
Cruiser XL

Mělké zpracování půdy  
o nejvyšší intenzitě



Specialista na seťové lůžko

Čím se vyznačuje Cruiser XL?

Radličkový Cruiser XL je specialistou na mělké zpracování půdy.  

Při maximální dosažitelné hloubce 15 cm zvládá perfektní podmítku 

s optimálním rozmístěním posklizňových zbytků a přípravu seťového 

lůžka. Jako lehký kypřič se pak hodí pro mechanickou likvidaci plevelů 

a dále je výborný i pro jarní provzdušnění a urovnání půdy.

Cruiser díky svojí čtyřřadové konstrukci výborně urovnává povrch půdy. 

Disponuje světlou výškou rámu 60 cm, vzdáleností mezi řadami 64 cm 

a roztečí radliček 15 cm. Proto intenzívně promíchává profil půdy do 

malé hloubky.

Cruiser používá nové kompaktní pracovní jednotky FlexGrip o tuhosti 

100 kg. Zachovávají si proto neměnnou pracovní geometrii za všech 

podmínek. Jejich mimořádně úzká slupice pak podporuje průtok půdy 

strojem. Jednotky FlexGrip mají zdvih 18 cm, vedou radličky přesně v 

nastavené hloubce a zachytávají i stranové síly.

Pěch RollFlex s optimalizovanými 
a stabilnějšími pružícími elementy

Pracovní jednotky FlexGrip  
optimalizované pro mělké  
zpracování půdy.

Cruiser XL s úzkými dlátovými radličkami



Závěsný Cruiser XL:

— Pracovní záběry 5 a 6 metrů

— Kompaktní stavba

— Nastavení pracovní hloubky  
  pomocí robustních a osvědčených  
  podložek AluClip

— Pěch RollFlex s optimalizovanými 
  a stabilnějšími pružícími elementy

— Samostatné nivelátory k uklidnění 
  proudu zeminy před pěchem

Jako varianty používaných radliček jsou k dispozici nové úzké  

dlátové radličky o šířce 5 cm pro hlubší promíchávání a pro práci 

ve vlhké půdě a dále křídlaté radličky 18 cm pro mělké celoplošné 

podřezávání povrchové vrstvy.

Díky novému tvarování radliček i slupic má Cruiser XL nízký pracovní 

odpor a také malou spotřebu energie.

Relativně vysoký rám a vzdálenost 60 cm mezi sousedními radličkami  

v jedné řadě zvětšují průchodnost organických zbytků strojem.

Kompaktní

Pěch RollFlex utužuje půdu pásově  
a vytváří velký podíl jemné zeminy.

Nesená verze Cruiser  
při silniční přepravě



Pěch RollFlex

Cruiser 6 XL

Výbava

Dlátová radlička o šířce 5 cm Křídlatá radlička o šířce 18 cm Pracovní jednotky FlexGrip

Pružinové prstové nivelátory Nastavování pracovní hloubky  
pomocí AluClips



HORSCH Cruiser XL 5 XL – 3 bod. 6 XL – 3 bod.

Pracovní šířka (m) 4,80 6,00

Přepravní šířka (m) 2,95 2,95

Přepravní výška (m) 3,15 3,55

Délka bez závěsu (m) 4,05 4,05

Délka se závěsem (m) --- ---

Hmotnost prázdná (kg) 2.765 3.030 

Rozměr vodících kol --- ---

Rozměr kol podvozku --- ---

Počet radliček 33 41

Vzdálenost radliček v řadě (cm) 58 58

Rozteč radliček (cm) 14,5 14,5

Světlá výška rámu (mm) 600 600

Rozměr rámových profilů (mm) 100x100 a 140x40 100x100 a 140x40

Varianty pěchů RollFlex RollFlex

Průměr pěchu (cm) 55 55

Dvojčinné hydr. okruhy 1 1

Tažný prostředek (kW/k) 115-180/160-240 150-220/205-300

Tříbodový závěs 3b závěs kat. III 3b závěs kat. III

Šířka křídlatých radliček (cm) 18 18

Šířka dlátových radliček (cm) 5 5

Osvětlení Sériově Sériově

Podvozek --- ---

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf 
Germany

Phone: +49 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Váš odborný dodavatel:
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Technické údaje


