
Maestro

Budoucnost  
pneumatického přesného setí

Inovativní a robustní 
radličkové secí stroje



HORSCH. Ruku v ruce, zemědělcům partnerem 

Zvětšování podniků, zvyšování produktivity.Struktura 
zemědělské výroby se rychle mění a klade i na techniku 
úplně nové požadavky. Změna stylu přípravy půdy, setí 
a sklizně. Snižování nákladů a současně nárůst výnosů. 
Zlepšení kvality práce. To jsou nároky, které musí současný 
podnikatel v zemědělství naplňovat, aby byl úspěšný. 

HORSCH patří mezi vedoucí výrobce strojů pro zpracování 
půdy a setí. Naše výrobky se vyznačují inovativními myšlen-
kami. Vycházejí z praktických potřeb uživatelů. Firemní heslo 

„Z praxe pro praxi“ přesně vystihuje i postup vývoje nových 
strojů. Vznikají tak výrobky, které svou kvalitou, robustností 
a současně dlouhou životností odpovídají největším nárokům 
úspěšných hospodářů.

Každý ze strojů, které HORSCH produkuje, tvoří vlastní sys-
témový článek. Každým strojem může zákazník doplnit své 
současné postupy přípravy půdy a setí nebo je změnit a učinit 
ještě účinnější.Naše koncepty hospodaření jsou inspirativní a 
přínosné pro každého nového i současného zákazníka.

Vyrovnání, výsev, přihnojení, utlačení 

Sprinter je radličkový secí stroj nejnovější generace. Sprin-
terem se spojují jednotlivé operace do jediného přejezdu. 
Obvyklá kombinace vlastností u tohoto typu strojů – výsev, 
přihnojení a utlačení, je u Sprintera doplněna ještě o 
účinné urovnávání povrchu půdy před každou radličkou. 
Tím se velice zlepšuje přesnost ukládání osiva. Dosahuje se 
ještě lepšího kontaktu osiva s kompaktní zeminou, přivá-
dějící vláhu.

Radličky díky svému tvaru také vyčesávají slámu z půdy na 
povrch. Tím se eliminuje na nejnižší možnou míru kontakt 
osiva se slámou. Radličky půdu při jejím pročesávání také 
kypří a rozhrnují, a tak urovnávají povrch.

Sprinter tak plní další funkci, která se dlouhodobě vyplácí 
– přispívá k udržení rovného pole. Radličky spojují výsev a 
uložení hnojiva do jediného orgánu. To zabezpečuje stálý 
odstup hnojiva od osiva a tedy stejně vyrovnaný porost v 
každé části pole. Blízkost živin v dosahu mladých kořínků 

zvyšuje bezpečnost při zakládání nového porostu. Výborná 
výživa mladých rostlin snižuje vliv výkyvů počasí, překlenu-
je nedostatky v přípravě půdy a dovoluje snižovat náklady 
na hnojiva.

Sprinter je secí stroj s minimem pohyblivých součástí. Jeho 
provozní spolehlivost proto převyšuje všechny jiné principy 
secích strojů. Hlavní opotřebitelné součásti nesou na sobě 
ochranné štíty ze slinutých karbidů, které jim propůjčují 
mnohonásobně vyšší životnost. HORSCH tím prokazuje 
svou technologickou vyspělost, protože provozní náklady 
stroje Sprinter leží hluboko pod obvyklou hodnotou. Vyu-
žití stroje Sprinter zvyšuje také jeho schopnost pracovat v 
širokém rozsahu půdních a vláhových podmínek. Na Sprin-
ter je spolehnutí.

Tři modely vám mohou pomoci při dosažení vašich cílů:
— Sprinter ST
— Sprinter SW
— Sprinter NT

HORSCH Sprinter. Vyrovnání, výsev,
přihnojení a utlačení jediným přejezdem.



Jednoduché zajištění přepravní polohy Kompaktní přepravní poloha s okamžitou  
připraveností k setí

Výsevní radličky pročesávají půdní profil a  
urovnávají povrch

Setí s velkou spolehlivostí 

Rám nese centrální zátěž od velkého zásobníku 3.800 litrů 
pro osivo a hnojivo. Celý stroj se opírá o přední a zadní 
pneumatikový pěch. Přední pěch nese 60% z celkové 
zátěže. Má jednořadou, stavbu, která vyrovnává povrch 
a překypřenou nebo hrudovitou půdu dělá kompaktní. 
Zadní pěch má uložení kol v tandémových párech a to 
zajišťuje po celém záběru stroje stejné přitlačení zeminy 
nad osivem. Současně takový pěch dovoluje setí za vlhka, 
protože se sám účinně čistí. Každý Sprinter ST disponuje 
velikým zásobníkem osiva o objemu až 5000 litrů. Sprinter 
SW používá zásobní vůz, který pojme dokonce 8000 litrů 
osiva a hnojiva. Díky tomu dosahuje ještě vyšších výkonů. 
U Sprintera NT to je až 17.000 litrů.

Radličky jsou vedeny mimořádně stabilními jednotkami 
MultiGrip. Hodnota jejich počátečního odporu více než 
200 kg / radličku zajistí, že radličky při práci nekmitají ani 
nemění svůj úhel. Tím se dosáhne vyrovnaného rozmís-

tění osiva v pásu a nedochází ke shlukování zrn. Sprinter 
proto vytěží maximální efekt z výsevu naširoko. Pracovní 
jednotky po odpružení, které nastává okamžitě po najetí 
na překážku, mají zdvih, a proto umožňují pracovat i v 
mimořádně kamenitých půdách.

Souhrn význačných vlastností:

— sloučení velkého počtu operací do jediného přejezdu
— masívní a jednoduchá konstrukce s minimem pohyblivých
 součástí 
— práce v širokém rozsahu provozních podmínek 
— velice účinné urovnávání povrchu půdy
— vyčesávání slámy z půdy pro výborný kontakt osiva s 

půdou
— tuhé vedení secích radliček pro rovnoměrné rozložení zrn
— účinné uzavírání zeminy nad osivem a rychlé vzcházení
— vysoká výkonnost díky objemným zásobníkům
— Pracovní záběr 3 až 12 metrů u Sprintera ST a SW
— Pracovní záběr 15 až 24 metrů u Sprintera NT

HORSCH Sprinter.
Inovativní secí stroj s robustní stavbou.



Jednotky Horsch MultiGrip mají upravenou charakteristi-
ku odpružení s přítlakem 280 kg na radličku. Jejich silová 
charakteristika vyhovuje práci v kamenitých půdách, aby 
stroj nevytahoval veliké kameny na povrch. Při práci v 
tvrdé půdě se zase uplatní vysoký počáteční odpor 280 kg/
radličku. Obě verze jednotek vedou spolehlivě pracovní 
hloubku a nepotřebují žádnou údržbu.

Uspořádání radliček je dvou- nebo třířadé s roztečí 25 cm 
nebo 32 cm (podle varianty provedení). Na výběr jsou i 
další typy secích radliček, vhodné např. pro setí do těžké, 
mokré půdy.

Radličky Duett z půdního profilu vyčesávají slámu na 
povrch a uložené osivo s ní proto není v kontaktu. Přitom 
radličky svou špičkou také kypří půdu pod osivem a zde 
ukládají i hnojivo. Díky spodnímu štítu radličky má výsevní 
lůžko přesný tvar a je dostatečně utužené. V prostoru pod 

osivem tak panují ideální podmínky, které nejen umožňu-
jí, ale přímo stimulují intenzivní růst kořenů.

Technika prstových radliček u Sprintera NT produkuje 
vysoký podíl jemné zeminy na seťovém lůžku a uložení 
osiva do tzv. „otevřené brázdy“. Při její tvorbě radličky 
odhrnují organický materiál i hroudy mimo seťové lůžko.

Souhrn význačných vlastností:

— efekt vyčesávání slámy mimo prostor s osivem
— výsevní lůžko s přesným tvarem
— plošné rovnoměrné rozmístění zrn
— stimulace růstu díky hnojivu pod osivem
— velmi malé opotřebení díky štítům ze slinutých karbidů 

(u Sprintera SW a SW)
— Sprinter NT je optimální pro přímý výsev

Jednotky MultiGrip s radličkami Duett. Vlevo verze pro hnojení 
kapalným hnojivem, vpravo granulovaným hnojivem pod osivo. 
Velmi kompaktní a bezúdržbová konstrukce.

Radlička Duett ve Sprinteru ST s  
přívodem kapalného hnojiva

Prstové radličky NT vyčistí seťové 
lůžko a přesně uloží osivo do čisté 
půdy

SPRINTER pracovní jednotky.
Výdrž a nulová potřeba údržby.



Nejmodernější způsob využití živin 

Při uložení hnojiva pod osivem dojde k urychlení ranného 
vývoje rostlin. Také se tím při setí do mulče zcela elimi-
nuje vliv rozkladu slámy v půdě. Za každých podmínek je 
porost zcela vyrovnaný a lépe se vyrovnává s nepříznivými 
podmínkami.

Aplikace hnojiva pod osivo má jasnou ekonomiku.Koncen-
trovaně uložené hnojivo se pomalu mineralizuje, a proto 
se nevyplavuje. Uložená dávka je do poslední granule 
využitá kulturní rostlinou, protože plevele mají k těmto 
živinám velmi ztížený přístup. Větší jistota ve vývinu rostlin 
dovoluje snižovat výsevky.

Uložení hnojiva pod osivem je unikátní vlastností rad-
ličkových secích strojů. Patentovaná konstrukce radliček 
Duett přitom tuto výhodu využívá bezezbytku. Její spodní 
štít uzavírá depo s hnojivem tak účinně, že půda kolem 
hnojiva je dokonale kompaktní i při velmi vysoké pracovní 
rychlosti. Tak nedojde k porušení přísunu vláhy k osivu a 
vzdálenost mezi ním a hnojivem je vždy stejná.

Hnojení pod osivo prokazatelně zvyšuje výnosy. Pro dosa-
žení nejlepšího efektu není potřeba velkých dávek. U 
ozimých plodin se proto pracuje s malým množstvím 
hnojiva. U jařin je naproti tomu výhodné uložit při setí 
plnou potřebu živin. Tím se zjednoduší další jarní práce a 
současně se zvýší využití živin tak, že je možné celkovou 
dávku snížit o 15 - 20%.

Souhrn význačných vlastností:

— snížení ztrát hnojiva vyplavováním
— využití hnojiva pouze kulturní plodinou    
— jistota rychlého vývinu rostlin    
— umožňuje bezpečně snižovat výsevky    
— otevírá další výnosový potenciál plodin    
— ekonomický přínos je tvořen více zdroji  
— Na přání pro Sprintera ST a SW

Přední špička tvoří drážku pro hnojivo, prokypřuje profil pod osivem a přitom vyčesává 
slámu z půdy.

Do drážky pod seťovým lůžkem se koncentrovaně ukládá granulované nebo kapalné 
hnojivo.

Spodní šít s protisklonem stlačuje půdu kolem hnojiva a přitom vytváří přesné a zcela 
rovné lůžko pro osivo.

Boky radličky se neopotřebovávají a proto jsou z teflonu, který se nikdy nenalepuje.

Ukládání osiva se děje naširoko a s velice rovnoměrnými rozestupy mezi zrny.5
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HORSCH PPF-Systém.
Ekonomické využití hnojiva s rychlým účinkem.



Sprinter využívá systému dvou pneumatikových pěchů. 
Oba nesou značnou zátěž od integrovaného zásobníku 
osiva a hnojiva. Přední pěch proto účinně vyrovnává 
povrch v pásu před každou výsevní radličkou. Za ní násle-
duje zavlačovač a pak opět zadní pěch. Povrch půdy se tak 
jedním přejezdem vyrovná, pročeše a prokypří, zarovná a 
opět přitlačí. Sprinter tím dosahuje výborné kvality setí v 
kypré půdě a také na nerovných pozemcích. Jeho urovná-
vací efekt je tak silný, že pole doslova žehlí.

Pěchy se díky šípovému dezénu za všech podmínek bez-
pečně odvalují. Při setí do hrudovité půdy se postarají o 
vytvoření kompaktního profilu půdy bez dutin. Výsledkem 
je špičkový kontakt osiva s půdou a rychlý přísun vláhy. 
Sprinter je tedy vhodný na těžko zpracovatelných půdách, 
kde má omezení orby také velký ekonomický přínos. Vyče-
sávací a žehlící styl práce Sprintera v podmínkách neorané 
půdy poskytuje bezkonkurenčně nejlepší výsledky. 

Pneumatiková konstrukce pěchů brání nadměrnému nale-
pování, protože pneumatika i při výplni PU pěnou pracuje 
a sa ma se čistí. Mezery mezi jednotlivými koly umožňují 
na nerovnostech vytlačení přebytečné zeminy. Přítlak 
soustředěný do pásu pod kolem má tak velký urovnávací 
účinek.

Koncepce dvou pěchů poskytuje stroji Sprinter klidnou 
jízdu při setí, rychlou změnu do přepravní polohy a nezá-
vislost na podmínkách při setí.

Souhrn význačných vlastností:

— kvalitní setí i na nerovném pozemku
— vynikající kontakt osiva s půdou
— žehlící efekt dlouhodobě vyrovnává povrch
— samočistící funkce a klidný pojezd

HORSCH pneumatikové pěchy vpředu
a vzadu. Pole vyžehlí do roviny.

Rychlá změna pracovní hloubky díky 
distančním podložkám s barevným 
značením

Zadní pěch přitlačuje každý pás 
osiva stejnou silou

Dvouřadý zavlačovač pro účinné 
zakrývání osiva za posledními  
radličkami

Vyplnění pneumatiky PU-pěnou je 
vhodné do kamenitých podmínek



Nová technologie isotlakového 
rozdružování osiva je přesnější a 
jednodušší

DrillManager 2. generace (Müller) Dávkovací ústrojí má trvale plnou 
přesnost díky opakované 
samokalibraci

Isobus DrillManager je centrální řídicím systémem Sprin-
tera. Řídí a kontroluje všechny funkce stroje. Modulární 
stavba DrillManageru dovoluje rozšířit jeho funkce při 
jakémkoli provedení a sestavě výbavy sečky.

DrillManager 2. generace (Müller) je umístěn v kabině 
traktoru, což je pro obsluhu velmi výhodné. Tento sys-
tém neustále hlídá všechna nastavení stroje jako např. 
výsevek, dávku hnojiva, rychlost anebo rytmus kolejových 
meziřádků. Každá odchylka od požadovaného stavu se 
okamžitě vyhodnotí a signalizuje. Obsluha tak nemůže 
udělat chybu.

Výkonné dávkovací ústrojí HORSCH

Toto nejmodernější výsevní ústrojí má pouze 5 částí – skříň, 
elektromotor, dávkovací válec a ložiska. Několik typů válce 
pokrývá všechna osiva i výsevky. Spektrum plodin je široké 

– od trav po luskoviny, od 0,1 kg/ha do 800 kg/ha. Výměna 
jednoho typu válce za jiný trvá několik málo minut a může 
probíhat i při plném zásobníku. Samočinná kalibrace výse-
vku je mimořádně rychlá a velice přesná. Záruku šetrného 
zacházení s osivem tvoří okamžitá reakce na změnu pod-
mínek a trvalá kontrola vysévaného množství.

Souhrn význačných vlastností:

— jednoduché a přehledné ovládání
— předdefinované funkce a samokalibrace dávkování
— okamžitá zkouška výsevku i test všech funkcí
— dlouhodobé uchování provozních hodnot a statistika 

práce
— vyloučení chyb setí způsobených lidským faktorem

HORSCH DrillManager.
Bezvadná souhra všech funkcí stroje.

Všechna vedení osiva i hnojiva jsou 
pod stálou kontrolou



HORSCH Sprinter. Velký užitek
a hodnota do posledního detailu.

Zásobní vůz 8000 SW pro Sprintera 
SW slouží k maximální výkonnosti

Čelní pěch dosahuje pásového  
přitlačení a urovnání povrchu před 
každou radličkou

Zásobník 5.000 litrů 
ve Sprinteru 6 ST PPF

Sprinter 8 SW

Velmi objemný zásobník
U modelů Sprinter ST je zásobník o objemu od 3000 do 
4000 litrů vestavěný na stroji. Alternativně se používá 
dvojkomorový zásobník až pro 5.000 litrů (60% osivo / 40% 
pevné hnojivo)! Zásobní vůz 8000 SW, který používá Sprin-
ter SW, pojme 8000 litrů (dělení 50% osivo / 50% pevné 
nebo kapalné hnojivo).

Kompaktní a obratný
Díky dlouhé tažné oji se Sprinter snadno zdvíhá a rychle 
otáčí. Při zatáčení v záběru stroj výborně sleduje stopu 
traktoru a udržuje si stálý přítlak obou pěchů. Pro sklopení 
do a z přepravní polohy nemusí obsluha vůbec vystoupit z 
kabiny traktoru.

Žehlící efekt
Přední a zadní pěch, které slouží k preciznímu vedení 
hloubky setí současně plní funkci pro urovnání povrchu 
půdy. Díky tomu dosahuje Sprinter nejvyšší přesnosti setí.

Hnojení pod osivo granulovaným nebo kapalným  
hnojivem

Sprinter ST/SW je připraven vyhovět vašemu výběru hno-
jiva. Při využití kapalné formy je nádrž hnojiva umístěna 
mimo stroj. Granulované hnojivo je uloženo v jedné z 
komor zásobníku na stroji.

V případě potřeby je možné obě formy i střídat. Volba je 
tedy pouze na uživateli, které hnojivo je pro něj výhod-
nější.

Souhrn význačných vlastností:

— kompaktní stroj s rychlou přípravou k transportu
— obratná sečka s velkou modularitou
— detailně promyšlená konstrukce
— inovativní princip pročesávání a vyžehlení povrchu 

půdy 



Sprinter NT.
Výkonná radličková technika přímé setí.

Zamačkávací kola slouží i k  
hloubkovému vedení radliček 

Prstové radličky NT a zamačkávací 
kola vtlačují osivo do „otevřené 
brázdy“

Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT v přepravní poloze

Záběry 15 a 24 metrů slouží stroji Sprinter NT k maximální 
výkonnosti. Nové prstové radličky NT produkují vysoký 
podíl jemné zeminy a ukládají osivo do tzv. „otevřené 
brázdy“. Při její tvorbě radličky odhrnují organický materi-
ál i hroudy mimo seťové lůžko. Osivo se ukládá do drážky 
a zamačkávacím kolem se protlačí do vlhké půdy. Tak se 
dosahuje i v extrémně suchých klimatických oblastech 
velmi dobré vzcházivosti. Výsev přitom může probíhat jak 
napřímo po předplodině, tak i do zpracované půdy. 

Sprinter 24 NT je svými vlastnostmi optimálně navržen pro 
dosahování maximální výkonnosti, ke které dopomáhá 
také zásobní vůz SW 17.000 SD o objemu 17 tisíc litrů. 

Varianta o záběru 15 metrů vykazuje odlišnosti, zde zásob-
ní vůz a výsevní oddíl tvoří jeden kompaktnější celek. 
Sprinter 15 NT navíc používá poměrně menší zásobník o 
objemu 12 tisíc litrů.

Výhody a přednosti techniky Sprinter NT:

— Optimální technika pro přímé výsevy
— Ideální pro profesionální veliké podniky
— Seťové lůžko bez slámy a bez hrud
— Osvědčená metoda výsevu do „otevřené brázdy“ pro 

suché oblasti
— Díky zamačkávacím kolům se dosahuje spolehlivého 

kontaktu osiva s vlhkou půdou
— Maximální výkonnost díky veliké zásobě osiva až 17.000 

litrů
— Hydraulické jištění radliček
— Kompaktní stavba Sprintera 15 NT s malým pracovním 

odporem



HORSCH Sprinter.  
Technické údaje a výbava.

Typ stroje Sprinter 3 ST Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST Sprinter 8 ST
Pracovní šířka (m) 3 4 6 8

Přepravní šířka (m) 3 3 3 3

Přepr. výška 1komor. (m) 3 3 3,25 4

Přepr. výška 2komor. (m) 3,4 3,4 3,4 ---

Délka (m) 7,9 7,9 7,9 7,30 / 7,50

Hmotnost 1komorov. od (kg) 3 200 3 590 5 320 7 250

Hmotnost 2komorov. od (kg) 3 450 3 840 5 950 ---

Objem zásobníku (l) 3 000 3 000 3 000 4 000

Objem 2komor. zásobníku (l) 3 800 (40 : 60) 3 800 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) ---

Plnící otvor 1komor. zás. (m) 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Plnící otvor 2komor. zás. (m) á 0,60 x 0,90 á 0,60 x 0,90 á 0,66 x 1,22 ---

Plnící výška 1komor. zás. (m) 2,6 2,6 2,6 2,85

Plnící výška 2komor. zás. (m) 3 3 3,05 ---

Vzdálenost radliček (cm) 25 25 25 32

Počet radliček/pásků 12 / 3 16 / 3 24 / 3 25 / 2

Rozměr kol v tand. pěchu 185/65-15 AS 185/65-15 AS 185/65-15 AS ---

Rozměr kol v pevn. pěchu 6.00-16 AS 6.00-16 AS 6.00-16 AS 7.50-16 AS

Půměr pěchu tand./pev. (cm) 65 / 74 65 / 74 65 / 74 -- / 78

Pracovní rychlost (km/h) 8-15 8-15 8-15 8-15

Tažný prostředek (kW/k) 75-100 / 100-140 90-120 / 120-160 120-160 / 160-230 160-220 / 220-310

Dvojčinné hydr. okruhy 2 (+ 1 s hydr. pln. 
šnekem)

2 (+ 1 s hydr. pln. 
šnekem)

2 (+ 1 s hydr. pln. 
šnekem)

2 (+ 1 s hydr. pln. 
šnekem)

Bezodporový odtok (max. 5 bar) 1 1 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 20-25 / 35-45 
(PPF-System)

20-25

Značkovače hydraulické Sériově Sériově Sériově Sériově

DrillManager Sériově Sériově Sériově Sériově

Osvětlení Sériově Sériově Sériově Sériově

Typ stroje Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW
Pracovní šířka (m) 8 9 12

Přepravní šířka (m) 3,1 3,1 3,3

Přepravní výška (m) 4 4 4

Délka bez/s SW (m) 6,85 (Se SW 
12,10)

6,85 (Se SW 
12,10)

5,95 (Se SW 
11,30)

Hmotnost bez/s SW (kg) 7 000 (Se SW 10 
750)

7 700 (Se SW 11 
500)

10 300 (Se SW 14 
200)

Objem zás. vozu SW (l) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Rozměr plnících otvorů (m) á 0,99 x 0,72 á 0,99 x 0,72 á 0,99 x 0,72

Plnící výška (m) 3,05 3,05 3,05

Vzdálenost radliček (cm) 28,5 30 30

Počet radliček/pásků 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Rozměr kol pěchu 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Průměr pěchu (cm) 78 78 78

Pracovní rychlost (km/h) 8-15 8-15 8-15

Tažný prostředek (kW/k) 200-270 / 270-370 220-310 / 300-420 240-330 / 330-450

Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2

Bezodporový odtok (max. 5 bar) 1 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 50 - 60 50 - 60 70 - 90

Značkovače hydraulické Sériově Sériově Option

DrillManager Sériově Sériově Sériově

Osvětlení Sériově Sériově Sériově

Cenově výhodnější verze  
hloubkového vedení bočními 
koly

Prutový zavlačovač za pěchem



HORSCH. 
Landwirtschaft aus Leidenschaft!    

Tiger 6 MT

Typ stroje Sprinter 8 SW Sprinter 9 SW Sprinter 12 SW
Pracovní šířka (m) 8 9 12

Přepravní šířka (m) 3,1 3,1 3,3

Přepravní výška (m) 4 4 4

Délka bez/s SW (m) 6,85 (Se SW 
12,10)

6,85 (Se SW 
12,10)

5,95 (Se SW 
11,30)

Hmotnost bez/s SW (kg) 7 000 (Se SW 10 
750)

7 700 (Se SW 11 
500)

10 300 (Se SW 14 
200)

Objem zás. vozu SW (l) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50) 8 000 (50 : 50)

Rozměr plnících otvorů (m) á 0,99 x 0,72 á 0,99 x 0,72 á 0,99 x 0,72

Plnící výška (m) 3,05 3,05 3,05

Vzdálenost radliček (cm) 28,5 30 30

Počet radliček/pásků 28 / 3 30 / 3 40 / 2

Rozměr kol pěchu 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS

Průměr pěchu (cm) 78 78 78

Pracovní rychlost (km/h) 8-15 8-15 8-15

Tažný prostředek (kW/k) 200-270 / 270-370 220-310 / 300-420 240-330 / 330-450

Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2

Bezodporový odtok (max. 5 bar) 1 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 50 - 60 50 - 60 70 - 90

Značkovače hydraulické Sériově Sériově Option

DrillManager Sériově Sériově Sériově

Osvětlení Sériově Sériově Sériově

Typ stroje Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT
Pracovní šířka (m) 15 24

Přepravní šířka (m) 6,6 6,75

Přepravní výška (m) 5,5 6,1

Délka (m) 6,7 9,6

Délka bez/s SW 1200 SW (m) 12,35 ---

Délka bez/s SW 1700 SW (m) --- 17,7

Hmotnost bez SW (kg) 8 000 16 000

Hmotnost s SW 1200 SD (kg) 13 500 ---

Hmotnost s SW 1700 SD (kg) --- 21 200

Objem zás. vozu SW (l) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50)

Rozměr plnících otvorů (m) á 0,99 x 0,72 á 0,99 x 0,72

Plnící výška (m) 3,4 3,55

Vzdálenost radliček (cm) 30 30

Počet radliček/pásků 50 / 3 80 / 3

Přitlačovací kola � (cm) 40 40

Přítlak kol/radliček (kg) 5 - 120 5 - 120

Velikost kol podvozku SW 20.8 R42 20.8 R42

Velikost kol podvozku 400/60-15.5 420/75 R20

Velikost vodících kol 400/60-15.5 400/60-15.5

Pracovní rychlost (km/h) 7 - 10 7 - 10

Tažný prostředek (kW/k) 260-295 / 350-400 405-440 / 550-600

Dvojčinné hydr. okruhy 3 3

Bezodporový odtok (max. 5 bar) 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 40-50 50-60

DrillManager Sériově Sériově

Osvětlení Sériově Sériově

Elektronické klapky pro tvorbu 
kolej. řádků mají autodiagnostiku

Značkovač kolejových řádků před 
vzejitím
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49 (0) 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Ihr Fachhändler:

HORSCH	Maschinen	GmbH
Sitzenhof	1
D-92421	Schwandorf

Tel.:	+49	(0)	94	31	-	7	14	30
Fax:	+49	(0)	94	31	-	4	13	64

www.horsch.com
info@horsch.com
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Všechna data a vyobrazení jsou orientační a nezávazná. Technické a konstrukční změny jsou vyhrazeny.


