Horsch



HORSCH VIRSTANPYLVÄS – 
MAANVILJELY ILMAN KYNTÖÄ

30 vuotisen historiansa aikana HORSCH – toisin kuin mikään 
muu valmistaja – keskittyi maan muokkaus ilman kyntöä 
menetelmän läpilyöntiin. Vuonna 2013 nämä ponnistelut 
palkittiin „Milestone of Agricultural Engineering“ 
palkinnolla. 

Useat tuotteet kuten Terrano, Tiger ja Joker mallit ja 
viimeisimpänä vaan ei vähäisempänä Pronto DC kylvökone, 
mahdollistavat korkeatasoisen aurattoman viljelyn. 

Saksan Valtiollisen tilastotoimiston mukaan 40 prosenttia 
maa-alasta viljellään kyntämättä. Vehnällä määrä on jopa 
60 prosenttia. 20 vuotta sitten kukaan ei voinut uskoa tähän. 

HORSCH on esittänyt merkittävää osaa näihin lukuihin 
pääsyssä. Tästä lähtökohdasta kehitetään uusia virstanpyväitä 
maanvijelytekniiikassa.



Terrano FM – 

Tehokas yleismuokkain

HORSCH Terrano FM on ihanteellinen kone matalaan ja 
keskisyvään muokkaukseen. 4-palkkinen rungon rakenne  
ja 27 cm piikkien väli takaavat tehokkaan sekoituksen ja 
tasaisuuden. Pellolla Terrano 10 / 12 FM kääntyy koko 
pakkerin leveydeltä edessä olevien tukipyörien varassa  
ja näin käännös voidaan tehdä nopeasti ja turvallisesti 
suuresta työleveydestä huolimatta. 

Kaksois RollPack-pakkeri varmistaa luotettavan käytön  
ja sopivan tiiviyden sekä hyvän pinnan rakenteen. 

Terrano FX – Monipuolista muokkausta vähillä hevosvoimilla Terrano MT – Matala multaus, syvälle ulottuva irrotus

Terrano FX – 

Monipuolista muokkausta tinkimättömästi 

HORSCH Terrano FX on kompakti 3-palkkinen kultivaattori, 
joka soveltuu monenlaiseen työhön – sängen muokkausesta 
ja olkien multauksesta intensiiviseen muokkaukseen. 

Terrano FX on todellinen yleiskone, joka sekoittaa täydellisen 
tehokkaasti kaikissa syvyyksissä 5 cm : stä 30 cm asti. Rungon 
korkeus 85 cm (malleissa 3, 3,5, 4 ja 5 FX) ja 30 cm : n riviväli 
varmistavat, että Terrano sekoittaa tarkkaan ja kaikki 
kasvijäte multautuu vaikeimmissakin oloissa.

Terrano
MONIPUOLISTA MUOKKAUSTA 
VÄHILLÄ HEVOSVOIMILLA!

Terrano MT – 

Matala multaus, syvälle ulottuva irrotus

Terrano MT: ssä on ensin 2-rivinen lautasmuokkain ja sen jälkeen 
kaksi riviä TerraGrip-piikkejä, joissa on kapeat, pienen vetovastuksen 
LD-vantaat (low disturbance). Tämä kultivaattori sopii erityisen hyvin 
raskaiden maalajien muokkaukseen, jossa maata on irrotettava 
syvältä, mutta sadonkorjuujätteet on mullattava lähelle pintaa, ettei 
pinnalle kulkeudu karkeaa maa-ainesta. 

HORSCH SteelDisc-pakkeri takaa parhaan mahdollisen tiivistyksen.

Philipp Horsch:

„Terrano FX myydään HORSCH-kultivaattoreista eniten,  

ja se onkin jo todellinen klassikko. Siinä on täydelliseksi  

hiomiamme yksityiskohtia, kuten runkorakenne ja toisen  

sukupolven TerraGrip-piikki kaikissa työleveyksissä.”

Terrano GX – Elegantti ja monikäyttöinen työkone Terrano FM – Tehokas yleismuokkain

Terrano GX – 

Eleganttia tarkkuutta monipuolisesti 

Terrano GX on kehitetty tehokkaaseen ja tarkkaan muokkaukseen. 
Käyttöalue vaihtelee pinnan muokkauksesta syvämuokkaukseen 
25 cm asti. Se on saatavana 3- ja 4-palkkisena mallina. Yksinkertaisen 
käsittelyn ja toiminnallisen rakenteen sekä optimaalisen suorituskyvyn 
ansiosta kone täyttää tinkimättä sille asetetut vaatimukset.

Saatavana on useita erilaisia laitteita käytön monipuolistamiseksi 
kuten esimerkiksi SteelFlex-pakkeri.

MiniDrill 

Tehokas kerääjä- ja viherryttämiskasvien kylvölaite

HORSCH MiniDrill on uusi kehityksen tulos. Se on varustettu 

400 litran säiliöllä ja hyväksi todetulla Pronto-syöttöyksiköllä. 

Siemen kuljetetaan suoraan jakojärjestelmään. MiniDrill voidaan 

yhdistää kaikkien Terrano FX ja GX -koneiden kanssa. 

Tasaisen kasvuston takaa kuusi samalla jaolla olevaa putkea 

pakkerin takana 3 m koneissa ja 12 putkea yli 4 m koneissa. 



TerraGrip on vahva ylikuormituksen suojauksella varustettu 
piikki. Liikevara on 30 cm ilman murtopultin murtumista. Tämä 
säästää aikaa ja rahaa. Tehokkaan suojauksen ansiosta piikki 
nousee nopeasti esteeseen törmätessä tai ylikuormituksessa ja 
jousivoiman avulla tunkeutuu uudelleen maahan nopeasti ja 
täsmällisesti – ilman tavanomaista sivuliikettä.

Kun este on ohitettu, jousivoima pienenee 500 kg : sta  
175 kg. Runkoon vaikuttava voima pienenee huomattavasti. 
Optimaalinen jousilaukaisulaite ohjaa vantaan tarkkaan 
haluttuun työsyvyyteen – jopa raskailla mailla ja suurilla 
työsyvyyksillä. Korkealaatuisten materiaalien ja suurien 
nivelpisteiden ansiosta voitelupisteitä ei tarvita.

Jyrkkäkulmainen MulchMix-vannaskärki on suunniteltu 
tehokkaaseen kasvijätteiden multaukseen ja syvältä 
muokkaamiseen. HORSCH MulchMix-vantaan ison halkaisijan 
(600 mm) ansiosta maa ei tiivisty ja sen rakenne ei vahingoitu. 
Työsyvyydestä riippumatta: Kärki ei koskaan tunkeudu maahan 
pystysuorassa suunnassa. Tämä pienentää tehontarvetta ja 
säästää kallista polttoainetta. Vaikka olkea olisi hyvin runsaasti, 
sen multausominaisuudet ovat erinomaiset. MulchMix-
vannaskärki muodostuu kolmesta osasta (kärki, ohjainlevy,  
siipi), jotka voidaan itsenäisesti vaihtaa. Hyvin matalassa 

sänkimuokkauksessa ja leikkauksessa siivet voidaan asettaa 
matalalta leikkaavaan asentoon. Jos halutaan syvältä irrottavaa  
ja samalla hyvin maata sekoittavaa muokkausta, siivet voidaan 
irrottaa. 

Jos halutaan syvältä irrotusta ilman sekoitusta, kone voidaan 
varustaa HORSCH LD-kärjillä, jotka takaavat hyvän irrotuksen 
30 cm asti sekoittamatta maata. Toinen vaihtoehto on HORSCH 
ULD-kärjet, jotka muotoilunsa ansiosta eivät nosta kokkareita 
pintaa, vaan ainoastaan irrottavat maata syvältä. 

TerraGrip
VANKKAA TURVALLISUUTTA 

HORSCH
VANNASMALLIT MONIPUOLISEEN KÄYTTÖÖN

TerraGrip III kuvaus

TerraGrip III 550 kg laukaisuvoima / 30 cm liikevara.

Kun este on ohitettu, voima on 170 kg.  
Tämä pienentää rungon kuormitusta.

MulchMix.matala kärki

0 cm

5 cm

12 cm

30 cm

MulchMix.syvä kärki MulchMix.ilman siipeä LD-kärki ULD-kärki



Erilaisten HORSCH tiivistysjyrien 
tiivistysvaikutukset ja tärkeimmät 
käyttökohteet.

RollCut pakkeriSteelDisc pakkeriWinter pakkeri SteelFlex-pakkeriKaksois RingFlex pakkeriRollPack pakkeri Kaksois RollPack pakkeriRollFlex pakkeri

SteelFlex-pakkeri Kaksois RollPack pakkeri

PAKKERI
OPTIMAALINEN TULOS

HORSCH voi toimittaa tarpeen ja tilanteen mukaisen pakkerin 
sekä syvään että matalaan tiivistämiseen. Pakkerin valinta 
riippuu maan laadusta ja HORSCH tarjoaa hyvän ratkaisun 
kaikille maalajeille. Tiivistämisen ansiosta löysä maa tulee 
kiinteämmäksi, kokkareet hienontuvat ja maahan saadaan 
optimaalinen suhde vesi- ja ilmahuokosten rakenteeseen.

Uusi SteelFlex pakkeri on kehitetty Terrano GX varten 
lisäämään sen käytön monipuolisuutta. SteelFlex-pakkeri 
on SteelDisc- ja RingFlex-pakkerien yhdistelmä. SteelDisc- 
pakkeri tiivistää syvältä ja tekee optimaalisen rakenteen 
kosteuden ylläpitämiseksi, RingFlex-pakkeri tekee pinnan 
hienoksi optimaalista itämistä varten. 

Winter 
pakkeri

SteelDisc 
pakkeri

Jyräpy-
örästö

Varpajyrä RollCut 
pakkeri

RollFlex 
pakkeri

RollPack 
pakkeri

RingFlex 
pakkeri

Kaksois 
RollFlex

Kaksois 
RollPack

Kaksois 
SteelDisc

Kaksois 
RingFlex

SteelFlex-
pakkeri

Terrano FX

Terrano GX

Terrano 
10 / 12 FM

Terrano MT



Terrano FX
MUOKKAUSTA  
LAADUSTA TINKIMÄTTÄ

Terrano FX:n tärkeimmät ominaisuudet?

 ― Monikäyttöinen

 ― Erinomainen kasvijätteen multaus kaikissa olosuhteissa

 ― Helppo vetää, vetotehon tarve alimillaan vain 120 hv

 ― Riittävän järeä vaativimpiinkin tarpeisiin

 ― Muokkaussyvyys 5 – 30 cm

 ― Lyhyt, kompakti rakenne

 ― Eri versioita kaikkiin olosuhteisiin

Terrano FX on monipuolinen kultivaattori, joka voidaan 
varustaa eilaisilla piikkien kärjillä. Se soveltuu eri tehtäviin  
ja tilanteisiin, kuten olkien multaukseen tai rajumpaan 
muokkaukseen välillä 5 – 30 cm. Vahva runko koostuu 
kolmesta runkopalkista. Väljä rakenne varmistaa maa- 
aineksen sekoittumisen myös vaikeissa olosuhteissa. 
Terrano FX pitää maan liikkeessä pitempään verrattuna 
2-runkopalkkisiin kultivaattoreihin, mikä johtaa 
erinomaiseen lopputulokseen. Tasainen ja sopivan tiivis  
jälki tarjoaa ihanteellisen kylvöalustan. Terrano FX:n 
tehokkuus perustuu nerokkaaseen eri työvälineiden 
yhdistämiseen. Kolmepalkkinen runko on todistetusti 
markkinoiden paras luokassaan, mitä tulee pituuden  
ja painon suhteeseen.

Terrano FX:n pieni vetotehon tarve todettiin DLG Fokus-
testissä jo vuonna 2003. Parasta mahdollista muokkausjälkeä 
tehtäessä Terrano FX kulutti 20 % vähemmän polttoainetta 
verrattuna kaikkien testattujen koneiden keskikulutukseen. 
Piikkien kärjet on helppo vaihtaa.

Jokainen on yksilöllisesti optimoitu erikoistehtäväänsä (koko 
alue / matala muokkaus, tehokas sekoitus / syvä muokkaus). 
Tämä tekee Terrano FX:stä monipuolisen niin työsyvyyden 
kuin tehokkuuden osalta. Terrano FX:n työsyvyys säädetään 
traktorin hydrauliikalla tai välikappaleilla. Se suoritetaan 
lisäämällä tai poistamalla nostosylinterin varren ClipOn 
välikappaleita.

Sylinterin pituus vaikuttaa kultivaattorin rungon ja 
tiivistysjyrän väliseen suhteeseen. Järeä TerraGrip-piikinvarsi 
puolestaan pitää työsyvyyden aina vakiona. MulchMix- 
kärjet varmistavat maa-aineksen tehokkaan sekoittumisen 
kuitenkaan rikkomatta maan mururakennetta. Terranon 
tasauslautaset viimeistelevät tasaisen työjäljen viimeisenä 
tulevan tiivistysjyrän edessä.



Terrano GX on monitaituri, joka toimii täydellisesti 
matalassa ja syvässä muokkauksessa 25 cm asti. 

Terrano GX on saatavana 3- ja 4-palkkisena mallina 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työleveydet ovat  
4 – 6 metriä. Kone on varustettu kolmannen polven 
TerraGrip-piikeillä, jotka on sijoitettu joustavasti runkoon 
ja niiden laukaisuvoima on 550 kg. Suuret nivelpisteet 
takaavat pitkän, huoltovapaan käyttöiän. Muokkain 
voidaan varustaa millä tahansa vannasmallilla, joten  
sitä voidaan käyttää eri käyttökausien vaatimissa töissä. 

Terrano GX:n runko on piikkilohkon takana, tasausyksikön 
edessä. Rungossa on isot pyörät, joita käytetään 
maantiekuljetuksessa ja päisteessä käännöksissä. Loppuun 
asti viimeistelty runkorakenne takaa suuren maavaran  
ylös nostettuna ja estää pyörien kääntymisen pois 
muokattavalta alueelta alas laskettaessa. Rungon  
asento on suunniteltu varmistamaan optimaalinen 
ajettavuus pellolla ja hyvä ajomukavuus kuljetuksessa.

Jotta käyttöön saadaan ihanteellinen pito-ominaisuus,  
Terrano GX on varustettu integroidulla pidon vahvistajalla,  
joka siirtää työn aikana 1 200 kg painoa traktorin taka-akselille. 
Se aktivoidaan kytkemällä noston ja laskun ohjausyksikkö 
paineettomaan tilaan, ilman lisäohjauslaitteita tai sylintereitä.

Tasaamiseen voit valita öljykylpyisillä laakereilla varustetut 
lautaset, jotka tehokkaasti tasaavat materiaalin pakkerin  
edessä tai tasauslatat, jotka levittävät materiaalin ja takaavat 
hyvän tasauksen.

Terrano GX voidaan varustaa yksiosaisella tai kaksiosaisella 
pakkerilla. Uudet pakkerimallit on suunniteltu kattamaan  
kaikki erilaiset käyttötarkoitukset. Märkiin olosuhteisiin ja 
maihin, joissa tehdään talvimuokkausta, on kehitetty erityinen 
kosteus / talvipakkeri, jossa pienen kontaktialueen avulla 
estetään tiivistyminen ja ohjataan vain koneen syvyyttä.

Terrano GX pakkerien mallistoa on laajennettu. Saatavana on 
yksiosaiset RingFlex- ja SteelDisc-pakkerit. Kaksiosaisia 
pakkereita ovat hyvin tunnetut Kaksois RollPack-pakkeri,  
kaksois RingFlex-pakkeri ja uusi SteelFlex-yhdistelmäpakkeri.

Terrano GX
ELEGANTTIA TARKKUUTTA 
MONIPUOLISESTI 

TerraGrip III 550 kg laukaisuvoimalla

Tasauslautanen optimaaliseen tasaukseen, lisävarusteena tasauslatat

Toiminnallinen rakenne keskirunko työasennossa3

1

2

1 2 3



Terrano GX
3-PALKKINEN VERSIO

Terrano GX
4-PALKKINEN VERSIO

Kuljetusasento Ketterä keskelle sijoitettujen 
kuljetuspyörien ansiosta

Tasauskiekot SteelFlex

Mitkä ovat Terrano GX edut?

 ― 3- ja 4 palkkinen kultivaattori

 ― Matalaan ja syvään muokkaukseen

 ― Keskiakselin liikutettavuus

 ― TerraGrip piikit

 ― Hydraulinen vedonpainatus

 ― Useita pakkeri vaihtoehtoja



Terrano 12 FM on leveä vain levitettynäTerrano FM levitettäessä

Terrano FM
MONIPUOLINEN  
RASKAAN SARJAN  
KULTIVAATTORI

Terrano FM on ideaali matalaan kultivoitiin ja keski- 

syvään muokkaukseen, riippuen traktorin vetotehosta. 

Nelipalkkisena se sekoittaa tehokkaasti, mutta 27 cm 

rivivälin ansiosta tehontarve on kuitenkin pieni.

Terrano FM:n väljä, tukkeutumaton rakenne mahdollistaa 

suurtenkin kasvijätemäärien käsittelyn. Terrano 10 ja  

12 FM:ssä on toisen sukupolven TerraGrip piikit, jotka 

pitävät 550 kg:n jousivoimansa ansiosta työsyvyyden  

aina vakiona. Suurikokoiset nivelholkit tekevät piikeistä 

huoltovapaita. Tunnetusti tehokas MulchMix kärki takaa 

erinomaisen sekoitustuloksen pienellä vetovoiman tarpeella. 

Pellolla Terrano 10 ja 12 FM kääntyvät pakkerin varassa  

säästämällä päisteitä. Erilliset kuljetuspyörät koneen rungon  

sisällä takaavat tasaisen maantieajon.

Tasauskiekot kestovoidelluilla laakereilla takaavat tasaisen  

maan tasauksen ennen pakkeria. Loppu toteutetaan vankalla  

Tupla RollPack pakkerilla. Pakkerin vakaan suunnittelun takia  

se soveltuu melkein kaikille maalajeille. Pakkerin kiekot  

puhdistuvat itsestään.

Koneen syvyyssäätö tapahtuu hydraulisesti pakkerin  

ja tukipyörien varassa. Tarkkaan säätöön tarvitaan  

hyväksi havaitut alumiiniclipsit sylinteriin. 

Suuresta työleveydestä huolimatta kuljetusleveys  

Terrano 12 FM on 3 m (rungon korkeus 600 mm)  

ja 3,63 m (rungon korkeus 750 mm).

Mitkä ovat Terrano 10 / 12 FM erityisominaisuudet?

 ― Leveä kuljetuspyörästö keskellä takaa vakaan kuljetuksen.

 ― Tarkka työsyvyyden hallinta pakkerin ja tukipyörien avulla.

 ― Käännökset pakkerin varassa päisteissä = minimi paino ja korkea vauhti käännöksessä.

 ― 600 ja 750 mm rungon korkeudet ja 3,0 m ja 3,63 m kuljetusleveydet.

 ― Tupla pakkeri

 ― TerraGrip piikit



Terrano MT on suunniteltu „sekoittamaan päältä, 

irrottamaan pohjalta“. Tässä kultivaattorissa on neljä 

runkopalkkia ja kuljetuspyörät keskellä (2 riviä lautasia +  

2 riviä piikkejä). Se sopii erityisen hyvin raskaiden maalajien 

muokkaukseen, jossa maata on irrotettava syvältä mutta 

sadonkorjuujätteet on mullattava lähelle pintaa, ettei 

pinnalle kulkeudu karkeaa maa-ainesta. 

Kaksirivinen DiscSystem lautasjärjestelmä takaa matalan ja 

tehokkaasti sekoittavan muokkauksen ilman tukkeutumista 

myös vaativia kasvijätteitä ja suuria olkimääriä käsiteltäessä. 

DiscSystem tuottaa paljon hienonnettua maata, ja sen 

työsyvyyttä voi säätää hydraulisesti ja portaattomasti. 

DiscSystemiä seuraa 2-rivinen piikkijärjestelmä. Sen  

suuri riviväli (40 cm) ja kapeat, pienen vetovastuksen  

(40 mm) LD-vantaat (low disturbance) pitävät tehontarpeen 

suhteellisen pienenä. 

Järjestelmä irrottaa maata tehokkaasti 30 cm:n syvyyteen  

asti, mutta sekoittaa sitä vain vähän. Karkeaa maa-ainesta ei 

kulkeudu juurikaan pinnalle, vaan se jää lautasmuokkaustason 

alapuolelle. Uudet ULD vantaat muokkaavat maan eivätkä 

nosta kokkareita pintaan.

Keskelle sijoitettujen kuljetuspyörien ansiosta Terrano MT  

on erittäin ketterä päisteissä ja erittäin hyvä ajaa tiellä. 

Kuljetuspyöriä voi käyttää myös syvyyden hallintaan esimerkiksi 

märissä oloissa, jolloin pakkerilla on vähemmän painoa. 

Pakkerina on HORSCH SteelDisc, jonka läpimitta on 58 cm.  

Se painaa 175 kg jokaista työleveysmetriä kohti ja takaa 

parhaan mahdollisen tiivistyksen. Pakkeri soveltuu 

ihanteellisesti useimmille raskaille maalajeille, ja sen renkaat 

jättävät jälkeensä hyvän maarakenteen. Terrano MT voidaan 

varustaa kahdella tehokkaalla kaksirivisellä pakkerilla. Voit 

valita RollFlex tai RollPack pakkerin.

DiscSystem huolehtii tehokkaasti  
matalasta muokkauksesta

ULD+ terät muokkaavat maan syvältä 
eivätkä ne edes jäykillä mailla nosta suuria 
kokkareita pintaan.

SteelDisc pakkeri on ihanteellinen  
raskaidenkin maiden tiivistämiseen

LD-vantailla varustetut TerraGrip  
piikit irrottavat maata syvältä

Terrano MT
MATALA MULTAUS JA SEKOITUS – 
SYVÄ IRROTUS

Terrano MT:n tärkeimmät ominaisuudet?

 ― Yhdistelmä kompaktin lautasmuokkarin ja 2-rivisen kultivaattorin.

 ― Matala multaus ja syvälle ulottuva irrotus

 ― Ketterä keskelle sijoitettujen kuljetuspyörien ansiosta

 ― Lautasmuokkari voidaan säätää erikseen piikkeihin nähden.

 ― TerraGrip-piikit kolmannessa ja neljännessä rivissä

 ― SteelDisc-pakkeri myös raskaille maalajeille



Terrano 12 FM

Sivusiipiterät voidaan asentaa leikkaamaan koko työsyvyys  
2 korkeudella; antaa mahdollisuuden myös matalaan ajoon.

VARUSTEET

Terrano 10 / 12 FM TerraGrip piikeillä Terrano 10 / 12 FM kuljetusleveys on 3 metriä

MulchMix kärki

Terrano 3 FX laukaisulaitteella

Jousitetut tasauslautaset MiniDrill ja 400 litran säiliö MiniDrill siemenen kylvökoneisto kylvää  
siemenen suoraan märkään maahan

RollPack pakkeri

Terrano MT ja LD vannas

Kaksois RollPack pakkeri

Kiinteät tasauslautaset ULD+ terät on saatavissa 
kulutusosina kaikkiin kultivaattoreihin

Terrano 4 FX

Lannoitteen ohjainlevy Lannoitteen sijoitusLisävaruste: hara pakkerin takana Työsyvyyden säätö



* Koneiden painot vähimmäisvarustuksella, kiinteillä tasoituslautasilla ja RollFlex jyrällä

TEKNISET TIEDOT

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX 4 FX  
Kiinteä

4 FX  
Kuljetuspyörä

5 FX 5 FX  
Kuljetuspyörä

Työleveys (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,50 3,00 4,06 3,00 3,00 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 2,05 2,05 3,00 2,05 3,10 3,60 3,60

Pituus (m) 3,80 3,80 4,00 3,80 7,10 4,00 7,10

Piikkien laukaisulaite, 
paino (kg)*

1 390 1 810 2 200 2 250 3 150 3 000 3 900

Paino TerraGrip (kg)* 1 860 2 190 2 740 2 600 3 690 3 700 4 600

Tukipyörien rengaskoko --- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 ---

Kuljetuspyörien rengaskoko --- --- --- --- 400 / 60 – 15.5 --- 400 / 60 – 15.5

Piikkien määrä 10 12 13 14 13 16 16

Piikkiakselin väli (cm) 90,00 89,00 91,50 88,20 91,50 93,00 93,00

Riviväli (cm) 30,00 29,00 30,50 29,40 30,50 31,00 31,00

Rungon korkeus (mm) 850 850 850 850 850 850 850

Kaksitoimisten
ohjauslaitteiden määrä

--- --- 1 --- 2 1 2

Tehontarve (kW/hv) 90 – 147 /  
120 – 200

100 – 163 /  
140 – 220

115 – 180 / 
160 – 250

115 – 180 / 
160 – 250

115 – 180 / 
160 – 250

150 – 220 / 
205 – 300

150 – 220 / 
205 – 300

Kolmipistenostolaite 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III --- 3-piste Cat.  
II / III – III / IV

---

Koneen kytkentä  
vetovarsiin

--- --- --- --- Cat. III – III / IV – IV --- Cat. III – III / IV – IV

HORSCH Terrano GX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX
Työleveys (m) 4,00 4,90 5,90

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

Kuljetuskorkeus (m) 2,83 3,36 3,85

Pituus (m) 8,61 8,61 8,68

Paino alkaen (kg)* 5 050 5 750 6 350

Tukipyörien rengaskoko 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Kuljetuspyörien rengaskoko 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Piikkien määrä 13 16 19

Piikkiakselin väli (cm) 92 94 95

Riviväli (cm) 31,00 31,00 31,50

Rungon korkeus (mm) 850 850 850

Vetovarsien 2-toiminen hallintaventtiili 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä) 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä) 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä)

Tehontarve (kW/hv) 130 / 175 175 / 240 220 / 300

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

Koneen kytkentä 
maatalousvetolaitteeseen

Vetopiste Ø 42 – 51 mm Vetopiste Ø 42 – 51 mm Vetopiste Ø 42 – 51 mm

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80 K 80

HORSCH Terrano GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX
Työleveys (m) 4,00 4,90 5,90

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

Kuljetuskorkeus (m) 2,83 3,36 3,85

Pituus (m) 9,40 9,40 9,40

Paino alkaen (kg)* 5 300 6 250 6 850

Tukipyörien rengaskoko 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Kuljetuspyörien rengaskoko 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5 550 / 45 – 22.5

Piikkien määrä 13 17 21

Piikkiakselin väli (cm) 123 118 114

Riviväli (cm) 31,00 29,50 28,50

Rungon korkeus (mm) 850 850 850

Vetovarsien 2-toiminen hallintaventtiili 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä) 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä) 2 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä)

Tehontarve (kW/hv) 185 / 250 220 / 300 260 / 350

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

Koneen kytkentä 
maatalousvetolaitteeseen

Vetopiste Ø 42 – 51 mm Vetopiste Ø 42 – 51 – 71 mm Vetopiste Ø 42 – 51 – 71 mm

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80 K 80

* Koneen painot minimi varustuksella säädettävällä vetokuulalla ja RollPack pakkerilla



HORSCH Terrano MT 4 MT 6 MT
Työleveys (m) 4,40 6,00

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 3,20 4,00

Pituus ilman vetopuomia (m) 9,25 9,25

Pituus vetopuomilla (m) 9,80 9,80

Paino alkaen (kg)* 6 730 7 950

Kuljetuspyörien rengaskoko 400 / 70 – 24 400 / 70 – 24

Kuljetuspyörien rengaskoko (cm) 120 120

Piikkien määrä 11 15

Piikkiakselin väli (cm) 80 80

Riviväli (cm) 40 40

Leveä LD-terä (mm) 40 40

DiscSystem-etulautasten Ø (cm) 52 52

DiscSystem-lautasten paksuus (mm) 6 6

DiscSystem-etulautasten määrä 36 48

DiscSystem-lautasten leikkauskulma (astetta) 17 17

Rungon korkeus (mm) 850 850

Vetovarsien 2-toiminen hallintaventtiili 3 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä) 3 (+1 Hydraulisella työsyvyyden säädöllä)

Maatalousvetolaitteen 2-toiminen  
hallintaventtiili

4 4

Tehontarve (kW/hv) 150 – 200 / 180 – 250 200 – 270 / 270 – 370

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

Koneen kytkentä maatalousvetolaitteeseen Vetopiste Ø 42 – 51 mm Vetopiste Ø 42 – 51 – 71 mm

Koneen kytkentä kuulavetolaitteeseen K 80 K 80

HORSCH Terrano FM 10 FM (3 metriä) 10 FM 12 FM (3 metriä) 12 FM
Työleveys (m) 10,26 10,26 12,15 12,15

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,63 3,00 3,63

Kuljetuskorkeus (m) 4,00 4,00 4,00 4,00

Pituus (m) 9,50 9,50 9,50 9,50

Pituus ilman vetopuomia (m) --- --- --- ---

Pituus vetopuomilla (m) --- --- --- ---

Paino alkaen (kg)** 12 550 12 600 13 185 13 360

Piikkien laukaisulaite, paino (kg)* --- --- --- ---

Paino TerraGrip (kg)* --- --- --- ---

Tukipyörien rengaskoko 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Kuljetuspyörien rengaskoko 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5 445 / 65 – 22.5

Piikkien määrä 39 39 45 45

Piikkiakselin väli (cm) 108 108 108 108

Riviväli (cm) 26 26 27 27

Rungon korkeus (mm) 600 750 600 750

Kaksitoimisten  
ohjauslaitteiden määrä

3 3 3 3

Tehontarve (kW/hv) 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650 330 – 405 / 450 – 550 370 – 480 / 500 – 650

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

Koneen kytkentä 
maatalousvetolaitteeseen

Vetopuomi vetosilmukalla  
Ø 58 – 79 mm

Vetopuomi vetosilmukalla  
Ø 58 – 79 mm

Vetopuomi vetosilmukalla  
Ø 58 – 79 mm

Vetopuomi vetosilmukalla  
Ø 58 – 79 mm

Säädettävä vetolaite kiinnitys Silmät Ø 51 – 71 mm Silmät Ø 51 – 71 mm Silmät Ø 51 – 71 mm Silmät Ø 51 – 71 mm

Koneen kytkentä 
kuulavetolaitteeseen

K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110 K 80 / K 110

* Koneiden painot maatalousvetolaitteella, vähimmäisvarustuksella, ja kaksois-RollFlex jyrällä
* Koneiden painot maatalousvetolaitteella, vähimmäisvarustuksella, ja kaksois-RollPack jyrällä
** Koneiden painot maatalousvetolaitteella, vähimmäisvarustuksella, ja kaksois-RollFlex jyrällä

TEKNISET TIEDOT
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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


