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Specjaliści w nowoczesnej
technologii uprawy i siewu



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

Jako pionier innowacji, HORSCH stał się wiodącym producen-
tem w technologii uprawy i siewu. Nowe standardy technologi-
czne są dokładnie badane w naszych testach – w zakresach 
jakości, precyzji i trwałości. Horsch służy również doradztwem 

w zakresie systemów uprawy i strategii rozwoju dla gospo-
darstw. Razem z naszymi dystrybutorami i serwisem, Horsch 
pragnie zapewnić najlepszą opiekę serwisową i dostępność 
części zamiennych.

HORSCH Terrano FG.
Uniwersalny kultywator do płytszej uprawy.

HORSCH. Współpraca z rolnikami

Terrano FG jest czterorzędowym, przyczepianym ciężkim kul-
tywatorem, przeznaczonym do intensywnej i wydajnej uprawy 
na głębokość od 3 do 20 cm.  Odcina on całą powierzchnię 
gleby i intensywnie miesza ściernisko. Gleba jest długo 
utrzymywana między kolejnymi rzędami zębów kultywatora, 
co zapewnia optymalne mieszanie i znakomite wyrównanie 

powierzchni pola. Duży prześwit ramy (60cm), odległość 
robocza zębów 30cm i 120 centymetrowe odległości między 
sąsiednimi zębami w układzie kultywatora, oraz możliwość 
użycia różnych elementów roboczych pozwalają na bardzo 
szerokie wykorzystanie kultywatora Terrano FG.

Optymalna uprawa w każdym zabiegu kultywatorem HORSCH Terrano FG



Większa przestrzenność ramy – większa niezawodność
Niewielkie zapotrzebowanie mocy, doskonałe właściwości 
wyrównujące i optymalne działanie – te elementy wpływają 
na konstrukcję Terrano FG. Prosta i optymalna budowa ma na 
celu osiągnięcie najlepszych rezultatów mieszania i wyrów-
nywania gleby. Czterorzędowy kultywator jest prowadzony 
na podwoziu tandem i kołach podporowych, umieszczonych 
w centralnej części, między drugim i trzecim rzędem zębów. 
Wszystkie segmenty ramy mogą być hydraulicznie regulo-
wane dla precyzyjnego układania się do powierzchni pola. 
Segmenty boczne są ruchome w górę i w dół niezależnie od 
części centralnej co wpływa na optymalne kopiowanie pow-
ierzchni i uzyskiwanie precyzyjnej głębokości pracy nawet na 
nierównych polach. 

Używając jako elementów roboczych gęsiostóp ClipOn 
wytrzymała budowa i precyzja głębokości pracy zapewnia 
doskonałe działanie przy dużych prędkościach roboczych. 
Umieszczona z tyłu trzyrzędowa brona, wyrównuje następnie 
powierzchnię pola. Kultywatory Terano FG są hydraulicznie 
składane do 3 m szerokości transportowej i automatycznie 
blokowane.

Niezależna regulacja głębokości 
przez różnej szerokości klipsy 
dystansowe

Podwozie tandem zapewnia 
dokładną kontrolę głębokości i 
płynną pracę

Podwozie tandem jest używane do transportu

Twoje korzyści:
• Uniwersalne zastosowanie
• Doskonała jakość uprawy
• najlepsze właściwości wyrównujace
• Wytrzymała, kompaktowa budowa

HORSCH Terrano FG.
Sprawdzona technologia z innowacyjnymi szczegółami.    



TerraGrip
TerraGrip to wyjątkowo solidne zabezpieczenie z progresy-
wnie zmniejszającymi się siłami odchyłu zęba z wysokością 
odchylenia do 30cm. Umożliwia ono płynne odchylanie zęba 
w wyniku napotkanych przeszkód. Opór sprężyny wciska 
ząb z powrotem do gleby szybko i precyzyjnie, bez bocznych 
ruchów, mających miejsce w typowych zabezpieczeniach. 
Początkowa siła, przy której następuje odchył zęba wynosi 
750kg.

Optymalna konstrukcja zabezpieczeń pozwala na precyzyjne 
utrzymanie głębokości uprawy – nawet na bardzo ciężkich 
glebach, przy dużej głębokości roboczej. Zastosowanie 
najwyższej jakości materiałów i grubych sworzni eliminuje 
potrzebę smarowania zabezpieczeń. 

Twoje korzyści:
• Ciągła kontrola położenia zęba
  - masywny ząb i zabezpieczenie
  - mocne sprężyny ( odchył przy sile do 450kg)
• Efektywne zabezpieczenie przed kamieniami
  - 30cm wysokość odchyłu
  - Optymalna charakterystyka działania sprężyny
• Całkowita bezobsługowość
  - Nie ma punktów smarownych
  - Grube sworznie

Masywne zabezpieczenie z progre-
sywnie zmniejszającymi się siłami 
oporu i wysokością odchyłu do 30 cm

Masywne mocowanie śrubowe 
zapewnia doskonałą stabilność

Masywne sprężyny pozwalają na 
precyzyjne utrzymanie głębokości 
roboczej.

Bezobsługowe zabezpieczenie z 
grubymi sworzniami

30cm

fi

fi

HORSCH TerraGrip. Najlepsze zabezpieczenie, precyzyjna 
kontrola położenia zęba, brak potrzeby smarowania.   



HORSCH narzędzia robocze ClipOn i MulchMix. 
Równomierna, intensywna i wyjątkowo uniwersalna uprawa.

Elementy robocze ClipOn z płaskim kątem natarcia 
pozwalają na dokładną i równomierną uprawę (pozostałe w 
ściernisku ziarno jest równomiernie rozrzucane) przy dużych 
prędkościach roboczych i małym oporze. Stosując elementy 
robocze o szerokości 32cm ścinamy całą powierzchnię pola, 
nawet przy bardzo płytkiej głębokości roboczej.

Doskonała uprawa na całej powierzchni oznacza, że pozostawione po żniwach w 
glebie ziarno i chwasty zostają dokładnie i równomiernie rozproszone

Zęby MulchMix podcinają glebę, 
intensywnie ją mieszają i równo-
miernie rozrzucają

Gęsiostopy są wymieniane szyb-
ko i łatwo przy użyciu młotka. Po 
nabiciu na ząb zabezpieczają się 
zapadką

Elementy robocze MulchMix o optymalnym profilu przezna-
czone są do intensywnego mieszania resztek pożniwnych z 
glebą i głębokiej uprawy.
Dzięki nim nawet duże ilości słomy mogą być łatwo wmies-
zane do gleby. Redlice MulchMix składają się z trzech 
oddzielnie wymienianych części (dłuto środkowe, lemiesze 
boczne, pióro odkładające).

Kształt narzędzi MulchMix został opracowany z myślą o zmnie-
jszeniu nacisku na podglebie i zminimalizowaniu zużycia pali-
wa. Duży kąt (600mm) dłuta MulchMix ogranicza opór stawi-
any przez glebę i chroni jej strukturę. Przy każdej głębokości 
pracy kąt natarcia pozostaje taki sam. Zmniejszony opór 
gleby zmniejsza zużycie paliwa i chroni strukturę gleby.

Dłuta MulchMix

Twoje korzyści:
• Doskonała jakość uprawy
• Niskie zapotrzebowanie mocy
• Mało czynności obsługowych
• Wysoka wytrzymałość

Gęsiostopy ClipOn



Brona
Kultywator Terrano FG jest wyposażony w wytrzymałą, 3-
rzędową bronę, która wyrównuje powierzchnię, rozgarnia 
równomiernie słomę i zostawia gruzełkowatą strukturę gleby. 
Brona ta jest wyjątkowo przydatna nawet w wilgotnych war-
unkach i nie zapycha się jak to ma miejsce w przypadku 
prostych wałów.

Każda z trzech belek, z których składa się brona jest zawies-
zona na ramie dwoma uchwytami i może kopiować poziom 
pola niezależnie od pozostałych dwóch. Pozwala to na lepsze 
rozgarnianie słomy i wyrównanie powierzchni pola w porów-
naniu do typowych bron.

Odległość między palcami brony można regulować. Można 
też zwiekszać lub zmniejszać ilość zębów w bronie w celu 
osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Kąt natarcia, każdej z trzech belek brony może być indy-
widualnie regulowany. Tak szeroka regulacja pozwala na 
optymalną pracę brony nawet przy dużej ilości resztek 
pożniwnych i najlepsze wyrównanie powierzchni pola.

Brona HORSCH.
Doskonałe rozgarnianie słomy i wyrównywanie.

Każda belka brony może być niezależnie regulowana 
na głębokość i agresywność natarcia

Odległość między palcami może być zmieniana. 
Również zmieniać można ilość zębów na bronie

Trzy niezależnie mocowane belki zapewniają 
doskonałe rozgarnianie słomy i minimalną 
podatność na blokowanie

Twoje korzyści:
• Trzy niezależnie mocowane belki pozwalają na dobre
 wyrównanie powierzchni
• Dowolna regulacja kąta natarcia daje optymalną
 agresywność brony
• Praca nawet w wilgotnych warunkach
• Zmienna odległość między zębami



HORSCH Optipack AS.
Efektywne ugniatanie przy dużej prędkości.

Do transportu boczne sekcje są składane w górę. 
Również dyszel może być skrócony. Wał jest trans-
portowany na kołach środkowej sekcji

Opony standardowo wypełnione są elastyczną 
pianka poliuretanową co zapewnia odporność na 
uderzenia kamieni

Ciągnikowy profil opon zapewnia pozostawienie 
odpowiedniej struktury przywałowanej powierzchni

Optipack AS
Na kultywatorze Terrano FG jest zawsze zamocowana 3-
rzędowa brona. Jeżeli gleba potrzebuje również przyciśnięcia 
Terrano FG może być agregowany z wałem Optipack AS za 
pomocą tylnego zaczepu. 

Wał Optipack AS jest przeznaczony głównie do pracy z 
kultywatorem Terrano FG. Jego duża waga (420 kg/m 
szerokości roboczej) pozwala na pożądane dociśnięcie gleby 
na głębokości do 20 cm. Koła z oponami pozostają czyste 
bez użycia skrobaków i zapewniają możliwość wałowania 
nawet w wilgotnych warunkach.

W pozycji roboczej składany dyszel wału jest wydłużony w 
celu zapewnienia maksymalnego skrętu zestawu. Obciążenie 
na dyszlu wynosi tylko 150kg, dzięki czemu wał nie wpływa 
na pracę ciągnącego go kultywatora.

Optipack AS zapewnia głębokie dociśnięcie gleby przy wyso-
kiej prędkości roboczej. W połączeniu z Terrano FG wyz-
nacza nowy standard w nowoczesnych systemach uprawy. 
Dodatkowo może być również używany oddzielnie tylko do 
zabiegu wałowania.

Twoje korzyści:
• Optymalne zagęszczanie przy dużych prędkościach
 roboczych
• Duża waga
• Funkcjonalność również w wilgotnych warunkach
• Duża skrętność dzięki rozsuwanemu dyszlowi
• Bezproblemowość w zakamienionych warunkach



HORSCH Optipack AS.
Specyfikacja.

HORSCH Optipack  6 AS 8 AS 10 AS 12 AS
Szerokość robocza (m) 6,50 8,20 10,10 12,40 

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Wysokość transportowa (m) 3,10 3,90 3,15 3,75 

Transport/praca długość (m) 3,65/4,85 4,20/5,40 6,90/6,90 7,60/7,60 

Waga (kg) 2 820 3 550 4 650 5 500 

Obciążenie na dyszlu (kg) 150 150 150 150 

Ilość opon 26 32 40 48 

Średnica kół 65 65 65 65 

Rozmiar opon ( pełne) 185/65 R15 AS 185/65 R15 AS 185/65 R15 AS 185/65 R15 AS 

Ilość par wyjść hydraulicznych  1 1 1 1 

Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od  30/40 38/50 46/62 57/77 

Oświetlenie drogowe  Standard Standard Standard Standard 

Zaczep do agregowania Terrano 
FG

Optipack DD jako dodatkowa opcja dla Terrano FG



HORSCH Terrano FG.
Specyfikacja i wyposażenie dodatkowe.

Rozszerzenie

HORSCH Terrano  6 FG 8 FG 10 FG 12 FG
Szerokość robocza/ Rozszerzenie (m) 5,70/6,30 7,50/8,10 9,90/10,50 12,30/--- 

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Wysokość transportowa / Rozszerzenie (m) 3,15/3,45 3,90/4,20 4,20 4,20 

Długość (m) 7,15 7,15 7,20 7,20 

Waga (kg) 4 100 5 330 7 180 8 380 

Ilość zębów/ Rozszerzenie 19/21 25/27 33/35 41/--- 

Rozstaw zębów w rzędzie 120 120 120 120 

Rozstaw zębów 30 30 30 30 

Wysokość ramy (mm) 600 600 600 600 

Przkrój ramy (mm) 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 

Odległość między rzedami 1-2 rząd (cm) 80 80 80 80 

Odległość między rzędami 3-4 rząd (cm) 90 90 90 90 

Ilość par wyjść hydraulicznych 2 2 2 2

Zapotrzebowanie mocy (KW/Km) od 110/150 147/200 200/260 230/300

Rozmiar opon 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Oświetlenie drogowe standard standard standard standard

Krój stabilizujący Opcja Opcja Opcja Opcja

Tylny zaczep Opcja Opcja Opcja Opcja



Airseeder 6 CO z SW 3500 SD

Sprinter 4 ST Sprinter 6 ST

Maistro 11 RC
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Pronto 6 KE Pronto 8 RX 

Pronto 4 DC Pronto 6 AS
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HORSCH. Specjaliści w nowoczesnej
technologii uprawy i siewu.

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

Twój dystrybutor
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