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Leeb PT 270:
Nová měřítka techniky 
pro ochranu rostlin

Dosáhnout vyšší výkon za kratší dobu s nižším počtem 

strojů. Díky této strategii se dnes podnikatelům daří 

úspěšně hospodařit a zůstávat konkurenceschopnými.  

To také vyžaduje stále výkonnější a spolehlivější techniku  

a její vývojáře to staví před nové výzvy.  

 

Jak maximálně využít výkonový potenciál stroje při jeho 

provozu? Jak snížit počet potřebných strojů? Leeb PT 270 

je výsledkem takového konstrukčního vývoje.

Více hospodárnosti 

— Enormní úspora paliva díky podvozku s mechanicky 
 poháněnými nápravami, dovolujícímu jízdu při nízkých  
 otáčkách motoru

— Praktické zkušenosti: roční výkon až 25.000 ha

— Objem nádrže 8.000 litrů a doba plnění 8 minut! 

— Pracovní rychlost až 20 km/h

— Nejvyšší celodenní výkonnost

— Většina majitelů tímto samojízdným postřikovačem 
 nahradí dva konvenční návěsné postřikovače 
 

Větší styčná plocha 

— Čtyři kola o stejném průměru až 2,05 m garantují 
 maximální styčnou plochu při odpovídajícím tlaku  
 v pneumatikách

— Nízký tlak na půdu slouží také k optimální trakci 
 i ve vlhkých podmínkách 

— Vynikající obratnost a manévrovatelnost díky 
 řízení všech kol

— Poloměr otáčení jen 2,65 m (dle pneumatik)

 

Větší povolené užitečné zatížení 

— Hmotnost kompletního stroje s prázdnou 
 nádrží je ca. 11 tun

— Oprávnění k silniční přepravě 40 resp. 25 km/h 
 při celkové hmotnosti 18 resp. 20* tun

— Konstrukční nosnost rámu a náprav umožňuje 
 trvalou práci v poli při celkové hmotnosti 21 tun

Podvozek  

— Přední i zadní náprava jsou pneumaticky odpružené

— Zdvih odpružení 150 mm spolu s vyrovnáváním výšky 
 a sklonu slouží pro klidnou a komfortní jízdu

— Vysoké pracovní rychlosti v poli nejsou žádný problém

— Aktivní stabilizace podvozku zvětšuje bezpečnost 
 práce ve svažitých podmínkách

— Zatížení se přenáší rámem a rozkládá se rovnoměrně 
 na všechna kola o stejné velikosti

— Mechanické pohonné nápravy poskytují řadu výhod: 
 nižší spotřeba paliva – řaditelná mezinápravová  
 uzávěrka umožňuje maximální přenos výkonu na kola  
 i v nejobtížnějších podmínkách – každá náprava sama  
 dokáže přenášet plný výkon motoru  

— Plnohodnotný nosný rám

— Úplná eliminace vibrací v kabině a celkově velmi tichý 
 provoz 

Stabilní plnohodnotný rám  – velká zatížitelnostHodnoty se mění podle zásoby kapaliny  
v nádrži a podle použitých ramen.*nutná výjimka

Hinterachse 40-60 % Vorderachse 60-40 %
Die Werte variieren in Abhängigkeit von 
Behältergröße und Gestänge

8000 PT 270PT 270
PT 270PT 270

Zadní náprava 40 - 60 %      Přední náprava 60 - 40 %

Motor 

— Výkonný šestiválcový 7,1 l motor DEUTZ

— Systém vstřikování paliva Common-Rail zvyšuje 
 max. výkon na 270 k/200 kW v rozsahu otáček  
 1.400 až 1.700/min

— Maximální výkon dosahuje motor i při otáčkách 
 pod 1.500 ot/min, kde pracuje velmi úsporně

— Silniční přejezdy 40 km/h při 1.500 ot/min 
 
 

Převodové ústrojí

— Moderní plynulá převodovka Hydroshift 
 (dvoustupňová mechanická kombinovaná  
 s LindeHydrostat)

— Optimální pro různé pracovní strategie

— Pohodlné ovládání pomocí multifunkční páky

Praktické zkušenosti: 
PT 270 dokáže trvale 
snížit spotřebu nafty  
na 0,6 – 0,8 l/ha

Theodor Leeb:

„Při vývoji naší techniky pro ochranu rostlin se 

soustředíme na bezpodmínečnou výkonnost a  

současně na ohleduplnost k životnímu prostředí.“
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Řízení všech kol

— Leeb PT 270 je mimořádně obratný díky svému 
 inteligentnímu řízení všech kol

— Automatické natáčení kol zadní nápravy

— Pohodlná aktivace řízení zadní nápravy před úvratí 
 pomocí nožního spínače anebo terminálovou funkcí  
 „Autoturn“ 

— Práce v režimu „krabí chod“ spolehlivě potlačuje 
 boční drift ve svahu

— Po vypnutí řídících funkcí zadní nápravy se její kola 
 automaticky nastaví do středové pozice pro přímý směr

Vysoce výkonná hydraulika

— Srdcem systému Load-Sensing je výkonné axiálně-
 pístové čerpadlo s pracovním tlakem 200 bar

— Objemový výkon čerpadla dosahuje 185 l/min

— Výkon hydrauliky je dimenzován tak, aby všechny 
 „spotřebiče“ oleje jako např. řízení, postřikové  
 čerpadlo a ramena, měly dostatečný příkon i při  
 nízkých otáčkách motoru  

Praktické zkušenosti

BG Schackenthal, Aschersleben, oblast Magdeburg

— 2.500 ha obiloviny, řepka, množitelský 
 hrách a cukrovka

— Technika ochrany rostlin: 
 1 samojízdný postřikovač LEEB PT 230 

— Vytížení: 
 1.500 hodin/rok/stroj
 roční výkon přes 20.000 ha
 
 

Zemědělský podnik Schackenthal vlastnil už několik 

samojízdných postřikovačů s objemy do 6.000 litrů.  

Od začátku roku 2003 používají pro ochranu rostlin  

s maximálním úspěchem samojízdný postřikovač  

Leeb PT 230. 

 

S náplní 8.000 litrů a s rameny 30 metrů bez potíží  

dosáhne požadovaného denního výkonu 450 ha při 

pracovním nasazení 14 až 16 hodin. A to také na středně  

až silně nerovných plochách. Díky legální hmotnosti 18 tun, 

čtyřem stejně velkým kolům a ideálním rozložením zátěže 

se snižuje prokluz. Mohutné pneumatiky (např. 520/85 R46) 

dávají postřikovači Leeb PT 230 extrémně velkou styčnou 

plochu.

NightLight:  

Optimální kontrola práce v noci

— Inovativní LED-technologie pro optimální prosvětlení

— Silně soustředěný proud světla proniká všemi 
 postřikovými kužely

— Optimální kontrola správné funkce za soumraku i za tmy

— Pro PT 270 konstrukčně uzpůsobené, extrémně silné 
 LED světlomety, po jednom pro každé křídlo ramen

— 100%ní kontrola funkce každé trysky také při dělení 
 záběru

— Větší jistota, výkonnost a účinnost při aplikaci 24 h/denně

— Bezúdržbová funkce, velmi dlouhá životnost

— Automatický oplach světlometů čistou vodou je díky 
 chladnému provozu LED-technologie mimořádně účinný

Maximální výkonnost 
za dne i v noci!
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Přehledná obsluha  
se všemi možnostmi  
podle potřeby

MANUÁLNÍ mód:

— Otáčky motoru a rychlostní převod se ovládají 
 nezávisle pomocí nožního pedálu a multifunkční  
 ruční páky 

— Pojezdovou rychlost je možné plynule řídit – 
 podle převodového stupně buď od 0 do 23 km/h  
 nebo od 0 do 40 km/h 

— Otáčky motoru se mění pomocí plynového pedálu 
 nebo elektronicky ručním plynem

— Zrychlení je možné volit ve 4 stupních na ovládacím 
 joysticku

Autoturn: Management otáčení

— Ideální funkce pro otáčení na úvrati

— Funkce se snadno mění pomocí jednoho spínače

— Autoturn – stačí jedno sepnutí:

 – Vypnutí/Zapnutí postřiku 

 – Zdvižení/Spuštění ramen 

 – Zap./Vyp. řízení zadní nápravy 

 – Vyp./Zap. tempomatu 

 – Vyp./Zap. paměti otáček motoru 

Mód AUTOMOTIV 1:

— Obsluhuje se pouze plynový pedál 

— Leeb PT 270 se pohybuje jako automobil 
 s automatickou převodovkou 

— Rychlost určuje řidič nožním pedálem

— Přizpůsobení otáček motoru přebírá elektronika 
 a udržuje je v optimálním rozsahu

Mód AUTOMOTIV 2:

— K řízení se používá tempomat, otáčky motoru 
 se přizpůsobují elektronicky 

— Předvolba dvou požadovaných rychlostí – 
 pro postřik a pro manévrování 

— Přepínání nastavených rychlostí pomocí 
 managementu otáčení Autoturn

Jak v MANUÁLNÍM módu, tak i v módu AUTOMOTIV 
je možné dosáhnout maximální rychlosti už při otáčkách  
motoru 1.500/min.

Pracovní strategie
Všechny komponenty stroje Leeb PT 270 jsou vyrobeny pro dlouhodobý a náročný provoz. 
Podle okolností může tento samojízdný postřikovač pracovat ve dvou režimech.

— Moderní technika, která se snadno ovládá

— Intuitivní obsluha Leeb PT 270 pomocí 
 multifunkční páky

— Řízení všech důležitých funkcí stroje stiskem tlačítka 

Několik tlačítek pro všechny podstatné funkce: 

— Vypnutí/Zapnutí postřiku 

— Dělení pracovního záběru 

— Vyrovnávání svahu 

— Zdvižení/Spuštění ramen 

— Regulace dávky postřiku ± 10%/100% 

— Vypnutí/Zapnutí řízení zadní nápravy 

— Uložení/Aktivace tempomatu
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Komfortní kabina

Komfortní kabina

— Pohodlné a prostorné pracoviště 

— Téměř celá čelní stěna ze skla poskytuje 
 vynikající zorný úhel

— Pružně uložená kabina spolu s pneumatickým 
 odpružením náprav umožňují obsluze velice  
 klidnou a měkkou jízdu

— Prach, úlet postřiku a hluk do kabiny díky 
 její konstrukci nepronikají

— Výkonná elektronická klimatizace udržuje 
 trvale příjemné prostředí

— Vestavěná chladnička pro nápoje

— Vysoká výkonnost za dne i v noci: 
 systém osvětlení ozařuje široký pracovní  
 prostor i detailně funkční části stroje

— Sériová výbava obsahuje devět čelních a čtyři 
 zadní světlomety navíc k hlavnímu osvětlení

— Světlomety používají technologii LED diod 
 s velmi chladným provozem
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Naše měřítko: 
Nejlepší hadice  
je žádná hadice.

Systém cirkulace + čištění trysek 

— Permanentní cirkulace postřikové kapaliny 
 skrz celou tryskovou trubici

— Také po zastavení postřiku je kapalina stále připravena 
 na trysce

— Při zapnutí postřiku na části nebo na celém záběru je 
 promíchaný roztok účinné látky okamžitě k dispozici

— Systém vylučuje tvorbu usazenin a omezuje riziko 
 ucpávání

— Dovoluje jednoduché čištění: 
 Sací větev čerpadla se přepne na čerstvou vodu –  
 provede se výplach přívodu k tryskám – potom ještě  
 3 sekundy zapnutí trysek a všechny jsou vyčištěné. 

— Rychle, jednoduše a spolehlivě: 
 Všechny funkce ovládá řidič z kabiny!

Naplavovací šachta z nerezu

— Výklopná šachta s plynovými vzpěrami

— Nerezová popisová lišta s barevnými 
 ovládacími pákami

— Obvodová trysková trubice pro rychlé a 
 spolehlivé naplavení práškových přípravků

— Rotační spodní výplachová (kanystrová) tryska

— Volitelné připojení Ecofill pro nasávání z kontejnerů

Intenzivní promíchávání

— Hydraulická funkce míchání

— Plynulé nastavení na terminálu

— Snadné přizpůsobení jednotlivým 
 účinným látkám 

— Další snížení zbytkové kapaliny 
 díky úplnému vypnutí míchání  

 

Nerezová nádrž – žádné zbytkové látky

— Nekompromisní volba materiálu – 
 ušlechtilá ocel pro nejdelší životnost nádrže

— Nejsnazší čištění, žádné ulpívání postřikové 
 kapaliny na absolutně hladkých stěnách

— Dvojité svary vedené zvnějšku i zevnitř 

— Tři vlnolamy udržují kapalinu a tím i celý 
 stroj v klidu na nerovném terénu nebo  
 při rychlé jízdě 

— Nádrž na čistou vodu o objemu 500 litrů: 
 Dostatečný objem pro kompletní výplach  
 díky mimořádně malému zbytkovému  
 objemu postřikové kapaliny v systému. 

— Z nádrže o objemu 8.000 litrů je podle 
 dávky kapaliny možné ošetřit až 100 ha  
 na jedno naplnění

Aplikace

IN = přívod tlaku

Cirkulace

OUT = odvod do nádrže

IN IN IN IN IN IN

levé rameno středový oddíl

RT OUT OUTIN IN IN

levé rameno pravé ramenostředový oddíl

Systém cirkulace

Manometry na čele nádrže včas signalizují míru znečištění 
výtlakového filtru a také intenzitu promíchávání.

Schéma zapojení

Injektor

Vnitřní čištění

Zásobník postřikové kapaliny

Míchací zařízení

Naplavovací 
šachta

Rotační čerpadlo

Rotační čerpadlo

Plnící přípojka

Sací filtr

Tlakový filtr

Zásobník čisté vody

Electrical  
3-way valve

Průtokoměr

Elektrický  
spínací blok pravé rameno
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Snadná obsluha

Zásobník čisté vody

Tlakové mícháníVnitřní čištěníPlnění

Injektor  
naplavovací šachty

Zásobník  
postřikové kapaliny

Funkční postřik

Symboly
Commander-boxu

Připojení 
volitelné mezi 3“–  
Kamloc nebo B-spojkou AX

Horní okno Trac – 
Hlavní okno Aplikace

COMFORT-Terminal

Horní okno Aplikace –  
Hlavní okno Trac

Horní okno Aplikace  –  
Hlavní okno GPS Section-Control

Obslužné místo Commander-box

— Pohodlný Commander-Box pro všechny 
 potřebné funkce

— Jednoznačné symboly označují stranu sání, čtyři 
 tlakové vývody a také plnění – viz schéma zapojení

— Kombinované spouštění více funkcí naráz, 
 např. naplavovací šachta a promíchávání  

— Snadno dostupný nad naplavovací šachtou 

— Ještě více komfortu: 
 Všechny důležité funkce, jako „Přepnutí na čistou  
 vodu“ nebo „Vnitřní čištění“ je možné obsluhovat  
 také přes vnitřní terminál v kabině

— Funkce TankControl snímá stav kapaliny v nádrži a při 
 nastavené hodnotě automaticky zastavuje aplikaci

Pouze to nejlepší: Dvě rotační čerpadla

— Postřikové čerpadlo max. 800 l/min

— Plnící čerpadlo max. 1.000 l/min

— Bezúdržbový provoz po celou dlouhou dobu životnosti 

— Nepoužívá žádná dodatečná vedení ani přetlakový 
 ventil, které se u membránových čerpadel nechají  
 jen obtížně vyčistit

— Vysoký výkon – krátký čas plnění: 
 objem 8.000 litrů se naplní za pouhých 8 minut

— Plnící automatika zastaví přesně po nasátí objemu, 
 který obsluha předem určí v počítači – možno vložit  
 i dvě šarže např. DAM a pak voda

— Nové řízení výtlačného tlaku pomocí otáček čerpadla

— Rychlejší regulace, energetická úspornost

— Čerpadlo produkuje jen aplikované množství kapaliny 
 plus množství odebírané míchacím zařízením

— Nevzniká nadprodukce tlakové kapaliny, 
 kterou by bylo nutné vést zpět do nádrže

Promyšlený rozvod kapaliny

— Na straně výtlaku je rozvaděč umístěn na vrchu nádrže 

— Optimální dodávka do ramen, do naplavovací šachty, 
 do míchacího zařízení a pro vnitřní čištění nádrže

— Jediná hadice pro celá ramena a jedna pro zpětný 
 odvod při cirkulaci postřikové kapaliny rameny

— Žádné usazeniny a snadné čištění

COMFORT-Terminal

— ISO-BUS terminál COMFORT od Müller Elektronik 
 doplněný o další funkce 

— Optimální přehled nad všemi obslužnými prvky 
 (vč. integrované diagnostiky)

— ISO-BUS automaticky rozpozná připojenou 
 nástavbu nebo závěsný nástroj

— Přepínání mezi maskami pro nástavbu nebo pro nosič

— Plná kontrola prostřednictvím integrovaného 
 sledovacího systému, který nezávisle signalizuje  
 všechny odchylky, poruchy a varování

— Většinu informací je možné snadno vyvolat pomocí 
 přímých softkey tlačítek

— Přehledné rozčlenění s jasnými a samopopisnými 
 obrazovými prvky

— Velký a snadno čitelný barevný monitor

— Všechna nastavení je možné měnit během jízdy

— Možné jsou všechny funkce jako např. Parallel Tracking, 
 Autosteering a dělení pracovního záběru pomocí GPS
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ramena Leeb:
Vyladěná technika, 
promyšlená 
do detailu

Varianty provedení ramen

— Základní provedení ramen v pracovních záběrech od 21 do 36 metrů

— Různé varianty sklápění dovolují individuální řešení s ohledem na pracovní záběry

Základem pro současnou konstrukci ramen Leeb jsou 
dlouholeté zkušenosti se samojízdným postřikovačem  
PT ve velkých podnicích a s výkonovými nároky až 
600 ha/den, při ročním vytížení až 25.000 ha. Měřítkem 
byly vždy do té doby dosahované cíle (denně 450 ha,  
ročně přes 20.000 ha). 
 
 
Výhody konstrukční rady ramen Leeb

— Hmotnostně optimalizovaná konstrukce

— Bezpečná ochrana trysek, držáků a přívodů 
 před poškozením pomocí hliníkových profilů

— Tři vícesegmentní jištění v každém ramenu:
 Nájezdové jištění 3 m – přetěžovací jištění vnějších  
 křídel vzad – přetěžovací jištění vnitřních křídel  
 vpřed a vzad

— Velice stabilní otěruvzdorné vedení závěsu ramen
 

Ramena pětidílná s redukovaným záběrem 12 m

12 m

21-24 m

Ramena pětidílná s redukovaným záběrem 15 m

15 m

27-30 m

Ramena pětidílná s redukovaným záběrem 18 m

18 m

27/30/33/36 m

Ramena sedmidílná s redukovaným záběrem 24 m

24 m

30/33/36 m

Koncept ližinového závěsu umožňuje velmi těsnou  
blízkost ramen k nápravě, kde jsou vedena nejklidněji.

Patentovaný závěs ramen

Patentovaný závěs ramen 

— Patentovaná konstrukce zavěšení ramen s 
 aktivním pneumatickým ovládáním středového  
 oddílu zamezuje zanořování ramen při rychlém  
 otáčení nebo v zatáčkách

— Mimořádně klidné jízdy ramen se dosahuje 
 i ve velmi nerovných kolejích a při vysoké  
 pracovní rychlosti

— Ramena jsou uložena na vzduchových pružících 
 členech, které absorbují rázy. Svislé odpružení  
 prostřednictvím vahadel minimalizuje pohyb  
 závěsu po ližinách a snižuje jejich opotřebení.

— Nové pákově vřazené tlumiče poskytují účinné 
 tlumení vodorovných kmitů ramen

Ještě větší jistota před poškozením díky 3 druhům jištění v každém křídle.
Hliníkové profily zaručují optimální ochranu trysek, držáků a přívodů před poškozením.
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Ramena o záběru 36 m navádí boomControl-Plus 
přesně nad porost – i v zakřiveném terénu

Automatické  
navádění ramen

bC+: boomControl-Plus* 

— Aktivní přizpůsobení ramen na nastavenou 
 výšku středové části

— Nezávislé klonění obou křídel, proporcionální řízení

— Funkce rozšířené o nezávislé klonění 
 (oběma směry) obou vnějších křídel,  
 proporcionální řízení

*(možné pouze u ramen o záběru 30 a 36 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DC: Distance-Control

— Osvědčený režim v rovinatém a v mírně 
 nerovném terénu  

— Technika Müller Elektronik se 2 
 ultrazvukovými senzory

— Ramena se přizpůsobují terénu nebo 
 porostu pomocí automatické regulace  
 výšky a sklonu

Díky vysoké citlivosti proporcionálního řízení, využívajícího  
6 senzorů, jsou reakce jednotlivých částí ramen na tvar terénu 
„měkké” a plynulé.

>>> Neuheit: BC+: Boom-Control-Plus
Die neueste Entwicklung der automatischen Gestänge-
führung ermöglicht eine zusätzliche Ansteuerung 

der Aussenflügel. So passt sich das Gestänge wie eine 
Gliederkette an die Bodenverhältnisse an. 

DC: Distance-Control
Für leicht kupierte Anforderungen bewährt sich  
die automatische Gestängeführung Distance-Control 
von Müller Elektronik. Das Gestänge passt sich den  
Beständen durch eine automatische Höhen- und  
Neigungsregelung an.

Die automatische Gestängesteuerung erfolgt über das 
Terminal. Der Zielflächenabstand wird individuell nach 
den Gegebenheiten eingestellt. Der aktuelle Abstand 
lässt sich kontinuierlich am Terminal ablesen.

BC: Boom-Control 
Automatische Gestängeführung zur Beibehaltung der exakten, mög-
lichst niedrigen Arbeitshöhe auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit 
und sehr kupiertem Gelände. Dadurch wird die Voraussetzung 
für minimale Abdrift geschaffen. 

 - Aktive Anpassung des Gestänges über die Höhenführung 
des Mittelteils

 - Unabhängige Anwinkelung von beiden Gestängearmen 
(Ansteuerung durch 4 Sensoren, verteilt über das ganze 
Gestänge), proportionale Ansteuerung

Die hydraulisch proportionale Ansteuerung ermöglicht sanfte 
Bewegungsabläufe, die Gestängesegmente werden je nach Abwei-
chung stufenlos bewegt. Eine feinfühlige Steuerung ist besonders 
wichtig, denn jedes Ruckeln im Gestänge würde sich auf die gesam-
te Gestängelage übertragen. 

AUTOMATISCHE GESTÄNGEFÜHRUNGEN IM VERGLEICH

 - Aktive Anpassung des Gestänges über die Höhenführung des Mittelteils

 - Unabhängige Anwinkelung von beiden Gestängearmen, proportionale Ansteuerung

 - Zusätzliche unabhängige Anwinkelung (Heben und Senken) der beiden Aussenflügel,  
proportionale Ansteuerung 

Durch das sensible 
Ansprechverhalten der pro-
portionalen Ansteuerung, 
mit 6 Sensoren, passen 

sich die einzelnen Gestän-
gesegmente „sanft“ an die 
Strukturen an.  

BC: Sensibles Ansprechverhalten durch 
proportionale Ansteuerung mit 4 Sensoren.
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bC: boomControl

— Automatické navádění ramen pro udržení přesné, 
 co nejnižší pracovní výšky i při vysoké pracovní  
 rychlosti na velmi nerovném povrchu 

— Předpoklad pro minimální úlet

— Aktivní přizpůsobení ramen na nastavenou výšku 
 středové části

— Nezávislé klonění obou křídel (navádění pomocí 
 4 senzorů, rozmístěných po celém záběru)

— Hydraulické proporcionální řízení umožňuje 
 měkké pohyby, a části ramen řídí plynule podle  
 jejich odchylek

— Pohyby ramen se uskutečňují bez trhavých nebo 
 skokových změn

Automatické navádění ramen se obsluhuje pomocí terminálu. 
Výška nad cílovou plochou se řídí individuálně podle zadaných 
požadavků. Aktuální hodnoty je možné průběžně sledovat na 
displeji terminálu.
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BC+: Boom-Control-Plus   

Zusätzliche unabhängige Anwinkelung (Heben und Senken)  
der beiden Aussenflügel, proportional gesteuert. 

Eine enorme Arbeitserleichterung bei schwierigem Gelände, und ein Plus an  
Abdriftminderung durch den individuell angepassten, geringen Zielflächenabstand.

BC+: Boom-Control-Plus = Funktionsweise wie bei einer Gliederkette
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Maximální výsledek  
pomocí inteligentních 
aplikačních postupů

Výkon díky možnostem

— Variabilní rozteče trysek 

— Při rozteči 25 cm mezi tryskami se 
 může výška ramen snížit na optimum

— Pneumatické přepínání trysek umožňuje 
 individuální a inteligentní postupy aplikace

— Vynikající pronikání do porostu a jeho pokrytí

Dělení záběru řízené pomocí GPS

— Potenciál úspor: 
 Menším překrývání záběrů na úvratích se  
 dosahuje úspory chemických prostředků až 3%

Parallel Tracking

— Používá korigovaný signál GPS

— Určuje polohu stroje a informace zobrazuje na displeji

— Pohyblivá linie ukazuje řidiči na displeji, jestli se nachází 
 přesně v požadované stopě

— Užitečná funkce při preemergentních aplikacích bez 
 předchozího značení nebo při jarních aplikacích glyfosátů  
 na hrubý povrch půdy

Autosteering

— PT 270 může být na přání vybaven automatickým řízením. 
 Ovládací jednotka je zapojena v hydraulice řízení stroje a  
 zasahuje do vedení jeho stopy.

— Aktivace se provádí na terminálu COMFORT – 
 k vyřazení stačí ruční pohyb volantem

Multi-Select-System

Rozsáhlé pokusy v našem větrném  
tunelu prokazují rozdíly v úletu 
postřikové kapaliny.

Všechny součásti postřikovače prochází testováním 
„až na kost“ v podmínkách zkušební laboratoře,  
dráhy i praktického provozu. Pro volbu trysek je k  
dispozici široký výběr od nejrůznějších výrobců.

Multi-Select-System

— Řízení až 4 trysek v každém držáku 

— Zapínání nebo vypínání probíhá z kabiny 

— Volba trysek pro optimální rozsah tlaků a příslušnou 
 velikost kapek probíhá bez přerušení aplikace 

— Plně automatické řízení:
 zapojení trysek nebo jejich kombinace při současné  
 úpravě aplikované dávky

— Manuální řízení: 
 cílené zapojení nebo odpojení jednotlivých trysek  
 nebo jejich kombinací

— Optimální režim aplikace v pásmech podél vodních 
 ploch nebo lesních porostů 

— Široká nabídka a využitelnost trysek od různých výrobců

Variabilní kombinace držáků trysek

— 1-0 jednopoziční držáky s odstupem 50 cm

— 1-0 (3M) manuální třípoziční držáky každých 50 cm

— 1-1 jednopoziční držáky trysek s odstupem 25 cm

— 2-0 dvojpoziční držáky s odstupem 50 cm 
  (pneumat. přepínání)

— 2-1 dvojpoziční držáky s odstupem 50 cm + 
  jednopoziční držáky mezi nimi

— 2-2 dvojpoziční držáky s odstupem 25 cm

— 4-0 čtyřpoziční držáky s odstupem 50 cm

— 4-2 čtyřpoziční držáky s odstupem 50 cm + 
  dvojpoziční držáky mezi nimi
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Srovnání úletu při výšce 25 cm /50 cm nad cílovou plochou:

Při rozteči 25 cm mezi tryskami se může výška ramen snížit na minimum:  
Nižší úlet a vynikající pokrytí cílové plochy!

Výška 25 cm nad cílovou plochou
2 x tryska Airmix 0,15

Výška 50 cm nad cílovou plochou
Tryska Airmix 0,2
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— Zadní spodní závěs (15 t při 25 km/h)

— Kamerový systém pro kontrolu činnosti 
 trysek a zadního závěsu

— Vysokotlaké mycí zařízení pro čištění 
 vnějších ploch stroje

— Světlomety LED pro osvětlení širokého 
 okolí stroje

— Světlomety LED s mycím ostřikováním 
 k prosvětlení prostoru pod rameny

— Celoplošný kryt spodku stroje

— Měřič rychlosti větru

— Radar

— Konstrukce sklápění ramen na přání

— Okrajové trysky s vlastním ovládáním

— Výbava pro aplikaci DAMu až 700 l/ha 
 při 15 km/h

— S-Box: 
 Selektivní zapínání postřikových sekcí  
 pro lokální aplikaci

— Celorámová konstrukce pro nejvyšší únosnost
— Koncept TRAC se čtyřmi stejnými koly – 
 každé o průměru více než 2 m
— Šestiválcový motor DEUTZ 7,1 l o max. výkonu 270 PS
— Maximální točivý moment 1.050 Nm při 1.500 ot/min
— Plynulá převodovka Hydroshift se dvěma jízdními režimy
— Pohon všech kol řaditelný pod zatížením
— Nejvyšší rychlost 50 km/h
— Pracovní přejezdy jsou možné při úsporných 
 redukovaných otáčkách motoru
— Výkonná pracovní hydraulika 185 l/min
— Řízení všech kol pro maximální obratnost – 
 poloměr otáčení 2,65 (rejd všemi koly)
— Vysoká světlá výška
— Minimální prokluz a tlak na půdu díky 
 velkému průměru pneumatik
— Klimatizovaná prostorná kabina s nejlepším výhledem

— Tempomat
— Pracovní záběry ramen až 36 m
— Nerezová nádrž 8.000 litrů pro dlouhou 
 životnost a pro nejsnazší vnitřní čištění
—  Optimální vedení ramen i při vysokých pracovních 
 rychlostech díky účinnému vzduchovému odpružení  
 podvozku a díky moderní konstrukci závěsu ramen
— Navádění ramen: 
 Distance-Control, BoomControl nebo BoomControl-Plus
— Nejmodernější aplikační postupy
— Terminál COMFORT – intuitivní ovládání už po krátké 
 době obsluhy – nejmodernější agroelektronika současnosti
— C-Box/Commander-Box – všechny ventily a kohouty se 
 ovládají centrálně na jednom místě
— Automatické dělení pracovního záběru podle GPS
— Autosteering – automatické řízení stopy vozidla pomocí 
 GPS nebo pomocí snímačů kolejových řádků

Hlavní přednosti,  
výhody a užitek LEEB PT 270

Volitelná  
výbava

20



Technické údaje

HORSCH Leeb PT 270

Jízdní režimy

Elektronické ovládání

Regulace podle hraniční zátěže

Regulace max. otáček při zpomalování v okruhu hydrostatiky

Automatické snížení otáček čerpadla při použití provozní brzdy

Předvolba zrychlení ve 4 stupních

Funkce tempomatu

Režim Automotiv (ovládání rychlosti pouze plynovým pedálem – otáčky motoru a hydrostatika se regulují automaticky)

Jízda při redukovaných otáčkách motoru (dosažení max. rychlosti už při 1.500 ot/min)

Kabina

Velkoprostorová kabina s max. úhlem výhledu

Klimatizace/Topení

Komfortní vzduchově odpružená sedačka

Sedadlo spolujezdce

Ovládací páka integrovaná v loketní opěrce

Příprava pro rádio

ISO-Terminál pro zobrazování údajů o vozidle a o nástavbě

Pneumatiky

Přední náprava 18.4 R 46 nebo 480/80 R 50 nebo 520/85 R 46

Zadní náprava 18.4 R 46 nebo 480/80 R 50 nebo 520/85 R 46 širší pneumatiky na přání

Rozměry a hmotnosti

Prázdná hmotnost (kg) 7.600 bez nástavby (ca. 11.000 s nástavbou)

Max. přípustná hmotnost na silnici (kg) 18.000 při 40 km/h (podle pneumatik) 
20.000 při 40 km/h (podle pneumatik)*

Max. přípustná hmotnost na poli (kg) 21.000 (podle pneumatik)

Světlá výška (mm) 850 pod nápravou (při 480/80 R 50)

Rozvor náprav (mm) 3.300

Rozchody kol (mm) 2.000/2.250 stranovým převrácením kol

Délka bez nástavby (mm) ca. 7.200

Výška bez nástavby (mm) ca. 3.000

Délka s nástavbou (mm) ca. 9.000

Výška s nástavbou (mm) ca. 3.950

Celková šířka (mm) ca. 2.800 (podle rozchodu a pneumatik)

Nástavby (volitelné)

Nádrž kapaliny Nerezová nádrž oboustranně svařovaná se třemi vlnolamy, celoobvodové uchycení

Zásobní objem (l) 8.000

Nádrž na čistou vodu Nerezová nádrž svařovaná zvnějšku

Zásoba čisté vody (l) 500

Zadní závěs (volitelný)

Provedení závěsu Rockinger automat

Maximální zatížení 16 tun při 25 km/h

Vzduchové brzdy Dvouokruhové; Automatická aktivace při  
provozním brždění hydrostatickým okruhem

HORSCH Leeb PT 270

Motor

Vznětový motor DEUTZ  
s kapalinovým chlazením

Typ TCD 2013 L6 2V

Výkon (kW/PS) 200/270

Počet válců/chlazení 6/kapalinové/turbo s chladičem stlačeného vzduchu

Objem (cm3) 7 .146

Jmenovité otáčky (ot/min) 2 .300

Max. točivý moment (Nm při ot. /min) 1.050/1.500

Ovládání elektronicky EMR

Objem nádrže paliva (l) ca. 450

Převodové ústrojí

Typ převodovky Hydroshift

Pracovní rozsahy Pole/Silnice

Převod plynulý hydrostatický

Rychlosti Pole: 0-23 km/h 
Silnice: 0-40 km/h 
Nejvyšší rychlost může být dosažena vždy už při 1.500 ot/min

Pohon všech kol Řaditelný pod zatížením

Podvozek/Nápravy

Přední náprava PN Planetová řiditelná

Zadní náprava ZN Planetová pevná nebo řiditelná

Odpružení PN a ZN pneumatické s vyrovnáváním výšky a s aktivní boční stabilizací

Řízení

Přední náprava Hydraulicky

Zadní náprava Hydraulicko-elektrické řízení (při řiditelné ZN)
Automatické vystředění a uzamčení při jízdě po silnici

Varianty řízení Pouze PN/Řízení PN a ZN/Krabí chod/ZN manuálně/Automaticky na úvrati

brzdy

Provozní brzdy PN a ZN integrované lamelové brzdy v lázni

Parkovací brzdy Kardanové s pružinovým účinkem, ovládané hydraulicky

Hydraulické ústrojí

Hlavní čerpadlo Regulace podle generovaného objemu LS

Výkon (l/min) 185

Pracovní tlak (bar) 200

Rozhraní Tlak/Zpětný tok/Signál LS

Přídavná čerpadla Čerpadlo řízení ZN (50 l/min) Čerpadlo okruhu chlazení (50 l/min)

elektrická instalace

Napětí (V) 12

Alternátor 14 V/95 A

Vedení CAN-Bus/ISO-Bus

Rozhraní k nástavbě ISO-Bus s napěťovým napájením

*Nutná výjimka
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HORSCH Leeb Application Systems GmbH
Plattlinger Straße 21
D-94562 Oberpöring

Tel.: +49 (0) 99 37 - 9 59 63-0
Fax: +49 (0) 99 37 - 9 59 63-66

www.horsch.com
info@horsch.com
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