
Leeb GS

Inteligentní aplikační technika



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? 

Závěsné postřikovače Leeb GS jsou výsledkem takového 

konstrukčního vývoje.

Nosné části

— Robustní a stabilní rám

— Silné nápravy se vzduchovým odpružením 
 a s vyrovnáváním sklonu

— Masivní tažná oj s velkou světlou výškou  

 

Aktivní náprava – méně škod v kolejích

— Řízené závěsy kol pro klidnou práci ramen,  
 pro velkou stabilitu, pro přesné sledování  
 dráhy a pro zamezení vzniku škod v porostu

— Optimální funkce také na nerovném terénu

— Velká obratnost 

 

Extrémně nízké těžiště

— Díky speciální konstrukci rámu se hlavní nádrž  
 zanořuje až pod rám – velká stabilita i při vysoké  
 rychlosti

— Minimální zbytkový objem  

 

Velké pneumatiky – nižší půdní tlak

— Kola o průměru až 2,05 m

— Maximální styčná plocha při odpovídajícím  
 tlaku v pneumaticek

Šetrnost k porostu

— Hladký spodek stroje

— Spodní polovina stroje je zcela  
 bez hran a bez ostrých přechodů

— Hydraulicky sklopná a plně zapouzdřená  
 opěrná noha

Intenzivní promíchávání

— Hydraulická funkce míchání

— Plynulé nastavení na terminálu

— Další snížení zbytkové kapaliny  
 díky úplnému vypnutí míchání

Nerezová nádrž – žádné zbytkové látky

— Nekompromisní volba materiálu – 
 ušlechtilá ocel pro nejdelší životnost nádrže

— Nejsnazší čištění a bezezbytkové vnitřní plochy

— Žádné ulpívání postřikové kapaliny na absolutně hladkých 
 stěnách

— Dvojité svary vedené zvnějšku i zevnitř

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

— Zaoblené tvary nádrže snižují boční rázy kapaliny

— Nádrž na čistou vodu o objemu 530 litrů: 
 dostatečný objem pro kompletní výplach díky mimořádně 
 malému zbytkovému objemu postřikové kapaliny v systému

Theodor Leeb:

„Při vývoji naší techniky pro ochranu rostlin se 

soustředíme na bezpodmínečnou výkonnost a  

současně na ohleduplnost k životnímu prostředí.”

Leeb GS: 
Technika profesionálů.
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Geniální rozvod kapaliny 

— Na straně výtlaku je rozvaděč umístěn vpředu  
 pod plošinou

— Optimální dodávka do ramen, naplavovací šachty, 
 míchacího zařízení a vyplachování nádrže

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

— Žádné usazeniny a snadné čištění

Naplavovací šachta z nerezu

— Výklopná šachta s plynovými vzpěrami

— Nerezová popisová lišta s barevnými  
 ovládacími pákami

— Šest horních a dvě spodní výplachové trysky vytvářejí 
 spirálovou cirkulaci a podporují rychlejší rozplavení  
 solí a práškových přípravků

— Rotační spodní výplachová (kanystrová) tryska

— Volitelné připojení Ecofill pro nasávání  
 z kontejnerů

Průběžné vnitřní vyplachování  
Continuous Cleaning System CCS

— Rychlý proces čištění postřikovače bez nutnosti  
 vystupovat z kabiny traktoru

— Kompletní sledování a řízení průběhu na terminálu

— Funkční princip: výtlak namísto nařeďování 

— Přídavné výplachové čerpadlo vtlačí čistou vodu  
 do rozvodů. Hlavní čerpadlo ji nasaje a vytlačí tím  
 zbytkovou postřikovou kapalinu tryskami z vedení. 

— Rychlé, důkladné čištění, které snižuje spotřebu  
 čisté vody  

 

Systém cirkulace + čištění trysek

— Postřiková kapalina cirkuluje celou délkou přívodu  
 k tryskám

— Také po zastavení postřiku je kapalina stále na trysce

— Po 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!

Manometry včas signalizují míru znečištění výtlakového  
filtru a také intenzitu vnitřního výplachu a promíchávání.

Naše měřítko: 
Nejlepší hadice 
je žádná hadice.

Aplikace 

IN = přívod tlaku

Cirkulace 

IN  = přívod tlaku 
OUT = odvod do nádrže

Systém cirkulace

OUT OUT OUT

IN IN IN IN IN IN

IN IN IN

levé rameno pravé ramenostředový oddíl

levé rameno pravé ramenostředový oddíl
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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

— Snadno dostupný nad naplavovací šachtou 

— Ještě více komfortu:  
 všechny důležité funkce, jako „Vstup čisté vody“  
 nebo „Vnitřní čištění“ je možné obsluhovat také  
 přes vnitřní terminál

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

Pouze to nejlepší: rotační čerpadlo

— Bezúdržbový provoz po celou dlouhou dobu životnosti 

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

— Vysoká výkonnost – krátké plnící časy: 1.000 l/min

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

— Tlak se ovládá změnou otáček čerpadla

— Rychlejší, než obvyklá regulace by-pass a také  
 energeticky úspornější

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

— Není potřeba žádné zpětné vedení kapaliny

Snadná obsluha

Zásobník čisté vody

Tlakové mícháníVnitřní čištěníPlnění

Zásobník postřikové kapalinyFunkční postřikInjektor naplavovací šachty

Symboly na Commander-Boxu

Schéma zapojení
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Leeb GS

Leeb GS detaily

— Objemy nádrží 6.000, 7.000 a 8.000 litrů

— Nízká tahová síla:  
 optimálně vyvážená stavba maximálně využívá  
 povolené zatížení spodního závěsu traktoru

— Velmi nízké těžiště:  
 nově navržený dvojitý rám nese hlavní nádrž,  
 která ho obepíná jako sedlo 

— Optimalizované dráhy vedení a hadic redukují  
 jejich délku na minimum 

— Postřikové čerpadlo:
 3-palcové rotační čerpadlo s maximálním výkonem 
 1.000 l/min. Doba plnění nádrže Leeb GS přes 
 třípalcový sací vstup se zkrátila na pouhých 8 minut.  

 

Patentovaný závěs ramen

— Paralelogramový závěs ramen byl nově zkonstruován  
 pro hydraulické odpružení a tlumení. Paralelogramový  
 závěs je na postřikovači Leeb GS možný díky jeho  
 hmotnostnímu vyvážení.

— Zamezuje zanořování ramen při rychlém otáčení  
 nebo v zatáčkách 

— Měkkého a klidného vedení ramen je dosaženo také  
 v nerovném terénu a při vysoké pracovní rychlosti

— Geometrie závěsu přiblížila ramena do těsné  
 blízkosti nápravy, kde jsou vedena nejklidněji.  
 Vysoká odolnost proti krutu je ideální pro  
 automatické navádění a formování ramen  
 podle terénu jako je systém BoomControl.
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Jednoduché a plně automatické počítačové  
ovládání Müller Elektronik: 
 
Touch 1200-Terminal

— Systém ISO-BUS

— 12,1“ velký dotykový display se skleněným povrchem 
 umožňuje zobrazovat více oken

— USB připojení k přenosu dat a úkolů 

— Dva vstupy pro kamery

— Polohování na výšku i na šířku díky manažeru 
 zobrazení 

 — Na šířku: jedno okno v normální velikosti a až čtyři 
  malá okna 

 — Na výšku: současné zobrazení dvou oken v normální 
  velikosti

COMFORT-Terminal

— Systém ISO-BUS

— Obzvláště veliký barevný display pro  
 sledování a ovládání postřikovače

— Maximální přehled – např. nastavené hodnoty  
 v horním okně a data GPS na hlavní stránce  

— Řízení všech potřebných postřikových funkcí z kabiny 

— Díky velikosti displeje je terminál nejlépe vhodný  
 pro funkce GPS jako např. automatické dělení záběru,  
 funkce Section-Control a Parallel Tracking 

BaSic-Terminal/BaSic-Terminal TOP

— Systém ISO-BUS

— Sledování a ovládání postřikovače

— Řízení všech potřebných postřikových funkcí z kabiny 

— Terminál Basic TOP umožňuje navíc zpracovávat   
 vložené zakázky

Multifunkční ovladač

— Pohodlné ovládání pomocí joysticku. Všechny důležité  
 funkce ramen a také funkce dělení záběru je možné na 
 multifunkčním ovladači jednoduše řídit. 

Dělení záběru řízené pomocí GPS

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

COMFORT-TerminalTouch 1200-Terminal BASIC-Terminal/
BASIC-Terminal TOP

Multi-Select-SystemMultifunkční ovladač

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 v jarních aplikacích  
 glyfosátů při hrubém povrchu půdy

Multi-Select-System

— Umožňuje rozsáhle kombinovat

— Řízení až 4 trysek v každém držáku 

— Zapínání nebo vypínání probíhá z kabiny 

— Trvalá práce při optimálním tlaku díky přepínání 
 trysek 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

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

— Variabilní kombinace držáků trysek 
 (pneumat. přepínání):

 – 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

 – 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

Rozsáhlé pokusy ve větrném tunelu  
prokazují rozdíly v úletu kapaliny

Výška na cílovou 
plochou 25 cm,
trysky Airmix 04

Výška na cílovou 
plochou 50 cm,
trysky Airmix 02Po

kr
yt

í

Síla větru

Srovnání úletu při výšce 25 cm/50 cm nad cílovou plochou:%
100,0

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

2,5
m

/s0
1m

/s
2m

/s
3m

/s
4m

/s
5m

/s

3,5
m

/s

4,5
m

/s

Maximální výkon 
pomocí inteligentních 
aplikačních postupů
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Ramena pětidílná s redukovaným záběrem 12 m

12 m

21-24 m

Ramena sedmidílná s redukovaným záběrem 12 m a 21 m

12 m

21 m

27-30 m

Ramena sedmidílná s redukovaným záběrem 24 m

24 m

30-36 m

Aplikační ramena Leeb: 
Vyzrálá 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 používané pracovní záběry

— Maximální záběr ramen 36 metrů pro neomezenou stabilitu a obratnost

Ještě větší jistota před poškozením díky 3 druhům jištění v každém křídle:  
Nájezdové jištění 2 m, přetěžovací jištění vnějších křídel vzad, přetěžovací jištění vnitřních křídel vpřed a vzad.
Rámové profily ramen zaručují optimální ochranu trysek, držáků a přívodů před poškozením.
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— Inovativní LED-technologie pro optimální prosvětlení

— Silně soustředěný proud světla proniká všemi  
 postřikovými kužely

— Optimální kontrola správné funkce za soumraku i za tmy

— Pro techniku LEEB konstrukčně uzpůsobené 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 při  
 každém zastavení postřiku je díky chladnému provozu  
 LED-technologie mimořádně účinný 
 
 
 

Optimální přepravní poloha díky sklápění ramen

— Sklopená ramena nepřesahují vpřed 

— Žádné riziko poškození kabiny traktoru 

— Vyloučení znečištění zádě traktoru chemickými látkami

NightLight:  
optimální kontrola 
práce v noci
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BoomControl Pro

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

— Jisté a stabilní vedení ramen i ve výšce pod 50 cm

— Předpoklad pro minimální úlet

— Ramena pracují zcela nezávisle na pohybech podvozku

— Žádný kompromis mezi tlumeným a volným závěsem

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.

BoomControl Eco

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

— Jisté a stabilní vedení ramen i ve výšce pod 50 cm

— Předpoklad pro minimální úlet

— Aktivní přizpůsobení ramen na nastavenou výšku středové 
 části

— Kopírování tvaru pozemku díky nezávislému klonění obou 
 křídel v kombinaci s natáčením středové části (navádění  
 pomocí 4 senzorů)

— Ramena pracují zcela nezávisle na pohybech podvozku

— Žádný kompromis mezi tlumeným a volným závěsem

— Aktivní přizpůsobení ramen tvaru pozemku pomocí  
 2 senzorů

 
 

Automatické  
navádění ramen
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— Spodní závěs se zatížením až 12 tun

— Vysokotlaké mycí zařízení pro čištění  
 vnějších ploch stroje

— Světlomety LED s ostřikováním k 
 prosvětlení prostoru pod rameny

— Měřič rychlosti větru

— Automatické dělení záběru Section-Control

— Selektivní zapínání postřikových sekcí 
 S-Box pro lokální aplikaci

— Okrajové trysky s vlastním ovládáním

— Systém aplikačních hadiček

— Kamerový systém prostoru za strojem

— Konstrukce optimalizovaná pro nejnižší těžiště (boční stabilita)

— Vysoká světlá výška po celé délce

— Šetrný spodek stroje s hladkým zakrytováním

— Možnost použití velkých pneumatik (520/85 R46)

— Odpružená náprava v sériové výbavě slouží klidnému a 
 přesnému vedení ramen

— Řízené závěsy kol (volitelně) zaručují přesnou jízdu v kolejích traktoru

— Moderní řízení postřikového tlaku pomocí proměnných otáček čerpadla

— Výkon hlavního čerpadla až 1.000 l/min (GS 8000)

— Výkonná naplavovací šachta z nerezové oceli

— Koncept ovládání „Commander-Box“

— Ovládací prvky jsou soustředěné do jednoho místa

— Kompaktní vnější rozměry při přepravě

— Ramena po sklopení udržují bezpečnou vzdálenost od traktoru

— Vysoké pracovní rychlosti díky vzduchovému odpružení závěsu ramen

— Nízký úlet kapaliny a vysoké pracovní tempo díky automatickému 
 navádění ramen

— NightLight: silné LED prosvětlení postřikových kuželů

—  Vícesegmentní jištění integrované v konstrukci ramen

Hlavní přednosti, 
výhody a užitek

Dodatečná  
výbava
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HORSCH Leeb GS 6 GS 7 GS 8 GS

Hmotnost prázdná (kg) 5.500 5.540 5.610

Svislé zatížení závěsu (kg/plný) 870/3.000 870/3.500 900/4.000

Zatížení nápravy prázdný/plný (kg) 4.630/9.450 4.670/9.610 4.710/10.000

Celková přepravní délka (m) 8,30 8,30 8,30

Celková přepravní šířka (m) 2,80 2,80 2,80

Výška (m) 3,60 3,60 3,60

Rozchody kol (m) 1,80/2,00/2,25 2,00/2,25 2,00/2,25

Světlá výška (m) 0,85 0,85 0,85

Nádrž

Jmenovitý objem (l) 6.000 7.000 8.000

Maximální objem (l) 6.500 7.400 8.400

Zásoba čisté vody (l) 530 530 530

Nádrž vody na mytí (l) 15 15 15

Postřiková ramena

Pracovní záběry 36/24/(12) 7dílná 36/24/(12) 7dílná 36/24/(12) 7dílná

33/24/(12) 7dílná 33/24/(12) 7dílná 33/24/(12) 7dílná

32/24/12 7dílná 32/24/(12) 7dílná 32/24/(12) 7dílná

30/24/(12) 7dílná 30/24/(12) 7dílná 30/24/(12) 7dílná

30/21/12 7dílná 30/21/12 7dílná 30/21/12 7dílná

28/21/12 7dílná 28/21/12 7dílná 28/21/12 7dílná

27/21/12 7dílná 27/21/12 7dílná 27/21/12 7dílná

24/12 5dílná 24/12 5dílná 24/12 5dílná

21/12 5dílná 21/12 5dílná 21/12 5dílná

Dělené záběry, min./max. (ks) 6/13 6/13 6/13

Pracovní výška (m) 0,3-2,5 0,3-2,5 0,3-2,5

Výkon čerpadla (l/min) 1.000 1.000 1.000

Pracovní tlak, max. (bar) 8 8 8

Pracovní rychlosti (km/h) 4-18 4-18 4-18

Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě

Technické údaje

HORSCH LEEB Application Systems GmbH
Plattlinger Straße 21
94562 Oberpöring 
Germany

Phone: +49 99 37 - 9 59 63-0
Fax: +49 99 37 - 9 59 63-66

www.horsch.com
info@horsch.com
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