
HS
Prăşitoarea profesională HS combină un grad mare de autonomie, datorită buncărului încăpător disponibil 
chiar şi din oţel INOXIDABIL (950 de litri), la un gabarit stradal minim (2,50 m). 

Transport în siguranţă
Închiderea hidraulică îi oferă operatorului un confort maxim. Datorită dispozitivului de blocare 
automată a aripilor laterale, transportul pe drumurile publice este sigur si stabil.

Transmisie mai eficientă
Roata motrice dublă este prevăzută din serie, pentru o mai mare precizie şi stabilitate a trans-
misiei.

Distribuire uniformă
Distribuirea îngrăşământului este mereu uniformă: prin gravitaţie pe rândurile centrale, pneu-
matică pe rândurile laterale. Încărcarea buncărului cu saci mari este comodă şi simplă.

HS 
Prăşitoare cu aripi pliabile hidraulice

HS-8R EFM 5MP INOX

Rezistenţă şi înălţime de ridicare maxime
Cadrul dublu sudat este prezent la toate versiunile prevăzute cu fertilizator pentru a oferi re-
zistenţă ridicată. Roţile portante cu diametrul de 400 mm garantează o înălţime de ridicare mai 
mare pe teren.
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Sistemul pneumatic de distribuţie a fertilizatorului pe rândurile laterale asigură uniformitate maximă la apli-
carea îngrăşământului; în plus, dotarea standard pentru HS cuprinde reglarea centralizată a distribuitorilor 
SPEEDY SET.

HS-8R 5MDD INOX

Eliminarea rândurilor 
exterioare
Versiunea HS-EFM permi-
te închiderea hidraulică a 
elementelor din exterior ale 
aripilor laterale, pentru o 
prăşire comodă a capetelor 
la însămânţare şi a straturi-
lor care se suprapun.

Buncărul frontal PA1
Versiunile care nu sunt dotate cu un buncăr de îngrăşământ au un cadru scurt (mod. HS-TC), pentru 
o cuplare compactă a prăşitorii. Ca alternativă, pentru aceste modele este disponibil buncărul din 
partea anterioară PA1 cu distribuţie pneumatică.

Selectarea comenzii 
electrice
La versiunea HS-EFE ale-
gerea între închiderea aripii 
laterale sau a rândului exte-
rior este electrică şi poate 
fi făcută direct din cabină, 
fără a trebui să coborâţi din 
tractor.

HS
Distanţă dintre 

rânduri
Rânduri Tip element

Capacitate 
buncăr

Lungime 
cadru

Greutate

cm nr. l cm kg
HS-6 45-50 6 3MP-3MDD-3ZD 1 x 950 422 422
HS-8 45-50 8 3MP-3MDD-3ZD 1 x 950 692 692
HS-12 TC 45-50 12 3MP-3MDD-3ZD - 692 692
HS-24 TC 45-50 24 5MP-5MDD-3ZD-3MD - 1145 1145
HS-7 60 7 5MP-5MDD-3ZD-3MD 1 x 950 551 551
HS-4 70-75 4 5MP-5MDD-3ZD-3MD 1 x 950 422 422
HS-6 70-75 6 5MP-5MDD-3ZD-3MD 1 x 950 551 551
HS-8 70-75 8 5MP-5MDD-3ZD-3MD 1 x 950 692 692
HS-12 TC 70-75 12 5MP-5MDD-3ZD-3MD - 944 944
HS-16 TC 70-75 16 5MP-5MDD-3ZD-3MD - 1145 1145
HS-18 TC 70-75 18 5MP-5MDD-3ZD-3MD - 1271 1271
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