Tiger
Rolnictwo z pasją

Kultywatory do kompleksowej,
intensywnej uprawy gleby

Tiger AS – Doskonała alternatywa dla pługa

Tiger LT – Kompakt o niskim
zapotrzebowaniu mocy

Tiger – Klasa sama w sobie!
Możliwości zastosowania poszczególnych modeli:

Czym charakteryzuje się Tiger?

Tiger AS – Idealna alternatywa dla pługa
Intensywne spulchnianie i mieszanie dużych
ilości słomy do głębokości roboczej 35 cm.

— Zęby TerraGrip –
500 kg siła wyzwalająca, 30 cm wysokość odchyłu

Tiger LT – Kompakt o niskim zapotrzebowaniu mocy
Trzyrzędowa wersja kompaktowa do uprawy
roli i głębokiego rozluźniania gleby.
Tiger MT – Najlepsza jakość pracy w słomie
kukurydzianej
Sprawdza się w najtrudniejszych warunkach glebowych.
Tiger XL – Perfekcyjna uprawa ścierniska
Intensywne i równomierne mieszanie na
głębokości robocze do 15 cm.

TerraGrip
Intensywne mieszanie i
rozluźnianie przez cztery
rzędy zębów

Dwurzędowy DiscSystem
Rozdrabnia wszystkie
pozostałości pożniwne

— Redlica MulchMix –
aż do 20 % mniejsze zapotrzebowanie mocy przy
takiej samej głębokości roboczej
— Szeroki zakres głębokości roboczej (5 – 35 cm)
— Możliwość agregowania z siewnikami Pronto
— Ciężki wał oponowy AS do efektywnego
zagęszczania i bezpiecznego transportu drogowego
— Największy profil ramy przy
mocowaniu zębów 120 x 120 mm

Tarcze wyrównujące
Równomierne wyrównywanie
przed wałem oponowym

Tiger MT – Najlepsza jakość pracy

Tiger XL – Perfekcyjna uprawa ścierniska

w słomie kukurydzianej

Wał oponowy
Efektywne i chroniące glebę
głębokie zagęszczanie

MICHAEL HORSCH:

PHILIPP HORSCH:
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jakości pracy. Również w przyszłości
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Tiger pozostanie idealną alternatywą

odpowiednią maszynę dla każdego

dla pługa.”

gospodarstwa”

Wał TopRing
Ostatnie dopieszczenie
gleby przed siewem

Pronto TD
Nabudowany, uniwersalny siewnik
rzędowy z redlicą TurboDisc

Tiger AS – Doskonała
alternatywa dla pługa

Parametry techniczne:

Zastosowanie:

— Czterorzędowa budowa ramy z wysokością 85 cm

— Gleby lekkie i średnie

i 92 cm odległością między zębami zapewniają
optymalną przestrzenność

— Chroniące glebę rozluźnianie na
głębokość do 35 cm (niszczenie

— Mocne zęby TerraGrip z lekkimi redlicami MulchMix
i 23 cm odstępem między zębami dla najlepszej
jakości mieszania i głębokiego rozluźniania
— Jednorzędowy system talerzy do równomiernego
wyrównywania przed wałem

podeszwy płużnej)
— Równomierne mieszanie dużych
ilości słomy i resztek pożniwnych
— Uprawa i przygotowanie gleby
do siewu w jednym przejeździe

— Zagęszczający wał oponowy o dużej średnicy z
wałem TopRing (opcjonalnie) dla optymalnego
przygotowania gleby do siewu

Zęby TerraGrip
30 cm wysokość odchyłu, 500 kg siła
wyzwalająca, nie wymagają konserwacji

Koło podporowe
Przestawiane pod względem głębokości koło podporowe
dba o równomierną głębokość roboczą na całej szerokości
roboczej

Łatwa zmiana głębokości
Za pomocą dystansowych klipsów można
łatwo ustawić głębokość roboczą

HORSCH Tiger

3 AS

4 AS sztywny

4 AS

5 AS

6 AS

8 AS

Szerokość robocza (m)
Szerokość
transportowa (m)
Wysokość
transportowa (m)
Długość (m)
Ciężar (kg)
Liczba zębów
Odstęp zębów w
rzędzie (cm)
Odstęp między
zębami (cm)
Wysokość ramy (mm)
Grubość ramy (mm)
Ilość wyjść par
przew. hydr.

3,00
3,00

4,00
4,05

4,00
3,00

4,80
3,00

6,00
3,00

7,50
3,00

2,10

2,10

2,90

Zapotrzebowanie
mocy (KW / KM) od
Wielkość kół wału
oponowego
Średnica kół wału
oponowego (cm)
Ustawienie wysokości
talerzy
Oświetlenie

3,20

3,70

4,30

(wys. podnoszenia 40 cm)

(wys. podnoszenia 40 cm)

(wys. podnoszenia 40 cm)

7,70
3.000
13
92

7,70
4.300
17
94

7,70
5.000
17
94

7,70
6.000
21
91

7,70
6.800
25
96

7,70
7.800
33
90

23

23,50

23,50

23

24

22,50

850
120 x 120
1

850
120 x 120
1

850
120 x 120
2

850
120 x 120
2*

850
120 x 120
2*

850
120 x 120
2*

(+1 ze znacznikami)

(+1 ze znacznikami)

(+1 ze znacznikami)

(+1 ze znacznikami)

3**

3**

(+1 ze znacznikami)

(+1 ze znacznikami)

3**

110 / 150

161 / 220

161 / 220

184 / 250

220 / 300

275 / 375

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

78

78

78

78

78

78

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

standard

standard

standard

standard

standard

standard

* ilość wyjść par hydr. zaczep na ramiona podnośnika

** ilość wyjść par hydr. zaczep na hitcha

Tiger AS
Czterorzędowa budowa ramy, 23 cm odstęp między zębami, 85 cm wysokość ramy,
jednorzędowo umieszczone tarcze wyrównujące, wał oponowy i wał TopRing

Tiger LT – Kompakt o niskim
zapotrzebowaniu mocy

Parametry techniczne:

Zastosowanie:

— Trzyrzędowa budowa ramy z wysokością

— Gleby lekkie i średnie

85 cm i 90 cm odległością między zębami
zapewniające optymalną przestrzenność
— Mocne zęby TerraGrip z redlicami MulchMix i
30 cm odstępem między zębami dla najlepszej
jakości mieszania i głębokiego rozluźniania
— Jednorzędowy system talerzy do

— Chroniące glebę rozluźnianie na
głębokość do 35 cm (możliwość
zniszczenia podeszwy płużnej)
— Równomierne mieszanie dużych
ilości słomy i resztek pożniwnych
— Zredukowane zapotrzebowanie mocy

równomiernego wyrównywania

— Ciężki, uniwersalny kultywator do

przed wałem

średniej ilości resztek pożniwnych

— Zagęszczający wał oponowy o dużej
średnicy z wałem TopRing (opcjonalnie)
do wydajnej uprawy roli

Efektywne talerze uprawowe
Nie wymagające obsługi, regulowane na
głębokość talerze. Dodatkowa niezależna
regulacja głębokości talerzy skrajnych.

Amortyzatory gumowe
Każdy talerz ma amortyzację gumową. Efektywne i nie
wymagające obsługi zabezpieczenie przed kamieniami.

Wytrzymały wał oponowy
Wał oponowy ze zoptymalizowanym profilem AS.
Sprężynowany segment środkowy służy jako
podwozie do transportu drogowego.

HORSCH Tiger

6 LT

8 LT

Szerokość robocza (m)

6,00

7,50

Szerokość transportowa (m)

3,00

3,00

Wysokość transportowa (m)

3,70 (wys. podnoszenia 40 cm)

4,30 (wys. podnoszenia 40 cm)

Długość (m)

6,90

6,90

Ciężar (kg)

5900

7100

Liczba zębów

19

25

Odstęp zębów w rzędzie (cm)

95

90

Odstęp między zębami (cm)

31,50

30

Wysokość ramy (mm)

850

850

Grubość ramy (mm)

120 x 120

120 x 120

Ilość wyjść par przew. hydr. zacz. doln.

2 (+1 ze znacznikami)

2

Ilość wyjść par przew. hydr. zacz. wah.

3 (+1 ze znacznikami)

3

Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od

176 / 240

220 / 300

Wielkość kół wału oponowego

7.50-16 AS

7.50-16 AS

Średnica kół wału oponowego (cm)

78

78

Ustawienie wysokości talerzy

hydrauliczne

hydrauliczne

Oświetlenie

standard

standard

Tiger LT
Trzyrzędowa budowa ramy, 30 cm odstęp między zębami, 85 cm wysokość ramy,
jednorzędowo umieszczone talerze wyrównujące, wał oponowy i wał TopRing

Tiger MT –
Najlepsza jakość pracy
w słomie kukurydzianej

Parametry techniczne:

Zastosowanie:

— Kombinacja brony talerzowej z kultywatorem

— We wszystkich warunkach

— Czterorzędowa budowa ramy z 85 cm
wysokością ramy zapewniająca duże prześwity
— Ciężki, dwurzędowy zespół talerzy DiscSystem z 68 cm
średnicą talerzy dla niezawodnego rozdrabniania i
mieszania dużych ilości resztek pożniwnych
— Rozmieszczone w dwóch rzędach zęby TerraGrip
z redlicami MulchMix i 45 cm odstępem między
zębami dla głębokiego spulchniania gleby i
dodatkowego mieszania

glebowych
— Po kukurydzy, zbożach,
międzyplonach
— Niszczenie darni i uprawa po
użytkach zielonych
— Niezawodne niszczenie
resztek pożniwnych
— Głębokie rozluźnianie gleby
do 35 cm głębokości roboczej

— Jednorzędowy system talerzy do równomiernego
wyrównywania przed wałem

— Intensywne rozdrabnianie
na ciężkich glebach

— Zagęszczający wał oponowy o dużej średnicy
z wałem TopRing (opcjonalnie) do wydajnej
uprawy roli

Ciężki DiscSystem
Dwurzędowe rozmieszczenie, średnica talerzy
68 cm, odstęp między talerzami 40 cm, okrągłe
talerze, niezależnie mocowane

DiscSystem
Płynne ustawianie głębokości niezależne od
głębokości zębów kultywatora, hydrauliczne
zabezpieczenie przed kamieniami

Wał TopRing
Wał pierścieniowy, między kołami wału
oponowego, efektywne przygotowanie
gleby do siewu i optymalne zagęszczanie

HORSCH Tiger

3 MT

4 MT

5 MT

6 MT

Szerokość robocza (m)

3,00

4,00

4,80

6,00

Szerokość transportowa (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

Wysokość transportowa (m)

2,10

2,90

3,20

3,70

Długość (m)

7,70

7,70

7,70

7,70

Ciężar (kg)

3 600

5 800

6 900

7 800

Liczba talerzy DiscSystem

14

20

24

28

Odstęp talerzy DiscSystem (cm)

40

40

40

40

Liczba zębów

7

9

11

13

Odstęp zębów w rzędzie (cm)

86

88

87

92

Odstęp między zębami (cm)

43

44

45

46

Wysokość ramy (mm)

850

850

850

850

Grubość ramy (mm)

120 x 120

120 x 120

120 x 120

120 x 120

Ilość wyjść par przew. hydr. zacz. doln.

2

3 (+1)

3 (+1)

3 (+1)

4 (+1 ze znacznikami)

4 (+1 ze znacznikami)

Ilość wyjść par przew. hydr. zacz. wah.
Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od

110 / 150

161 / 220

184 / 250

220 / 300

Wielkość wału oponowego

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

Średnica kół wału oponowego (cm)

78

78

78

78

Ustawienie wysokości talerzy

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczne

Oświetlenie

standard

standard

standard

standard

Tiger MT
Czterorzędowa budowa ramy, dwurzędowy DiscSystem, dwa rzędy zębów,
jednorzędowo rozmieszczone talerze wyrównujące, wał oponowy i wał TopRing

Rolnictwo z pasją

Tiger XL – Perfekcyjna
uprawa ścierniska

Budowa kultywatora:

Zakres zastosowania:

— Sześciorzędowa konstrukcja z wysokością ramy

— Polecany do intensywnej uprawy ścierniska

70 cm i odległością między zębami 97 cm dla
maksymalnych prześwitów
— Intensywne mieszanie przy ciągłej wibracji
— Duża ilość wąskich zębów ( co 16 cm)

— Dla każdych rodzajów gleb
— Intensywne i równomierne mieszanie na
głębokości robocze do 15 cm
— Idealne właściwości wyrównujące

rozrywa glebę
— Perfekcyjne mieszanie słomy
— Idealne mieszanie słomy
— Zintegrowane zabezpieczenie od kamieni
— Jeden rząd talerzy umieszczonych przed
wałem dla dokładnego wyrównania
— Duży wał oponowy z wałem TopRing ( opcja )
dla efektywnego przygotowania do siewu

Koła podporowe zapewniają
stabilne kopiowanie i pracę
kultywatora

Wszystkie zęby są
zabezpieczone od kamieni

Wąskie zęby intensywnie
rozdrabniają wierzchnią
warstwę gleby

HORSCH Tiger

6 XL

Szerkość robocza (m)

6,00

Szerokość transportowa (m)

3,00

Wysokość transportowa (m)

3,70 (30 cm podniesienie)

Długość (m)

9,30

Waga (kg)

6.600

Ilość zębów

37

Odległość zębów w jednym rzędzie (cm)

97

Szerokość robocza zęba (cm)

16

Wysokość ramyy (mm)

700

Przekrój ramy (mm)

120 x 120 und 100 x 100

Ilość par przew. Hydr. zawieszenie na TUZ

2 (+1 ze znacznikami)

Ilość par przew. Hydr. zawieszenie hitch

3 (+1 ze znacznikami)

Zapotrzebowanie mocy (KW/KM)

198 - 264 / 270 - 360

Rozmiar wału oponowego

7.50 - 16 AS

Średnica opony Ø (cm)

78

Regulacja wysokości talerzy wyrównujących

hydrauliczna

Oświetlenie drogowe

standard

Tiger XL
Przestrzenna budowa z dużą ilością zębów zapenia
intensywne mieszanie ścierniska

