Specjaliści w nowoczesnej
technologii uprawy i siewu

Sprinter ST

HORSCH Sprinter.
Nowoczesny sposób siewu.

HORSCH. Współpraca z rolnikami
Specjalizacja, rozwój, współpraca: z powodu szybkich zmian
w rolnictwie, producenci maszyn rolniczych stają przed
nowymi wyzwaniami. Optymalizacja uprawy, siewu i zbiorów,
a zarazem redukcja kosztów, przy jednoczesnym wzroście
wysokości i jakości plonów to nasze główne cele.

jakości, precyzji i trwałości. Horsch służy również doradztwem
w zakresie systemów uprawy i strategii dla gospodarstw.
Razem z naszymi dystrybutorami i serwisem, Horsch pragnie
zapewnić najlepszą opiekę serwisową i dostępność części
zamiennych.

Jako pionier innowacji, HORSCH stał się wiodącym producentem w technologii uprawy i siewu. Nowe standardy technologiczne są dokładnie badane w naszych testach – w zakresach

Przygotowanie gleby, siew, nawożenie, zagęszczenie
HORSCH Sprinter jest siewnikiem zębowym, który łączy
przygotowanie gleby, siew i nawożenie w jednym przejeździe.
Ten solidny siewnik posiada oczywiste zalety użycia w uprawie uproszczonej, gdzie wiele resztek pożniwnych pozostaje
na powierzchni gleby. Wytrzymała konstrukcja ramy, redlice
o małych oporach i wielkie zbiorniki nasienne pozwalają na
wysoką wydajność wraz z wysoce efektywnym stosunkiem
nakładów do plonów.

Kilka pochłaniających czas zabiegów jest zredukowanych do
jednego przejazdu. W ten sposób precyzja siewu i nawożenia
jest podniesiona. Dogniatanie gleby zapewnia optymalny kontakt nasion z podłożem.
Sprinter nie tylko zapewnia dużą wydajność, ale poprawia
wschody roślin i wzmacnia je ( System HORSCH-PPF), oraz
tworzy idealne warunki do wysokiego potencjału plonowania.

HORSCH Sprinter. Innowacyjny w szczegółach,
niezawodny w pracy, prosty w obsłudze.

Siew z wysoką precyzją
Wielorzędowa rama Sprintera jest prowadzona przez przednie koła podporowe lub przedni wał i tylny wał Tandem.
Kontrola głębokości siewu jest indywidualna dla każdej
sekcji ramy. W ten sposób każda sekcja może niezależnie
dopasowywać się do kształtu pola i utrzymywać precyzyjnie głębokość siewu. Podczas podnoszenia i opuszczania
cała rama równocześnie zmienia położenie, skracając czas
operacji na uwrociach i równomiernie rozpoczynając siew.
Wszystkie siewniki Sprinter mają duże zbiorniki nasienne o
pojemności do 3800ltr.
Redlice mocowane są na trwałych zabezpieczeniach przeciwkamiennych. Siła odchyłu wynosi ponad 200kg na redlicę.
Zapewnia to stałą głębokość siewu również w trudnych warunkach glebowych. Redlice umieszczają nasiona w pasach
siewnych. Brona zapewnia równomierne przykrycie nasion.

3-rzędowe rozmieszczenie redlic – duże prześwity i
przestronność, oraz nacisk redlic

Na koniec każdy pas wysianych nasion jest dociskany przez
oponę tylnego wału Tandem, gwarantując tym samym optymalny kontakt nasion z glebą.

Twoje korzyści:
• wysoka wydajność dzięki połączeniu przygotowania gleby
i siewu w jednym przejeździe
• duża wydajność godzinowa
• łatwa obsługa
• doskonałe właściwości wyrównujące
• duża przestronność i prześwity
• duży docisk redlic ( do 280kg) zapewnia pożądaną
głębokość siewu
• optymalny kontakt nasion z glebą

Prosta i bezpieczna blokada do transportu

Pozycja transportowa o szerokości 3m

HORSCH Redlice. Wyspecjalizowane
dla indywidualnych potrzeb.

Sprinter może być wyposażony w dwa różne typy zabezpieczeń
redlic. Ekonomiczne zabezpieczenia klasyczne, stosowane od
wielu lat, są doskonale sprawdzone. Nowe zabezpieczenia
MultiGrip mają siłę odchyłu 280kg. Masywne zabezpieczenie
zapewnia utrzymywanie jednakowej głębokości siewu przez
redlicę nawet na ciężkich i zakamienionych glebach. Wysokiej
jakości materiały i duża średnica sworzni sprawiają, że nie ma
potrzeby smarowania i obsługi.

resztki pożniwne od miejsca odkładania nasion. Nasiona są
odkładane z dużą precyzją i młode rośliny mogą się rozwijać
bez przeszkód, rozwijając silny system korzeniowy.

Redlice Sprintera są rozmieszczone w trzech rzędach, w
odległości 25cm. Można wymieniać różne elementy robocze
redlic. Sprinter zapewnia idealne przygotowanie gleby do
siewu – tak jak kultywator rozluźnia glebę, wyrównuje, miesza
i kruszy bryły. Redlice odrzucają kamienie, większe bryły i

•
•
•
•
•

Redlice DUETT do RSM ( strona lewa) i do nawozów granulowanych ( strona
prawa) z zabezpieczeniami MultiGrip to połączenie do jednoczesnego siewu i
nawożenia w podwójnych rzędach

Twoje korzyści:
szeroki wybór typów redlic
optymalne przygotowanie gleby do siewu
precyzyjne odkładanie nasion
jednorodna aplikacja nawozów w systemie HORSCH-PPF
niskie koszty eksploatacji

Redlica typu Alfa z zabezpieczeniem klasycznym przeznaczona
na ciężkie gleby daje pasowy
wysiew nasion

Redlica Solo z zabezpieczeniem
klasycznym przeznaczona jest do
grubonasiennych

System nawożenia HORSCH PPF.
Precyzyjne i efektywne nawożenie.

Zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin
Im lepszy rozwój młodych roślin w optymalnych warunkach
wzrostu, tym lepiej radzą sobie one w sytuacjach stresowych,
jak susza, zalegająca woda czy porażenie herbicydami,
zachowując tym samym wyższy potencjał plonowania.
System nawożenia HORSCH PPF zapewnia optymalny
rozwój młodych roślin, dzięki aplikacji niskich ilości, wysoko
skoncentrowanych dawek nawozów precyzyjnie w obręb
zasięgu korzeni roślin. Dłuto redlicy otwiera glebę i rozluźnia
ją pod wysiewanymi nasionami. Nawozy są wysiewane
dokładnie w otwartą szczelinę, precyzyjnie 5cm pod podwójnym pasem siewnym. Pozwala to dodatkowo na optymalny
drenaż gleby w wilgotnych warunkach. Taka precyzyjna aplikacja nawozów pozwala zmniejszyć ich dawkę i ogranicza ich
zużywanie przez chwasty.

Dzięki temu nawet wysoko skoncentrowane dawki azotu
mogą być stosowane bez obawy porażenia nasion.

Twoje korzyści:
•
•
•
•
•

precyzyjne umieszczenie nawozu w zasięgu roślin
szybki efekt działania nawozów
duża skuteczność nawożenia
dobre wykorzystanie nawozu
tolerancja roślin również na wysoko skoncentrowane
dawki nawozów
• duża oszczędność w stosowaniu nawozów

Zanim nasiono opuści redlicę, gleba jest dogniatana nad
zdeponowanym nawozem przez płozę redlicy. Dopiero na
tę skonsolidowaną warstwę gleby wysiewane są nasiona.
Warstwa ta zapobiega uszkodzeniu nasion przez nawóz.

1 Wymienne dłuto redlicy – otwiera glebę i rozluźnia ją w warstwie pod nasionami.
2 Rurka nawozowa – umieszcza nawóz pod nasionami.
3 Płoza redlicy – zamyka szczelinę i dociska glebę na głębokości 2-3cm.
4 Plastikowe elementy – gleba nie przykleja się nawet w wilgotnych warunkach.
5 Rurka nasienna, rozmieszczenie nasion w podwójnych rzędach.
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HORSCH brona i wał Tandem.
Wyrównanie, przykrycie i dogniecenie.

W celu zapewnienia przykrycia nasion i równomiernego
wymieszania słomy z glebą za redlicami siewnymi Sprintera
znajduje się dwurzędowa brona, bądź brona jednorzędowa
typu Y. Brona może być regulowana w zakresie wysokości i
agresywności pracy. Na końcu wał oponowy Tandem dociska
nasiona. Wał jest skonstruowany w ten sposób, że na każdy
pas siewny przypada jedna opona, która dociska wysiane
nasiona zapewniając ich optymalny kontakt z glebą.
Wał Tandem zapewnia również precyzyjną kontrolę głębokości
wysiewu nasion. Opony mają bieżnik traktorowy. Opcjonalnie
mogą być wypełnione pianką PU.
Wał Tandem nie potrzebuje skrobaków dzięki temu, że opony
mają wyprzedzenie jedna w stosunku do drugiej. Bieżnik

2-rzędowa brona równomiernie
rozgarnia słomę

Brona typu Y

oponowy i elastyczność opon zapewniają, że są one czyste
nawet w wilgotnych warunkach. Do transportu przeznaczona
jest środkowa sekcja wału.

Twoje korzyści:
• precyzyjne utrzymanie głębokości
• równomierne przykrycie nasion
• optymalny kontakt nasion z glebą dzięki umieszczeniu
opon wału za pasami siewnymi
• samoczyszczący wał oponowy

Wał Tandem zapewnia stałą
głębokość siewu

Indywidualna regulacja głębokości
poprzez klipsy dystansowe

Komputer HORSCH DrillManager i aparat
wysiewający. Wszystko pod Twoją kontrolą.

DrillManager jest elektronicznym systemem kontrolnym agregatów Pronto. Kontroluje on i reguluje wszystkie funkcje
siewnika. Modułowa budowa systemu pozwala na jego dopasowanie do każdej konfiguracji maszyny.
Monitor i konsola systemu DrillManager umieszczone są w
kabinie ciągnika wg wygody operatora. Wszystkie nastawienia, takie jak wysiew nasion, nawozu, prędkość, obroty wentylatora, czy rytm ścieżek technologicznych są regulowane
indywidualnie i nieustannie kontrolowane. Jakiekolwiek zmiany parametrów są niezwłocznie sygnalizowane operatorowi.

Prosty i uniwersalny aparat wysiewający
HORSCH
Aparat wysiewający składa się tylko z 5 elementów ( obudowy,
silnika elektrycznego, wałka wysiewającego, łożysk wałka

DrillManager z systemem Muller’a

Wysokowydajny system wysiewu ze
zmiennymi rotorami pozwala ustawić
dowolną dawkę wysiewu

wysiewającego i pokrywy tylnej z uszczelką ). Jest napędzany
silnikiem elektrycznym. Zmiana dawki siewu oraz wymiana
bębna wysiewającego jest bardzo łatwa i zajmuje kilka minut.
Bezpośrednio przed siewem aparat wysiewający wymaga
tylko jednokrotnej kalibracji / ustawienia / . Precyzyjne czujniki
i dopracowana konstrukcja gwarantują dokładny i rzetelny
pomiar ilości wysiewanych nasion.

Twoje korzyści:
•
•
•
•
•

prosta obsługa
niezależne programowanie i precyzyjność pomiarów
różne rotory dla różnych gatunków roślin
ciągła kontrola i możliwość regulacji podczas jazdy
modułowa budowa zapewniająca uniwersalność
konfiguracji

Precyzyjna dystrybucja nasion do
każdej redlicy

Ciągła kontrola wysiewu nasion

HORSCH Sprinter.
Zalety tkwią w szczegółach.

Duży zbiornik nasienny

System PPF na nawóz płynny lub stały

Sprinter ST ma zbiornik nasienny o pojemności 3 000 l,
umieszczony na ramie. Nadstawka na zbiornik powiększa go
do 3 700 l. Zbiornik dwukomorowy o pojemności 3 800 l jest
dostępny jako opcja do wersji z nawożeniem ( 60% nasiona,
40% nawóz granulowany)

Sprinter ST może być wyposażony w system nawożenia
HORSCH PPF ( Ang. precyzyjna aplikacja nawozu). Możesz
wybrać wersję na nawóz płynny lub granulowany. Wersja na
nawóz stały jest wyposażona w dwukomorowy zbiornik.

Zwinność manewracyjna
Sprinter jest zaczepiany do ramion podnośnika w ciągniku.
Długość dyszla może być tak dopasowana, żeby możliwy był
skręt ciągnika na bliźniakach niemal pod kątem 90 stopni.

Precyzyjna kontrola głębokości
Sprinter jest prowadzony z przodu na dwóch kołach podporowych. Opcjonalnie może być zastosowany z przodu wał,
jeszcze bardziej poprawiający precyzję siewu.

Nadstawka powiększa zbiornik o 700 l

Dyszel pozwalający na skręt do 90
stopni

Twoje korzyści:
•
•
•
•

Kompaktowa budowa
Duża zwrotność i małe zapotrzebowanie mocy
Łatwość obsługi
Duży zbiornik nasienny

Przedni wał

Skrzynka na narzędzia – czysto, bezpiecznie i zawsze pod ręką

HORSCH Sprinter.
Specyfikacja i wyposażenie dodatkowe.

HORSCH Sprinter

4 ST

6 ST

Szerokość robocza (m)

4,00

6,00

Szerokość transportowa (m)

3,00

3,00

Wysokość transportowa pojedynczy/podw. Zbiornik(m)

2,90 / 3,05

3,30 / 3,50

Długość (m)

7,55

7,60

Waga całkowita zbiornik pojed. (kg)

3 500

5 200

Waga całkowita zbiornik podw. (kg)

3 700

5 400

Pojemność zbiornika bez/z nadstawką (l)

3 000/3 700

3 000/3 700

Pojemność zbiornika dwukomorowego (l)

3 800 (40 : 60)

3 800 (40 : 60)

Rozmiary otworu zbiornika (m)

1,00 x 2,40 (zb. poj.)

1,00 x 2,40 (zb. poj.)

1,00 x 0,90/1,50 (zb. dwukomor.)

1,00 x 0,90/1,50 (zb. dwukomor.)

Wysokość załadunku standard/nadstawka/dwukomor. (m)

2,55 / 2,85 / 2,75

2,55 / 2,85 / 2,75

Szerokość międzyrzędzi(cm)

25

25

Ilość redlic/rzędów

16 / 3

24 / 3

Rozmiar opon wału

185/65-15 AS

185/65-15 AS

Średnica wału (cm)

65

65

Prędkość robocza (km/h)

8 - 15

8 - 15

Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od

88/120

132/180

Ilość par szybkozłączy

3

3

Wolny powrót oleju (max 5 bar)

1

1

Wydatek oleju na wentylator

20-25/35-45 (PPF)

20-25/35-45 (PPF)

Znaczniki hydrauliczne

Standard

Standard

DrillManager

Standard

Standard

Oświetlenie drogowe

Standard

Standard

Przednie koła i przedni wał

Brona za wałem Tandem

Znaczniki przedwschodowe

Automatyczne sterowanie ścieżkami
technologicznymi

Technologia uprawy

Technologia uprawy

HORSCH. Specjaliści w nowoczesnej
technologii uprawy i siewu.

Terrano 8 FX
Bodenbearbeitung

Wały oponowe

Terrano 3 FX

Terrano 6 FG

Tiger 4 AS

Technologia uprawy

Technologia siewu

Optipack 6 DD

PL-90.210.500 (2006.04)

Technologia uprawy

Technologia uprawy

Optipack 6 AS

Focus 11 CS

Maistro 11 RC

Twój dystrybutor
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Wszystkie specyfikacje i diagramy mają wartości zbliżone.
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych i specyfikacyjnych.
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