
Terrano 
a Partner

Zpracování půdy  
bez kompromisů



Za svou 30-letou tradici firmy přispěl HORSCH k průlomu bezorebného  

obdělávání půdy tolik, jako žádný další výrobce. 

Za to byl oceněn v roce 2013 vyznamenáním Milník zemědělské techniky.  

Mnoho produktů, jako jsou Terrano, Tiger a Joker a neméně pak univerzální  

secí stroje Pronto DC, umožňují bezorebné hospodaření na nejvyšší úrovni. 

Podle Spolkového statistického úřadu se v současnosti zpracovává v Německu  

celkem 40 procent půdy bez orby. U ozimé pšenice je to dokonce 60 procent.  

Před 20 roky by tomu nikdo neuvěřil. HORSCH má na takovém rozmachu velký  

podíl. I nadále na tomto pozadí budou vznikat další Milníky zemědělské techniky.

HORSCH Milník –  
Zemědělství bez orby



Terrano FM – Robustní univerzální kypřič se středovým podvozkem:

Kypřič se uplatní při hlubším i při mělkém zpracování půdy. Dosahuje intenzivního 

promíchání pomocí 4 řad radliček s navazující roztečí 28 cm a při práci klade nízký 

odpor. Středový podvozek dovoluje užší poloměr otáčení na úvrati a poskytuje 

výborné vlastnosti při přepravě po silnici. Nový pěch Doppel-RollFlex/RollPack 

Packer poskytuje vynikající drobení a rovnoměrné utužení a jeho zesílená stavba  

s novými pružícími prvky se hodí i pro práci v nejobtížnějších podmínkách.

Terrano MT – Mělce promíchat a hluboko prokypřit:  

Přední dvě řady kypřiče Terrano MT nesou talíře, zadní dvě řady používají jednotky 

TerraGrip a úzké radličky LD (low disturbance). Velmi úzký tvar radliček omezuje 

tvorbu hrud na minimum. Terrano MT se tak hodí pro nasazení zejména v těžké 

půdě, kterou je potřeba hluboko prokypřit a současně zpracovat povrchovou 

hmotu a to bez tvorby hrud na povrchu. Pro maximální intenzitu utužení používá 

kypřič pěch Horsch SteelDisc.

Terrano FX – Univerzální a s nízkým odporem Terrano FM – Robustní univerzální kypřič

Terrano MT – Mělce promíchat a hluboko prokypřit

PHILIPP HORSCH:  

„Terrano FX je nejprodávanějším 

kypřičem Horsch. Je možné ho 

vlastně označit za skutečnou 

klasiku mezi kypřiči. Jeho jednotlivé 

stavební prvky jsme dovedli k 

perfektní funkci. Příkladem může 

být konstrukce jeho rámu ve všech 

záběrech anebo pracovní jednotky 

TerraGrip druhé generace.”

Terrano FG – Specialista na mělkou a střední hloubku

Terrano – Minimální tažná síla!
Hlavní vlastnosti jednotlivých modelů:

Terrano FX – Univerzální zpracování půdy bez kompromisů: 

HORSCH Terrano FX je kompaktní 3-řadý kypřič s mimořádně širokým  

využitím – od mělké úpravy povrchu až po intenzivní hluboké kypření půdy.  

Všestranný Terrano FX bezvadně promíchá libovolně nastavený profil v rozsahu  

od 5 cm do 30 cm hloubky. Díky světlé výšce rámu 85 cm (u typů 3, 4 a 5 FX)  

a díky rozestupu radliček 30 cm promíchá Terrano rovnoměrně i těžkou půdu  

s organickými zbytky.

Terrano FG – Specialista na mělkou a střední hloubku:  

Čtyřřadý Terrano FG je určen pro výkonné a účinné zpracování půdy do  

hloubky od 3 do 20 cm. Půdu celoplošně podřezává a intenzívně promíchává s 

rostlinnými zbytky. Díky optimalizované konstrukci setrvává půda dlouhou dobu  

v pohybu. Tím se dosahuje nejlepšího promíchání a urovnání. Čtyřřadý rám je  

vedený v pracovní hloubce na tandémovém podvozku. Proto se Terrano FG i  

po nerovném povrchu půdy pohybuje klidně.



Terrano FX je univerzální kompaktní radličkový kypřič, 

který se díky výměnným radličkám používá pro všechny 

pracovní hloubky od 5 do 30 cm. Splní požadavky kvalitní 

mělké podmítky stejně jako intenzivního hlubokého 

kypření a promíchání organické hmoty. Třířadý, krátký  

a proto stabilní rám s velkou světlou výškou a s velkou 

průchodností mezi sousedními radličkami spolehlivě  

míchá půdu i v obtížných podmínkách. Třířadá stavba 

současně poskytuje úzké rozteče navazujících radliček  

a proto kypřič Terrano FX velmi rovnoměrně kypří celý 

profil ornice. Vestavěný pěch se při práci dotěžuje silami  

z radliček a proto celý stroj špičkově urovnává i utužuje 

povrch půdy. Při každé pracovní operaci navíc vytváří 

optimální seťové lůžko. Základem široké univerzálnosti 

kypřiče Terrano FX je dobře promyšlená kombinace 

pracovních skupin. Střídání pracovních hloubek je 

hlavním znakem tohoto kypřiče. Třířadý koncept dovoluje 

navrhnout kompaktní rám s velkou tuhostí. Proto může 

Terrano FX trvale pracovat i ve velkých hloubkách.

Přitom si stále zachovává nízký pracovní odpor. Tuto 

absolutní přednost potvrdil i DLG test už v roce 2003.  

Při nejvyšší pracovní kvalitě spotřebuje Terrano FX o  

20% méně energie, než průměr z ostatních testovaných 

kypřičů.

Různé kombinace pracovních orgánů pro mělkou i hlubší 

práci, pro míchání poskytují Terrano FX velice široké 

spektrum použití. Přidávají k tomu vysokou odolnost  

proti přetížení a významně prodlouženou životnost. 

Vedení pracovní hloubky přebírá u kypřiče Terrano FX  

jeho vestavěný zadní pěch. Seřizování se provádí 

dorazovými podložkami na několika málo nastavovacích 

místech. Při práci se přítlak pěchu dynamicky zvyšuje  

podle půdního odporu, a proto stroj dodržuje pracovní 

hloubku velice přesně.

Síly od radliček na půdu v pracovní hloubce vůbec netlačí  

a tak stroj s půdou pracuje šetrně. U nesených verzí kypřiče 

Terrano FX se část sil od radlišek přenáší na závěs traktoru. 

Tak se i ve složitých pracovních podmínkách zachovává 

jeho šetrnost k půdní struktuře a přitom se povyšují tahové 

schopnosti tažného prostředku. Ke zvyšování výkonů 

slouží i rychlá automatická příprava kypřiče k přepravě.

 

Čím se vyznačuje Terrano FX?
 

— Univerzální použitelnost

— Výtečně promíchává každou půdu

— Nejnižší potřeba tahové síly, už od 120 k

— Téměř zcela bez údržby, Terrano 3 FX  
 obsahuje jen 2 maznice

— Dostatečně robustní i pro nejtěžší operace 

— Využitelná pracovní hloubka od 5 do 30 cm

— krátká a kompaktní konstrukce 

— bohatá volitelná výbava pro všechny podmínky

Terrano FX – 
Zpracování půdy  
bez kompromisů

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX 4 FX Podvozek 5 FX 5 FX Podvozek 6 FX

Pracovní šířka (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00 5,8

Přepravní šířka (m) 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 2,05 2,05 3,00 3,10 3,60 3,60 3,80

Délka (m) 3,80 3,80 4,00 6,95 4,00 6,95 7,70

Hmotnost s jištěním  
střižným šroubem (kg)*

1.390 1.810 2.200 3.150 2.920 3.810 4.750

Hmotnost s radličkami TerraGrip (kg)* 1.860 2.190 2.740 3.690 3.570 4.460 5.470

Rozměry pneumatik opěrných kol --- --- 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Velikost kol podvozku 400/60-15.5 --- 400/60-15.5 400/60-15.5

Počet pracovních orgánů 10 12 13 13 16 16 19

Vzdálen. pracovních org.v 1 řadě (cm) 90 89 91,5 91,5 93 93 91,5

Rozteč radliček (cm) 30 29 30,5 30,5 31 31 30,5

Výška rámu (mm) 850 850 850 850 850 850 750

Profil rámu (mm) 100x100 a  
100x120

100x100 a  
100x120

100x100 a  
120x120

100x100 a  
120x120

100x100 a  
120x120

100x100 a  
120x120

100x100 a  
100x200

Dvojčinné hydr. okruhy --- --- 1 2 1 2 2

Tažný prostředek (kW/k) 90-147/120-200 100-163/140-220 115-180/160-250 115-180/160-250 150-220/205-300 150-220/205-300 175-265/240-360

Šířka radliček MulchMix (cm) 37 37 37 37 37 37 37

Osvětlení Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově Sériově

Podvozek Sériově --- Sériově Sériově

*Hmotnosti s pěchem Doppel-RollFlex



Pěch RollFlex  
slouží k hlubokému utužení půdy  
při zachování polokyprého povrchu.

Pěch RollCut dosahuje  
díky prstencům a meziostří  
intenzívního drobení hrud.

Pneumatikový pěch s velkou opěrnou 
plochou je vhodný pro lehké půdy bez 
kamenů.

Uzavřený pěch SteelDisc s článkovou 
konstrukcí pro intenzivní řezání hrud

Urovnávací talíře jsou nezávisle uchycené  
a jsou vybaveny pružinovým jištěním.

Pěch FarmFlex je vhodný do lehkých 
a středních půd. Kromě toho je velice 
odolný proti kamenům.

Radlička MulchMix šetrně rozebírá  
půdu, intenzívně ji promíchává a  
pracuje celoplošně.

Pracovní jednotka TerraGrip,  
zdvih 30 cm, počáteční odpor  
500 kg, zcela bezúdržbová.

Terrano FX –
Inteligentní prvky výbavy

TerraGrip

Pracovní jednotky TerraGrip jsou nadmíru masívní radličky 

s progresivně pružinovým jištěním. Do pohybu se uvádějí 

jen při nárazu na překážku a tehdy dosahují rekordního 

zdvihu 30 cm. Protože radlička nemění při práci své 

postavení, zůstává pracovní odpor stroje rekordně  

nízký. Také ostatní vlastnosti tím jsou zachovány v plné 

míře a stroj je proto šetrný ke spotřebované energii i k 

půdě. Velkoprůměrové a široké čepy uložené v pouzdrech 

nevyžadují mazání. Tím se dosahuje mimořádného 

zjednodušení údržby a velké úspory času.

Radličky MulchMix

Pracovní úhly radliček MulchMix jim dávají nejlepší 

vlastnosti pro intenzivní míchání posklizňových zbytků  

s půdou. V širokém rozsahu pracovních hloubek dokážou 

tyto radličky rovnoměrně promíchat i velké množství 

dlouhé slámy. Radlička MulchMix se skládá ze třech  

dílů (špička, odhrnovačka, křídla). Jejich kombinací  

se dosahuje potřebných vlastností. Pracovní zakřivení  

radličky MulchMix (600 mm) dovoluje, aby radlička vždy 

půdu drobila směrem vzhůru. To je pro půdní struktůru 

velice šetrné a současně se tak snižuje odpor při každé 

pracovní hloubce. A tak i při hlubokém kypření potřebuje 

stroj Terrano FX mejmenší příkon mezi všemi kypřiči na 

trhu. Díky tomu je Terrano FX mimořádně šetrné i ve 

spotřebě paliva.

Urovnávací talíře

Za poslední řadou radliček pracují klenuté talíře s 

úkolem urovnat povrch před zadním pěchem. Jsou 

odpružené, aby se nepoškodily od kamenů a také 

všestranně nastavitelné. Jejich náboje mají trvalou 

olejovou náplň a bez údržby dosahují mimořádně  

dlouhou životnost.

Pěch

Pro Terrano FX lze volit z celkem pěti (!) variant pěchu.  

Tím se kypřič dokáže přizpůsobit nárokům každého 

zákazníka. Pěch RollFlex má nejuniverzálnější konstrukci. 

Slouží k hlubokému utužení půdy při zachování polokyprého 

povrchu. Pěch RollCut dosahuje díky ostrým prstencům a 

přídavným meziostřím intenzívního drobení hrud. Uzavřený 

pěch SteelDisc využívá své hmotnosti 175 kg/m a vytváří 

výrazný střechovitý profil povrchu půdy. Pěch FarmFlex  

je vhodný do lehkých a středních půd, kde se využije jeho 

odolnost proti kamenům. Pro lehké půdy bez kamenů je  

pak vhodný pneumatikový pěch s velkou opěrnou plochou  

a se šípovým dezénem, který pomáhá jeho bezvadnému 

odvalování.



HORSCH Terrano 5 FM 6 FM 7 FM

Pracovní šířka (m) 4,80 5,90 7,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 3,30 3,85 4,00

Délka bez tažného úchytu (m) 8,60 8,60 8,60

Délka s tažným okem (m) 8,90 8,90 8,90

Hmotnost (kg)* 6.185 6.850 7.840

Rozměry pneumatik opěrných kol 15.0/55-17 (2) 15.0/55-17 (2) 15.0/55-17 (4)

Velikost kol podvozku 405/70-24 405/70-24 405/70-24

Počet pracovních orgánů 17 21 25

Vzdálen. pracovních org.v 1 řadě (cm) 112 112 112

Rozteč radliček (cm) 28 28 28

Výška rámu (mm) 750 750 750

Profil rámu (mm) 100x100 a 120x120 100x100 a 120x120 100x100 a 120x120

Pěchy Ø (cm) 55/59 55/59 55/59

Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2

Tažný prostředek (kW/k) 150-220/205-300 175-265/240-360 220-290/300-395

Šířka radliček MulchMix (cm) 37 37 37

Osvětlení Sériově Sériově Sériově

Podvozek Sériově Sériově Sériově

Poslední řada radliček pracuje za koly  
podvozku a umožnuje práci bez pěchu

Terrano FM
Všestranný i díky pěchům – zde Doppel-RollFlex

Středový podvozek pro rychlé otáčení a 
pro dobré vlastnosti při silniční přepravě

Terrano FM – 
Robustní univerzální kypřič

*Hmotnosti s pěchem Doppel-RollFlex

Kypřič Terrano FM se uplatní při hlubším i při mělkém 

zpracování půdy. Dosahuje intenzivního promíchání 

pomocí 4 řad radliček s navazující roztečí pouze 28 cm  

a při práci přesto klade nízký odpor. Terrano FM má 

současně velkou průchodnost a to je užitečné pro 

spolehlivé zapracování značného objemu posklizňových 

zbytků. Používá pracovní jednotky TerraGrip druhé 

generace, které jsou bezúdržbové a mají mohutně 

dimenzované uložení čepů. Díky svojí vysoké počáteční 

tuhosti 570 kg zaručují Terranu FM přesné dodržení 

pracovní hloubky a optimální geometrie. Osvědčené 

radličky MulchMix slouží k vynikajícímu promíchání  

při současném nízkém odporu. 

 

Středový podvozek kypřiče Terrano FM dovoluje i přes 

4-řadovou konstrukci užší poloměr otáčení na úvrati 

a poskytuje výborné vlastnosti při přepravě po silnici. 

Urovnávací talíře s bezúdržbovými náboji se stálou 

olejovou náplní srovnávají povrch půdy už před pěchem. 

Tím může být známý RollFlex, FarmFlex a SteelDisc anebo 

nový typ Doppel-RollFlex/RollPack. Ten vylepšuje drobení 

a rovnoměrnost utužení a jeho zesílená stavba s novými 

pružícími prvky se hodí i pro práci v nejobtížnějších 

podmínkách (např. silně kamenité půdy). 

Hloubkové vedení kypřiče Terrano FM přebírá pěch  

a přední vodící kola – podle zvolené výbavy může být  

hloubka nastavitelná i hydraulicky během práce. Když  

je žádoucí dosahovat maximálního utužení půdy, pracuje  

kypřič se zcela zdviženým podvozkem. Například ve vlhké 

půdě je možné použít podvozek k převzetí části zátěže 

od pěchu a pěch pracuje s menším přítlakem. Hydraulický 

posilovač tahové síly se stará o to, aby se na závěs tažného 

prostředku přenášela trvale zátěž 2.000 kg od kypřiče a 

udržovala se tak optimální trakce.  

Kypřič Terrano FM může pracovat také úplně bez pěchu. 

Jelikož za koly podvozku pracuje ještě jedna řada radliček, 

nevznikají žádné koleje a urovnání povrchu je bezvadné  

i při práci bez pěchu. 

 

 

Čím se vyznačuje Terrano FM?

— Čtyřřadý robustní a univerzální kypřič

— Vhodný pro mělkou i hlubokou práci

— Obratný díky středovému podvozku

— Používá osvědčené jednotky MultiGrip

— Zesiluje tahovou účinnost traktoru

— Variabilně využívá pěch

— Může pracovat i úplně bez pěchu



Především do podmínek, kde je výhodné promíchat 

nejprve povrch půdy a pak hlouběji prokypřit profil  

půdy, je určen Terrano MT. Tento kypřič disponuje 

středovým podvozkem a čtyřřadovou konstrukcí. Hodí 

se zejména ke zpracování těžké půdy, kterou je nutné 

hluboko prokypřit, do níž ale není možné zamíchat 

posklizňové zbytky, aby se nevytvořily povrchové  

hroudy a hrubá struktura.  

 

Dvouřadý DiscSystem proto dosahuje intenzívního a 

mělkého promíchání a zaručuje velkou průchodnost 

obtížných organických zbytků anebo jejich velkého 

objemu. DiscSystem produkuje mnoho jemné zeminy 

a pro dosažení optimálního efektu je možné talíře 

hydraulicky seřizovat i během práce.  

 

Následující dvouřadá sestava radliček pracuje s velkou 

roztečí 40 cm a díky malé šířce 4 cm špiček LD potřebuje 

jen relativně nízký tahový příkon. Umožňuje přitom 

intenzívní kypření až do hloubky 30 cm při nízkém 

míchacím účinku. Proto se na povrch půdy nedostávají 

téměř žádné hrubé kusy půdy, ale je zaručeno dostatečné 

prokypření i pod pracovní hloubkou předních talířů. 

 

Středový podvozek poskytuje Terranu MT výraznou 

obratnost při otáčení a pohyblivost na silnici při přepravě.  

Za vlhka například je možné podvozek použít k  

částečnému vedení pracovní hloubky – tím se pěchu  

odebere část jeho zátěže. Za sucha vyniká výrazným  

drobícím a maximálním utužovacím účinkem pěch  

SteelDisc o průměru 58 cm a s hmotností 175 kg/m  

přitom. Hodí se proto i pro nejtěžší půdy, jeho segmenty  

tvoří dobrou strukturu a nová výrobní technologie  

prodlužuje pěchu jeho životnost a trvanlivost. Terrano MT  

může používat dva typy účinných dvojřadových pěchů.  

Těmi mohou být Doppel-RollFlex nebo RollPack. 
 
 

Čím se vyznačuje Terrano MT?

— Čtyřřadý robustní a univerzální kypřič

— Pracuje v režimu „mělce promíchat a hluboko prokypřit”

— Díky středovému podvozku velice obratný

— První dvě řady – talířový DiscSystem

— Třetí a čtvrtá řada – radličky TerraGrip

— Pěch SteelDisc pro nejlepší drobení těžké půdy

Terrano MT –
Mělce promíchat a hluboko prokypřit

HORSCH Terrano 4 MT 6 MT

Pracovní šířka (m) 4,40 6,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 3,20 4,00

Délka (m) 8,70 8,70

Hmotnost prázdná (kg) 6.730 7.950

Rozměr pneumatik podvozku 405/70-24 405/70-24

Průměr podvozku 120 120

Počet pracovních orgánů 11 15

Vzdálen. pracovních org.v 1 řadě (cm) 80 80

Rozteč radliček (cm) 40 40

Talíře DiscSystem Ø (cm) 52 52

Talíře DiscSystem tl. (cm) 6 6

Počet talířů v DiscSystému 36 48

Řezný úhel talířů v DiscSystému (°) 17 17

Urovnávací talíře Ø (cm) 38 38

Urovnávací talíře tl. (cm) 4 4

Počet urovnávacích talířů 12 16

Výška rámu (mm) 850 850

Profil rámu (mm) 100x100, 120x120 a 100x200 ---

Varianty pěchů Pěch SteelDisc Pěch SteelDisc

Pěchy Ø (cm) 58 58

Dvojčinné hydr. okruhy 2/3 2/3

Tažný prostředek (kW/k) 150-200/180-250 200-270/270-370

Nástavba nářadím Spodní závěs/Spodní ramena Spodní závěs/Spodní ramena

Šířka radliček LD (cm) 40 40

Podvozek Sériově Sériově

Osvětlení Sériově Sériově

Talířový DiscSystem slouží k  
mělkému intenzivnímu míchání

Pěch SteelDisc pro nejlepší účinnost v těžkých půdách Jednotky TerraGrip s LD radličkami  
půdu kypří hluboko a bez hrud



Čtyřřadý Terrano FG je určen pro výkonné a účinné 

zpracování půdy do hloubky od 3 do 20 cm. Půdu 

celoplošně podřezává a intenzívně promíchává s 

rostlinnými zbytky. Díky optimalizované konstrukci 

setrvává půda dlouhou dobu v pohybu. Koncepce  

čtyř řad radliček a centrálního podvozku výborně  

urovnává povrch půdy. Díky rozteči 30 cm se radličky  

při práci překrývají a účinně půdu přemísťují. Přitom  

ale vzdálenost sousedních radliček 120 cm a světlá výška 

rámu 60 cm dovoluje výbornou průchodnost slámy.

U strojů s velkým pracovním záběrem je důležitý každý 

konstrukční prvek, který snižuje potřebu tahové síly.  

Celá stavba kypřiče Terrano FG je podřízena dosahování 

velkých pracovních výkonů. Čtyřřadá koncepce s centrálně 

umístěným tandémovým podvozkem co nejpřesněji 

dodržuje nastavenou pracovní hloubku a ta je přitom v 

každé řadě stejná. To významně snižuje pracovní odpor. 

Podvozek překonává nerovnosti a rám stroje přitom 

zůstává klidný a nemění pracovní hloubku.  

 

Jednotlivé sekce rámu mají vlastní podvozek a mohou  

se pohybovat nezávisle na střední části. Proto přesně 

dodržují nastavenou hloubku v každém úseku pracovního 

záběru. Podvozek se pohybuje paralelně a zdvíhání i 

spouštění stroje proto probíhá zcela současně. Terrano FG  

používá robustní třířadý zavlačovač. Jeho úkolem je 

rozprostřít slámu stejnoměrně v povrchové vrstvě půdy.  

To je důležité hlavně při mělké podmítce. Zavlačovač má 

přitom jednoduchou a přehlednou konstrukci a proto se 

snadno udržuje. 

Terrano FG nemá integrovaný pěch. Proto je s ním možné 

pracovat bez potíží i za vlhka. To je jeho velkou předností, 

kterou podporuje také zabudovaný zavlačovač, který ve 

vlhké půdě odvádí výtečnou práci. Podle potřeby se za 

Terrano FG připojí pěch Optipack, který i při plné pracovní 

rychlosti účinně utužuje zkypřenou půdu. Za vlhka se pak 

pěch zase může odpojit a o úpravu povrchu se stará jen 

zavlačovač, který je ve vlhké půdě výhodnější než pěch. 

Terrano FG je proto velmi dobře použitelný i pro jarní 

přípravu půdy.

Terrano FG se sklápí hydraulicky, přepravní šířka u všech 

modelů nepřesahuje 3 metry. Zajištění rámu sklopeného  

pro transport i odemčení pro práci probíhá automaticky. 
 
 

Čím se vyznačuje Terrano FG?

— Přesná mělká podmítka do hloubky od 3 do 20 cm

— Celoplošné rozpracování půdy

— Precizní vedení nastavené hloubky po celém záběru stroje

— Výborné urovnání povrchu díky 4-řadé konstrukci

— světlá výška 60 cm/rozteč radliček 30 cm/vzdálenost  
 radliček 120 cm

— Velmi dobré promíchání při nízkém nároku na příkon

— Nulové utužení půdy díky optimální geometrii radliček

— Vhodný pro ekologické hospodaření díky oddělitelnému  
 pěchu

— Pěch Optipack AS/SD se zapojuje do zadního  
 rychlozávěsu

Terrano FG – 
Specialista na mělkou  
a střední hloubku

HORSCH Terrano 6 FG 8 FG 10 FG 12 FG

Pracovní šířka bez rozšíř. (m) 5,70 7,50 9,90 12,30

Pracovní šířka s rozšíř. (m) 6,30 8,10 10,50 ---

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

Přepravní výška bez rozšíř. (m) 3,15 3,90 4,00 4,00

Přepravní výška s rozšíř. (m) 3,45 4,00 4,00 ---

Délka (m) 7,15 7,15 7,20 7,20

Hmotnost prázdná (kg) 4.100 5.330 7.350 8.550

Počet prac. orgánů bez rozšíření 19 25 33 41

Počet prac. orgánů s rozšířením 21 27 35 ---

Vzdálen. pracovních org.v 1 řadě (cm) 120 120 120 120

Rozteč radliček (cm) 30 30 30 30

Výška rámu (mm) 600 600 600 600

Profil rámu (mm) 100x100 100x100 100x100 100x100

Vzdálenost (cm) 1. - 2. řada 80 80 80 80

Vzdálenost (cm) 3. - 4. řada 90 90 90 90

Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2 2

Tažný prostředek (kW/k) 130-180/180-240 175-240/240-320 220-250/300-340 265-360/360-400

Šířka radliček MulchMix (cm) 37 37 37 37

Šířka radliček ClipOn (cm) 32 32 32 32

Rozměr kol v podvozku/bočních 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Osvětlení Sériově Sériově Sériově Sériově

Antidriftovací disk Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

Zadní závěs pro Optipack AS/SD Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

Terrano 12 FG v kombinaci s přípojným 
pěchem Optipack AS.

Místo třířadého zavlačovače je možné zvolit jednořadové 
urovnávací talíře s jednoduchým zavlačovačem.

Tandémový podvozek slouží k přesnému 
vedení pracovní hloubky.



Se záďovým a čelním zásobníkem Partner HT/FT uvádí 

Horsch systém, kterým je možné cíleně vpravovat hnojivo 

do půdy při jejím zpracování.

Systém doplňuje metodu StripTill, reprezentovanou 

technikou Focus TD, s cílem nabídnout optimální řešení 

pro všechny situace. Poskytuje snadný vstup do techniky 

cíleného hnojení. Kromě toho cílené vpravování hnojiv 

do půdy zvyšuje efektivitu a šetří náklady ve srovnání s 

konvenčním hnojením. Zvláště pokud jde o fosfor, tato 

metoda velmi přispívá ke zlepšení účinnosti hnojiva. 

Hnojivo je umístěno bezprostředně k dispozici rostlinám  

a dlouho tak zůstává dostupné.

Vpravení hnojiva lze nastavit na rozdělovači v aplikátoru 

za radličkou a to buď hluboko, nebo mělko nebo 50:50. 

Tak se nabízí možnost obohatit živinami také hluboké 

půdní vrstvy.

Záďový zásobník Partner HT v kombinaci s kypřičem  

Terrano FM/MT nebo s taženým provedením Terrano FX  

používá dvě komory o celkovém objemu 2.800 l a s dělením 

70/30 (přetlakový zásobník). To umožňuje nezávislé 

dávkování dvou různých hnojiv a tím se přizpůsobovat  

místní zásobenosti půdy živinami.

Také je možné dvou komor využít pro současné dávkování 

hnojiva a osiva (zejména pro meziplodiny nebo pro řepku). 

Touto výbavou je možné dodatečně vybavit všechny dřívější 

kypřiče HORSCH.

Čelní zásobník Partner FT v kombinaci s neseným 

univerzálním kypřičem Terrano FX disponuje objemem 

přes 1.800 litrů. Také všechny již prodané stroje Terrano FX 

mohou být aktualizovány pro práci s hnojivem. Technickou 

základnou pro používané senzory, dávkovací ústrojí a 

elektrickou výbavu jsou secí stroje Pronto DC.

Partner HT / FT –  
Cílená aplikace hnojiva  
současně se zpracováním půdy

Radličky TerraGrip a beznástrojové nastavení  
hloubky pro ukládání hnojiva do depa

Konstrukce zásobníku Partner HT  
dovoluje malý poloměr otáčení na souvrati.

Spojení s traktorem se uskutečňuje trojbodově

Terrano FM vybavené rozdružovací  
věží a pneumatickými rozvody hnojiva



Výbava

Urovnávací talíře bez jištění Terrano 4 FX

Terrano 4 MT Nastavování pracovní hloubky Terrano MT  
DiscSystem s krajovými zábranami

Radličky LD ve stroji Terrano MT Středový podvozek Zadní tažný závěs pro pěch s  
elektrickou instalací k Terrano FG

Radličky MulchMix Terrano 6 FM

Pěch Doppel-RollPack Pěch Doppel-RollFlex

Terrano 3 FX se střižným jištěním a se zařízením MiniDrill  
pro výsev meziplodin současně při zpracování půdy

TerraGrip

Na přání zavlačovač za pěchem

Terrano 5 FX s podvozkem

MiniDrill se zásobníkem 200 l
Rozvody MiniDrill ukládají  
osivo přímo do vlhké půdy

Urovnávací talíře odpružené
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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


