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Prikované ramená
Spoločnosť Horsch patrí medzi
najmladšie a najúspešnejšie
firmy vyrábajúce pôdohospodársku techniku. Za 32 rokov
od svojho založenia sa zaradila
medzi špičku v náradí na obrábanie pôdy a sejbu. My sa však
zameriame na najnovšiu skupinu
strojov v sortimente HORSCH –
postrekovaciu techniku. Nedávnu
návštevu výrobných závodov
v Sitzenhofe a v Landau sme využili na podrobné zoznámenie sa
so samohybným postrekovačom
PT 350.
Výrobca udáva svetlú výšku stroja 140 – 160 cm.
Postrekovače HORSCH-LEEB sa podľa
vlastných údajov prebojovali za niekoľko
málo rokov predaja v trhovom podieli nových strojov na silnom domácom nemeckom trhu na jednotku v samohybných postrekovačoch a na dvojku v ťahaných. To
značí veľmi veľa. Príčinou je, že v meste
Landau, kde prebieha vývoj aj výroba začali od nuly – v podstate vyvinuli úplne nový
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postrekovač splňujúci najnáročnejšie kritériá. A vo firme vedeli presne, čo chcú, nakoľko zakladatelia spoločnosti vyrastali ako
farmári na 400 ha farme a vzťah k prvovýrobe si stále zachovávajú aj teraz. S obľubou o sebe hovoria, že sú farmári. A nemôžeme povedať, že je to len marketingový
ťah. Koniec koncov výsledky a užívateľská
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prijateľnosť a kvalita hovoria za všetko. Ale
späť k postrekovačom.

História výroby HORSCH-LEEB
Súčasný konateľ spoločnosti Theodor
Leeb nadväzuje na tradíciu výroby, ktorú
založil jeho dedo v roku 1890 zriadením
kováčskej dielne. Neskôr ju prebral jeho
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otec a postupne mu odovzdal vedenie podniku. Theodor Leeb dostal prvú požiadavku na výrobu postrekovača v roku 1999.
V tom čase to bola vizionárska predstava
stroja s objemom nádrže 8 000 l. O dva
roky neskôr vyrobili prvý stroj. Z tejto doby pochádza aj základ spolupráce s HORSCHOM, teda firmou pochádzajúcou z rovnakého regiónu dolného Bavorska.
LEEB vyrábal od roku 2003 len malé
série postrekovačov do 20 kusov ročne,
ktoré aj servisovali. Majitelia mali ale vyššie ambície aj v zahraničí, ktoré bez silného
partnera nebolo možné zrealizovať. V roku
2009 nadviazali na prerušenú spoluprácu
s HORSCHom založením HORSCH-LEEB
Aplication System v roku 2011, ktorá patrí
do skupiny HORSCH. Vývoj a produkcia
našli miesto v Landau, obchod a marketing
riadi centrála HORSCH.

Z výrobných priestorov
Partner zo Sitzenhofu bol ideálnym ženíchom pre mladú nevestu. Mal kontakty
po celom svete, vybudovanú dobrú predajnú a servisnú sieť a dobrý marketing. Niet
preto divu, že LEEB na krídlach HORSCH
vyletel veľmi vysoko. Kým v roku 2011 zamestnával 25 ľudí, tak v roku 2016 už 168.
Kým v minulosti vyrábali asi 20 strojov,
tak v tomto roku vyrobia 65 samohybných
a 270 ťahaných, v roku 2017 chcú vyrobiť
už 80 samohybných a 450 ťahaných. Premýšľajú aj o rozšírení výrobných priestorov.
Limitujúcim prvkom v Landau ale nie sú
výrobné, ale paradoxne testovacie priestory. Výstupná kontrola a dolaďovanie (napr.
senzory výšky nad porastom) trvajú pol až
2 dni. Montáž samohybného stroja trvá asi
2 týždne a ťahaného asi 2 dni.

Čím zaujímajú HORSCH-LEEB
postrekovače?
Slovenskí poľnohospodári, zúčastnení na akcii HORSCH Praktické dni 2016

Starším a nižším bratom postrekovačov PT 330 a 350 je PT 280. Odlišujú sa predovšetkým
koncepčne umiestnením kabíny a motora, ale aj pohonom. Modely PT 280 majú mechanický pohon kolies vrátane uzávierky, ktorá zvyšuje priechodnosť, ale znižuje svetlú výšku.

Samohybné modely poháňajú motory MTU (Mercedes), kabínu preberajú od Krone.

na konci júna unisono skonštatovali, že
tým naj-prvkom postrekovačov, ktoré poráža konkurenciu, je vedenie ramien nad
porastom a kopírovanie terénu. Ramená
eliminujú nielen horizontálne pohyby, ale
aj vertikálne pri brzdení a pri obchádzaní
prekážok. Užívatelia preto dokážu jazdiť
s postrekovačmi s väčšími rýchlosťami bez
obáv o poškodenie ramien. Zároveň sa dokonalým kopírovaním terénu skvalitňuje
chemická ochrana. Priam zázračné schopnosti sú možné vďaka zaveseniu ramien
a ich vedeniu nad porastom. Oba systémy
sa nachádzajú na každom postrekovači
HORSCH-LEEB!
Aj druhá vec, ktorú si zákazníci s už kúpeným postrekovačom vyzdvihujú a pochvaľujú, je menej zvyčajná - osvetlenie
na ramenách. Súvisí s vedením ramien
nad porastom. Obe umožňujú postrekovanie v noci bez obáv o poškodenie ramien.
8/2016  moderná mechanizácia
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Nočné postreky naberajú na vážnosti – zvyčajne je bezvetrie, vyššia vlhkosť vzduchu
a nižšia teplota, čím sa zvyšuje kvalita a pokrytie postrekom, ale predovšetkým sa zvyšuje jeho účinnosť. Otázka znižovania dávok účinných látok už zostáva na pleciach
poľnohospodára.

Stručný prehľad sortimentu
Najstarší typ postrekovača PT 280 pochádza z roku 2001. Medzitým samozrejme prešiel inováciami, ale koncepcia vpredu umiestnenej kabíny, motorom v strede
a zadnou antikorovou nádržou zostáva. Navyše, ako jeden z mála samohybných strojov, má mechanicky hnané obe nápravy,
vrátane uzávierky diferenciálu. To na jednej
strane zvyšuje hmotnosť a znižuje svetlú
výšku na 85 cm, ale na strane druhej robí postrekovač ideálnym partnerom pre
ťažké terénne a svahovité podmienky.
Najväčšie uplatnenie nachádza na severe
Nemecka s malým zastúpením vysokých
plodín. Koncept pohonu zvyšuje účinnosť
a znižuje spotrebu. Ide o veľmi robustný
stroj, zvládajúci vysoké ročné nasadenie aj
30 000 ha.
Chronologicky druhým najstarším postrekovačom (už 8 rokov) je ťahaný typ GS
6/7/8 s 6 000; 7 000 a 8 000 l antikorovou nádržou. Koncepčne dostal jednu nápravu s veľkým priemerom pneumatík, ktoré podľa HORSCHu utláčajú pôdu menej,
ako menšie pneumatiky na dvojitej náprave. Na jeho príklade poukazujú, že v praxi
zaužívaný názor, že ťahané postrekovače
pracujú pri nižších rýchlostiach ako samohybné, nemusí byť pravda. Spätná väzba
od poľnohospodárov hovorí o bežných
aplikačných rýchlostiach aj 15 – 17 km, občas aj 20 km za hodinu. HORSCH-LEEB stále vyzdvihuje prednosti antikorovej nádrže

Konštrukcia zavesenia ramien – výšku ramien korigujú 10 krát za sekundu pneumatické
vzduchové piesty na základe signálov z gyroskopu.
pre jej trvácnosť, nižšie usadzovanie nečistôt a bezproblémový oplach. Nádrž je
o konštrukciu zachytená oceľovými pásmi.
Medzi rámom postrekovača a nádržou sa
nachádza tlmiaca guma.
Dva roky v sortimente sa nachádza ťahaný postrekovač LT 4/5. V podstate ide
o podobný model ako predchádzajúci typ
GS, ale výrobca v jeho prípade nahradil
antikorovú nádrž za plastovú, čím reagoval
na vyššiu cenu predchádzajúceho modelu.
Tento model so 4 000, resp. 5 000 l nádržou doplní v roku 2017 aj 6 000 l nádrž.
Najnovším postrekovačom v sortimente – samohybným modelom PT 330/350
vyhoveli v HORSCH-LEEB požiadavkám
farmárov pestujúcich slnečnicu, repku či
kukuricu na vyššiu svetlú výšku. Vďaka
všetkým najnovším prvkom dokážu apli-

Pohľad na elektrické ventily počas montáže, ktoré znižujú dĺžku hadíc a počet hadíc a v konečnom dôsledku aj zvyškové množstvo kvapaliny.
30
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kovať chémiu aj vo vysokých pojazdových
rýchlostiach.

Spoločné prvky postrekovačov
HORSCH-LEEB
HORSCH-LEEB vybavuje všetky typy
postrekovačov, ťahaných aj samohybných,
niekoľkými totožnými technickými riešeniami, ktoré z nich robia špičku. Ide o:
• zavesenie ramien,
• tlmenie ramien a vedenie ramien nad
porastom BoomControl Pro,
• oplachový systém CCS,
• rotačné čerpadlo,
• elektromagnetické ventily,
• ovládací koncept dýz.

Pointa perfektného vedenia ramien
Zavesenie - tlmenie ramien – vedenie
nad porastom sú veľmi úzko prepojené
a navzájom sa ovplyvňujú. Bez dokonalého
technického zvládnutia každého z nich nie
je možné zvyšovať rýchlosť (výkonnosť) pri
zachovaní kvality postrekovania a účinnosti.
Na to, aby sme pochopili pointu kvality
aplikácií HORSCH-LEEB, musíme vysvetliť zavesenie ramien na postrekovačoch.
Ramená spočívajú podobne ako na iných
postrekovačoch na guľovom závese umožňujúcom výkyv. Líšia sa ale tým, že tlmiace
a pružiace prvky v podobe hydraulických
piestov a pružín pre vertikálne pohyby ramien nahradili dvoma vzduchovými piestami.
Pointa vyrovnanosti ramien nad porastom tkvie práve vo vzduchových piestoch,
každý pre jednu stranu. Centrálne umiestnený gyroskop zasiela signály elektronike
postrekovača, ktorá ju spracuje a cez vzduchové piesty koriguje polohu ramien 10
krát za sekundu, o čom „informuje“ zvuk
unikajúceho vzduchu z piestov.
V HORSCH-LEEB ponechali ale dva
hydraulické piesty zabezpečujúce tlmenie
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HORSCH Leeb PT 330

HORSCH Leeb PT 350

MTU (Mercedes) OM 926 LA

MTU (Mercedes) OM 926 LA

240 / 326

260 / 354

Motor
Typ
Výkon (kW/k)
Počet valcov/chladenie/preplňovanie

6/vodou/Turbo s predchladičom stlačeného vzduchu 6/vodou/Turbo s predchladičom stlačeného vzduchu

Objem motora (cm3)

7 201

7 698

Nominálne otáčky (U.min-1)

2 200

2 200

1 150 / 1 400

1 400 / 1 200-1 600

Max. krútiaci moment (Nm pri otáčkach)
Riadenie

elektronické

elektronické

Objem nádrže nafta/AdBlue (l)

cca. 650 / ---

cca. 480 / 40

TIER 3 a

TIER 4 f

Plynulá, hydrostatický pohon s automatickou reguláciou motora závislou od zaťaženia, funkcia AutoHold

Plynulá, hydrostatický pohon s automatickou reguláciou motora závislou od zaťaženia, funkcia AutoHold

Pole: 0-30 km.h-1
Cesta: 0 - 40 km/h, 50 km/h, 60 km.h-1

Pole: 0-30 km.h-1
Cesta: 0 - 40 km/h, 50 km/h, 60 km.h-1

Permanentný pohon všetkých kolies
s protipreklzovým systémom

Permanentný pohon všetkých kolies
s protipreklzovým systémom

Sériové pneumatiky predná náprava

VF 480 / 80 R 50 Alliance 354+

VF 480 / 80 R 50 Alliance 354+

Sériové pneumatiky zadná náprava

VF 480 / 80 R 50 Alliance 354+

VF 480 / 80 R 50 Alliance 354+

Emisná norma
Pojazdové ústrojenstvo
Prevodovka
Pracovný rozsah a maximálna rýchlosť

Pohon všetkých kolies
Rozmery/hmotnosti/Objemy

Hmotnosť prázdna (kg)

13 500

13 500

Max. celková hmotnosť cesta (kg)

18 000

18 000

Max. celková hmotnosť pole (kg)
Svetlá výška (mm)
Rozstup nápravy (mm)
Rozstup kolies (mm)

21 000 (podľa pneumatík)

21 000 (podľa pneumatík)

1 400-1 600 (s 480/80 R 50)

1 400-1 600 (s 480/80 R 50)

4 600

4 600

2 250-3 000

2 250-3 000

Dĺžka s nadstavbou (mm)

cca. 9 000

cca. 9 000

Výška s nadstavbou (mm)

cca. 3 950

cca. 3 950

Celková šírka (mm)
Nádrž

cca. 2 950

cca. 2 950

Antikorová oceľ obojstranne zváraná s vlnolamami

Antikorová oceľ obojstranne zváraná s vlnolamami

Objem nádrže (l)

5 000

5 000

Nádrž na čistú oplachovú vodu

Antikorová zvonka zváraná oceľ

Antikorová zvonka zváraná oceľ

Objem nádrže na čistú vodu (l)

500

500

horizontálnych pohybov ramien dopredu –
dozadu pri brzdení, obchádzaní prekážok
alebo rýchlych zmenách smeru jazdy. Ako
uviedli v HORSCH-LEEB, tieto pohyby musia byť tlmené pomalšie a nie nárazovo,
inak by sa 30 a viac metrové ramená poškodzovali.
Každopádne, ako sme mohli vidieť na
každom jednom type postrekovača, systém pre horizontálne tlmenie a vertikálne

vedenie a tlmenie ramien pracoval vynikajúco. Každý poľnohospodár vzdával hold
inžinierom podieľajúcim sa na tomto husárskom kúsku. Ocenenia z rôznych výstav sú
už len čerešničkou na torte.
Samotné senzorové ultrazvukové vedenie ramien nad porastom nazýva HORSCH-LEEB ako BoomControl Pro. Snímače, jeden pre ľavú a druhý pre pravú časť
ramien, sa nachádzajú na prvej sekcii ra-

Pneumatické spínanie dýz – podľa výrobcu pracuje spoľahlivo veľmi dlhé obdobie.

mien. Pre poľnohospodárov s postrekovačmi s väčšími zábermi ramien a veľmi
členitými pozemkami odporúča výrobca
verziu BoomControl Pro s označením Plus.
Ramená s ním ešte lepšie kopírujú zvlášť
kopcovitý terén. Po technickej stránke ide
o v strede ramena integrovaný kĺb ovládaný hydraulickým piestom na základe signálov z pridaného snímača výšky ramien. A to
je to Plus v názve systému.

Senzor na riadenie výšky ramien nad porastom.
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Predstavte si – oplach svetlometov.
Zmiešavacia nádrž má stupnicu, okrajové vlhčenie pre minimalizáciu prašnosti a aj výkonnú dýzu na oplach nádob.

Osvetlenie a klimatizácia sa ovládajú na
streche kabíny.

Zníženie výšky ramien nad porastom
znižuje úlet takmer na nulu
Vzorové vedenie ramien nad porastom
umožňuje ich zníženie na 30 cm nad porast bez obáv o kvalitu postreku. Práve naopak, ako hovoria výskumy HORSCH-LEEB
podporené testami v tzv. veternom kanáli, redukovaním výšky dýz nad porastom
z 50 cm na 25 cm poklesne úlet z 30 % na
iba 5 % pri hraničnej rýchlosti vetra 5 m.s-1.
Inak povedané, pri hraničnej rýchlosti vetra
sú straty len 5 %.
Menší vplyv vetra a rýchlejšie aplikácie
zvyšujú celkovú výkonnosť postrekovača.
Poľnohospodári preto môžu postreky plánovať do večerných hodín či na noc, kedy
je nielen nižšia rýchlosť vetra, ale aj vyššia
vlhkosť vzduchu, pri ktorej pôsobí účinná
látka dlhšie a zvyšuje sa účinnosť postreku.
Poľnohospodári uvádzajú, že s postrekovačmi HORSCH-LEEB dokážete jazdiť
rýchlosťou aj 20 km za hodinu. V tom prípade ale uhol vnikania postreku do porastu
je príliš ostrý a preniká len do vyšších partií
porastu. Vhodné napr. na postrek do klasu
obilnín. Ak chcete postrekom zasiahnuť
nižšie časti porastu, voľte nižšie aplikačné
rýchlosti.

Dýzy každých 25 cm
Nižšia výška ramien ako 50 cm zákonite
„kazí“ používaný model dýz s rozstrekovým
120° uhlom a rozstupom 50 cm, ktorý zabezpečuje 100 % pokrytie povrchu. Máte
na to dve možnosti – buď použijete dýzy
s väčším rozstrekovým uhlom, alebo zmenšíte rozstup dýz. V HORSCH-LEEB sa toho
chytili a využili obe možnosti pre vysokú
flexibilitu. Na želanie umiestňujú dýzy každých 25 cm, čo je základným a prvoradým
predpokladom zníženia úletu na minimum.
Konfigurácie dýz zahrňujú kombinácie od
najjednoduchších 1-0 (každých 50 cm jedna dýza) až po kombináciu 4-2 (každých
50 cm 4 dýzy plus v ich medzerách kaž32

dých 25 cm 2 dýzy). Nie je to samoúčelné
a používané len ako obchodný argument.
Správnou voľbou kombinácií dýz viete pokryť celú rastlinu. Napríklad v obilninách sa
z dôvodu pokrytia celej rastliny s obľubou
používa kombinácia dvojlúčovitých spolu
s jednolúčovitými dýzami. Naopak, v zemiakoch použite každých 25 cm dýzy s uhlom rozstreku 80 - 90° pre pokrytie celej
nadzemnej časti rastlín.
Viacnásobné držiaky dýz umožňujú na
postrekovač umiestniť viaceré typy dýz,
ktoré sa automaticky prepínajú pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Kým pri nižších rýchlostiach a teda aj nižších dávkach
postreku postačuje dýza s otvorom 02, tak
pri vyššej rýchlosti je optimálna dýza 04.
Takáto flexibilita a funkčnosť systému by
nebola možná bez rýchleho spínania dýz
na pneumatickej báze.
Vyššie rýchlosti a nižšia výška ramien
nad porastom dodáva postrekovačom doteraz netušené možnosti, s ktorými ale treba narábať opatrne a zohľadňovať viaceré
aspekty.

Oplach CCS
Jednoduchá skratka CCS – Continuous
Cleaning System v sebe skrýva mnohé inovatívne riešenia, ktoré oceňujú odborníci
na výstavách. CCS majú všetky postrekovače HORSCH-LEEB sériovo.
Samotné čistenie „uľahčuje“ minimálne zvyškové množstvo kvapaliny v armatúrach, ktoré znížili vďaka elektronickým
ventilom a následne sa minimalizovali počty a objem hadíc. CCS sa ovláda priamo
z traktora a je elektronické. Preto nehrozí
zanedbanie čistenia obsluhou.
Dôležitú úlohu pri čistení má piestovomembránové čerpadlo, ktoré slúži len pre
oplach a nedostáva sa do kontaktu s postrekom, ani zriedeným.
Postup oplachu:
1. Aktivuje sa piestovomembránové čerpadlo, ktoré nasáva čistú vodu a vháňa
ju cez oplachovacie dýzy do hlavnej
nádrže.
2. To isté čerpadlo vháňa iným vedením
čistú oplachovú vodu do miešadla hlavnej nádrže.
3. Hlavné odstredivé čerpadlo začína apli-
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kovať rozriedený postrek, pričom sa zastavuje piestovomembránové čerpadlo.
4. Po vystriekaní zvyškového množstva sa
proces opakuje 10 až 12 razy automaticky.
Aj CCS ponúka flexibilitu. Skúsenosti
užívateľov hovoria, že pre dokonalý oplach
postrekovača s ramenami so záberom
36 m postačuje 400 l čistej vody. Zaujímavou je funkcia oplachu ramien a dýz v prípade, že postrek preruší dážď. Tým chránite vedenia a dýzy pred degradáciou. Ak nie
je potrebný dokonalý oplach, napr. medzi
dvoma podobnými fungicídmi, proces viete zastaviť a zvyšné množstvo čistej vody
z 550 l nádrže použiť na vonkajší oplach
postrekovača hadicou navinutou na držiaku.

Použitie rotačného čerpadla
s viacerými výhodami
HORSCH-LEEB si vybral rotačný typ pre
hlavné čerpadlo. Jeho okamžitá a rýchla regulácia množstva kvapaliny je nevyhnutnou
podmienkou pre kvalitnú prácu a presné dávkovanie. Okrem toho má aj ďalšie výhody:
• je menšie a zaberá menej priestoru,
• má vysokú výkonnosť až 1 000 l kvapaliny za minútu,
• ľahšie sa riadi otáčkami v závislosti na
potrebe,
• nie je potrebný pretlakový ventil,
• absencia regulácie tlaku cez bypass
umožňuje plné využitie výkonu čerpadla
pre postrek,
• v neposlednom rade vynikajúco reguluje množstvo postrekovej kvapaliny do
ramien v závislosti na zmenách pojazdovej rýchlosti.
Záverom: Postrekovače HORSCH-LEEB, či už ide o ťahané, alebo samohybné
verzie (nesené vyrábať neplánujú), majú
množstvo totožných systémov, ktoré patria k špičke v triede. A ak by ich aj nemali,
praktikov oslovia už len vedením ramien,
ktoré od dokonalosti nemá ďaleko. Presvedčte sa sami v spoločnosti Hriadeľ Nitra
alebo Ematech Radošina.
Marián Kukučka
Moderná mechanizácia
v poľnohospodárstve®

