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Dr. Justus Dreyer 
Zarząd firmy 

Christian Dreyer 
Zarząd firmy

3C Cost Cutting Concept – 
„Większa wydajność przy zmniejszonym nakładzie!”

O sukcesach w gospodarowaniu decyduje zwiększenie plonowania oraz dalsza 
redukcja kosztów produkcji i kosztów pracy. AMAZONE na podstawie wielo-
letnich doświadczeń polowych, wymianie poglądów z rolnikami, naukowcami 
oraz doradcami, opracowało koncepcję 3-C. Wzrost plonów o „5 % przy zużyciu 
 paliwa mniejszym o 50 % oraz o 60 % zmniejszeniu czasu pracy” – formuła ta 
pokazuje, jakie możliwości tkwią w koncepcji 3C.

Każdy indywidualnie, czy to rolnik czy kierownik zakładu rolnego – z wyko-
rzystaniem wiedzy ekspertów oraz swojego doświadczenia – wybiera indy-
widualnie dla swojego gospodarstwa odpowiedni system produkcji.

Można to osiągnąć, optymalizując kombinację wszystkich czynności roboczych 
dla konkretnego miejsca począwszy od uprawek ścierniskowych przez podsta-
wową uprawę gleby i siew aż do nawożenia oraz zabiegów ochrony roślin. 
W każdym obszarze „inteligentnej uprawy” oferujemy odpowiednie maszyny.

Chodzi o to, aby zabezpieczyć funkcjonowanie Państwa gospodarstw w okre-
sie długoterminowym. Dlatego też dalej pracujemy na bazie koncepcji 3-C z 
położeniem dużego nacisku na słowa obecne w AMAZONE od ponad 130 lat: 

„Maszynami AMAZONE zarabia się pieniądze i chroni środowisko”.
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Podkręcamy tempo
Wspólnie – z prędkością strzały

Wszystko jedno, co należy zrobić – wyraźnie widać, że przedziały 
czasowe do wykonania prac polowych są coraz krótsze. Dla każdego 
rolnika i przedsiębiorstwa usługowego ważne jest, aby w krótszym 
czasie osiągnąć większą wydajność.

Z technicznego punktu widzenia istnieją dwie alternatywy dla zwięk-
szenia wydajności w krótkim czasie: zwiększać szerokości robocze lub 
„podkręcać tempo”.

Pierwsze rozwiązanie jest już w dużym stopniu wyczerpane. Dla-
tego AMAZONE koncentruje się w swoich koncepcjach rozwoju na 
zwiększonych prędkościach z uwzględnieniem wzrostu jakości pracy 
i komfortu obsługi.

Krótko mówiąc: maszyny AMAZONE powinny 
Państwu pomóc osiągnąć „większe wydaj-
ności przy zmniejszonym wysiłku” w ramach 
koncepcji 3C.



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   6 04.10.17   12:48

6 7

spreading

SPEED
spreading

SPEED
spraying

SPEED
seeding

seeding

MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   7 04.10.17   12:48

Podkręcamy tempo



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   8 04.10.17   12:48 MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   9 04.10.17   12:48

Produkty

Silna marka innowacji

1958
Pierwszy zawieszany rozsiewacz 
nawozów z dwoma tarczami 
rozsiewającymi

1948
Pierwszy siewnik

1917
Pierwszy wałkowy rozsiewacz 
nawozów

1967
Pierwszy nowoczesny agregat 
uprawowo siewny z broną 
 aktywną

Zakłady AMAZONEN założone zostały w 1883 roku przez Heinricha 
Dreyera. Ale rodzina Dreyer już wcześniej zajmowała się produkcją 
maszyn rolniczych.

AMAZONEN-WERKE również dzisiaj jest w posiadaniu rodziny Dreyer, 
i jest to już czwarte pokolenie.

Od czasu swojego powstania firma AMAZONE zawsze wprowadzała 
wyróżniające się, pionierskie rozwiązania i innowacje. Łącznie 32 złote 
i srebrne medale zdobyte na Targach AGRITECHNICA potwierdzają siłę 
innowacji grupy AMAZONE.

AMAZONE – rodzinne przedsiębiorstwo jako fabryka pomysłów

AMAZONE – przykłady historii sukcesu

1883 dziś
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1995
Wejście w technologię 
i sensorykę GPS

1992
Pierwsze testy nawozowe – 
 laboratorium i serwis 
 nawozowy

1979
Pierwszy kultywator wirnikowy

2010
Pierwszy opryskiwacz 
 samojezdny Pantera

Silna marka innowacji

Grupę AMAZONE należy rozumieć jako działającego na całym świecie, 
oferenta systemów „inteligentnej uprawy roślin”, koncentrującego się 
na nowych, innowacyjnych koncepcjach maszyn, serwisu i doradztwa 

w zakresie techniki nawożenia, ochrony roślin, uprawy gleby oraz 
techniki siewu.

Technika nawożenia: np. rozsiewacz ZA-TS

Technika uprawy gleby: np. kultywator mulczujący Cenius-2TX

Technika ochrony roślin: np. opryskiwacz samojezdny Pantera

Technika siewu: np. wielkopowierzchniowy agregat uprawowo 
siewny Cirrus

AMAZONE – inteligentna uprawa roślin
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Poprzez efektywną sieć sprzedaży i serwisu grupa AMAZONE 
 aktywna jest na całym świecie współpracując z ponad 70 impor-
terami.

Udział eksportu stanowi obecnie ponad 80 % całości obrotów.

Obok stałej pielęgnacji rynków europejskich grupa AMAZONE ciągle 
zdobywa nowe rynki na przykład w Afryce czy Azji.

W Niemczech i Austrii 22 przedstawicieli fabrycznych oraz 7 przed-
stawicielstw handlowych gwarantuje bezpośrednie, zaangażowane 
doradztwo na miejscowych rynkach.

Od 1998
Przejęcie zakładów produkcyjnych 
BBG Lipsk

Od 1970
Zakłady produkcyjne w Forbach, Francja

Od 1958
Zakłady produkcyjne w Hude koło 
 Oldenburga

Sukcesy międzynarodowe
„Musimy iść w świat” (cytat z Heinricha Dreyera, 1906)

Światowa sieć sprzedaży
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Siedziba i zakłady produkcyjne w Gaste koło Osnabrück

Grupa AMAZONE produkuje maszyny w Niemczech, Francji, Rosji 
oraz na Węgrzech i zatrudnia ponad 1800 pracowników.

W Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, na Węgrzech, Kazachstanie, 
Ukrainie, Chinach i Kanadzie maszyny AMAZONE sprzedawane 
są przez własne firmy handlowe.

Od 2008
Przedstawicielstwo handlowe w Auneau, Francja

Od 2007
Zakłady produkcyjne w Leeden 
koło Osnabrück

Od 2006
Zakłady produkcyjne w Samarze, Rosja

Od 2008
Zakłady produkcyjne w Altmoorhausen 
koło Oldenburga

Od 2016
Zakłady produkcyjne w Mosonmagyarovar, 
Węgry

Grupa AMAZONE zatrudnia 1800 pracowników:
•  Maszyny rolnicze do uprawy gleby, siewu, nawożenia i ochrony roślin
•  Maszyny komunalne do pielęgnacji terenów zielonych oraz służb zimowych

Z jakością produktów, konkurencyjnymi cenami a także rozwiniętym serwisem 
AMAZONE jest niezawodnym partnerem biznesowym dla rolników, przedsiębiorstw 
 usługowych i handlowych.

Sukcesy międzynarodowe

AMAZONE – niezawodny partner od ponad 130 lat
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AMAZONE SmartService 4.0

W kontekście coraz bardziej złożonej konstrukcji maszyn rolniczych 
firma AMAZONE wykorzystuje najnowsze technologie oparte o sys-
tem SmartService 4.0, które pozwalają przyspieszyć proces uczenia 
się, szkolenia i napraw w zakresie obsługi technicznej i wspierania 
klientów podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Ich wdraża-
nie realizowane jest przy użyciu systemu wirtualnej rzeczywistości 
(Virtual Reality: VR); istnieje możliwość komunikowania się w czasie 
rzeczywistym ze specjalistami firmy AMAZONE, a także tworzenia i 
dostarczania treści edukacyjnych przy użyciu systemu rozszerzonej 
rzeczywistości (Augmented Reality: AR). 

Serwis AMAZONE – zawsze blisko Was
Wasze zadowolenie to nasz napęd
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Wasze maszyny poddawane są ekstremalnie ciężkim wymaganiom! 
Jakość części zamiennych i ścieralnych AMAZONE zapewnia nieza-
wodność oraz bezpieczeństwo pracy, efektywną uprawę gleby, pre-
cyzyjny siew, profesjonalne nawożenie i skuteczną ochronę roślin.

Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są doskonale dostoso-
wane do wymagań maszyn AMAZONE. Gwarantują optymalny wynik 
pracy. Oryginalne części po rynkowych cenach zawsze się na końcu 
opłacają.

Dlatego warto zdecydować się na oryginał!

Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
  Jakość i niezawodność
 Innowacyjność i wydajność
 Natychmiastowa dostępność
  Wyższa wartość używanych 

maszyn przy odsprzedaży

Zawsze lepiej wybrać oryginał

Kampania VDMA: 
Pro-Original

Serwis AMAZONE

Szkolenie internetowe „E-Learning” to oferta serwisowa AMAZONE 
umieszczona na stronie pod adresem www.amazone.de/e-learning 
zawierająca wiele przydatnych informacji. „E-Learning” jest interak-
tywnym szkoleniem operatorów w zakresie kompleksowej obsługi 
maszyn, wykorzystywanym również offline, na domowym PC lub 
 tablecie. Taka oferta serwisowa daje operatorowi możliwość zapo-
znania się z obsługą nowej maszyny jeszcze przed jej pierwszym 
uruchomieniem. Również dobrze wyszkoleni operatorzy mogą tu od-
świeżyć swoją wiedzę, aby lepiej wykorzystywać potencjał maszyn.

AMAZONE „E-Learning” – nowe 
 szkolenie operatorów maszyn na PC

W tym celu stawiamy na naszych kompetentnych partnerów handlo-
wych. Także w kwestiach serwisu są oni właściwymi i niezawodnymi 
partnerami rolników oraz przedsiębiorstw usługowych. Ciągłe szkole-
nia pozwalają zarówno sprzedawcom jak i mechanikom serwisowym 
zawsze być na bieżąco z najnowszym stanem techniki.

Zadowolenie naszych klientów 
to najważniejszy cel

Bazą naszej światowej logistyki części zamiennych jest centralny 
magazyn części w zakładach w Hasbergen-Gaste. Zapewnia on opty-
malne zaopatrzenie w części zamienne także do starszych maszyn.

W centralnym magazynie części zamiennych w Hasbergen-Gaste 
realizowane są codziennie zamówienia, które wpłynęły do godziny 
17 i tego samego dnia części opuszczają nasz zakład. 34.000 różnych 
pozycji magazynowanych jest w nowoczesnym systemie składowania. 
Codziennie realizujemy tu wysyłkę części z 800 zamówień naszych 
klientów.

Oferujemy doskonały serwis 
części zamiennych
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W internecie można przez całą dobę, bezpłatnie pod adresem www.amazone.de 
sprawdzić w naszym banku danych aktualne wartości nastaw dla poprzecznego roz-
działu i dawek nawozów dla rozsiewaczy AMAZONE. Wystarczy wybrać typ swojej 
maszyny i rodzaj nawozu. Teraz również 
jako App dla smartfonów z systemem 
 Android lub z iOS.

Serwis nawozowy AMAZONE ściśle współpracuje ze znanymi producentami nawo-
zów na całym świecie, możliwie szybko podając do Państwa dyspozycji najlepsze 
wartości nastaw. AMAZONE jest nazwą znaną na całym świecie z precyzyjnych tabeli 
rozsiewu.

Serwis nawozowy w internecie: www.amazone.de

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de 
Telefon: +49 (0)5405 501-111 
Telefax: +49 (0)5405 501-374

Urządzenia 
z systemem iOS

Urządzenia 
z systemem  Android

Nasza aplikacja serwisu nawozowego została pobrana już 
 ponad 50.000 razy. To serwis, jakiego nie oferuje żaden inny 
producent rozsiewaczy nawozów.

Tylko właściwie rozsiany nawóz ma wartość złota!

Serwis nawozowy – 
tak jesteśmy dostępni:

Serwis nawozowy AMAZONE z halą rozsiewu

Serwis nawozowy AMAZONE
Wzorowy!
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www.amazone.de – serwis online

Dostępny na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku: 
informacja o częściach zamiennych, instrukcje obsługi, prospekty, filmy video itd. 

Serwis nawozowy AMAZONE | AMAZONE ACTIVE

W ramach naszego programu ACTIVE oferujemy 
szkolenia i wykłady na temat „Inteligentnej uprawy 
roślin” w centrach szkoleniowych AMAZONE w Gaste, 
Hude, Lipsku, Auneau, Harworth, Samarze i Tianjin. 

Oprócz tego organizujemy spotkania tematyczne 
obejmujące doświadczenia polowe AMAZONE w 
różnych regionach Niemiec.

AMAZONE ACTIVE
Wiedzieć więcej
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GPS
(Global Positioning System)

Stacja referencyjna 
dla dokładności RTK

Mapowanie pól

Terminal dla 
czujnika azotu

Terminal ISOBUS 
AMAPAD

Terminal dla 
czujnika azotu

Terminal ISOBUS 
AMAPAD

Waga o częstotliwości 200-
Hz i czujnikiem nachylenia 
dla bardzo pofałdowanego 
terenu

System radarowy Argus do 
automatycznej korekty roz-
działu poprzecznego

Elektryczne włączanie 
 rozpylaczy krawędziowych 
na granicach pola

Czujnik azotu Czujnik azotu

DynamicSpread ready:
Aż do 128 automatycznie przełączanych sek-
cji szerokości z dynamicznym ich włączaniem 

Aż do 80 sekcji szerokości zarządza-
nych automatycznie przez układ 
włączania pojedynczych rozpylaczy 
AmaSwitch albo AmaSelect

Zdalna obsługa ze-
stawu do rozsiewu 
granicznego AutoTS

W pełni automatyczne prowadzenie 
belki polowej DistanceControl plus z 
4 czujnikami

Nawożenie azotem stosownie do potrzeb 
(nawożenie płynnymi nawozami) i regulacja wzrostu

Nawożenie azotem 
stosownie do potrzeb

Nawożenie pod-
stawowe, wapno

Czynności robocze online: Czujniki azotu

GPS-Switch
•  Automatyczne zarządzanie sekcjami szerokości na nawrotach i w klinach 

dostępne dla rozsiewaczy, opryskiwaczy i siewników

GPS-Track
• Pomoc w prowadzeniu równoległym i możliwość rozbudowy do kierowania automatycznego

GPS-Maps
• Moduł do czytania map aplikacji dla plików Shape

Task Controller
• Mapy aplikacji oraz pełna dokumentacja przez ISO-XML

Terminal ISOBUS 
AMAPAD

Wielofunkcyjny 
uchwyt AmaPilot+
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IT-Farming

Koncepcja IT-Farming stworzyła z naszego terminala ISOBUS 
 uniwersalny terminal obsługowy do obsługi, sterowania, nadzoru 
i dokumentacji pracy siewników, opryskiwaczy oraz rozsiewaczy 
nawozów.

Zdefiniowane, otwarte interfejsy pozwalają na wymianę danych 
z innymi technologiami IT-Farming.

Precyzyjne rolnictwo oszczędza 
koszty i chroni środowisko!

Połączenie 
Ciągnik > Maszyna

Albo inne 
 terminale ISOBUS

System kamer o wysokiej 
r ozdzielczości do bezpiecznego 
manewrowania

Autopoint: 
W pełni automatyczna regulacja 
miejsc włączania/wyłączania na 
nawrotach

Zmienna dawka wysiewu Niezbędna inten-
sywność uprawy gleby

Offline-Przebieg prac: Planowanie PC

• Wyjątkowa koncepcja Mini View
• Profile użytkownika dla różnych kierowców
• Zdalna konserwacja przez pracownika serwisu 
• Możliwe aż do 128 sekcji szerokości
• Szybkie uruchomienie – np. zautomatyzowana zmiana pól

• Dane podstawowe
• Dane geograficzne

• Dane zmienne
• Badanie gleby

Gromadzenie danych:

Ocena • Interpretacja • Planowanie • Dokumentacja
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Produkty

AMATRON 3
Jeden dla wszystkich

AMAZONE posiada obejmujący wszystkie maszyny 
terminal obsługowy AMATRON 3 dla rozsiewaczy 
nawozów, opryskiwaczy polowych oraz siewników, 
umożliwiający optymalne sterowanie ilościowe i 
nadzór maszyny. W zależności od sytuacji podczas 
pracy, można wybrać w detalach menu robocze ma-
szyny lub funkcję GPS. AMATRON 3 jest w pełni kompa-
tybilny z funkcjami AMATRON+ i systemem ISOBUS i dlate-
go jest pomostem łączącym NON-ISOBUS ze światem ISOBUS.

 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Technika nawożenia
AMATRON 3 z pakietem elektroniki Comfort 
pozwala w rozsiewaczach nawozów ZA-M 
oferowanych przez AMAZONE sterować np. 
układem rozsiewu granicznego Limiter, oraz 
hydrauliczną regulacją zasuw do zmienianej 
elektrohydraulicznie aplikacji nawozów w 
zależności od prędkości jazdy.

Ochrona roślin
W polowych opryskiwaczach zawieszanych 
AMAZONE UF oraz opryskiwaczach zaczepia-
nych UG i UX, obok obsługi funkcji armatury 
i belki polowej, AMATRON 3 umożliwia w 
pełni automatyczną regulację dawki oprysku 
(l/ha). Zdefiniowane zmiany wielkości dawki 
dokonywane są szybko i precyzyjnie.

Technika siewu
W siewnikach AMAZONE, terminal 
 AMATRON 3 odpowiedzialny jest za elek-
troniczne włączanie ścieżek technologicz-
nych. Dawkę wysiewu zmienia się tutaj w 
dowolnie wybranych krokach. Oprócz tego 
przez AMATRON 3 obsługiwane są takie 
funkcje elektrohydrauliczne jak głębokość 
siewu lub intensywność uprawy gleby.
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GPS-Track
System jazdy równoległej GPS-Track jest do-
skonałym ułatwieniem w orientacji na polu.

GPS-Maps
Dodatkowy moduł, z kartami aplikacyjnymi 
w formacie shape, pozwala na ich przetwa-
rzanie. Zarówno w modusie AMABUS jak i 
ISOBUS.

Jego zalety:
• Kontrastowy, antyrefleksyjny wyświetlacz
• Podczas pracy obsługa jedną ręką
• Optymalne dostosowanie do maszyny
• Seryjnie przyłącze do różnych terminali GPS
• Możliwość dołączenia techniki czujników

AMATRON 3

AMATRON 3
Wasz menadżer na 
pokładzie

AMATRON 3 posiada kolorowy, kontrastowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i kącie 
 widzenia. Zarówno wyświetlacz jak i przyciski są podświetlane, dla ułatwienia obsługi 
w warunkach złej widoczności i w nocy.

Terminal obsługowy AMATRON 3 dysponuje następującymi funkcjami:

  Obsługa maszyn ISOBUS

 Obsługa maszyn AMABUS

 Funkcja ECU ciągnika

 Zarządzanie zleceniami (Task Controller) w celu dokumentacji

 Import/eksport danych dotyczących pól przez pendrive USB

 Automatyczne włączanie sekcji szerokości GPS-Switch (opcjonalnie)

 Jazda równoległa GPS-Track (opcjonalnie)

 Opcjonalne podświetlenie wskazań jazdy równoległej GPS-Track

 Moduł kart aplikacji GPS-Maps (opcjonalnie)

  Połączenie ASD przez złącze RS232 (przekazywanie żądanych 
wartości), np. do czujników N

GPS-Switch
GPS-Switch jest automatycznym zarządza-
niem sekcjami szerokości stosowanym w 
rozsiewaczach nawozu, opryskiwaczach i 
siewnikach. Komputer pokładowy wspoma-
gany przez system GPS automatyzuje włą-
czanie maszyny w dokładnie określonych 
punktach na nawrotach, odnogach i klinach 
pola. Uwzględniana jest przy tym szerokość 
robocza maszyny oraz przyporządkowanie 
sekcji szerokości. Po pierwszym przejeździe 
po polu określone zostają jego granice, póź-
niej wszystko przebiega automatycznie.
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Produkty

Z

techniką 

ISOBUS

Terminal CCI

Terminal dysponuje 
następującymi funkcjami:

  Obsługa maszyn ISOBUS
  Funkcja ECU ciągnika (przyłącze dla prędkości jazdy, WOM 

i pozycji dźwigni dolnych)
  Zarządzanie zleceniami w celu dokumentacji, CCI.Control
  CCI.Command (opcjonalnie): 

  automatyczne przełączenia sekcji szerokości CCI.Command.SC
  wspomaganie jazdy równoległej CCI.Command.PT

  Wspomaga mapy aplikacji w formacie ISOBUS
  Przyłącze USB do wymiany danych
  Przyłącze do dołączenia modemu GSM
  Przyłącza ASD i LH5000 przez złącze RS232 (przekazywanie 

 żądanych wartości), np. dla czujników N
  Funkcja kamery CCI.Cam
  W zależności od techniki siewu terminal CCI dysponuje funkcją 

automatyki zakładania ścieżek technologicznych. Włączanie 
ścieżek jest w terminalu CCI sterowane przez GPS w trybie 
 jazdy równoległej.

Zalety

Terminal CCI-ISOBUS firmy AMAZONE jest wynikiem współpracy 
z wieloma innymi producentami maszyn w Competence Center 
ISOBUS e. V. (CCI). W terminalu CCI zarówno AMAZONE jak też pozo-
stali partnerzy położyli kamień węgielny pod wprowadzenie ISOBUS 
do praktyki. CCI 100 służy jako baza sukcesywnego przestawiania 
wszystkich maszyn i narzędzi AMAZONE na standard ISOBUS.

  Jasny, kolorowy wyświetlacz o wielkości 8,4 cala o wysokim 
natę żeniu światła i czujnikiem oświetlenia otoczenia, który 
 automatycznie dostosowuje jasność do aktualnego oświetlenia. 
Zapobiega to sytuacji, w której kierowca będzie oślepiany przez 
zbyt jasny ekran.

  Wprowadzanie odbywa się do wyboru przez łatwy w obsłudze 
dotykowy wyświetlacz lub przez przyciski.

  Niemęcząca praca wspomagana jest w ciemnościach także przez 
podświetlenie przycisków, również połączonych z czujnikiem 
światła. 

  Wypróbowana technika obsługi jedną ręką opracowana przez 
firmę AMAZONE jest w dalszym ciągu dostępna – bardzo łatwo 
można przypisywać funkcje do przycisków w sposób odpowiada-
jący zarówno osobom prawo- jak i leworęcznym.

  Do intuicyjnego prowadzenia w menu oraz komfortowego wpro-
wadzania wartości i tekstów, terminal wyposażono w  doskonały 
jakościowo, dotykowy wyświetlacz.

  Do bezpośredniego, szybkiego wprowadzania i przestawiania żąda-
nych wartości na obudowie umieszczono ergonomiczne  pokrętło 
z funkcją potwierdzania.

Jako możliwe uzupełnienie do dyspozycji jest zewnętrzny wskaźnik 
diodowy, który wygodnie łączy się z CCI.Command.PT. Wskaźnik 
ten można umieszczać w dowolnym miejscu kabiny. Warunkiem 
jego wykorzystania jest włączenie modułu jazdy równoległej w 
CCI.Command.

Zewnętrzny, dodatkowy wskaźnik 
 diodowy dla CCI.Command.PT
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Z

techniką 

ISOBUS

Terminal CCI | AMAPAD

Terminal obsługowy AMAPAD firmy AMAZONE proponuje doskonałe 
rozwiązanie dla aplikacji GPS, jak automatyczne włączanie sekcji 
szerokości w oparciu o GPS oraz rozwiązania Precision Farming.

AMAPAD dysponuje wyjątkowo ergonomicznym ekranem doty kowym 
o przekątnej 12,1 cala. Jedyna w swoim rodzaju koncepcja „Mini View” 
pozwala na przejrzystą prezentację z boku ekranu chwilowo nieak-
tywnych ale nadzorowanych aplikacji. W razie  konieczności można je 
powiększyć „dotykiem palca”. Ergonomię  obsługi uzupełnia możliwość 
indywidualnego obłożenia „tablicy przyrządów” żądanymi wskaza-
niami.

Obok przełączania sekcji szerokości GPS-Switch pro seryjnie zain-
stalowano również GPS-Track pro, będące cennym, profesjonalnym, 
ręcznym prowadzeniem po śladach. GPS-Track pro można doposażyć 
do funkcji automatycznego kierowania.

Terminal dysponuje 
następującymi funkcjami:

Właściwości AMAPAD:

  Obsługa maszyn ISOBUS
  Zarządzanie zleceniami w celu dokumentacji
  Automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch pro
  Zintegrowany wskaźnik świetlny dla wspomaganie jazdy 

równoległej GPS-Track pro
  Opcjonalne rozwinięcie do automatyki kierowania
  Moduł kart aplikacji GPS-Maps pro
  Złącze RS232 przez adapter SCU (do wymiany danych)
  Dwa złącza USB do wymiany danych
  Moduł WLAN (przez adapter USB)
  Wyjście GPS

  Przednia strona ekranu ze specjalnie utwardzanego szkła
 Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia

 Bardzo wąska krawędź dla maksymalnej przejrzystości
 Połączenie powierzchni, bez wnikania kurzu i wilgoci

Nowy wymiar 
sterowania i nadzoru

AMAPAD
Wyjątkowo komfortowy 
rodzaj  sterowania 
maszynami rolniczymi
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Uprawa gleby z AMAZONE
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Uprawa gleby
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Pług obracalny Cayros
Pługi do inteligentnej uprawy roślin

Cayros M 950 4-skibowe

Wszystkie obrotnice pługów Cayros posiadają 
obracanie za pomocą siłownika hydraulicz-
nego o działaniu dwustronnym z automa-
tycznym przełączaniem. Obrót pługa odbywa 
się spokojnie oraz płynnie, może być obsługi-
wany zaworem sterującym o działaniu jed-
nostronnym z bezciśnieniowym powrotem. 
Odpowiednie prowadzenie węży zapobiega 
ich uszkodzeniu.

Pługi AMAZONE wyróżnia zwarta technika, wysoka jakość pracy, 
optymalne dopasowanie do specyficznych wymagań każdego miejsca 
uprawy oraz wyjątkowa gospodarność.

W typie Cayros firma AMAZONE oferuje pięć typów obracalnych 
pługów zawieszanych o różnej wielkości i rodzaju budowy. Program 
obejmuje pługi trzy- i czteroskibowe w klasie średniej aż po ciężkie 
pługi obracalne cztero- do sześcioskibowe przeznaczone do wielkich 
ciągników.

Korpus pługa to centralny element każdego pługa, który jest odpowiedzialny za jakość pracy oraz ekonomiczne zastosowanie pługa. Czyste 
przyoranie resztek pożniwnych, zwłaszcza w utrudnionych warunkach, na przykład przy słomie z kukurydzy, jest jednym z parametrów jakościo-
wych. Jednak korpusy AMAZONE dzielnie radzą sobie również z innymi trudnymi wyzwaniami takimi, jak praca na zboczach. Program pługów 
Cayros obejmuje siedem różnych korpusów, a tym samym gwarantuje najwyższą jakość prac wykonywanych w najróżniejszych warunkach 
glebowych.

Cayros XM

WY 400 WL 430

WXL 430

WXH 400

WST 430 
Korpusy ażurowe

WX 400

UN 400/
UN 430

WX 400 PE 
Korpus z twor-
zywa sztucznego
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Uprawa gleby | Pług obracalny Cayros

Cayros XMS 950 VS 5-skibowe

Jedną ze szczególnych cech jakościowych płu-
gów Cayros jest obróbka termiczna z harto-
waniem ©plus dla odkładnic. Taka obróbka 
cieplna daje w efekcie dłuższą żywotność, 
większą odporność na uderzenia oraz niż-
sze zapotrzebowanie na siłę uciągu i redukcję 
zużycia paliwa.

Przez przemyślany kształt wielu podzespołów jak np. obrotnica i rama, 
elementy grządzieli lub pozostałe wyposażenie można zaprezentować 
wiele wariantów pługa.

Stosowanie ram o różnej wysokości oraz zróżnicowanych odstępów 
między korpusami w trzech różnych systemach w połączeniu z za-
bezpieczeniami przeciążeniowymi i systemem stopniowej regulacji 
szerokości skib lub hydraulicznym układem bezstopniowej zmiany 
szerokości skib umożliwia precyzyjne dostosowanie specyfikacji płu-
gów do wszelkich wymagań.

Wszystkie wieże zawieszenia dysponują po-
dłużnymi otworami do mocowania dźwigni 
górnej. Takie połączenie w podłużnym otwo-
rze gwarantuje, że pług z ciągnikiem mogą 
optymalnie dopasować się do nierówności 
podłoża i utrzymywać żądaną głębokość ro-
boczą.

Jako zabezpieczenie przeciążeniowe są do 
wyboru trzy różne systemy chroniące przed 
kamieniami. Mechaniczne, przez śrubę ści-
nalną (1), półautomatyczne przez spiralne 
sprężyny (2) albo wariant całkowicie hydrau-
liczny (3).

Cayros XS

Szerokość robocza korpusu  32*, 36, 40, 44, 48 cm, mechanicznie
32 cm do 55 cm, hydrauliczna

Moc ciągnika  do 380 KM * Tylko przy odstępie korpusów 85 cm

W pługu Cayros V szerokość skiby regulo-
wana jest bezstopniowo z kabiny ciągnika 
za pomocą układu hydraulicznego. System 
ten oczywiście posiada konstrukcję umożli-
wiającą automatyczne korygowanie punktu 
uciągu i szerokości skib.
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Pług obracalny Cayron
Łatwe ustawienie – gotowe!

Kozioł zaczepu jest wyposażony w przelo-
tową oś dźwigni dolnych, która doskonale 
przejmuje funkcję amortyzacji i w ten spo-
sób wyraźnie redukuje obciążenia podno-
śnika w ciągniku. Jest to możliwe poprzez 
zastosowanie dwóch łożysk przegubowych 
po prawej i lewej stronie, które skutecznie 
absorbują powstające tu siły.

Pług obracalny Cayron 200

Obracalny pług Cayron 200 dostępny jest w wersji z 5 i 6 korpu-
sami dla ciągników o mocy do 290 KM. Szerokość roboczą każdego 
z korpusów pługa Cayron 200 można regulować w trzech zakresach, 
tj. 40, 45 i 50 cm. W Cayron 200 V szerokość robocza każdego z kor-
pusów jest ustawiana bezstopniowo od 30 do 55 cm, stwarzając 
możliwość elastycznego reagowania na zróżnicowane warunki 
 pracy. Przestawianie szerokości przedpłużków wykonywane jest 
w Cayron seryjnie hydraulicznie.

Uniwersalny korpus C-Blade U 40 ma 
 powiększoną przednią część odkładnicy, 
 całkowicie pokrywającą strefę ścierania. 
Poza tym posiada wyjątkowo duże pokry-
-cie od ostrza aż do jego czubka.

Wzdłużny odstęp korpusów wynoszący 100 cm w połą czeniu z ramą o wysokości 83 cm 
i gładką powierzchnią dużej, czworokątnej ramy zapewnia maksymalną przepustowość.

Wzdłużny rozstaw korpusów 100 cm

Wysokość ramy 83 cmOdkładnica
Płat 

 lemiesza
Czubek 

lemiesza

Szczególnie 
duże nałożenie 
czubka lemie-
sza i płata 
 lemiesza

Przednia część piersi odkładnicy 
z dużą powierzchnią ścieralną
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Uprawa gleby | Pług obracalny Cayron

Szerokość robocza korpusu  40, 45, 50 cm, stopniowa
30 cm do 55 cm, hydrauliczna

Moc ciągnika  do 290 KM

Pług obracalny Cayron 200 V

Blacha czyszcząca X-Blade stanowi specjal-
ne powiększenie odkładnicy dla ostatniego 
korpusu pługa. Zamocowana na odkładnicy 
X-Blade zapewnia przeciętnie o 30 % szerszą 
bruzdę ostatnich korpusów.

AMAZONE postawiła na możliwość dokładnego i komfortowego 
ustawiania. Przy zmianie szerokości roboczej pługa, szerokość przed-
niej skiby dopasowuje się automatycznie. Jest to możliwe, ponieważ 
siłownik szerokości roboczej jest sprzężony z siłownikiem pierwszego 
korpusu. Odpowiednio wzajemnie dopasowana hydraulika pługa 
zwalnia kierowcę z wykonywania ponownej regulacji na maszynie.

Szczególnie komfortowe jest przestawianie 
z pozycji roboczej do pozycji transportowej 
wykonywane przełożeniem wielozadanio-
wego koła.

C-Pack 900 jest prostym wałem ugniatają-
cym o średnicy pierścieni 900 mm. Profil 
pierścieni o kącie 36° umożliwia uniwer-
salne stosowanie na różnych glebach.

Opcjonalnie dostępny jest zaczepiany wał 
doprawiający z pierścieniami krzywkowymi, 
zapewniający intensywne równanie i roz-
drabnianie gleby.
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Niewymagające konserwacji łożyska z 
 pierścieniami ślizgowymi i zabezpiecze-
niem przed kamieniami w postaci gumo-
wych elementów amortyzujących to znaki 
rozpoznawcze wszystkich maszyn Catros i 
Certos – sprawdzony 1.000.000 razy!

Głębokość roboczą można w Catros Special 
komfortowo regulować przez dodawanie 
lub wyjmowanie elementów dystansowych 
centralnie, po lewej stronie maszyny.

Ślizgowy 
pierścień 
uszczelnia-
jący wbu-
dowany w 
 stożkowy otwór

2-rzędowe  skośne 
łożysko kulkowe

Olej przekładniowy

Catros+ 3003 Special z zębatymi talerzami o szerokości roboczej 3 m

Kompaktowa brona talerzowa 
Catros Special
Mocny model podstawowy

Catros+ Special 
z klinowym wałem 

 pierścieniowym

Gumowe elementy zabezpieczające umoż-
liwiają optymalne dopasowanie się talerzy 
do konturów górnej warstwy gleby. 

Catros 
460 mm

Catros+ 
510 mm

Nabudowany siewnik GreenDrill jest do-
stępny dla szerokości roboczych 3 m do 6 m 
i stosuje się go do siewu nasion drobnych 
oraz poplonów.

Wszystkie zawieszane brony talerzowe Catros doskonale nadają się do 
szybkiej, płytkiej uprawy z intensywnym mieszaniem gleby. Talerze mo-
cowane w dwóch rzędach podcinają glebę na całej powierzchni. Wysoka 
prędkość robocza zapewnia optymalne wymieszanie gleby i słomy.

Catros Special o szerokości roboczej od 2,5 m do 4 m to idealny model 
podstawowy dla małych i średnich gospodarstw. Dzięki składanym tale-
rzom bocznym można w Catros Special szybko zmieniać pozycję z trans-
portowej na roboczą, a praca zawsze będzie odbywać się z wykorzysta-
niem pełnej deklarowanej szerokości brony.

Szerokość 2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m, 
robocza  zawieszana
Głębokość 3 cm do 12 cm (∅∅ 460 mm), 
robocza  5 cm do 14 cm (∅∅ 510 mm) 
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Brona Catros wyposażona w zagarniacz 
 doskonale nadaje się do wiosennego 
 przygotowania gleby pod siew.

Przesunięcie rzędów talerzy względem siebie 
jest realizowane w Catrosach z wykorzysta-
niem czworokątnego sworznia mimośrodo-
wego tak, że praca zawsze będzie odbywać 
się na pełnej szerokości roboczej. Przesunięcie 
obu rzędów talerzy jest wykonywane w zespo-
le przesuwania szybko i bez użycia narzędzi.

Opcjonalny hydrauliczny układ regulacji 
głębokości stosowany w maszynach Catros 
i Catros Special zapewnia wysoki komfort 
pracy. Za jego pomocą można regulować 
szerokość roboczą z kabiny ciągnika nawet 
podczas jazdy.

Brony Catros-2TS o szerokości roboczej 4 m 
do 6 m w wersji zaczepianej są wyposażone 
w unoszone podwozie z zaczepem. Wyróżnia 
je wyjątkowo spokojny bieg, gdyż podwozie 
jest podczas pracy całkowicie uniesione nad 
ramą roboczą.

Kompaktowa brona talerzowa 
Catros
Skala – Wydajność, która cieszy!

Uprawa gleby | Kompaktowa brona talerzowa Catros Special | Kompaktowa brona talerzowa Catros

Catros+ z zębatymi talerzami 
(średnica 510 mm) i 

wałem strunowym

Dzięki nadzwyczajnej lekkości uciągu we wszystkich bronach tale-
rzowych Catros możliwe jest osiąganie wysokich prędkości roboczych 
i dużych wydajności powierzchniowych. 

Sztywne Catrosy w wersji zawieszanej są dostępne w szerokościach 
roboczych od 3 m do 4 m, maszyny składane hydrauliczne mają sze-
rokość roboczą od 4 m do 6 m.

Pełna szerokość robocza

Catros+ 5002-2 o szerokości roboczej 5 m z zębatymi talerzami (śr. 510 mm)

Szerokość  3 m / 3,5 m / 4 m / 5 m / 6 m, 
robocza zawieszana 
  4 m / 5 m / 6 m, 

zaczepiana, układ jezdny
Głębokość  3 cm do 12 cm (∅∅ 460 mm), 
robocza 5 cm do 14 cm (∅∅ 510 mm)
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Produkty

Kompaktowa brona talerzowa 
Catros
Dla maksymalnych wydajności powierzchniowych

AMAZONE oferuje kompaktowe brony talerzowe 
Catros+ także o szerokości roboczej 7, 8 i 9 m. 
Te maszyny wyróżnia ogromna siła uderzenia 
przy niskim, specyficznym zapotrzebowaniu siły 
uciągu a tym samym znakomicie nadają się one 
do pracy z ciągnikami klasy od 210 do 350 KM, 
szeroko stosowanymi w dużych gospodarstwach 
rolnych.

Catros+ 8003-2TX z klinowym wałem pierścieniowym o profilu Matrix i szerokości roboczej 8 m

Catros+ 7003-2TX

Regulacja głębokości roboczej odbywa się bar-
dzo komfortowo i seryjnie z kabiny ciągnika za 
pomocą hydrauliki. Głębokość roboczą można 
dopasować niezwykle elastycznie. Na całym 
polu tak płytko jak to możliwe a na nawro-
tach tak głęboko, aby zlikwidować koleiny.

Perfekcyjne dopasowanie do podłoża osiągane jest dodatkowo z pomocą ContourFrame. 
Siłowniki hydrauliczne segmentów zewnętrznych są tu naprężane akumulatorami hydrau-
licznymi i utrzymywane w pozycji pływającej, co pozwala każdemu z trzech segmentów wyko-
nywanie ruchów w górę i w dół. Maszyna bardzo dobrze dopasowuje się do konturów gleby 
także w terenie pagórkowatym.

Do równania i lepszego rozdrabniania gleby 
można zastosować opcjonalny Crushboard 
przed lub za rzędami talerzy. Pozwala to, 
zwłaszcza po orce, rozdrobnić bryły gleby 
pozostałe na powierzchni.

Szerokość  7 m / 8 m / 9 m, zaczepiana, 
robocza   ze zintegrowanym układem 

jezdnym
Głębokość 
robocza 5 cm do 14 cm (∅∅ 510 mm)
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Uprawa gleby | Kompaktowa brona talerzowa Catros

Bezpieczny transport po drogach z zachowa-
niem szerokości transportowej mniejszej niż 
3 m, dzięki składanej hydraulicznie ramie 
maszyny.

Brona Catros+ 12003-2TS jest wyposażona w zębate talerze o średnicy 510 mm i może praco-
wać na głębokości roboczej od 5 do 14 cm. ContourFrame w Catros+ 12003-2TS jest podzielona 
na cztery segmenty ramy, z których każdy jest oddzielnie ułożyskowany pływająco. Naprężenie 
hydrauliczne pozwala na indywidualne dopasowanie każdego z 4 segmentów do podłoża.

Catros+ 12003-2TS uzupełnia spektrum szerokości roboczych rodziny 
Catros. Przy szerokości roboczej 12 m oraz możliwości zawracania na 
wale uprawowym Catros+ 12003-2TS osiąga wysokie wydajności 
powierzchniowe i daje ogromną siłę uderzenia w dużych gospo-
darstwach i przedsiębiorstwach świadczących usługi rolnicze.

Catros+ 12003-2TS o szerokości roboczej 12 m podczas uprawy ścierniska

Catros+ 12003-2TS z ContourFrame

Dzięki seryjnemu wyrównywaniu wstrzą-
sów zaczepu, Catros nawet w najcięższych 
warunkach pracy porusza się w polu bardzo 
spokojnie.

Szerokość robocza 12 m, zaczepiana, układ jezdny
Głębokość robocza 5 cm do 14 cm (∅∅ 510 mm)
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Ze względu na większy odstęp między tale-
rzami bronę CatrosXL wyróżnia duży prześwit. 
Otwarta konstrukcja ramy posiadającej duże 
wolne przestrzenie umożliwia poza uprawą 
ścierniska łatwe przyorywanie poplonów, sło-
my kukurydzianej lub łętów ziemniaczanych.

Głębokość robocza pola talerzy może być 
 regulowana opcjonalnie mechanicznie lub 
bardziej komfortowo hydraulicznie z kabiny 
ciągnika również podczas pracy.

Podczas podłączania do ciągnika dźwignie 
dolne są mocowane za pomocą sworzni ka-
tegorii 3. Proste przekręcenie czopa dźwigni 
dolnych pozwala na opcjonalne uzyskanie 
wielkości rozwarcia odpowiadającej kat. 3 
lub 2.

CatrosXL 3003 podczas pracy

Kompaktowa brona 
talerzowa CatrosXL

Dodatkowa moc na przyorywanie ścierniska

Nowe brony CatrosXL wyposażone są w 
niezależnie regulowane talerze boczne. W 
wersjach o szerokości 3 m i 4 m talerze te 
można łatwo składać na czas transportu 
po drogach publicznych w celu uzyskania 
odpowiedniej szerokości transportowej.

Nowa maszyna CatrosXL o szerokości roboczej od 3 do 4 m uzupełnia 
asortyment kompaktowych bron talerzowych firmy AMAZONE. W po-
równaniu z produkowanymi dotychczas maszynami Catros i Catros+ 
nowe brony CatrosXL posiadają większe talerze o średnicy 610 mm, 
oraz głębokość roboczą do 16 cm.

Szerokość robocza 3 m / 3,5 m / 4 m
Głębokość robocza 5 cm do 16 cm

CatrosXL 
610 mm 
(z głębokim 
uzębieniem)

CatrosXL 
610 mm 
(z płytkim 
uzębieniem)

CatrosXL 3003 z 
klinowym wałem 

pierścieniowym
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Duża, kompaktowa brona 
 talerzowa Certos-2TX
Elastyczny pakiet siły

Regulacja głębokości roboczej odbywa się w 
Certos-2TX bezstopniowo przez koła podpo-
rowe z kabiny ciągnika. Wskaźnik głębokości 
roboczej jest dobrze widoczny z ciągnika i 
może być kontrolowany w każdej chwili.

Uprawa gleby | Kompaktowa brona talerzowa CatrosXL | Duża, kompaktowa brona talerzowa Certos-2TX

Dla zachowania równej głębokości roboczej, 
Certos-2TX wsparta jest z tyłu na wale upra-
wowym, a z przodu na kołach podporowych.

Szybki transport po drogach 
z prędkością do 40 km/h

Duża, kompaktowa brona talerzowa Certos-2TX ze zintegrowanym, 
środkowym podwoziem i średnicą talerzy 660 mm pozwala praco-
wać na głębokości roboczej do 20 cm. W połączeniu z dużą masa 
własną Certos-2TX zapewnia intensywne wymieszanie materiału 
organicznego oraz jego pewne wciąganie, także na glebach ciężkich. 
Maszyny zaczepiane typu Certos-2TX są dostępne w szerokościach 
roboczych 4, 5, 6 i 7 m.

Certos 5001-2TX o szerokości roboczej 5 m

Środkowe podwozie maszyny Certos-2TX 
zapewnia jej dużą zwrotność. Aby osiągnąć 
bardzo spokojny bieg i wysoką jakość pracy 
Certos-2TX seryjnie wyposażono w amorty-
zację zaczepu.

Szerokość robocza  4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Głębokość robocza 7 cm do 20 cm

Siew drobnych nasion i poplonów umożliwia 
nabudowany siewnik GreenDrill. Łatwo do-
stępny zbiornik ziarna ma pojemność 500 l.

Certos 
660 mm
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Cenius Special: zęby z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem za pomocą ścinającego się kołka 

Cenius 3003 Special, 3 m z wałem z pierścieniami tnącymi

Do pracy na lżejszych glebach można wypo-
sażyć Cenius w zagarniacz sprężynowy.

Redlica 
C-Mix-HD

System szybkiej wymiany 
redlic C-Mix-Clip

Kultywator ścierniskowy Cenius
Wszechstronny w uprawie konserwującej jak też w konwencjonalnej!

Zawieszany, 3-belkowy kultywator mulczujący Cenius stosowany jest 
do płytkich uprawek ścierniskowych i do głębokiej uprawy spulchnia-
jącej. Zwiększony prześwit pozwala na swobodny przepływ materia-
łu również przy dużej ilości słomy. Podążające za  zębami elementy 
sprężyste lub podwójne talerze wyrównują  powierzchnię gleby. W 
połączeniu z aktywnym lub biernym agregatem uprawowo siewnym 
AMAZONE, oferowane jest doskonałe wejście w konserwującą upra-
wę gleby. 

Spektrum zastosowań Ceniusa sięga od uprawek ścierniskowych przez głębokie spulchnianie 
aż do przygotowania gleby pod siew. Konieczny jest odpowiedni dobór redlic. Oddzielenie 
blachy prowadzącej i czubka służy przede wszystkim redukcji kosztów. W zależności od ro-
dzaju gleby, miejsca pracy i wilgotności gleby można zużyć 3 do 5 czubków zanim konieczna 
będzie wymiana blachy prowadzącej. Blachy prowadzące systemu redlic C-Mix są skręcone 
i zapewniają efekt intensywnego mieszania.

Jednoczęściowa redlica C-Mix-HD 80 mm: 
Wariant o zwiększonej odporności na ściera-
nie (HD – Heavy Duty) z powłoką z utwardza-
nego metalu w głównych strefach ścierania.

System szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip: 
ten system umożliwia komfortową wymianę 
redlic.

Redlica C-Mix 100 mm z 
 blachą prowadzącą 100 mm

Gęsiostopka C-Mix 
320 mm

Redlica skrzydełkowa 
350 mm

Czubek C-Mix 80 mm z 
 blachą prowadzącą 80 mm

Redlica C-Mix 
40 mm
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Zębate talerze równające o średnicy 460 mm 
do pracy przy dużej ilości słomy. Efekt mie-
szania silniejszy niż przy talerzach gładkich, 
zawsze pewny napęd.

Zęby C-Mix-Super wyposażone fabrycznie w 
zabezpieczenie przed przeciążeniami nadają 
się doskonale również do głębokiej uprawy. 
Próg zadziałania sprężyn dociskowych mecha-
nizmu zabezpieczającego zębów C-Mix-Super 
przed przeciążeniami przekracza 600 kg przy 
wysokości wydźwigu 30 cm.

Regulacja głębokości odbywa się seryjnie 
mechanicznie poprzez dźwignię górną lub 
opcjonalnie i bardzo komfortowo, hydraulicz-
nie z kabiny ciągnika. W ten sposób można 
podczas jazdy reagować na zróżni cowane 
warunki glebowe.

Cenius 3003 Super z wałem o profilu U

30 cm

600 kg

kgkgkgkgkg

Uprawa gleby | Kultywator ścierniskowy Cenius

Nabudowany siewnik GreenDrill dostępny 
jest dla szerokości roboczych 3 m, 3,5 m i 
4 m. To idealne rozwiązanie do siewu nasion 
drobnych i poplonów.

Dzięki różnorodnemu wyposażeniu kultywator mulczujacy Cenius 
może być zastosowany w każdych warunkach glebowych. Do wyboru 
mamy wał strunowy, wał o profilu kątowym, wał z pierścieniami tną-
cymi, zębaty wał ugniatający, klinowy wał pierścieniowy z oponami 
o profilu Matrix, wał o profilu U, wał o podwójnym profilu U oraz 
wał tandemowy.

3-belkowy, 1 rząd talerzy lub sprężynowe elementy równające
Szerokość robocza 3 m / 3,5 m / 4 m

Cenius Super: Zęby C-Mix wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniami przekraczającymi 600 kg, 
wysokość wydźwigu 300 mm, osadzone na sprężynie – idealne w ekstremalnych warunkach.
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Z wałem uprawowym

Bez wału uprawowego

Kultywator ścierniskowy 
Cenius-2TX

Cenius 5003-2TX Super

Cenius 4003-2TX Super z wałem pierścieniowym

Spektrum pracy Cenius-2TX sięga od płytkich uprawek ścier-
niskowych przez spulchnianie na głębokość struktury gruzeł-
kowatej aż do przygotowania gleby pod siew. Konieczne są do 
tego odpowiednie czubki. 4-rzędowy układ nowych zębów 
C-Mix o rozstawie 28 cm i wysokości ramy 80 cm umożliwia 
ich elastyczną eksploatację bez zapychania się.

Opcjonalna, bezstopniowa, hydrauliczna 
regulacja pozwala zmieniać głębokość robo-
czą także podczas jazdy. Tym samym, moż-
liwe jest elastyczne dostosowanie maszyny 
do zróżnicowanych gleb i zmieniających się 
warunków pracy.

Opcjonalna, hydrauliczna regulacja zespołu 
równającego możliwa jest do wykonania 
centralnie z kabiny ciągnika. Aktualna pozy-
cja robocza talerzy równających jest dosko-
nale widoczna na skali bezpośrednio z fotela 
operatora.

Kopiowanie głębokości przejmują koła pod-
porowe oraz wał uprawowy umieszczony 
z tyłu maszyny. Można dodatkowo także 
wykorzystać współdziałanie z podwoziem. 
W warunkach bardzo wilgotnych istnieje 
możliwość pracy Cenius-2TX również bez 
wału uprawowego.

Zęby C-Mix-Super Zęby C-Mix-Special

Pole zębów w centrum maszyny z zabez-
pieczeniem przeciążeniowym C-Mix-Super 
zapewnia doskonały obraz pracy także na 
głębokości struktury gruzełkowatej. Tym sa-
mym, nawet w najtrudniejszych warunkach 
możliwe jest efektywne i płynne działanie. 
Zęby C-Mix-Special ze sworzniami ścinalny-
mi to alternatywa na gleby lekkie i średnie 
bez kamieni.
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4-belkowy, 1 rząd talerzy lub sprężynowe elementy równające
Szerokość robocza  4 m / 5 m / 6 m / 7 m / 8 m

Cenius 7003-2TX Super

Cenius 6003-2TX Super bez wału zagęszczającego

W bardzo mokrych warunkach późnojesiennych albo do przygoto-
wania pola przed zimą, istnieje możliwość zastosowania Cenius-2TX 
bez wału. W tym specjalnym wypadku, do regulacji głębokości wy-
korzystuje się podwozie. Obrotnice utrzymują je wtedy na właściwej 
głębokości. Zęby usytuowane za kołami służą do spulchniania śladów 
i zapewniają równy obraz pracy.

Wyposażenie specjalne maszyny Cenius-2TX 
stanowi siewnik GreenDrill. Przy jego użyciu 
możliwe jest połączenie uprawy gleby z sie-
wem poplonów w jeden przejazd roboczy.

Opcjonalnie dostępne jest wzmocnienie trak-
cji. Po jego aktywacji część masy maszyny 
przenosi się na tylną oś ciągnika. 1500 kg 
dociążenia pozwala pracować z maksymalną 
głębokością roboczą.

Cenius-2TX może być łączony z ciągnikiem 
przez dźwignie dolne, zaczep wahadłowy 
lub zaczep K80. Taka elastyczność umożliwia 
pracę z ciągnikami standardowymi tak samo 
jak z gąsienicowymi i łamanymi.

Układ jezdny umiejscowiony w środkowej 
części maszyny i zapewnia jej dużą zwrotność 
na polu i drodze. Hamulec pneumatyczny 
umożliwia jazdę w transporcie z prędkością 
do 40 km/h.

Uprawa gleby | Kultywator ścierniskowy Cenius-2TX



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   38 04.10.17   12:51 MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   39 04.10.17   12:51

Produkty

Agregat uprawowy Ceus
Maksymalna wydajność i elastyczność 
za jednym przejazdem

Ceus 6000-2TX Super

Ceus 6000-2TX podczas pracy

Zastosowanie agregatu Ceus umożliwia połączenie kilku zabiegów 
roboczych w jeden przejazd. Usytuowane z przodu pole uzębionych 
talerzy o średnicy 510 mm umożliwia płytką uprawę na głę-
bokość roboczą w zakresie od 5 do 14 cm. W następnej 
kolejności gleba jest spulchniana na maksymalną głębo-
kość roboczą 30 cm za pomocą pola zębów C-Mix Super. 
Stąd agregat Ceus nadaje się zarówno do uprawy ściernisk, 
jak i podstawowej uprawy gleby, głębokiego spulchniania, uprawy 
przedsiewnej, zwłaszcza w firmach stosujących nawozy organiczne 
na dużą skalę.

Wewnętrzne podwozie TX agregatu 
Ceus-2TX nadaje mu dużą zwrotność na 
uwrociach i zapewnia jego komfortowy 
transport po drogach publicznych.

Usytuowane za nim pole zębów umożliwia 
spulchnianie gleby na głębokość do 30 cm. 
Podczas uprawy płytkiej czubek lemiesza 
przemieszcza się w wilgotnej, ciężkiej glebie 
na głębokości nieznacznie przekraczającej 
głębokość roboczą zespołu brony talerzowej.

Usytuowane z przodu pole talerzy roz-
drabnia bardzo dokładnie masę organiczną, 
intensywnie tnąc i mieszając resztki roślin, 
spoczywające na powierzchni gleby. Jedno-
cześnie na powierzchni gleby tworzy się 
struktura drobnoziarnista.

Agregat Ceus-2TX może być jednak eksplo-
atowany w warunkach wysokiej wilgotności 
również bez wałów. Wówczas zamiast wałów 
funkcję elementu prowadzącego jego część 
tylną spełnia podwozie.

Szerokość robocza 4 m / 5 m / 6 m / 7 m

Praca bez wałów

Praca bez pola talerzy

Agregat Ceus-2TX ze wszystkimi narzędziami w położeniu 
roboczym

Praca bez pola zębów
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Uprawa gleby | Agregat uprawowy Ceus | Wały uprawowe

Do zagęszczania gleby dla maszyn uprawowych AMAZONE są do dyspozycji różne wały uprawowe: 
wał rurowy SW, wał tandemowy TW, zębaty wał metalowy PW, wał o profilu kątowym WW, wał UW 
o profilu U, wał DUW o podwójnym profilu U z zagarniaczem, klinowy wał pierścieniowy KW, klinowy 
wał pierścieniowy KWM o profilu Matrix, wał dyskowy DW lub podwójny wał dyskowy DDW.

Wał DUW o podwójnym profilu U 
z zagarniaczem 
(opcja)

Klinowy wał pierście-
niowy KW

Klinowy wał pierścieniowy KWM 
o profilu Matrix

Wał UW o profilu U

Wał tandemowy TW

Wał o profilu kątowym WWZębaty wał metalowy PW

Wał rurowy SW

Wał dyskowy DW Podwójny wał dyskowy 
DDW

Wały uprawowe
Zagęszczenie gleby i kopiowanie głębokości
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Produkty

Zbiornik jest dobrze dostępny przez seryjnie 
montowaną drabinkę i odpowiedni  pomost 
załadowczy. Duży otwór zbiornika sprawia, 
że napełnianie odbywa się bardzo szybko i 
łatwo.

Łączenie tylnego zbiornika z ciągnikiem od-
bywa się przez 3-punktowy układ zawiesze-
nia kategorii 3/4N. Agregatowanie maszyny 
zaczepianej ze zbiornikiem XTender realizo-
wane jest za pomocą znormalizowanego za-
wieszenia dźwigni dolnych kategorii 3 lub 4N.

Zbiornik XTender-T nadaje się w szczególno-
ści do współpracy z ciągnikami bez podno-
śnika lub o niewielkim udźwigu. Podwozie 
umożliwia obciążenie maszyny zaczepianej 
masą 4000 kg.

Zbiornik XTender i XTender-T
Połączenie dużej pojemności zbiornika na nawozy 
i poplony z maszynami  uprawowymi Catros i Cenius 
zapewnia wysoką wydajność nawożenia, siewu 
poplonów i uprawy gleby

XTender 4200 
z rolkami postojowymi

XTender 4200 z Cenius 6003-2TX i podwójnym układem transportowym 
do aplikacji nawozu i materiału siewnego

Tylny zbiornik XTender oferuje przy uprawie gleby możliwość rów-
noczesnego aplikowania nawozu lub wysiewu nasion a tym samym 
tworzy elastycznie stosowany, system do biernej uprawy gleby. Zbior-
nik tylny XTender pozwala na łączenie w jednym przejeździe roboczym 
siewu poplonów z podawaniem początkowej dawki nawozu jak też 
na nawożenie wyrównawcze, przyspieszające rozkład słomy.

Pojemność zbiornika 4200 l

Zęby wprowadzające 
nawóz wspólnie z 
redlicami C-Mix 40 
w kultywatorze Cenius-2TX: dzięki przy-
słonie na zębach wprowadzających nawóz 
można ustalić, na jakiej głębokości powinien 
być on wysiany.

Z

techniką

ISOBUS
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Uprawa gleby | Zbiornik XTender i XTender-T | Wał uprawowy AW

Wał uprawowy AW
Perfekcyjne zamknięcie gleby!

Wał uprawowy z pierścieniami Cambridge 
lub Croskill jest dostępny we wszystkich sze-
rokościach roboczych Pojedyncze segmenty 
wału ze swobodnie obracającymi się pierście-
niami pośrednimi są ułożyskowane niezależnie 
tak, aby zagwarantować najlepsze czyszczenie 
i dopasowanie wału do podłoża na całej sze-
rokości roboczej.

AW 9400, transport – 
także z homologacją 40 km/h

Wał uprawowy doskonale nadaje się do za-
stosowania na glebach zarówno lekkich jak 
i ciężkich. Jest to ważne, gdy podczas siewu 
nie zapewnia się optymalnego zagęszczenia 
gleby.

AW 9400

Wał uprawowy AW 15400

Wał uprawowy jest maszyną uniwersalnie stosowaną w profesjonal-
nych gospodarstwach rolnych poczynając od uprawek ścierniskowych 
poprzez przygotowanie gleby pod siew aż do wałowania plantacji zbóż 
po przezimowaniu.

Szerokość robocza  6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 
12,2 m / 15,4 m

Moc ciągnika 80 KM do 180 KM
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Produkty

Jedyny w swoim rodzaju klinowy wał pier-
ścieniowy, pasmowo zagęszczający glebę. 
Nasiona wysiewane są pasmowo. Nadaje się 
do pracy przy każdej pogodzie i na wszyst-
kich glebach.

Zębaty wał metalowy pracuje bez zapy-
chania się także na glebach kleistych i przy 
dużej ilości słomy. Nisko zamocowane skro-
baki dbają o wyrównanie powierzchni gleby.

Brony oraz kultywatory wirnikowe 
AMAZONE z systemem napędowym Long- 
Life-Drive wyróżniają się niezwykle długą 
żywotnością i maksymalnie spokojną pracą.

Brona wirnikowa KE
Stabilność jest atutem!

Korzystny cenowo wał rurowy zapewnia 
 dobre zagęszczenie gleby z działaniem 
wgłębnym, np. przed sadzarkami lub 
 siewem głębokim.

Brona wirnikowa KE z zębatym wałem ugniatającym

Brona wirnikowa KE z zębatym wałem ugniatającym

Brona wirnikowa KE optymalnie pracuje po pługu i na polu kulty-
watorowanym. Dzięki dużej wysokości ramy, absolutnie gładkiej 
podstawie przekładni i długim zębom uzyskano duże prześwity 
umożliwiające bezproblemową pracę także na polach z dużymi 
bryłami.
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Wał Cracker-Disc można łączyć z maszynami 
sztywnymi do aktywnej uprawy gleby. Popra-
wia strukturę przede wszystkim na glebach 
ciężkich pozostawiając za sobą pole o struk-
turze drobnych gruzełek.

Rama montażowa dla brony wirnikowej KE zawieszonej z przodu

Brona wirnikowa KE 3000 Super z zębatym wałem ugniatającym

Ze względu na to, że jest równocześnie stabilna i lekka, KE Special 
jest idealnym rozwiązaniem dla ciągników o mocy do 140 KM. 
KE Special o szerokości roboczej 3 m waży tylko 850 kg.

KE Super jest właściwą maszyną do najwyższych wymagań w no-
woczesnych gospodarstwach uprawowych. Dzięki mocnej budowie 
przewidziana jest do pracy z długotrwałym, wysokim obciążeniem. 
Brona KE Super dla ciągników o mocy do 180 KM, jest najlepszym 
rozwiązanie w agregatach uprawowo siewnych.

Z napędem pośrednim mogą Państwo wy-
korzystywać bronę wirnikową na przednim 
TUZ lub napędzać siewnik pneumatyczny.

Sprężyście zamocowane blachy boczne 
 odchylają się na kamieniach do góry. Dłu-
gie ramię nośne i stabilne sprężyny zabez-
pieczają KE Super także podczas pracy na 
ciężkich, kamienistych glebach. Dotyczy to 
także wszystkich kultywatorów wirnikowych.

Opcjonalnie można zamontować w kultywa-
torach wirnikowych i bronach wirnikowych 
regulowane na boki spulchniacze śladów kół 
ciągnika. Są one zabezpieczone przed uszko-
dzeniami sprężynami przeciążeniowymi.

Uprawa gleby | Brona wirnikowa KE

KE Special 
Szerokość robocza 2,5 m / 3 m
Moc ciągnika do 140 KM

KE Super 
Szerokość robocza 3 m / 3,5 m / 4 m
Moc ciągnika do 180 KM
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Produkty

Kultywator wirnikowy AMAZONE o niedźwiedziej sile, niezależnie od 
tego, czy pracuje w polu po orce, kultywatorze ścierniskowym lub w 
zupełnie nieuprawionym, także na ciężkiej glebie utrzymuje żądaną 
głębokość roboczą, gdyż sposób działania ustawionych „pod kątem” 
zębów sprawia, że maszyna jest wciągana w glebę. „Zęby pod kątem” 
rozdrabniają glebę od dołu do góry. Wyeliminowanie jest zamazy-
wanie się gleby.

Kompaktowo zbudowany spulchniacz TL roz-
rywa glebę. Tym samym AMAZONE oferuje 
możliwość wykonania uprawy bezorkowej 
także przy dużej ilości słomy.

Efekt rozfrakcjonowania sprawia, że grubsze bryłki gleby odkładane są na jej powierzchni. 
Drobne gruzełki pozostają na poziomie wysiewanych nasion, tworząc optymalne warunki do 
kiełkowania. Nasiona trafiają tam, gdzie znajduje się gleba doskonale rozdrobniona. Części 
grubsze ułożone na powierzchni gleby zabezpieczają ją przed zamazywaniem, wysychaniem, 
erozją. System RDS z wałem stożkowym pierścieniowym redlicami talerzowymi RoTeC-Control 
i zagarniaczem rolkowym przyczynia się do lepszych wschodów i zwiększenia plonów.

Odcinki ekstremalnie zakamienione: Sprężyste zamocowanie zębów brony 
i kultywatora wirnikowego pozwala na ich odchylanie się na kamieniach.

Kultywator wirnikowy KG 
z zębami pod kątem

Klinowy wał 
 pierścieniowy KW

RoTeC-Control z tarczą 
ograniczającą głębokość

Zagarniacz 
rolkowy

Kultywator wirnikowy z wałem pierścieniowym

Kultywator wirnikowy KX i KG
Oryginał jest zawsze najlepszy

System szybkiej wymiany zębów dla kulty-
watorów wirnikowych i bron wirnikowych: 
zęby wsuwane są w kieszenie uchwytów 
i zabezpieczane sworzniem z zawleczką. Pro-
ściej i szybciej już nie można.
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Uchwyt zębów z jednego kawałka 
metalu – Profil wannowy o grubości 
blachy 8 mm, średnica wałka 60 mm.

Kultywator wirnikowy KG posiada wszystkie zalety brony wirni kowej 
KE, ale posiada zdecydowanie grubszy materiał wanny, wał wirnika 
o większej średnicy i mocniejsze zęby. Kultywator wirnikowy miesza 
bezproblemowo i intensywnie słomę również z bardzo twardą i zwię-
złą glebą. Mieszanina luźnej słomy i gleby może również w  razie po-
trzeby przedostać się do tyłu dużą przestrzenią między zębami oraz 
ponad wirnikami.

Duża wolna, przestrzeń między górą wirnika 
a dołem wanny eliminuje zapychanie się 
przy mocno zużytych zębach. Zęby mogą 
być dłużej użytkowane co obniża koszy eks-
ploatacji. Również duże nierówności i ilości 
słomy nie powodują zapchania się maszyny.

Gleba

Długie użytko-
wanie zębów

Kierunek jazdy

Składane do 3 m

Kultywator wirnikowy KG, szerokość robocza 6 m

Uprawa gleby | Kultywator wirnikowy KX i KG

KG Special
Szerokość robocza  3 m / 3,5 m / 4 m 

sztywny
Moc ciągnika do 220 KM

KX  do wyboru z „zębami pod kątem” 
lub „zębami ustawionymi do tyłu”

Szerokość robocza 3 m
Moc ciągnika do 190 KM

KG Super
Szerokość robocza  3 m / 3,5 m / 4 m 

sztywny
Moc ciągnika do 300 KM

KG (składany)
Szerokość robocza 4 m / 5 m / 6 m
Moc ciągnika do 360 KM

Kultywatory wirnikowe o szerokości roboczej 4 m, 5 m i 6 m, są do transportu składane 
 hydraulicznie do szerokości 3 m i przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy do 
265 kW (360 KM). Przekładnia główna składanego kultywatora wirnikowego jest wyposa-
żona w 2-biegową przekładnię do szybkiego dostosowania liczby obrotów wirników do 
zmieniających się gleb oraz intensywności pracy. Krótka, kompaktowa i bardzo stabilna 
 budowa umożliwia wydajną pracę, także na małych polach.

Głębokość robocza kultywatora wirniko-
wego jest łatwo regulowana przez przełoże-
nie sprawdzonych czworokątnych sworzni 
mimośrodowych AMAZONE.
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Technika siewu mechanicznego, 
pneumatycznego i punktowego AMAZONE
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Technika siewu | Technika siewu punktowego
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Produkty

Podczas transportu lub na nawrotach siew-
nik podnoszony jest za pomocą sprzęgu 
Huckepack do przodu i redukuje się w ten 
sposób zapotrzebowanie na siłę udźwigu.

Gospodarstwom małym oraz średnim poleca-
my D9 Special o szerokości 2,5 i 3 m. Gospo-
darstwom średnim i większym D9 Super o 
szerokości od 3 do 6 m.

Kółka wysiewające Control Przekładnia Vario

D9, 6 m

DLG-FOKUS-TEST 
(Sprawozdanie z testu DLG 5724F)

Kryterium testu Wynik testu Ocena

Utrzymanie dawki bardzo dobry ++
Rozdział poprzeczny bardzo dobry ++

Skala ocen: ++/+/o/–/–– (o = standard)

D9 12000-KR jest maszyną zaczepianą o 
szerokości roboczej 12 m. Trzy siewniki o 
szerokości 4 m z własnym podwoziem są 
prowadzone w agregacie zaczepianym KR.

Siewnik mechaniczny  
zawieszany D9
Siew z najwyższą precyzją! 

D9 3000 Super, 
szerokość robocza 3 m

Zawieszany trzypunktowo siewnik D9 stosowany jest zarówno solo 
jak też w agregatach ze wszystkimi aktywnymi maszynami uprawo-
wymi. Stabilna rama i duża skrzynia nasienna wyróżnia siewnik D9. 
Nowy system dozowania nasion VarioControl pozwala na bardzo 
precyzyjny i niezawodny siew w dawkach od 1,5 do 400 kg/ha.

D9 3000 Super z zagarniaczem sprężynowym, w kombinacji z broną wirnikową 
i zębatym wałem zagęszczającym

Szerokość robocza  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
4 m / 6 m / 9 m / 12 m

Pojemność 
zbiornika nasion 360 l do 4140 l
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Czubek redlicy

Tarcza wysiewająca

Tarcza ograniczająca 
głębokość Control 25

Redlice stopkowe WS rozmieszczone w 
trzech rzędach są optymalne przy siewie 
po pługu i przy niewielkiej ilości słomy.

Redlice RoTeC-Control, do siewu po pługu 
lub w mulcz posiadają tarczę Control 25, 
za pomocą której można bez narzędzi pre-
cyzyjnie regulować głębokość siewu.

Zagarniacz rolkowy lub sprężynowy dokład-
ny pracują bez zapychania się również przy 
dużej ilości słomy na polu i gwarantują rów-
nomierne przykrycie nasion.

Uniwersalna kombinacja do wszystkich 
 nasion wysiewanych po orce i w mulcz: 
 Kultywator wirnikowy KG, klinowy wał 
pierścieniowy KW, siewnik AD z redlicami 
RoTeC-Control.

AD 3000 Super 
z głęboszem TL

Technika siewu | Siewnik mechaniczny zawieszany D9 | Siewnik mechaniczny nabudowany AD

Szerokość robocza  2,5 m / 3 m / 3,5 m /
 4 m

Pojemność 
zbiornika nasion 360 l do 1380 l

Nabudowany siewnik AD może być łączony z bronami wirnikowymi 
oraz kultywatorami wirnikowymi AMAZONE albo z maszynami upra-
wowymi innych producentów. Oferowane są AD Special o szerokości 
roboczej 2,5 i 3 m lub AD Super z dużymi zbiornikami nasion i szero-
kością roboczą 3 m, 3,5 m oraz 4 m.

Siewnik mechaniczny 
 nabudowany AD 
Siew z najwyższą dokładnością rozdziału nasion!

AD 3000 Super, szerokość robocza 3 m z zagarniaczem rolkowym
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Mechaniczny zestaw 
uprawowo siewny Cataya 
Precyzyjny i komfortowy

Cataya 3000 Special z redlicami RoTeC i zagarniaczem sprężynowym

Mechaniczny zestaw uprawowo siewny składa się z brony wirni-
kowej KE wzgl. kultywatora wirnikowego KX/KG i nabudowanego 
siewnika Cataya 3000 Special lub Super. 

Siewnik Cataya 3000 Special z wyposażeniem podstawowym po-
siada zbiornik ziarna o pojemności 650 l. Istnieje możliwość jego 
powiększenia do 850 l przy użyciu nadstawki o pojemności 200 l.

System dozowania AMAZONE Precis ze zin-
tegrowanymi lejkami wylotowymi daje mi-
nimalne ilości resztek ziarna i równomierny 
wysiew. System dozowania z nowym Elec-
tricDrive dysponuje elektrycznym napędem 
wałka wysiewającego. W szerokim zakresie 
materiału siewnego osiąga się tu znakomi-
te utrzymanie dokładności normy wysiewu.

Cataya Special z redlicami 
RoTeC i zagarniaczem 

sprężynowym

Podczas pracy na glebach wrażliwych na 
ugniatanie i przy zredukowanej głębokości 
roboczej zasadne jest użycie spulchniaczy 
śladów kół ciągnika. Rozluźniają one ugnie-
cione koleiny i można je ustawiać poziomo 
oraz pionowo.

Nowe, uniwersalne narzędzie obsługowe 
Cataya jest idealnym rozwiązaniem oszczę-
dzającym uciążliwe szukanie i przewożenie 
wielu różnych narzędzi. Przez ergonomiczny 
kształt i rozkład wszystkich punktów usta-
wiania można każde ustawienie zmieniać 
obrotem ręki.

Siewnik Cataya Special wyposażony jest w 
redlice RoTeC-Control o opcjonalnym odstępie 
12,5 cm lub 15 cm. Można zmieniać głębo-
kość siewu bezpośrednio na redlicy, ustawia-
jąc tarczę z tworzywa w 3 różnych pozycjach.

Proste i szybkie 
 czyszczenie, minimalna 

ilość resztek dzięki 
 zintegrowanym lejkom 

wylotowym

Najprostsze przestawianie 
zasuwą  zamykającą z siewu 
drobnego na  normalny

Centralne przestawia-
nie z siewu na kali-
brację przez centralnie 
ustawianą pokrywę 
kalibracyjną

Dzięki elektrycznemu 
napędowi kalibracja 
przez naciśnięcie 
 przycisku

Z

techniką

ISOBUS
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Technika siewu | Mechaniczny zestaw uprawowo siewny Cataya

Cataya 3000 Super z redlicami TwinTeC i pojedynczym zagarniaczem

Cataya Special
Szerokość robocza  3 m
Pojemność zbiornika nasion 650 l do 850 l

Cataya Super
Szerokość robocza  3 m
Pojemność zbiornika nasion 830 l do 1270 l

Cały kształt siewnika i maszyny uprawowej prezentuje się jako 
bardzo zwarty. Cataya Super cechuje się smukłym, lecz pojemnym 
zbiornikiem ziarna. Przy podstawowej pojemności 830 l można go 
za pomocą nadstawki powiększyć do 1270 l. Tak duża pojemność 
w mechanicznych zestawach uprawowo siewnych niesie z sobą re-
dukcję czasów napełniania i odpowiednio większą siłę uderzenia.

Siewnik nabudowany Cataya 3000 Super 
wyposażony jest w redlice jednotarczowe 
RoTeC Control lub dwutarczowe TwinTeC.

Aby jeszcze bardziej uprościć użytkowni kowi 
obsługę, AMAZONE przez SmartCenter oferuje 
bardzo proste i przejrzyste przyporządkowa-
nie najważniejszych ustawień podstawowych. 
System dozowania można szybko kalibrować 
i ustawiać centralnie, z lewej strony.

Wyjątkowo szeroki, dostępny przez skła-
dane stopnie pomost załadowczy ułatwia 
napełnianie siewnika. Otwór napełniania o 
wymiarach 2,6 x 0,75 m umożliwia szybki, i 
łatwy proces napełniania z big-bagów, szufli 
ładowacza czołowego oraz ze zwykłych wor-
ków.

Control 65Control 50

Dźwignia górna do centralnej 
regulacji głębokości siewu

Rolka ograniczająca 
głębokość

Gumowe elementy 
amortyzujące i 

centralna regulacja 
nacisku redlic

Redlica TwinTeC zapewnia bardzo precyzyjne 
odkładanie nasion. Rolka Control 50 mm ma 
wysokie przejście i nadaje się do pracy zwłasz-
cza na glebach ciężkich i nośnych. Rolka pro-
wadzenia głębokościowego Control 65 mm 
zapewnia wysoką nośność zwłaszcza na gle-
bach lekkich.

Z

techniką

ISOBUS
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Produkty

Z dozowanie elektrycznym sterowanym przez 
AMADRILL+ automatyczna kalibracja funk-
cjonuje szybko, bezpiecznie i czysto. Podczas 
pracy można zmieniać normę wysiewu oraz 
napełnić wstępnie kasetą przed pracą.

AD-P Special oferuje znakomity komfort obsługi z optymalnym 
kształtem zbiornika o płaskiej budowie. Zbiornik mieści do wyboru 
850 l lub 1250 l ziarna. Dzięki nadstawce można go powiększyć do 
1100 l albo 1500 l pojemności. Przy kompaktowych wymiarach 
AD-P Special wymaga od ciągnika niewielkiej siły udźwigu. Włą-
czanie i wyłączanie elektrycznego dozownika przez GPS-Switch 
daje oszczędności materiału siewnego i zapewnia kierowcy kolejne 
odciążenie na nawrotach.

Dozownik AD-P Special jest napędzany 
elektrycznie. Umożliwia to kalibrację po 
 naciśnięciu przycisku i łatwą zmianę dawki 
wysiewu z kabiny ciągnika. Dobry dostęp 
ułatwia wymianę kaset dozujących oraz 
 kalibrację.

AD-P 3001 Special, 
szerokość robocza 3 m 

z kultywatorem 
wirnikowym 

KG 3001 Special

AD-P można obsługiwać przez takie terminale 
ISOBUS jak AMATRON 3, CCI 100 i AMAPAD 
lub każdy terminal zdolny do współpracy z 
ISOBUS. Tym samym istnieje możliwość wy-
posażenia AD-P w automatyczne przełączanie 
GPS-Switch na nawrotach.

Z

techniką

ISOBUS

Łatwa w obsłudze plandeka chroni doskonale 
zbiornik ziarna przed kurzem i deszczem.

Szerokość robocza 3 m / 3,5 m / 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion 850 l do 1500 l

Pneumatyczny siewnik 
 nabudowany AD-P Special
Komfortowy multitalent

AD-P 3001 Special z redlicami RoTeC i zagarniaczem rolkowym
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Obciążenie zębów tylko 30 %

AD-P 3000 Super

Do najcięższych warunków pracy w 
AD-P Super stosowane są wykonane 
ze stali  narzędziowej redlice talerzowe 
 RoTeC pro o większej średnicy.

Z

techniką

ISOBUS

Technika siewu | Pneumatyczny siewnik nabudowany AD-P Special | Pneumatyczny siewnik nabudowany AD-P Super

Siewnik AD-P Super w połączeniu z wałem jest bardzo kompaktową 
jednostką. Ta bardzo stabilna maszyna z korzystną, konstrukcyjną 
pozycją punktu ciężkości ma porównywalnie niskie zapotrzebowanie 
na siłę udźwigu. Komponenty siewnika znajdują się blisko ciągnika. 
Niewielkie obciążenie tylnych kół zmniejsza głębokość kolein.

Wsparcie masy bezpośrednio na wale 
 pozwala zastosować w AD-P Super duży 
zbiornik, mieszczący do 2000 l materiału 
siewnego. Wirnikowa brona może po na-
potkaniu kamieni odchylać się do góry.

Pneumatyczny siewnik 
 nabudowany AD-P Super
Nowoczesny i niezawodny

AD-P Super z redlicami RoTeC pro i zagarniaczem sprężynowym

Duży zbiornik ziarna zredukował czasy na-
pełniania siewnika. Podstawowy zbiornik o 
pojemności 1500 l można powiększyć nad-
stawką do 2000 l. Jasna i prosta kon cepcja 
ramy pomaga oszczędzić masę i zwiększa 
stabilność.

TerminalTwin 3.0 umożliwia jeszcze łatwiej-
szą kalibrację i opróżnianie z resztek mate-
riału siewnego. Kalibracja z terminalem Twin 
uruchamiana i zatrzymywana bezpośrednio 
na maszynie. Terminal posiada wyświetlacz 
o przekątnej 3,2".

Szerokość robocza 3 m / 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion 1500 l do 2000 l
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Duży otwór zbiornika o wymiarach 2,43 m x 
0,91 m umożliwia łatwe napełnianie siew-
nika Centaya przy użyciu worka typu BigBag 
lub szufli ładowacza czołowego. Podczas na-
pełniania za pomocą worków sita zbiornika 
ziarna mogą pełnić rolę schowka na worki.

Siewnik nabudowany Centaya Super
Pneumatyczna technika siewu najwyższej klasy

Centaya 3000 Super z redlicami dwutarczowymi TwinTeC

Siewnik pneumatyczny nabudowany Centaya Super można 
 opcjonalnie wyposażyć w zbiornik ziarna o pojemności 1600 l 
lub 2000 l. Ponieważ plastikowy zbiornik jest wysunięty daleko 
w przód, optymalne położenie jego środka ciężkości znajduje 
się w pobliżu ciągnika.

Centaya 3000 Super z 
 redlicami TwinTeC i zagar-

niaczem sprężynowym

Do dozowania nasion służy dozownik z 
 napędem elektrycznym usytuowany pod 
zbiornikiem ziarna. Każdy rodzaj nasion ob-
sługiwany jest przez odmienną kasetę dozu-
jącą, którą można szybko i łatwo  wymienić 
na inną.

Segmentowa głowica rozdzielajaca jest usy-
tuowana za zbiornikiem ziarna, bezpośrednio 
ponad redlicami. Siewnik Centaya Super może 
być również rozłączany połówkowo za pomo-
cą segmentowej głowicy rozdzielającej np. w 
przypadku asymetrii ścieżek technologicznych 
na skraju pola.

Pole obsługowe SmartCenter usytuowane po 
lewej stronie siewnika Centaya Super umo-
żliwia operatorowi jego wygodne kalibrowa-
nie i wykonywanie regulacji w pozycji stoją-
cej. W skrzyni transportowej umieszczonej 
bezpośrednio na maszynie znajduje się waga 
cyfrowa i składane wiadro.

Z

techniką

ISOBUS
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Technika siewu | Siewnik nabudowany Centaya Super

Prócz siewu za pomocą maszyny Centaya 
można również wykonywać podsiewanie 
oraz rozrzucanie granulowanego preparatu 
do zwalczania ślimaków bądź poplonów. Do 
tego celu służy siewnik poplonów GreenDrill 
200E ze zbiornikiem o pojemności 200 l, 
wałkiem dozującym z napędem elektrycz-
nym i dmuchawą, stanowiący wyposażenie 

dodatkowe maszyny; jest on za-
budowany w jej tylnej części.

Szerokość robocza   3 m
Pojemność zbiornika nasion  1600 l do 2000 l

Centaya 3000 Super z redlicami jednotarczowymi RoTeC pro

Nowy siewnik Centaya 3000 Super może być wyposażany opcjonalnie 
w redlice dwutarczowe TwinTeC lub jednotarczowe RoTeC pro w roz-
stawie 12,5 cm lub 15 cm. Jednostkowy nacisk redlic TwinTeC wynosi 
maks. 60 kg, dzięki czemu bardzo płynnie poruszają się i precyzyjnie 
układają nasiona w glebie. Alternatywne redlice jednotarczowe RoTeC 
wykazują swoje mocne strony szczególnie przy dużych ilościach resztek 
pożniwnych, jak również na wilgotnych i lepkich glebach.

KG 3001 Super 
z Centaya Super

Głębokość odkładania nasion i siła nacisku 
redlic regulowane są również niezależnie od 
siebie za pomocą SmartCenter. Ustawienia 
te, wykonywane centralnie za pomocą tego 
uniwersalnego narzędzia obsługi, są szybko 
i łatwo wykonywane.

Przed rozpoczęciem kalibracji operator prze-
suwa po szynie usytuowaną z boku wannę 
kalibracyjną pod korpus dozownika, po czym 
otwiera pokrywę kalibracyjną. Od tego mo-
mentu można rozpocząć kalibrację, posługu-
jąc się przyciskiem kalibracyjnym lub układem 
TwinTerminal.

Do sterowania agregatem uprawowo- 
siewnym można stosować opcjonalnie 
 terminal ISOBUS AMATRON 3, CCI-100 lub 
AMAPAD firmy AMAZONE bądź dowolny 
terminal ISOBUS innego producenta.
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Avant w wersji sztywnej dostarczany jest 
jako 4 metrowy a w wersji składanej 5 i 
6 metrowy, który do transportu składa się 
na szerokość 3 m.

Dmuchawa transportująca materiał siewny 
napędzana jest silnikiem hydraulicznym.

Avant, 6 m

Avant 6000-2, szerokość robocza 6 m

Ze względu na to, że zbiornik czołowy jest 
wyjątkowo szeroki i płaski, to nic nie zakłóca 
kierowcy pola widzenia z przodu. Również 
widok do tyłu na zawieszoną maszynę jest 
nieograniczony.

Zawieszany agregat uprawowo siewny 
ze zbiornikiem czołowym Avant
Racjonalna uprawa dużych powierzchni!

Zawieszany agregat uprawowo siewny Avant ze zbiornikiem czoło-
wym, to idealna maszyna dla przedsiębiorstw usługowych i wielkich 
gospodarstw rolnych, służąca do racjonalnego siewu po pługu i 
w mulcz, na polach o dużej powierzchni. Rozdział masy pomiędzy 
zbiornik z przodu a kultywator wirnikowy z ramą redlic z tyłu, opty-
malizuje obciążenie osi ciągnika.

Zbiornik czołowy można wyposażyć w 
skrętny, oponowy wał ugniatający, zagęsz-
czający glebę między kołami ciągnika.

Szerokość robocza 4 m / 5 m / 6 m
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Z
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ISOBUS

Technika siewu | Zawieszany agregat uprawowo siewny ze zbiornikiem czołowym Avant | Wielkopowierzchniowy agregat uprawowo siewny Cirrus Compact

Cirrus 3003 Compact

Szerokość robocza 3 m / 3,5 m
Pojemność 
zbiornika nasion  3000 l
Rozstawa rzędów 12,5 cm / 16,6 cm

Dla mniejszych gospodarstw bardzo interesującą alternatywą jest 
Cirrus 3003 Compact. Ze zbiornikiem o pojemności 3000 l wyróżnia 
się kompaktowymi wymiarami i niezwykłą zwrotnością. Przesunięta 
do przodu pozycja zbiornika ziarna przez transfer masy we wszystkich 
zestawach Cirrus gwarantuje znaczną poprawę trakcji ciągnika, więcej 
miejsca dla ciasnych nawrotów i swobodny dostęp do dozowników. 
Stan napełnienia zbiornika nie ma żadnego wpływu na głębokość 
siewu.

Na skonstruowanych dla Cirrus oponach 
Matrix, można po drodze bezpiecznie jechać 
maszyną z napełnionym zbiornikiem ziarna z 
prędkością do 40 km/h. Połączenie do dźwi-
gni dolnych ciągnika daje zespołowi Cirrus 
znakomitą zwrotność, np. na końcach pola.

Sercem wszystkich Cirrus oraz gwarancją 
równomiernych, szybkich wschodów są 
opony Matrix. Połączenie dużej średnicy z 
nowym profilem bieżnika zapewnia własny 
napęd – a tym samym wymaga mniejszej 
siły uciągu.

Wielkopowierzchniowy agregat 
uprawowo siewny Cirrus Compact
Kompaktowy, zwrotny, szybki

Dla miejsc, które nie są tak wrażliwe na 
 warunki kiełkowania można alternatywnie 
wyposażyć Cirrus także w zwykłe opony dia-
gonalne o profilu ciągnikowym AS. Własny 
napęd przy krótkim bieżniku jest tu również 
bardzo dobry a maszyna jest łatwa w uciągu.

Brona talerzowa z bezobsługowymi, usta-
wionymi pod specjalnym kątem talerzami, 
pozostawia za sobą doskonale uprawione 
i wyrównane pole do siewu. Głębokość 
uprawy można hydraulicznie dopasować 
podczas pracy.

Cirrus 3003 Compact z 
redlicą dwutarczową 

TwinTeC+



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   58 04.10.17   12:52 MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   59 04.10.17   12:53

Produkty

Aby sprostać stale rosnącym prędkościom 
jazdy przy siewie, redlice RoTeC pro dyspo-
nują bardzo stabilnym ułożyskowaniem. 
Zagarniacz sprężynowy S zapewnia dobre 
przykrycie materiału siewnego także w naj-
trudniejszych warunkach glebowych i przy 
dużej ilości słomy.

Zagarniacz rolkowy dodatkowo dociska glebę 
nad redlinami wysiewu, dzięki czemu two-
rzą się optymalne warunki do kiełkowania 
nasion. Zalecany jest zwłaszcza na glebach 
średnich i suchych przy siewie roślin jarych 
lub rzepaku.

System redlic dwutarczowych TwinTeC+ przy 
bezstopniowej hydraulicznej regulacji ich 
nacisku dysponuje zakresem nastaw od 15 
do 100 kg. Nacisk można tu szybko i łatwo 
dopasować do zmieniających się warunków 
glebowych.

Wielkopowierzchniowy agregat 
uprawowo siewny Cirrus 
Siać i zbierać z sukcesem

Cirrus 4003 Sztywny
Szerokość robocza 4 m

Pojemność 
zbiornika nasion  3600 l

Rozstaw rzędów 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2C z jednotarczowymi redlicami RoTeC pro oraz 4000-l zbiornikiem ciśnieniowym 
dla materiału siewnego i nawozu

Cirrus 4003-2 o szerokości roboczej 4 m oraz Cirrus 6003-2 o szero-
kości roboczej 6 m to siewniki które zapewniają precyzyjny siew 
zwłaszcza przy średnim i wysokim plonowaniu, zachowując przy 
tym wysokie wydajności powierzchniowe. Oprócz tego dostępny 
jest też Cirrus-C ze zbiornikiem ciśnieniowym i dozowaniem nawozu 
Single-Shoot w rzędy wysiewu. Ta maszyna posiada zbiornik miesz-
czący 4000 l i zakończony dwoma lejami. W zależności od potrzeb 
można ten model napełniać materiałem siewnym i nawozem lub 
tylko materiałem siewnym.

Sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami 
Cirrus przejmuje terminal ISOBUS. Należą 
do nich funkcje robocze oraz możliwości 
ustawiania maszyny, np. jej kalibracja.

Zestaw uprawowo siewny Cirrus 6003-2 z redlicami dwutarczowymi TwinTeC+



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   58 04.10.17   12:52

58 59

MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   59 04.10.17   12:53

Z

techniką

ISOBUS

Technika siewu | Wielkopowierzchniowy agregat uprawowo siewny Cirrus

Cirrus 4003-2 Składany
Szerokość robocza 4 m 

Cirrus 6003-2 Składany
Szerokość robocza 6 m

Pojemność 
zbiornika nasion  3600 l

Rozstaw rzędów 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2C Składany
Szerokość robocza 4 m

Cirrus 6003-2C Składany
Szerokość robocza 6 m

Pojemność  4000 l 
zbiornika nasion  (zbiornik ciśnieniowy)

Rozstaw rzędów 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 6003-2C z redlicami jednotarczowymi RoTeC pro

Z oponami Matrix maszyna z pełnym zbiornikiem może poruszać 
się po drogach z prędkością 40 km/h. Jest to ważne do zgodnego 
z prawem transportu po drogach zwłaszcza w gospodarstwach o du-
żym rozdrobnieniu pól. Opony Matrix oferują swoje zalety także pod-
czas pracy w polu.

Cirrus 6003-2/2C ze żmijką 
załadunkową dla materiału 

siewnego i nawozu

Wały boczne T-Pack S dla Cirrus 4003-2/2C 
i 6003-2/2C mogą zagęszczać gleby lekkie 
i średnie jeszcze przed polem talerzy lub po 
pługu zapewniając jej dobre, dodatkowe 
przygotowanie do kolejnych zabiegów.

Koncepcja wałów poprzedzających w Cirrusie 
4003-2/2C i 6003-2/2C może być uzupełniona 
przez T-Pack IN. Jest on umieszczony po środ-
ku maszyny poniżej zaczepu i zagęszcza strefę 
między śladami kół ciągnika.

Pneumatyczny siewnik do poplonów 
 GreenDrill dla zaczepianego agregatu 
Cirrus pozwala użytkownikowi na stoso-
wanie równocześnie z siewem, kolejnego 
medium. Może to być wsiewka poplonowa 
lub środek do zwalczania ślimaków poda-
wany na powierzchnię gleby.

Dodatkowy wał przedni T-Pack U zagęszcza 
glebę przed talerzami. Dzięki temu gleba 
przed maszyną jest dodatkowo zagęszczona. 
Jest to duża zaleta zwłaszcza na glebach lek-
kich. T-Pack U można stosować również jako 
wał przedni solo.
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Wysiew redlicami RoTeC+-Control o średnicy 
400 mm i nacisku do 55 kg bezpośrednio na 
redlicy. Perfekcyjne wyrównanie i przykrycie 
zagarniaczem dokładnym lub rolkowym.

Citan 9000

AMALOG+ przejmuje ustawienie i nadzór 
włączania ścieżek technologicznych, liczenie 
hektarów oraz nadzór stanu napełnienia i 
znaczników śladów. Poszerzone sterowanie 
ważnych funkcji jest w Citan 8000 i 9000 
wykonywane przez terminal obsługowy 
AMATRON 3.

Citan 12001-C

Precyzyjny, elektryczny napęd kaset dozu-
jących w siewnikach Citan 8000 do 9000: 
łatwe ustawianie przez terminal obsługowy 
i wygodna kalibracja (alternatywnie: napęd 
mechaniczny od koła ostrogowego Citan 8000 
do 15001-C).

Citan to oferowana przez AMAZONE maszyna oddzielająca uprawę 
gleby od siewu i posiadająca szerokość roboczą od 6 m do 15 m. 
Wykorzystywanie maksymalnej produktywności siewnika Citan 
umożliwia optymalizację terminu siewu. Przy prędkościach robo-
czych nawet 16 km/h, siewniki wielkopowierzchniowe Citan przeko-
nują dużymi wydajnościami oraz dokładnością odkładania nasion.

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan
Szybki i niedrogi siew w optymalnym terminie

Doskonałym systemem asystowania jest nad-
zorowanie przewodów wysiewających, które 
natychmiast rozpoznaje blokady w redlicach 
i przewodach. Czujniki umieszczone bezpo-
średnio za głowicą rozdzielającą kontrolują 
przepływ materiału siewnego w przewodach 
wysiewających.
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Citan 12001-C z nawozem

Zbiornik ziarna znajdujący się w przedniej 
części maszyny jest łatwo dostępny podczas 
napełniania. Część masy zbiornika dociąża 
bezpośrednio tylną oś ciągnika. Citan można 
w krótkim czasie złożyć do 3 m szerokości 
transportowej.

Citan 12001-C

Technika siewu | Siewnik wielkopowierzchniowy Citan

Citan jest maszyną do pracy solo na polach, które 
już zostały uprawione i są gotowe do siewu. Szero-
kości robocze od 6 do 15 m, duży zbiornik ziarna 
i zużycie paliwa często poniżej 3 l/ha – czynią z 
niego najbardziej efektywną i wydajną maszynę.

Szerokość robocza    8 m / 9 m / 12 m / 15 m
Pojemność zbiornika nasion   5000 l / 8000 l

Za pomocą redlic RoTeC+-Control można 
siać z dużymi prędkościami niezależnie od 
warunków glebowych i pogodowych. Regu-
lacji głębokości pracy dokonuje się hydrau-
licznie – szybko i komfortowo. Dla siewu 
głębokiego istnieje możliwość dodatkowej 
regulacji bezpośrednio na redlicach.

Do pracy na glebach luźnych albo niezagęsz-
czonych oferowane są opcjonalne spulchnia-
cze śladów. Koleiny są rozrywane i równane. 
Dzięki obsłudze hydraulicznej spulchniacze są 
automatycznie składane/rozkładane na na-
wrotach wzgl. składane do transportu.

Citan 12001-C i 15001-C oferują oprócz sie-
wu możliwość równoczesnego dostarczania 
nawozu do redlin wysiewu. Dlatego zbiornik 
siewnika podzielony jest w proporcji 2/3 dla 
materiału siewnego i 1/3 dla nawozu lub 
drugiej odmiany ziarna. Gdy podział zbior-
nika nie jest konieczny, wtedy napełnia się 
go całkowicie ziarnem. Dozowanie odbywa 
się przez przekładnię Vario w zakresie od 
1,5 do 400 kg/ha.
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Siewnik Cayena z redlicami zębowymi skonstruowano z myślą o 
szybkim siewie z poprzedzającą uprawą pola lub bez niej. Swoją siłę 
wykorzystuje przede wszystkim na glebach twardych i kamienistych 
oraz w regionach suchych, gdzie zawodzą zwykłe redlice talerzowe. 
Obojętnie, czy to siew nasion dużych, średnich czy małych, czy pole 
było zaorane czy siew odbywa się w mulcz albo na ściernisku – 
Cayena o szerokości roboczej 6 m wyróżnia się niezwykłą siłą ude-
rzenia.

Dzięki zawieszeniu na dolnych dźwigniach 
TUZ, zintegrowanemu podwoziu i składany-
mi hydraulicznie ramami redlic Cayena jest 
kompaktową i bardzo zwrotną jednostką.

Redlica TineTeC wycina czysty, wolny od 
 organicznej masy rowek. Dzięki wąskiemu 
kształtowi minimalna ilość gleby jest prze-
mieszczana. Zalety: oszczędzana jest woda 
i zminimalizowane zapotrzebowanie na siłę 
pociągową.

Siewnik z redlicami zębowymi 
Cayena 
Duża wydajność powierzchniowa przy 
precyzyjnym dozowaniu!

Cayena 6001: 
36 redlic zębowych, rozstaw rzędów 16,6 cm – prędkość robocza do 15 km/h

Cayena 6001

Zbiornik siewnika Cayena ma pojemność 
3600 l ale jest bardzo kompaktowy. Podczas 
pracy pozwala doskonale obserwować redlice 
TineTeC. Po całkowitym otwarciu zbiornika 
możliwy jest prosty i szybki załadunek.

Napęd elektryczny kasty dozującej umożliwia 
precyzyjną regulację normy wysiewu. 

Siewnik Cayena 6001-C z opcją „nawóz” po-
siada zbiornik pod ciśnieniem o pojemności 
4000 l, który jest podzielony na dwie sekcje 
w proporcji 60:40 i wyposażony w dwie, elek-
trycznie napędzane kasety. Materiał siewny 
i nawóz są podawane do tej samej redliny 
wysiewu.

Szerokość robocza  6 m
Pojemność 
zbiornika nasion 3600 l
Pojemność zbiornika  4000 l
nawozu i nasion (zbiornik ciśnieniowy)
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Siewnik do specjalnych zastosowań przy sie-
wie na ścierniskach. Condor pracuje z indy-
widualnie kopiującymi głębokość redlicami 
dłutowymi. Koncepcja siewnika Condor 
zakłada dalszy rozwój intensyfikacji siewu 
przy uprawach ekstensywnych z szerokością 
roboczą powyżej 9 m, szeroki rozstaw rzędów 
oraz jak najmniej inwazyjne odkładanie nasion.

Wszystkie zespoły niezbędne do kalibracji 
są bardzo dobrze dostępne po lewej stronie 
maszyny. Śluza rozdzielająca poniżej dozow-
nika ziarna pozwala na siew tylko połową 
szerokości maszyny.

Siewnik z redlicami zębowymi 
Condor 
Do siewu bezpośredniego

Condor 15001

Condor 15001: 
szeroki na polu, wąski na drodze -tylko 3 m szerokości transportowej

Technika siewu | Siewnik z redlicami zębowymi Cayena | Siewnik z redlicami zębowymi Condor

Zbiornik pod ciśnieniem o pojemności 8000 l, 
podzielony na jest 2 sekcje (2/3 materiał 
siewny + 1/3 nawóz). Nawóz i ziarno są 
wprowadzane do gleby razem- w ten sam 
rowek. W ten sposób, przy siewie zbóż ozi-
mych realizowane są odpowiednie warunki 
startowe dla wschodów a przy uprawie kul-
tur jarych w warunkach kontynentalnych, 
dokonywane jest optymalne, pełne nawoże-
nie bezpośrednio do gleby z eliminacją strat.

Szerokość robocza  12 m / 15 m
Pojemność 8000 l (2/3 nasiona + 
zbiornika nasion 1/3 nawóz)

Redlica ConTeC pro charakteryzuje się do-
kładnym, pionowym dopasowaniem do 
gleby w oparciu o tylne koło ugniatające. 
Zamocowanie redlic w 3 rzędach i wysoka 
rama gwarantują pacę bez zatorów.

W celu zwiększenia wytrzymałości czubki 
redlic wyposażono w powłokę z utwardza-
nego metalu. Komfortowa zmiana głębo-
kości umożliwia jej zmianę w najkrótszym 
czasie.
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Hartowane, odpowiednio zakrzywione redlice 
dłutowe wycinają wolny od zanieczyszczeń 
rowek dla materiału siewnego i nawozu.

Umieszczenie redlic na podłużnych belkach 
w 4 kolejno ustawionych rzędach daje ich 
większy wzajemny odstęp i zapewnia dobry 
przepływ słomy.

Redlice dłutowe są mocowane na równo-
ległoboku. Zapobiega to odchyleniom w 
głębokości siewu przy zmieniających się 
prędkościach pracy oraz przy dodatkowych 
nierównościach podłoża.

Primera DMC 6000-2C

Prowadzone na równoległoboku redlice 
dłutowe dobrze kopiują teren. System za-
bezpieczenia przed kamieniami umożliwia 
elastyczne, pionowe i poziome odchylanie 
na przeszkodach.

Podwójne rolki kopiujące zapewniają utrzy-
manie głębokości siewu i przykrycie nasion 
zarówno podczas siewu bezpośredniego jak 
i w mulcz.

Wielkopowierzchniowy siewnik Primera DMC skonstruowano 
 specjalnie do siewu bezpośredniego i w mulcz na obszarach o 
małej ilości opadów. Swoimi redlicami dłutowymi osiąga on 
 najwyższą jakość w kwestii dokładności siewu i odkładania 
nasion na polach po orce, po kultywatorze oraz przy siewie 
bezpośrednim.  Materiał siewny układany jest pod resztkami 
pożniwnymi  zapewniając optymalny kontakt nasion z glebą 
co z kolei gwarantuje doskonałe wschody.

Primera DMC 9000 o szerokości roboczej 9 m

Siewnik wielkopowierzchniowy 
Primera DMC
Precyzja i prędkość podczas siewu bezpośredniego, 
siewu w mulcz i siewu konwencjonalnego
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Rolki dociskowe zagarniacza rolkowego 
 dodatkowo zagęszczają glebę za redlicami. 
Zaleca się je zwłaszcza na glebach lżejszych, 
suchych przy siewie roślin jarych lub rzepaku. 
Belka rolek pozwala się dodatkowo centralnie 
podnieść i tym samym wyłączyć je z dzia łania.

Trzy seryjne różne wałki dozujące (duże, śred-
nie i małe) gwarantują dokładne dozowanie 
objętościowe przy różnych rodzajach materia-
łu siewnego i nawozu. Opcjonalnie są wałki 
dozujące dla nawozów podstawowych, kuku-
rydzy i słonecznika oraz dla grochu i bobiku.

Aby napełnić zbiornik Primera DMC materia-
łem siewnym i nawozem, AMAZONE oferuje 
napędzaną hydraulicznie żmijkę napełniającą. 
Czas napełniania można wtedy zredukować 
do 15 minut i odpowiednio do tego zwiększyć 
wydajność pracy maszyny.

Primera DMC 12001-2C, 
szerokość robocza 12 m

Zalety głowic rozdzielających: Poza zbior-
nikiem ziarna. Zbiornik dobrze dostępny 
i w polu widzenia kierowcy. Obserwacja 
przepływu materiału siewnego i nawozu 
w przejrzystej głowicy rozdzielającej. Opcjo-
nalnie z nadzorem materiału siewnego.

Mieszczący 13000 l ciśnieniowy zbiornik w Primera DMC 9001-2C i 
12001-2C umożliwia wyraźną redukcję czasów napełniania i odpo-
wiednio do tego wysokie wydajności powierzchniowe podczas siewu. 
Przez podział zbiornika ciśnieniowego na cztery równe komory można 
tu aplikować według potrzeb albo tylko ziarno albo ziarno i nawóz 
w stosunku 3:1 względnie 1:1. Ponieważ jest on podzielony na cztery 
części, można w redlinie wysiewu stosować równocze-
śnie dwie różne odmiany nawozów wraz z nasionami.

Primera DMC 12001-2C o szerokości roboczej 12 m

Technika siewu | Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC

Szerokość robocza   3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Pojemność zbiornika nasion 4200 l / 6000 l / 13000 l
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Agregat zaczepiany KR
Wielostronne możliwości wykorzystania!

Siewnik D9 9000-KR | D9 12000-KR

Siewnik punktowy, pneumatyczny ED 9000-KR | ED 12000-KR

Brona kompaktowa Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Rama sprzęgowa KR daje uniwersalne 
możliwości stosowania, dzięki czemu jest 
niezwykle ekonomiczna. Rama sprzęgowa 
może być wyposażana opcjonalnie w siew-
nik punktowy ED, siewnik D9 lub kompak-
tową bronę talerzową Catros.

Rama sprzęgowa jest składana na czas 
transportu.

Szerokość robocza 9 m / 12 m
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W systemie dozowanie, na spodzie zbiornika 
znajduje się wałek wysiewający, który w za-
leżności od materiału siewnego oraz normy 
wysiewu, wyposażony jest w przyrząd wy-
siewający do zbóż lub do drobnonasiennych. 
Napęd wałka i wentylatora jest elektryczny 
lub hydrauliczny.

Siewnik GreenDrill 200-E z elektrycznym 
napędem wentylatora można montować 
na bronach i kultywatorach wirnikowych o 
szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m.

Kompaktowa brona talerzowa Catros+ z GreenDrill

Cataya 3000 Super 
z GreenDrill

Technika siewu | Agregat zaczepiany KR | GreenDrill nabudowany siewnik do siewu nasion drobnych i poplonów

GreenDrill
Nabudowany siewnik do siewu 
nasion drobnych i poplonów

GreenDrill jest siewnikiem służącym do siewu nasion drobnych 
względnie poplonów na przykład w połączeniu z kompaktową 
 broną talerzową Catros, kultywatorem mulczującym Cenius bądź 
agregatem uprawowo-siewnym Cataya lub Centaya.

Zbiornik na ziarno ma pojemność 200 l lub 500 l. Jest łatwo 
 dostępny za pomocą stopni. Wentylator napędzany jest elek-
trycznie lub hydraulicznie.

Siewnik GreenDrill 500 może być również 
stosowany w połączeniu z zaczepianymi 
maszynami uprawowymi.

W wersji podstawowej siewnika GreenDrill 
za pomocą komputera pokładowego można 
włączać wałek wysiewający i dmuchawę 
oraz regulować prędkość obrotową wałka 
wysiewającego. W wersji komfortowej kom-
puter pokładowy oferuje dodatkowo menu 
wyboru funkcji wspomagania kalibracji oraz 
wskazywania prędkości jazdy, wielkości za-
sianej powierzchni i czasu pracy.

GreenDrill 200 
Pojemność zbiornika  200 l 

(napęd elektryczny)

GreenDrill 500 
Pojemność zbiornika  500 l 

(napęd hydrauliczny)
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ED 4500-2C Super

Sekcja wysiewająca Classic nadaje się do 
siewu po orce kukurydzy, słonecznika, bobi-
ku, rzepaku, grochu, bawełny itd. Wysokość 
opadania wynosi tylko 100 mm!

Sekcja wysiewająca Contour świetnie spraw-
dza się przy siewie w mulcz i po orce. Wyróż-
nia ją doskonałe dopasowanie do podłoża i 
optymalne utrzymywanie głębokości przez 
prowadzenia na podłużnym tandemie.

Wysoka dokładność odkładania nasion osią-
gana jest w wyniku niewielkiej wysokości 
ich „swobodnego” opadania. Siew z zegar-
mistrzowską precyzją!

Siewnik punktowy pneumatyczny ED
ED – po prostu przemyślany!

Swobodne 
opadanie

Optymalne 
uszczelnienie

Z

techniką

ISOBUS

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 6000-2C Super

Siewnik punktowy pneumatyczny ED pracuje bardzo precyzyjnie na 
zasadzie podciśnienia. Podciśnienie przyciąga nasiona do otworów. 
Dokładny rozdział nasion następuje mechanicznie, zgarniaczami. Praca 
odbywa się prawie niezależnie od prędkości jazdy i kształtu nasion. 
Napęd sekcji wysiewających jest zamknięty i bezobsługowy.

Siewniki punktowe AMAZONE pracują na za-
sadzie podciśnienia. Napędzane mechanicz-
nie (ED Special) lub hydraulicznie (ED Super). 
Oddzielanie nasion jest wykonywane przez 
skrobak.
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W połączeniu z automatycznym włączaniem 
sekcji szerokości GPS-Switch wzgl. Section 
Control i włączaniem pojedynczych rzędów 
jest tu możliwość automatycznego przełącza-
nia przez GPS na klinach pola i na nawrotach.

Aby napełnić zbiornik ED nawozem, AMAZONE 
proponuje napędzaną hydraulicznie żmijkę 
załadunkową. Redukuje ona czasy napełnia-
nia i jeszcze bardziej zwiększa wydajność 
maszyny.

ED można wyposażyć w dwa rozsiewacze 
mikro granulatów Micro plus. Dzięki temu, 
przy jednym przejeździe, zależnie od typu 
maszyny można równocześnie z siewem 
aplikować do dwóch mikro granulatów.

Elektronika Profi z terminalem ISOBUS 
umożliwia pełny nadzór maszyny i jej 
 wygodną obsługę.

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 6000-2C Super

Technika siewu punktowego | Siewnik punktowy pneumatyczny ED

Szerokość robocza  3 m / 4,5 m / 6 m
Ilość sekcji wysiewających 4 do 12

ED 6000-2C Super

Napęd rozsiewacza nawozu i sekcji, jest w ED Special mechaniczny. 
ED Super jest wyposażony w elektryczny napęd dozownika nawozu 
i hydrauliczny napęd sekcji wysiewających.

Obok sztywnych maszyn o szerokości roboczej 3 m i 4,5 m AMAZONE 
oferuje także jednostki składane w wariantach 4,5 m i 6 m. Poza tym 
istnieje oczywiście możliwość zastosowania przedniego zbiornika 
nawozu.
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Decydujące jest tutaj modułowe oddzielenie 
rozdziału nasion i ich odkładania w glebie. 
Dokładne, pneumatyczne rozdzielenie nasion 
odbywa się w dwóch centralnie umieszczo-
nych bębnach rozdzielających, z których każdy 
obsługuje sześć względnie osiem rzędów.

Duże otwory zbiornika pozwalają napełniać 
siewnik bezpośrednio ładowaczem czołowym. 
Na życzenie można te maszyny wyposażyć w 
żmijkę załadunkową.

Siewnik punktowy  pneumatyczny EDX 
System rozdziału i odkładania Xpress

Cechą wyróżniającą systemu Xpress jest oddzielenie rozdziału 
 nasion i ich odkładania w glebie. Dzięki temu stało się możliwe 
osiąganie prędkości roboczych do 15 km/h i podniesienie dotych-
czasowych wydajności powierzchniowych aż do 50 %.

EDX: Większa wydajność, mniej kosztów!

Zaczepiany siewnik 
punktowy EDX 6000-TC, 

szerokość robocza 6 m

Siewnik punktowy EDX, 6 m szerokości roboczej

Przy szerokości roboczej 9 m trzeba napeł-
niać tylko 2 zbiorniki materiału siewnego. 
Centralny układ dozowania pozwala na 
uzyskiwanie krótkich czasów napełniania 
i ustawiania prowadząc w ten sposób do 
dalszego zwiększenia wydajności.
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Szerokość robocza  6 m / 9 m
Ilość sekcji wysiewających 8 do 16 / 12 do 20

Ta kompletna oferta AMAZONE pozwala zaspokoić wszystkie 
 najważniejsze wymogi gospodarstwa i dobrać właściwą maszynę. 
Wszystkie maszyny mogą być zastosowane zarówno w technologii 
siewu konwencjonalnej, w mulcz czy bezpośredniego. Dotyczy to 
siewu kukurydzy, słonecznika i rzepaku.

EDX 6000-TC z kompaktową techniką składania

Rolki Super-V Tarcze nośne

Tarcza 
 wychwytująca Czubek redlicy Podwójna redlica talerzowa Redlica nawozowa

Technika siewu punktowego | Siewnik punktowy pneumatyczny EDX

Po dwie rolki nośne na każdej z redlic wy-
siewających o średnicy 500 mm, które dzięki 
dużej powierzchni przylegania pracują bar-
dzo spokojnie, podpierają kompletną sekcję 
wysiewającą. Nacisk na rolki nośne można 
przestawiać centralnie, hydraulicznie i tym 
samym dopasować go do właściwości gleby.

Każda sekcja siejąca Xpress składa się z kilku elementów: po pierwsze podwójna dwutarczowa 
redlica w kształcie litery V rozcinająca górną warstwę gleby i oczyszczająca wycięty rowek z 
resztek organicznych. Następnie czubek redlicy formujący i zagęszczający redlinę wysiewu. 
W te redliny wysiewany jest materiał siewny i dociskany do dna przez rolkę wychwytującą. 
Regulowane rolki Super-V przykrywają redliny wysiewu glebą i dociskają ją od góry.

Zaczepiany siewnik punktowy EDX 9000-TC, szerokość robocza 9 m

We wszystkich maszynach EDX regulacja 
skrobaka nadmiaru nasion odbywa się dla 
wszystkich rzędów równocześnie. Jako wy-
posażenie dodatkowe istnieje elektryczna 
regulacja skrobaka, umożliwiająca operato-
rowi zmianę pozycji skrobaka podczas pracy 
z kabiny ciągnika poprzez AMATRON 3.
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Technika nawożenia z AMAZONE
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Produkty

Rozsiewacz dwutarczowy, dla mniejszych i 
średnich gospodarstw rolnych oraz zakładów 
łąkarskich. ZA-X Perfect jest łatwy w regula-
cji i pozwala na dokładny wysiew wszystkich, 
dostępnych w handlu rodzajów nawozów na 
szerokość do 18 m oraz mocznika, na szero-
kość do 15 m.

Mała szerokość rozsiewacza zapobiega 
uszkodzeniu winorośli w winnicach.

Optymalnie pochylone ściany podwójnego 
zbiornika umożliwiają równomierny spływ 
nawozu do otworów roboczych – również 
na skłonach.

Tarcze wysiewające OmniaSet dysponujące 
regulowanymi łopatkami z wyjątkową pre-
cyzją tworzą znakomity obraz rozsiewu.

Rozsiewacz zawieszany ZA-X Perfect 
Będzie się Państwu podobał

Dwutarczowy rozsiewacz ZA-X Perfect

Dwutarczowy rozsiewacz ZA-X Perfect

Bezobsługowa przekładnia w kąpieli olejowej 
stanowi niezniszczalne serce wszystkich dwu-
tarczowych rozsiewaczy nawozów AMAZONE 
i sprawdziła się już ponad 500.000 razy.

Pojemność zbiornika  500 l / 600 l / 900 l / 
1250 l / 1400 l / 1750 l

Szerokość robocza 10 m do 18 m
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Profesjonalny rozsiewacz dwutarczowy o 
szerokości roboczej do 36 m dla przedsię-
biorstw rolnych i firm usługowych. Wolno 
obracające się mieszadła i niskie obroty 
tarcz zapewniają bardzo równy i łagodny 
przepływ nawozu.

Wysokiej jakości malowanie zanurzeniowe 
na zasadzie różnicy potencjału (standard 
 samochodowy) dla zbiornika i ramy oraz 
wykonane ze stali nierdzewnej wszystkie 
elementy układu rozsiewu gwarantują długą 
trwałość i wysoką wartość przy odsprzedaży.

Na komputerze pokładowym EasySet można 
za pomocą przycisku regulować w sposób 
niezależny wielkość rozwarcia zasuw wyloto-
wych po lewej i prawej stronie, jak również 
zmieniać ich ustawienia podczas jazdy.

Rozsiewacz zawieszany ZA-M
Technikę nawożenia przemyśleliśmy do końca

Technika nawożenia | Rozsiewacz zawieszany ZA-X Perfect | Rozsiewacz zawieszany ZA-M

Dwutarczowy rozsiewacz ZA-M

Dwutarczowy rozsiewacz ZA-M

Pojemność zbiornika  1000 l / 1200 l / 1500 l / 
1700 l / 2000 l / 2200 l / 
2500 l / 2700 l / 3000 l

Szerokość robocza 10 m do 36 m

Przy rozsiewie krawędziowym, granicznym 
lub blisko rowów ze zdalną, hydrauliczną 
obsługą Limitera bez zatrzymywania się 
i wysiadania z ciągnika. 

System ważenia w ZA-M 1001 Special Profis 
oferuje kontrolowany komfort i większą pew-
ność. Za pomocą komory ważenia ustala onli-
ne zróżnicowane właściwości rozsiewanego 
materiału i automatycznie porównuje rzeczy-
wiście zaaplikowaną ilość z żądaną ilością 
rozsiewu.
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Produkty

Modelem ZA-V firma AMAZONE wprowadza na rynek wysokowy-
dajny rozsiewacz nawozów przeznaczony do pracy z wyjątkowo wy-
sokimi prędkościami roboczymi sięgającym do 30 km/h. Komunikacja 
ISOBUS, technika ważenia i wiele innych innowacji czynią go jednym 
z najno wocześniejszych rozsiewaczy nawozów w swojej klasie.

Przepustowości do 390 kg/min oraz maksymalna szerokość robocza 
36 m pozwalają uzyskiwać wydajności powierzchniowe do 33 ha/h.

Rozsiewacz zawieszany ZA-V
Rozsiewacz do wszystkiego

Z

techniką

ISOBUS

ZA-V 1400

ZA-V 2000

Do rozsiewu granicznego, przy drogach lub 
zbiornikach wodnych można opcjonalnie 
wyposażyć ZA-V także w obsługiwany elek-
trycznie Limiter V+. Ten układ do rozsiewu 
granicznego jest stopniowo opuszczany w 
strumień nawozu.

W ZA-V z hydrauliczną obsługą zasuw jest 
również w ofercie hydraulicznie sterowany 
układ Limiter V służący do rozsiewu krawę-
dziowego, granicznego i przy rowach. W za-
leżności od sytuacji Limiter V jest ustawiany 
sworzniem na zalecaną głębokość opuszczania.

AMAZONE oferuje ZA-V z hydrauliczną ob-
sługą zasuw. Takie wyposażenie hydrauliczne 
umożliwia bezpośrednią obsługę zasuw przez 
dwa gniazda hydrauliczne ciągnika o działa-
niu dwustronnym.

Podstawowy zbiornik ZA-V oraz ZA-TS jest 
tłoczony, bez krawędzi, narożników i spawów. 
To zapewnia ciągły i równomierny spływ na-
wozu do otworów roboczych.



MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   76 04.10.17   12:53

76 77

MI6598_DieProdukte_6c_10_2017_de.indd   77 04.10.17   12:54

Z

techniką

ISOBUS

ZA-V 2700 Profis Tronic ze składaną drabinką

Pojemność zbiornika 1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Szerokość robocza 10 m do 36 m

Za pomocą komputera obsługowego EasySet- 
można przyciskiem, wzajemnie niezależnie 
od siebie elektrycznie ustawiać otwory wylo-
towe z lewej i prawej strony i regulować je 
podczas jazdy. Umożliwia to również indy-
widualne dopasowanie dawki rozsiewu dla 
lewej i prawej strony.

Komputer obsługowy AMASPREAD+ pozwala 
na regulację dawki zależnie od prędkości 
jazdy. Obsługa Limitera V+ i przystosowanie 
go do rozsiewu normalnego, krawędziowe-
go, granicznego i przy rowach odbywa się 
bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Z praktycznym, przejrzyście zbudowanym ter-
minalem obsługowym ISOBUS AMATRON 3, 
CCI 100 albo AMAPAD do obsługi różnych 
funkcji rozsiewacza nawozów wymagany 
jest tylko jeden terminal. Wszystkie ważne 
dane pokazywane są jasno i przejrzyście.

Stabilna rama i dobra pozycja punktu cięż-
kości tworzą z ZA-V mocną i stabilną maszy-
nę. Rama Super dysponuje masą użytkową 
ponad 3200 kg, rama Ultra ponad 4500 kg.

Technika nawożenia | Rozsiewacz zawieszany ZA-V

Przez różnej wielkości nadstawki można dopasować ZA-V do potrzeb 
każdego gospodarstwa i uzyskiwać pojemności zbiornika od 1400 l 
do 4200 l.

W ZA-V Easy niewymagane są przyłącza hydrauliczne. Aby pracować 
rozsiewaczem potrzebny jest jedynie 3-biegunowy kabel i wałek prze-
kaźnikowy połączony z ciągnikiem.
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Produkty

System ważenia oferuje kontrolowany kom-
fort i większe bezpieczeństwo. Technika wa-
żenia z częstotliwością 200 Hz ustala online 
zróżnicowane właściwości rozsiewowe na-
wozu – i czyni to z wysoką dokładnością 
pomiarów. Porównuje rzeczywiście rozsianą 
ilość nawozu z wartością żądaną.

Rozsiewacz zawieszany ZA-V Profis
Kto waży, ten wygrywa!

Rozsiewacz ZA-V 2000 Profis Tronic z układem ważenia i Limiter V+

Napędzany mechanicznie rozsiewacz ZA-V Tronic dysponuje seryjnie 
8-stopniowym włączaniem sekcji szerokości poprzez dopasowanie dawki.

Rozsiewacz ZA-V Profis Control z zespołem ważącym i komputerem ob-
sługowym AMASPREAD+ dysponuje regulacją dawki rozsiewu zależnie 
od prędkości jazdy oraz najnowocześniejszą techniką ważenia z często-
tliwością 200-Hz i dwoma komorami ważenia. Opcjonalnie ZA-V Profis 
Control można wyposażyć w czujnik nachylenia, precyzyjnie korygujący 
wyniki ważenia na zboczach.

Tarcza rozsiewająca z systemem regulacji QuickSet

Wysoce nowoczesny mechanizm rozsiewa-
jący ZA-V przy dużym otwarciu zasuwy dozu-
jącej osiąga przepustowość do 390 kg/min. 
Lejek wylotowy dochodzący do otworu zasu-
wy zapobiega pozostawaniu resztek nawozu 
w rozsiewaczu i ułatwia jego mycie.

Mechaniczne, gwiazdowe mieszadło ZA-V 
jest umieszczone bezpośrednio nad leżącym 
niżej otworem wylotowym zapewnia stały 
przepływ nawozu przy wszystkich dawkach 
rozsiewu. Przy obrotach 45 1/min doskonale 
chroni nawóz.

Tylko 3 pary tarcz rozsiewających pokrywają 
cały zakres roboczy od 10 m do 36 m. Szero-
kość roboczą zmienia się łatwo, szybko i bez-
piecznie poprzez pozycję łopatek rozsiewają-
cych. Ustawienie łopatek rozsiewających nie 
wymaga użycia narzędzi i odbywa się przez 
system regulacyjny QuickSet.

Z

techniką

ISOBUS
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Technika nawożenia | Rozsiewacz zawieszany ZA-V Profis

SwitchPoint umożliwia podczas korzystaniu 
z GPS-Switch zmianę punktów włączania i 
wyłączania rozsiewu w zależności od rodzaju 
nawozu oraz szerokości roboczej. Obie warto-
ści można pobrać z tabeli rozsiewu i wprowa-
dzić do posiadanego terminala obsługowego.

Rozsiewacz zawieszany ZA-V Profis Hydro
Standardowo wyposażony w układ przełączania 16 sekcji szerokości, 
system ważenia Profis oraz magistralę komunikacyjną ISOBUS

Schematyczne przedstawienie napędu hydraulicznego w ZA-V

ZA-V Hydro z hydraulicznym napędem tarcz rozsiewających pozwala 
na obustronny rozsiew krawędziowy, graniczny i przy rowach przy 
podziale na 16-sekcji szerokości. Przełączenia pomiędzy poszczegól-
nymi funkcjami dokonuje się podczas jazdy.

Obok rozsiewu chroniącego nawóz, łatwo przełączanego i regulowa-
nego rozsiewu przy granicach pola, rozsiewacz ZA-V Hydro oferuje 
tę zaletę, że może pracować całkowicie niezależnie od liczby obrotów 
silnika ciągnika, co znacznie oszczędza paliwo.

Serwis nawozowy: w internecie pod adresem 
www.amazone.de można przez 24 godziny 
na dobę sprawdzać w banku danych aktu-
alne nastawy rozsiewaczy AMAZONE dla żą-
danego rozdziału poprzecznego (szerokości 
roboczych) i dawek rozsiewu. Teraz również 
jako App dla urządzeń typu iPhone i innych.

W ZA-V Profis z czujnikiem nachylenia przy pomiarach uwzględniane są możliwe wpływy 
wynikające z przemieszczenia się siły ciężkości podczas jazdy: dwuosiowy czujnik wychwy-
tujący nachylenie do przodu, do tyłu oraz na lewo i prawo koryguje błędy pomiaru, które 
mogłyby powstawać podczas jazdy w górę lub w dół albo też w poprzek zbocza.

Przy włączaniu 8 lub 16 sekcji szerokości można w 
ZA-V rozsiewać sekcjami szerokości leżącymi na zewnątrz

SwitchPoint 
 wyłączony
(punkt wyłączania) SwitchPoint 

włączony
(punkt włączania)

Środek śladu 
przejazdu

Ślad przejazdu 
na nawrocie

  Czujnik nachylenia wychwy-
tuje pochyłości od 10°

  Komora ważenia w ZA-V 
Profis określa ilość 483 kg

Przykład:

500 kg

483 kg 10 °

α °

Rzeczywista ilość nawozu 500 kg będzie 
wyliczona i pokazana w AMATRON 3.

500 kg
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Produkty

Rozsiewacz zawieszany ZA-TS
Nowy, wysokowydajny rozsiewacz z Top Speed

Hydraulicznie obsługiwane, rolowane plan-
deki pozwalają ZA-V i ZA-TS kontynuować 
rozsiew także przy złych warunkach pogo-
dowych.

Z

techniką

ISOBUS

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZA-TS 4200

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZA-TS 2000

Przez szczególny kształt i kąt ustawienia 
 łopatek rozsiewających tworzy się w rozsie-
waczach ZA-TS zróżnicowany kształt obrazu 
rozsiewu. W ten sposób rozsiewany przez 
długie i krótkie łopatki nawóz nie zachodzi 
na siebie i uzyskuje optymalny tor lotu.

System dozowania z napędzanym elektrycz-
nie mieszadłem gwiazdowym w końcówkach 
lejków, zapewnia równomierny spływ nawo-
zu na tarcze rozsiewające. Powoli obracające 
się segmenty mieszadła w kształcie gwiazd 
płynnie podają nawóz do odpowiednich 
otworów wylotowych.

Pojemność zbiornika  1400 l / 1700 l / 
2000 l / 2200 l / 
2600 l / 2700 l / 
3200 l / 4200 l

Szerokość robocza 15 m do 54 m

Wysokowydajny rozsiewacz nawozów ZA-TS o szerokości roboczej od 15 do 
54 m posiada precyzyjny mechanizm rozsiewający ze zintegrowanym układem 
rozsiewu granicznego AutoTS. Bardzo stabilny, trójkątny obraz normalnego roz-
siewu z dużą odległością wyrzutu i obszarami pokrycia jest niewrażliwy na 
boczny wiatr na zboczach także przy zmieniających się właściwościach nawozu. 
System rozsiewu granicznego AutoTS pozwala użytkownikowi w sposób wyjąt-
kowo niezawodny uzyskiwać stromo opadający obraz rozsiewu granicznego, 
a tym samym tworzyć optymalne warunki wzrostu roślin aż do granicy pola. 
ZA-TS oferuje podwójną perfekcję przy normalnym rozsiewie i przy rozsiewie 
granicznym.

Mechanizm rozsiewu TS ze zintegrowanym, 
obsługiwanym elektromechanicznie systemem 
rozsiewu granicznego AutoTS: do wykonania 
rozsiewu normalnego lub granicznego uaktyw-
niane są różne łopatki rozsiewające. Perfekcyjny 
obraz rozsiewu granicznego bez wymiany tar-
czy – obsługa z kabiny ciągnika podczas jazdy.
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DynamicSpread oraz Argus Twin
Automatyczne rozsiewacz mający aż do 128 sekcji szerokości

Rozsiewacze ZA-TS można wyposażyć w 
 system Argus do kontroli wachlarza rozsiewu. 
Argus Twin nadzoruje przez czujniki rada rowe 
wachlarze rozsiewu z lewej i prawej strony i 
automatycznie i niezależnie koryguje w razie 
potrzeby elektrycznie regulowany system 
dozowania.

DynamicSpread: 
64 lub 128 stopniowe włączanie sekcji szerokości w ZA-TS

Solidne i zwarte kółka w ZA-V i ZA-TS służą 
do agregatowania maszyny z ciągnikiem i 
manewrowania. Kółka bardzo szybko moż-
na złożyć oraz rozłożyć i są chronione przed 
zanieczyszczeniem.

Strefy 
pokrycia

8 sekcji szerokości
ZA-V Tronic, ZA-TS Tronic z ręczną 
 regulacją systemu dozowania

16 sekcji szerokości
ZA-V Hydro, ZA-TS Tronic z elektryczną 
regulacją systemu dozowania
ZG-TS Tronic

32 sekcje  szerokości ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

z 64 sekcjami szerokości ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

ze 128 sekcjami szerokości ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

Technika nawożenia | Rozsiewacz zawieszany ZA-TS

Wysokowydajny rozsiewacz ZA-TS 3200 Profis Hydro

Obiegowy pałąk ochronny ZA-V i ZA-TS speł-
nia wymagania przepisów bezpieczeństwa 
pracy. Duże tablice ostrzegawcze i instalacja 
oświetleniowa zapewniają większą rozpozna-
walność w ruchu drogowym.

Dodatkowe osłony zapewniają w ZA-V i ZA-TS 
skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami z 
kół ciągnika rzucanymi na tarcze rozsiewające.

System ważenia w ZA-TS Profis z opcjonalnym, zintegrowanym sensorem nachylenia 
dba o dokładność dozowania także na zboczach. ZA-TS jest seryjnie wyposażony w 8 
do 128 stopniowe przełączanie sekcji szerokości. W ZA-TS Tronic przełączanie sekcji 
szerokości odbywa się przez dopasowanie dawki i systemu dozowania. ZA-TS Hydro 
steruje sekcjami szerokości przez dopasowanie dawki, liczby obrotów tarczy i zmianę 
położenia systemu dozowania. Sekcje szerokości rozsiewacza ZA-TS mogą być 
oczywiście sterowane także przez GPS. Efektem jest oszczędność nawozu 
i eliminacja wylegów zboża dzięki precyzyjnemu rozdzieleniu nawozu.
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Produkty

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy 
ZG-TS
Niezwykła precyzja dla najbardziej wymagających

ZG-TS jest rozsiewaczem na duże powierzchnie dla szybkiego i precy-
zyjnego rozsiewu nawozów mineralnych. Przekonuję swoją niezwy-
kłą precyzją i wydajnością a mechanizm rozsiewający TS pozwala na 
obsługę poprzez terminale w formacie ISOBUS takie jak AMATRON 3, 
CCI 100 oraz AMAPAD i oferowany jest w dwóch wersjach pojemności 
zbiornika – 5500 i 8200 l.

Wykonane ze stali nierdzewnej blachy od-
porne są na agresywne działanie nawozu. 
Rozsiewacz ZG-TS posiada mechaniczny sys-
tem napędu tarczy, natomiast ZG-TS Hydro 
napęd hydrauliczny.

Pojemność zbiornika 5500 l / 8200 l
Szerokość robocza 15 m do 54 m

Jako „pakiet bezpieczeństwa dla nawozu” 
AMAZONE stosuje seryjnie Soft Ballistic 
 System pro, zarówno w rozsiewaczach za-
wieszanych ZA-TS jak i zaczepianych ZG-TS. 
Mieszadło, elementy dozujące i tarcze roz-
siewające są wzajemnie optymalnie dopa-
sowane.

Elektrycznie napędzane mieszadła gwiaz-
dowe w dnach lejków rozsiewaczy TS dbają 
o równy spływ nawozu na tarcze rozsie-
wające. Wyłączają się automatycznie po 
zamknięciu zasuwy dozującej, także jedno-
stronnie i niezależnie od siebie.

Ogumienie wielkowymiarowe eliminuje 
nadmierne ugniatanie gleby i umożliwia 
pracę także w złych warunkach. Ogumienie 
o profilu ciągnikowym zapewnia rozstawy 
osi w zakresie 1,8 do 2,25 m.

Z

techniką

ISOBUS

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS 8200 Profis Hydro

Rozsiewacz 
wielkopowierzchniowy ZG-TS 5500
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Rozsiewacz wielkopowierzchniowy 
ZG-B
Wielkość w precyzji!

Wielkowymiarowe ogumienie zmniejsza 
 nacisk na glebę. Zbiornik można napełniać 
bezpośrednio z silosu lub ładowarką.

ZG-B posiadają uniwersalny mechanizm roz-
siewający do wysiewu nawozów wilgotnych 
i wapna na szerokość do 15 m oraz nawozów 
mineralnych na szerokość do 36 m.

Wielkopowierzchniowy rozsiewacz ZG-B przeznaczony dla dużych 
gospodarstw i przedsiębiorstw usługowych ma zbiornik o wielkiej 
pojemności oraz mocne podwozie, pozwalające na jazdę z prędko-
ścią do 50 km/h.

Gumowa taśma nośna jest dla celów konserwacyjnych po prostu 
wyciągana z ramy podstawy. Zawiera: Automatyczne sterowanie 
 taśmy nośnej zapewniające jej stałe, środkowe położenie.

ZG-B Drive posiada regulację dawki zależnie 
od prędkości jazdy z wykorzystaniem napę-
dzanej elektrohydrauliczne gumowej taśmy 
nośnej oraz terminala AMATRON 3.

ZG-B Drive z AMATRON 3 jest wyposażony w 
tarcze OmniaSet dla dokładnego nawożenia 
mineralnego. 

ZG-B Drive

Technika nawożenia | Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS | Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B Super

Pojemność zbiornika 5500 l / 8200 l
Szerokość robocza 10 m do 36 m
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Produkty

Wszystkie opryskiwacze zawieszane do 1800 l włącznie, posiadają 
lekką ale bardzo stabilną ramę oraz wąski zbiornik z bardzo korzystnie 
usytuowanym punktem ciężkości. Nowoczesne, polietylenowe zbior-
niki o zaokrąglonych kształtach gwarantują doskonałe mieszanie cie-
czy roboczej, mycie i minimalne ilości resztek cieczy. Wszystkie belki 
polowe AMAZONE są, dzięki budowie profilowej, równocześnie super-
stabilne i superlekkie. Ze stożkowymi mimośrodowymi sworzniami 
przegubów, bez smarowników, są one praktycznie bezobsługowe.

Belka polowa Super-S1 jest dostępna w 
szerokościach roboczych 15 m, 18 m i 21 m. 
Warianty szerokości roboczych 18 i 21 m 
można łatwo zredukować do 15 m przez 
zwykłe złożenie zewnętrznych segmentów 
belki.

Prowadzenie belki polowej DistanceControl 
plus jest wyposażone w cztery czujniki. Te 
dodatkowe czujniki pozwalają oprogramo-
waniu regulacyjnemu na optymalne prowa-
dzenie belki polowej także przy wysokich 
prędkościach pracy i małych odległościach 
od powierzchni docelowej.

Centrala obsługowa UF znajduje się po le-
wej stronie maszyny. Do obsługi wszystkich 
funkcji wystarczają tylko trzy zawory.

Opryskiwacz zawieszany UF
Superlekka konstrukcja profilowa

Z

techniką

ISOBUS

Opryskiwacz zawieszany UF 1201 z belką polową Super-S2 o szerokości 18 m

Opryskiwacz zawieszany UF 901

Hydraulicznie składane belki 
polowe Q-Plus o szerokości od 
12 do 15 m pozwalają składać 
się jednostronnie z lewej strony 
w stosunku do kierunku jazdy.

Hydraulicznie składane belki polowe Super-S2 
o szerokości od 15 do 30 m mają wyjątkowo 
małą, wynosząca jedynie 2,4 m szerokość 
transportową. Z wybranym jednostronnym 
składaniem lub składaniem Profi oferują wiele 
możliwości składania i nachylenia.

Pojemność zbiornika  900 l / 1200 l / 
1500 l / 1800 l

Szerokość robocza 12 m do 30 m
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Opryskiwacz zawieszany UF 2002
Solidność – łatwość obsługi – wygoda użytkowania

Pojemność użytkowa UF 2002 wynosi 2000 l. Zbiornik polietylenowy 
o specjalnie dopasowanym kształcie jest zabudowany w ramie głównej 
tak, by nie naruszał środka ciężkości maszyny. Konstrukcja ramy opry-
skiwacza UF 2002 jest idealnie dostosowana do nowoczesnego wyglądu 
zbiornika. Dzięki zastosowaniu usztywnionych profili ze stali maszyna 
posiada wielką stabilność przy bardzo niewielkiej masie.

Kształt zbiornika dobrany został tak, aby 
zarówno na drodze jak i pracy, w kulturach 
uprawianych rzędowo, widoczność nie była 
w żaden sposób zakłócona.

Wyjątkowe zalety zwrotnego ciągnika na 
niewielkich polach oraz dobre zachowanie 
się na zboczach to mocne argumenty prze-
mawiające za zastosowaniem zbiornika 
czołowego.

Opryskiwacz zawieszany UF 2002 
Pojemność zbiornika  2000 l
Szerokość robocza  15 m do 30 m

Zbiornik czołowy FT 1001
Pojemność zbiornika  1000 l

System napełnienia i obiegu cieczy 
 FlowControl sterowany terminalem ISOBUS 
zapewnia optymalną homogenizację cieczy 
roboczej w zbiornikach, zależnie od stanu 
napełnienia.

Centrala obsługowa SmartCenter posiada 
dużą otwieraną osłonę, która chroni wszyst-
kie istotne elementy sterujące i rozwadniacz 
przed zabrudzeniem i bryzgami wody. Po 
wewnętrznej stronie osłony znajdują się 
uchwyty na rękawice i miarkę.

Z

techniką

ISOBUS

Zbiornik czołowy FT 1001
Niedrogi samojezdny opryskiwacz

Opryskiwacz zawieszany UF 2002 z belką polową Super-S2 o szerokości 30 m

Technika ochrony roślin | Opryskiwacz zawieszany UF | Opryskiwacz zawieszany UF 2002 | Zbiornik czołowy FT 1001

Opryskiwacz 
zawieszany UF 2002 z 

belką polową Super-S2 
o szerokości 30 m
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Kompaktowy zbiornik o absolutnie gładkich, 
pozbawionych narożników i progów ścianach, 
ma bardzo nisko położony punkt ciężkości.

Kierowane za pośrednictwem zwrotnic 
osie dają wyjątkowo spokojną pracę belek 
polowych i najwyższe bezpieczeństwo we 
wszystkich sytuacjach jezdnych. Sterowanie 
AutoTrail zapewnia dokładne kopiowanie 
śladów ciągnika.

Wszystkie elementy obsługowe umiesz-
czono logicznie, z lewej strony maszyny w 
sposób eliminujący możliwość popełnienia 
błędu.

Opryskiwacz zaczepiany UX 
Największe możliwości wydajnościowe!

Z

techniką

ISOBUS

Opryskiwacz zaczepiany UX 4200 Super

Duży, odchylany rozwadniacz, wyposażony w 
pierścieniowy przewód oraz trzy dodatkowe 
dysze znakomicie nadaje się do podawania 
wszystkich środków. Wirująca dysza do mycia 
kanistrów pracuje bardzo wydajnie.

UX z maksymalną objętością znamionową 6200 l i szerokością 
 roboczą do 40 m ma bardzo kompaktowe wymiary. Opryskiwacz 
jest zwrotny, łatwy w manewrowaniu a z optymalną amortyzacją 
belki polowej pozwala uzyskiwać wysokie prędkości robocze i 
transportowe.

UX 6200 Super z systemem podwójnej pompy
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Alternatywnie w UX stosować można także 
klasyczne belki polowe Super-S2 od 18 do 
28 m. Wszystkie belki polowe są za pomocą 
DistanceControl w pełni automatycznie pro-
wadzone równolegle do powierzchni ziemi.

Belki polowe Super-L2 od 21 do 40 m skła-
dane są bardzo blisko zbiornika, na szerokość 
transportową wynoszącą jedynie 2,6 m. Z 
maksymalną wysokością transportową 3,8 m, 
UX także na dużym ogumieniu (18.4R46) zbu-
dowany jest bardzo kompaktowo.

Dzięki zawieszeniu belek polowych na rów-
noległoboku, UX osiąga wysokości oprysku 
od 0,5 do 2,5 m. Pozycja belek polowych, 
dzięki optymalnemu dostosowaniu amor-
tyzacji, jest we wszystkich kierunkach ruchu 
doskonała.

Z

techniką

ISOBUS

Opryskiwacz zaczepiany UX 5200 Super

Technika ochrony roślin | Opryskiwacz zaczepiany UX

Wszystko siedzi: Belka polowa jest zabezpie-
czona w pozycji transportowej bez zbędnych 
luzów. Zarówno w polu jak i w transporcie 
wstrząsy amortyzowane są przez równole-
głoboczne zawieszenie. Daje to komfort i 
zapewnia długowieczność belki polowej.

UX 3200 Special, UX 4200 Special z systemem pojedynczej pompy

Pojemność zbiornika  3200 l / 4200 l
Szerokość robocza 18 m do 30 m

UX 3200 Super, UX 4200 Super, UX 5200 Super, UX 6200 Super z systemem podwójnej pompy

Pojemność zbiornika  3200 l / 4200 l / 5200 l / 6200 l
Szerokość robocza 18 m do 40 m

UX 3200 Special z systemem pojedynczej pompy

Opcja Profi jest elektrohydrauliczną obsługą belki polowej. Funkcje 
ustawienia wysokości, rozkładania i składania, redukcji szerokości 
belki polowej i ustawienia nachylenia (składanie Profi 1) są łatwo 
sterowane przez terminal ISOBUS. Profi 2 umożliwia dodatkowo 
zmianę geometrii belki.
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Opryskiwacz UX 01 posiada również nowe-
go typu oś skrętną o maksymalnym kącie 
skrętu 28°. Dzięki tej wielkości kąta skrętu 
oraz zwartej konstrukcji opryskiwacz UX 01 
potrafi pokonywać bardzo ciasne zakręty. 
W zależności od typu ogumienia i rozstawu 
kół możliwe jest uzyskanie minimalnego 
promienia skrętu o wartości 4,5 m.

Opryskiwacz zaczepiany UX 5201 Super

Opryskiwacz zaczepiany UX 01 Super jest oferowany ze zbiornikami 
o pojemności 4200 l, 5200 l i 6200 l. Wszystkie typy posiadają 
w wersji standardowej poszycie dolne pokrywające w całości 
ich dolną część, które pozwala roślinom przesuwać się pod 
maszyną, a tym samym skutecznie chroni je przed uszkodze-
niem. UX 01 może być wyposażony w belki polowe Super-L2 
o szerokości od 27 do 40 m.

Opryskiwacz zaczepiany UX 01 Super
Komfort obsługi od A do Z

Opryskiwacz 
zaczepiany 

UX 5201 Super

Skuteczne rozwadnianie środków w postaci 
proszków i granulatów ułatwia dodatkowa 
dysza mieszająca usytuowana poniżej otworu 
ssącego, która niezawodnie zapobiega jego 
zatkaniu. Wydajność tej dyszy mieszającej 
jest regulowana stopniowo.

Pod osłoną usytuowaną po lewej stronie 
znajduje się pole obsługowe SmartCenter 
wraz z rozwadniaczem i kompletną armaturą 
obsługową obejmującą przyłącza ciśnienio-
wych i podciśnieniowych układów zasilania, 
dwa pyłoszczelne schowki z przegródkami i 
układ TwinTerminal 3.0.

Pakiet Comfort plus oferuje dodatkowo 
wyświetlacz dotykowy służący do obsługi 
maszyny. Do obsługi obiegu cieczy roboczej 
służy wyłącznie wysokoczuły wyświetlacz 
dotykowy, który działa bez zarzutu nawet 
pod dotykiem palców odzianych w rękawice.

Pojemność zbiornika 4200 l / 5200 l / 6200 l
Szerokość robocza 27 m do 40 m
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Technika ochrony roślin | Opryskiwacz zaczepiany UX 01 Super | ContourControl i SwingStop

W skład standardowego wyposażenia syste-
mu prowadzenia belki polowej ContourControl 
wchodzi sześć czujników ultradźwiękowych 
rozmieszczonych równomiernie na jej całej 
szerokości roboczej. Zadaniem dwóch czuj-
ników zewnętrznych usytuowanych po każ-
dej ze stron jest niezależna regulacja zmiany 
geometrii wysięgnika belki polowej po lewej 
i prawej stronie. Zadaniem czujników środ-
kowych jest skanowanie bliskiego otoczenia 
maszyny po jej lewej i prawej stronie oraz 
regulacja wysokości segmentu środkowego.

UX 01 z systemem ContourControl i SwingStop

ContourControl i SwingStop
Aktywny system prowadzenia belki polowej 
z aktywnym tłumikiem drgań

Układ SwingStop optymalizuje poziome położenie belek polowych szczególnie o bardzo dużych szerokościach. Aby zredukować drgania po-
ziome odpowiednie czujniki mierzą wielkości przyspieszeń występujących w wysięgnikach belki polowej. Dwa aktywne siłowniki hydrauliczne 
wchodzące w skład zawieszenia belki polowej służą do kompensowania tych drgań, a tym samym stabilizacji jej poziomego położenia.

System ContourControl optymalizuje położenie belki polowej 
w pionie

Układ SwingStop optymalizuje poziome położenie belki polowej

Czujnik przyspieszenia 
 systemu SwingStop

Czujnik ultradźwiękowy 
systemu ContourControl

Siłownik system SwingStop

Kierunek jazdy

Aktywny system prowadzenia belki polowej ContourControl mini-
malizuje zakres jej ruchu w pionie.

Firma AMAZONE oferuje aktywny układ tłumienia drgań SwingStop 
służący do minimalizacji zakresu poziomych ruchów belki polowej w 
charakterze opcjonalnego wyposażenia systemu prowadzenia belki 
polowej ContourControl.
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Wraz z pojawieniem się UX 11200, AMAZONE oferuje opryskiwacz 
o pojemności 12000 l, z osią tandemową dla sprostania wymagań 
dotyczących bardzo dużych wydajności.

Belka Super-L zapewnia szerokości robocze od 24 m do 40 m. Bardzo 
wydajne pompy gwarantują wydajność zasysania 900 l/min.

Połączenie amortyzowanego zaczepu Hitch 
i hydropneumatycznej amortyzacji skrętnej 
osi, gwarantuje w każdym momencie szcze-
gólnie spokojną pracę belki i optymalny 
komfort jazdy.

Pojemność zbiornika  11200 l
Szerokość robocza 24 m do 40 m

UX 11200 może być wyposażony w elek-
tronicznie sterowaną, podwójną oś skrętną 
 DoubleTrail. Koła opryskiwacza podążają 
 dokładnie w śladach kół ciągnika i eliminują 
straty.

Lanca do mycia pozwala natychmiast po 
pracy, jeszcze na polu, dokładnie umyć z ze-
wnątrz każdy opryskiwacz polowy AMAZONE. 

Opryskiwacz zaczepiany 
UX 11200
Nowy wymiar w ochronie roślin

Z

techniką

ISOBUS

Opryskiwacz zaczepiany UX 11200

Wiele maszyn AMAZONE może być wypo-
sażonych w kamerę tylną dla ułatwienia 
wykonywania manewrów. Jest ona także 
pomocna przy sprawdzaniu funkcjonowania 
8 wewnętrznych rozpylaczy z tyłu opryski-
wacza. Jest ona skuteczna w nocy i posiada 
podgrzewany obiektyw.

Dla wszystkich UF, UG i UX: Oświetlenie LED zapewnia indywidualną kontrolę stożków 
oprysku każdego rozpylacza w warunkach złej widoczności i w nocy.
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Opryskiwacz zaczepiany UG
Sprawdzona technika do pracy w najtrudniejszych 
warunkach!

Szeroka, stalowa rama profilowa, kompaktowy zbiornik i mocna 
technika profilowo budowanych belek polowych dbają o optymalną 
stabilność. 

Dzięki temu UG jest równocześnie mocny i wyjątkowo lekki. Wszyst-
kie węże są chronione poprzez ułożenie wewnątrz ram i profili.

Przez zastosowanie zaczepu kopiującego, uni-
wersalnego, Hitch lub prostego z hydraulicz-
nym sterowaniem, wyeliminowano tworzenie 
dodatkowych kolein. Układ hamulcowy jest 
dostarczany na życzenie.

Składana wzdłuż zbiornika belka polowa 
Super-L1 jest dostępna dla szerokości robo-
czej od 21 do 28 m.

Z systemem obiegu cieczy (DUS) dla wszyst-
kich opryskiwaczy AMAZONE koncentracja 
cieczy roboczej jest stała aż do rozpylaczy. 
Podczas mycia układ przepłukiwany jest 
czystą wodą aż do rozpylaczy.

Przy pomocy przejrzystej, umieszczonej z 
przodu, z lewej strony, centrali obsługowej 
wszelkie przełączenia wykonuje się wygod-
nie, szybko i bezbłędnie.

Z

techniką

ISOBUS

Technika ochrony roślin | Opryskiwacz zaczepiany UX 11200 | Opryskiwacz zaczepiany UG

Opryskiwacz zaczepiany UG 3000 Super

Opryskiwacz zaczepiany UG 3000 Super

UG Special z systemem pojedynczej pompy

UG Super z systemem podwójnej pompy

Pojemność zbiornika  2200 l / 3000 l
Szerokość robocza 15 m do 28 m
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Unikatowy nośnik na bazie tandemu wzdłuż-
nego Pantery zapewnia nie tylko dobre dopa-
sowanie się do nierówności  terenu, lecz rów-
nież pewność pracy szczególnie na skłonach. 
Utrzymujące pozycję maszyny, resorowanie 
hydropneumatyczne gwarantuje operatorowi 
Pantery optymalny komfort pracy.

Opryskiwacz samojezdny Pantera, 
Pantera-H i Pantera-W
Silna inteligencja

Z

techniką

ISOBUS

Pantera 
4502-H

Pantera 
4502-W1,

25
 m

 –
 

1,
70

 m

1,
20

 m

Pantera 
4502

1,
20

 m

Zmiana rozstawu śladów: 
1,80 – 2,40 m przy prześwicie 1,25 m | 2,10 – 2,60 m przy prześwicie 1,70 m

Zmiana rozstawu śladów: 
1,80 – 2,40 m przy prześwicie 1,20 m

Zmiana rozstawu śladów: 
2,25 – 3,00 m przy prześwicie 1,20 m

Pantera-H

Opryskiwacz samojezdny Pantera 4502 z prześwitem 1,2 m

Z seryjną, w pełni automatyczną zmianą rozstawu kół od 1,8 m do 2,4 m (z ogumieniem szerokim do 2,6 m) zapewnia szybką reakcję na 
zmieniające się warunki i pracę w różnych kulturach. Pantera 4502-W jest wyposażony w rozstaw śladów od 2,25 m do 3 m. W systemach 
„Controlled Traffic Farming” to wyposażenie specjalne stanowi odpowiednią alternatywę.

Ten opryskiwacz samojezdny posiada najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne i systemy zarządzania. Wyposażony w 
„SpeedSpraying”, Pantera pracuje na polu z prędkością do 20 km/h. 
Jazda po drodze z prędkością maksymalną do 50 km/h jest możliwa. 
Do prac w ochronie roślin z dużym udziałem upraw kukurydzy lub 
słonecznika AMAZONE oferuje teraz Panterę 4502-H z hydrauliczną 
zmianą prześwitu. Do prac w pagórkowatym terenie służy opryski-
wacz samojezdny oferowany w wersji Pantera+ cechującej się zwięk-
szoną zdolnością pokonywania wzniesień.

Wysokość podnoszenia belki 
polowej 3,75 m przy zasto-

sowaniu dodatkowego 
modułu podnoszenia

Prześwit 1,7 m

Podwozie Pantera-H
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Mimo swojej wielkości posiada minimalny 
promień skrętu wynoszący tylko 4,5 m przy 
skręcie wszystkimi kołami. Umożliwiają to 
mały rozstaw osi i duży kąt skrętu.

6,3
0 m4,50 m

Kabina operatora Pantery – bogato wyposa-
żona, ułatwiająca widoczność we wszystkich 
kierunkach i wygodną obsługę.

Dzięki joystickowi AmaPilot i terminalowi 
AMADRIVE dla obsługi nośnika, Panterę 
 obsługuje się prosto i wygodnie.

W nowym roku modelowym Pantera spełnia 
wymagania normy emisji spalin 4. W kwestii 
wtórnej obróbki spalin AMAZONE stawia na 
recyrkulację spalin z katalizatorem redukcji 
oraz filtrem cząstek stałych – to chroni środo-
wisko.

Zestaw SunflowerKit do opryskiwacza samojezdnego Pantera-H służy do 
ochrony i nawożenia roślin, w tym również o wysokich łodygach, w sposób 
bardzo delikatny i chroniący je przed uszkodzeniem. Zapewnia on optymalną 
ochronę roślin, chroniąc jednocześnie elementy instalowane na podwoziu 
opryskiwacza samojezdnego Pantera H.

Pojemność zbiornika  4500 l Szerokość robocza 21 m do 40 m

Technika ochrony roślin | Opryskiwacz samojezdny Pantera, Pantera-H i Pantera-W

Opryskiwacz samojezdny Pantera 4502 z kompaktową budową 
i skrętem wszystkimi kołami

Przy długości 8,4 m, wysokości 3,8 m i szerokości 2,55 m, opryskiwacz 
polowy AMAZONE z silnikiem o mocy 218 KM jest wyjątkowo kom-
paktowy. Komfortowa kabina z przodu ułatwia operatorowi pracę. 
Z tyłu kabiny zabudowany jest zbiornik o pojemności 4500 l i belka 
polowa Super-L o szerokości roboczej do 40 m, pozwalająca uzyskiwać 
w dobrych warunkach wydajności do 20 ha/h.
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Produkty

Włączanie pojedynczych rozpylaczy 
AmaSwitch oraz AmaSelect
Sekcje szerokości co 50 cm z GPS – przyszłość precyzji

Strefy nakładek GPS-Switch + AmaSelect albo 
AmaSwitch

Do 85 %* mniej nakładek np. na nawrotach

Strefy nakładek 
w automatycznym włączaniu sekcji szerokości

Strefy pokrycia 
w ręcznym włączaniu sekcji szerokości

24-m-belka polowa 
7 sekcji szerokości

Belka polowa 24-m 
48 sekcji szerokości

* Wartości zależnie od liczby sekcji szerokości, struktury powierzchni i szerokości roboczej.

Oszczędność 
środków ochrony roślin

Automatyczne przełączanie na nawrotach 
i włączanie sekcji szerokości

GPS-Switch

5 %5 %* 5 %5 %*

Elektryczne włączanie 
pojedynczych rozpylaczy 

AmaSwitch albo AmaSelect

Dodatkowa oszczędność 
środków ochrony roślin
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Technika ochrony roślin | Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch oraz AmaSelect

Zalety

Armatura standardowa
Zawieszany UF 
Zaczepiany UX 

Samojezdny Pantera

AmaSwitch
Zawieszany UF
Zaczepiany UX

Samojezdny Pantera

AmaSelect

Zaczepiany UX
Samojezdny Pantera

Sekcje szerokości aż do 13 aż do 80 aż do 80
Sekcje szerokości co 50 cm
Ręczne włączanie rozpylaczy
Automatyczne przełączanie rozpylaczy
Wybór rozpylaczy z kabiny
Rozpylacze łączone
Cyrkulacja wysokiego ciśnienia (DUS pro)
25 cm odstęp rozpylaczy
Dowolne programowanie sekcji szerokości
Rezygnacja ze sprężonego powietrza
Oświetlenie LED pojedynczych rozpylaczy

Zestawienie systemów

Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch

Bez DUS 
Z DUS: 

Od razu pełna 
 szerokość robocza

  Elektryczne przełączanie pojedynczych rozpylaczy z 4-stopniowym 
korpusem rozpylaczy

  Automatyczne przełączanie rozpylaczy, tzn. zmiana rozpylaczy 
bez wysiadania z ciągnika

  Sekcje szerokości co 50 cm automatycznie zarządzane przez 
GPS-Switch

 Opcjonalny zestaw uchwytów dla odstępu rozpylaczy 25 cm
 Elastyczna konfiguracja szerokości roboczej i sekcji szerokości
 Zintegrowane oświetlenie LED dla poszczególnych rozpylaczy
  Seryjnie z cyrkulacją wysokiego ciśnienia DUS pro: dla stałej 

koncentracji cieczy roboczej, bez osadów w przewodach oprysku
  Małe ilości resztek i równomierne ciśnienie dzięki stożkowemu 

przewodowi oprysku

Optymalny zakres funkcji dla profesjo-
nalnej ochrony roślin: AmaSelect

Korzystna cenowo alternatywa: 
AmaSwitch

  Elektryczne włączanie pojedynczych rozpylaczy
  Możliwe sekcje szerokości co 50 cm z GPS
  Z ręczną obsługą 3-stopniowych korpusów rozpylaczy
  Otwieranie i zamykanie rozpylaczy przez zawór elektryczny
  Seryjnie z cyrkulacją wysokiego ciśnienia DUS pro

Stożkowy przewód oprysku: 
Różne odcinki belki polowej mają inną średnicę przewodu

System obiegu ciśnienia DUS: 
Stały obieg cieczy roboczej także przy wyłączonych sekcjach szerokości

24 mm 20 mm 16 mm

Elektryczne włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSelect z 4-stopniowymi 
 korpusami rozpylaczy i odstępem rozpylaczy 50 cm wzgl. 25 cm

 = jest  = opcjonalnie  = niemożliwe
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Technika komunalna AMAZONE
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Produkty

Maszyny współpracujące z ciągnikami można wykorzystywać przez 
cały rok. Wiosną do wertykulacji terenów zielonych oraz pól golfo-
wych, wiosną i latem do koszenia boisk, parków, pól kempingowych, 
łąk i pastwisk i jesienią do zbierania liści.

Wysokość cięcia dostosowana jest do indy-
widualnych wymagań. Mocne, bijakowe noże 
dają optymalną jakość cięcia i zbie rania – 
także w materiale wilgotnym i  mokrym.

Na skutek wysokiego efektu ssącego wytwa-
rzanego przez rotor, Grasshopper może być 
wykorzystywana także do zbierania już sko-
szonej trawy, opadłych liści, gałęzi, żołędzi, 
kasztanów itp.

Wertykulacja i koszenie pastwisk dla koni 
z równoczesnym zbieraniem skoszonego 
materiału oraz końskich odchodów zapo-
biega tworzeniu się niepożądanego, bujnego 
porostu na łajniakch a także rozprzestrze-
nianiu się pasożytów.

Grasshopper z zaczepem do 
współpracy z mniejszymi 

ciągnikami

Szerokość robocza 1,35 m do 2,1 m
Pojemność kosza 1200 l do 3500 l

Kosiarki Grasshopper i Profihopper posia-
dają bęben koszący SmartCut, gwarantujący 
doskonałą jakość cięcia. To co wyróżnia ten 
typ bębna, to mocowanie nożyków po linii 
śrubowej, co prowadzi do obniżenia energii 
niezbędnej do koszenia oraz obniżenia po-
ziomu hałasu.

Wielofunkcyjna kosiarka Grasshopper

Wielofunkcyjna kosiarka 
Grasshopper
Kosić, wertykulować i zbierać
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Profihopper posiada rotor z przodu i można na nim zamontować 
noże tnące i wertykulujące. Ze względu na swój wyjątkowy system 
zbierania oraz ugniatania Profihopper doskonale nadaje się do bez-
kurzowego zbioru trawy oraz wertykulacji właściwie w każdych 
warunkach koszenia.

Szerokość robocza 1,25 m
Pojemność kosza 730 l

Profihopper 
Samojezdna kosiarka do terenów zielonych

Profihopper PH 4WDi z 
inteligentnym napędem 

na 4 koła i zerowym 
promieniem skrętu

Profihopper 4WDi z inteligentnym napędem 
na 4 koła jest wyposażony w nowy, wyso-
kowydajny zespół tnący PowerCompactor 
i kierownicę z rzeczywistym zerowym pro-
mieniem skrętu.

Skoszony materiał przejmowany jest przez 
ślimak transportowy, ugniatany i groma-
dzony w koszu. Dzięki ugnieceniu materiału 
rzeczywista pojemność 730 litrowego zbior-
nika powiększona jest do 1000 litrów.

Profihopper zDrive: Drążki kierownicze 
umożliwiają przeniesienie bezpośrednie 
 sygnału na oś skrętną i zwiększają przez to 
elastyczność pracy na małych powierzchniach. 
Zwiększa to precyzję pracy bo eliminuje prze-
jazdy po jeszcze nieściętej powierzchni.

System Compactor

Wielofunkcyjna kosiarka samojezdna Profihopper

Technika komunalna | Wielofunkcyjna maszyna Grasshopper | Profihopper

Profihopper iDrive na normalne warunki 
dysponuje seryjnie wysokowydajnym ze-
społem tnącym PowerCompactor, intuicyj-
nym układem skrętu kierownicą z zerowym 
promieniem skrętu. Napęd przednich kół 
odbywa się przez dwa silniki hydrauliczne.
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Produkty

Umieszczone u dołu, na całej szerokości 
siewnika do trawy kółka wysiewające 
 szeroko i równo rozrzucają nasiona trawy. 
Wstawienie ześlizgu nasion pozwala osią-
gnąć żądaną głębokość siewu.

Agregat do dosiewania trawy GNK

Szerokość robocza 1,1 m do 2,5 m

Agregat do dosiewania trawy GNK z belką zębów wertykulujących

Siew trawy agregatem GBK złożonym z 
 brony wahadłowej, siewnika do traw i wału 
kratownicowego lub gładkiego. Brona wa-
hadłowa z niewielkim zapotrzebowaniem 
mocy i udźwigu stosowana jest do precy-
zyjnego siewu i dosiewania trawy.

Wał kratownicowy lub gładki dociska na-
siona. Oprócz tego stanowi bazę regulacji 
głębokości maszyny uprawowej oraz ramę 
siewnika do trawy.

Zestaw do pielęgnacji krajobrazu 
GNK i GBK
Do ogrodów i utrzymania terenów zielonych

Agregat do utrzymania i pielęgnacji krajobrazu AMAZONE stoso-
wany jest przy zakładaniu nowych obiektów terenów zielonych i 
utwardzonych oraz regeneracji już istniejących. Czy będzie to lekka 
czy ciężka uprawa gleby, powierzchnia porośnięta słabo lub mocno, 
siew czy dosiewanie albo niwelacja nierówności, to przy modułowym 
systemie budowy można zestawić maszynę idealnie dopasowaną do 
każdych wymagań.

Siew trawy agregatem GBK złożonym z 
brony wirnikowej, siewnika do traw i wału 
kratownicowego. W jednym przejeździe 
gleba jest rozdrabniana i mieszana z masą 
organiczną. Brona wirnikowa nie zapycha 
się i intensywnie rozdrabnia bryły znajdu-
jące się na powierzchni.
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W rozsiewaczach typu E+S, EK-S i ZA-XS firma 
AMAZONE oferuje trzy typy do rozsiewu różnych 
materiałów. Czy będzie to E+S lub EK-S w służ-
bach zimowych albo ZA-XS przy budowie dróg, 
to dla każdej pracy i wszelkich potrzeb jest ofe-
rowany właściwy rozsiewacz. Wszystkie rozsie-
wacze cechują się bardzo stabilną i niezawodną 
konstrukcją i gwarantują wysoką jakość pracy.

Rozsiewacz zawieszany E+S idealnie nadaje 
się do profesjonalnych prac zimowych. Z sze-
rokością roboczą do 8 m i zbiornikiem o po-
jemności od 300 do 1110 l ten jednotarczowy 
rozsiewacz wyróżnia się bardzo precyzyjnym 
obrazem rozsiewu.

Rozsiewacz zawieszany EK-S idealnie nadaje 
się do rozsiewu materiałów zimą. Z szero-
kością roboczą aż do 8 m i ze zbiornikiem 
o pojemności od 150 do 370 l jest najlepiej 
dostosowany do aplikacji średnich dawek.

Rozsiewacz zawieszany ZA-XS H skonstru-
owany jest specjalnie do budowy dróg. Dzięki 
swojemu napędowi hydraulicznemu ten dwu-
tarczowy rozsiewać doskonale nadaje się dla 
walców drogowych, które równocześnie po-
prawiają przyczepność toru jazdy rozsypywa-
nym materiałem.

Rozsiewacze E+S, EK-S i ZA-XS
Stosowany wszechstronnie

Pojemność zbiornika  150 l do 1110 l
Szerokość robocza 0,8 m do 8 m

Bezproblemowo można rozsiewacz do 
służb zimowych E+S przystosować do roz-
siewu nawozów granulowanych. Osiąga się 
przy tym bardzo dobry rozkład poprzeczny i 
wzdłużny nawozu oraz dużą wydajność.

Rozsiewacz jednotarczowy E+S

Technika komunalna | Zestaw do pielęgnacji  krajobrazu GNK i GBK | Rozsiewacze E+S, EK-S i ZA-XS

Rozsiewacz dla służb zimowych E+S Hydro 751 
jest  dostępny z 750 l zbiornikiem, hydraulicznym 
 napędem tarcz rozsiewających i regulacją dawki 
 zależnie od prędkości jazdy

Komputer EasySet do elektrycznej obsługi 
zasuw lub ograniczania szerokości rozsiewu
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Zestawienie typów
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Produkty

Uprawa gleby

Pług obracalny Cayros

 Cayros M Moc ciągnika do 120 KM  Szerokość robocza korpusu 32, 36, 40, 44, 48 cm Przestaw. mechanicz.
Szerokość robocza korpusu 32 do 52 cm Hydraul. zmiana szer.

 Cayros XM Moc ciągnika do 140 KM  Szerokość robocza korpusu 36, 40, 44, 48 cm Przestaw. mechanicz.
Szerokość robocza korpusu 32 do 52 cm Hydraul. zmiana szer.

 Cayros XMS Moc ciągnika do 200 KM  Szerokość robocza korpusu 36, 40, 44, 48 cm Przestaw. mechanicz.
Szerokość robocza korpusu 32 do 52 cm Hydraul. zmiana szer.

 Cayros XS Moc ciągnika do 260 KM  Szerokość robocza korpusu 36, 40, 44, 48 cm Przestaw. mechanicz.
Szerokość robocza korpusu 32 do 55 cm Hydraul. zmiana szer.

 Cayros XS pro Moc ciągnika do 380 KM  Szerokość robocza korpusu 36, 40, 44, 48 cm Przestaw. mechanicz.
Szerokość robocza korpusu 32 do 55 cm Hydraul. zmiana szer.

Pług obracalny Cayron

 Cayron 200 5 Moc ciągnika do 240 KM Szerokość robocza korpusu 40, 45, 50 cm Stopniowa zmiana szer.
 Cayron 200 5+1 Moc ciągnika do 240 KM Szerokość robocza korpusu 40, 45, 50 cm Stopniowa zmiana szer.
 Cayron 200 V 5 Moc ciągnika do 290 KM Szerokość robocza korpusu 30 do 55 cm Hydraul. zmiana szer.
 Cayron 200 V 5+1 Moc ciągnika do 290 KM Szerokość robocza korpusu 30 do 55 cm Hydraul. zmiana szer.

Brony wirnikowe KE

 KE 2500 Special Moc ciągnika do 140 KM Szerokość robocza 2,50 m Sztywna
 KE 3000 Special Moc ciągnika do 140 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna

 KE 3000 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna
 KE 3500 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna
 KE 4000 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna

Kultywatory wirnikowy KG · KX

 KG 3000 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna
 KG 3500 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna
 KG 4000 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna

 KG 3000 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna
 KG 3500 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna
 KG 4000 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna

 KG 4001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie
 KG 5001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 5,00 m Składany hydraulicznie
 KG 6001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 6,00 m Składany hydraulicznie

 KX 3000 Moc ciągnika do 190 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna

Kompaktowe brony talerzowe Catros

 Catros/Catros+ 2503 Special Zapotrzebowanie mocy od  75 KM Szerokość robocza 2,50 m Sztywna
 Catros/Catros+ 3003 Special Zapotrzebowanie mocy od  90 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna
 Catros/Catros+ 3503 Special Zapotrzebowanie mocy od 105 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna
 Catros/Catros+ 4003 Special Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna

 Catros/Catros+ 3001 Zapotrzebowanie mocy od  90 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna
 Catros/Catros+ 3501 Zapotrzebowanie mocy od 105 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna
 Catros/Catros+ 4001 Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna
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AMAZONE-zestawienie typów

Uprawa gleby

Kompaktowe brony talerzowe Catros

 CatrosXL 3003 Zapotrzebowanie mocy od 120 KM Szerokość robocza  3,00 m Sztywna
 CatrosXL 3503 Zapotrzebowanie mocy od 140 KM Szerokość robocza  3,50 m Sztywna
 CatrosXL 4003 Zapotrzebowanie mocy od 160 KM Szerokość robocza  4,00 m Sztywna 

 Catros/Catros+ 4002-2 Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza  4,00 m Składany hydraulicznie
 Catros/Catros+ 5002-2 Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza  5,00 m Składany hydraulicznie
 Catros/Catros+ 6002-2 Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza  6,00 m Składany hydraulicznie

 Catros/Catros+ 4002-2TS Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza  4,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+ 5002-2TS Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza  5,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+ 6002-2TS Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza  6,00 m Składany hydr./zaczepiany

 Catros+  7003-2TX Zapotrzebowanie mocy od 210 KM Szerokość robocza  7,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros+  8003-2TX Zapotrzebowanie mocy od 240 KM Szerokość robocza  8,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros+  9003-2TX Zapotrzebowanie mocy od 270 KM Szerokość robocza  9,00 m Składany hydr./zaczepiany

 Catros+ 12003-2TS Zapotrzebowanie mocy od 360 KM Szerokość robocza 12,00 m Składany hydr./zaczepiany

 Catros/Catros+ z ramą sprzęgową KR  9002 Szerokość robocza  9,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+ z ramą sprzęgową KR 12002 Szerokość robocza 12,00 m Składany hydr./zaczepiany

Kompaktowe brony talerzowe Certos-2TX

 Certos 4001-2TX Zapotrzebowanie mocy od 160 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany/zaczepiany
 Certos 5001-2TX Zapotrzebowanie mocy od 200 KM Szerokość robocza 4,90 m Składany/zaczepiany
 Certos 6001-2TX Zapotrzebowanie mocy od 250 KM Szerokość robocza 6,00 m Składany/zaczepiany
 Certos 7001-2TX Zapotrzebowanie mocy od 350 KM Szerokość robocza 7,00 m Składany/zaczepiany

Kultywator ścierniskowy Cenius

 Cenius 3003 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywna 
 Cenius 3503 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 140 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywna 
 Cenius 4003 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 160 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywna

 Cenius 4003-2 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 160 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie

 Cenius 4003-2TX Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 200 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie 
 Cenius 5003-2TX Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 250 KM Szerokość robocza 5,00 m Składany hydraulicznie 
 Cenius 6003-2TX Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 300 KM Szerokość robocza 6,00 m Składany hydraulicznie 
 Cenius 7003-2TX Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 350 KM Szerokość robocza 7,00 m Składany hydraulicznie 
 Cenius 8003-2TX Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 400 KM Szerokość robocza 8,00 m Składany hydraulicznie

Agregat uprawowy Ceus

 Ceus 4000-2TX Zapotrzebowanie mocy od 200 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie 
 Ceus 5000-2TX Zapotrzebowanie mocy od 250 KM Szerokość robocza 5,00 m Składany hydraulicznie 
 Ceus 6000-2TX Zapotrzebowanie mocy od 300 KM Szerokość robocza 6,00 m Składany hydraulicznie 
 Ceus 7000-2TX Zapotrzebowanie mocy od 350 KM Szerokość robocza 7,00 m Składany hydraulicznie 

Wały uprawowe AW

 AW  6600 Zapotrzebowanie mocy od  80 KM Szerokość robocza  6,60 m Składany hydraulicznie
 AW  7800 Zapotrzebowanie mocy od 110 KM Szerokość robocza  7,80 m Składany hydraulicznie
 AW  9400 Zapotrzebowanie mocy od 130 KM Szerokość robocza  9,40 m Składany hydraulicznie
 AW 12200 Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza 12,20 m Składany hydrauliczniet
 AW 15400 Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza 15,40 m Składany hydrauliczniet
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Produkty

Technika siewu

Siewniki mechaniczne zawieszane D9

 D9  2500 Special Szerokość robocza  2,50 m Pojemność zbiornika  360 l Sztywny
 D9  3000 Special Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika  450 do  850 l Sztywny

 D9  3000 Super Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika  600 do 1000 l Sztywny
 D9  3500 Super Szerokość robocza  3,50 m Pojemność zbiornika  720 do 1200 l Sztywny
 D9  4000 Super Szerokość robocza  4,00 m Pojemność zbiornika  830 do 1380 l Sztywny
 D9    60 Super Szerokość robocza  6,00 m Pojemność zbiornika 1200 do 2000 l Sztywny

 D9  9000-KR Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 1800 do 3000 l Z ramą sprzęgową KR
 D9 12000-KR Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 2490 do 4140 l Z ramą sprzęgową KR

Siewniki mechaniczne nabudowane AD

 AD 2500 Special Szerokość robocza 2,50 m Pojemność zbiornika 360 l Sztywny
 AD 3000 Special Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 450 do  850 l Sztywny

 AD 3000 Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 600 do 1000 l Sztywny
 AD 3500 Super Szerokość robocza 3,50 m Pojemność zbiornika 720 do 1200 l Sztywny
 AD 4000 Super Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 830 do 1380 l Sztywny

Mechaniczny zestaw uprawowo siewny Cataya

 Cataya 3000 Special Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 650 do  850 l Sztywny

 Cataya 3000 Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 830 do 1270 l Sztywny

Siewniki pneumatyczne AD-P

 AD-P 3001 Special Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika  850 do 1500 l Sztywny
 AD-P 3500 Special Szerokość robocza 3,50 m Pojemność zbiornika  850 do 1500 l Sztywny
 AD-P 4000 Special Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika  850 do 1500 l Sztywny

 AD-P 3000 Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Sztywny
 AD-P 4000 Super Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Sztywny

Siewniki pneumatyczne Centaya

 Centaya Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 1600 do 2000 l Sztywny

Siewniki pneumatyczne Avant

 Avant 4001 Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Sztywny
 Avant 4001-2 Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie
 Avant 5001-2 Szerokość robocza 5,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie
 Avant 6001-2 Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie
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AMAZONE-zestawienie typów

Technika siewu

Siewniki pneumatyczne Cirrus

 Cirrus 3003 Compact Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 3000 l Sztywny
 Cirrus 3503 Compact Szerokość robocza 3,50 m Pojemność zbiornika 3000 l Sztywny

 Cirrus 4003 Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 3600 l Sztywny 
 Cirrus 4003-C Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 4000 l Sztywny 
 Cirrus 4003-2 Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 3600 l Składany hydraulicznie
 Cirrus 4003-2C Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 4000 l Składany hydraulicznie
 Cirrus 6003-2 Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 3600 l Składany hydraulicznie
 Cirrus 6003-2C Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 4000 l Składany hydraulicznie

Siewniki pneumatyczne Citan

 Citan  8000 Szerokość robocza  8,00 m Pojemność zbiornika 4600 l Składany hydraulicznie
 Citan  9000 Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 4600 l Składany hydraulicznie
 Citan 12001-C Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie
 Citan 15001-C Szerokość robocza 15,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie

Siewniki pneumatyczne Cayena

 Cayena 6001 Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 3600 l Składany hydraulicznie
 Cayena 6001-C Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 4000 l Składany hydraulicznie

Siewniki pneumatyczne Condor

 Condor 12001-C Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie
 Condor 15001-C Szerokość robocza 15,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie

Siewniki pneumatyczne Primera DMC

 Primera DMC  3000/3000-C Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika  4200 l Sztywny
 Primera DMC  4500/4500-C Szerokość robocza  4,50 m Pojemność zbiornika  4200 l Sztywny
 Primera DMC  6000-2/6000-2C Szerokość robocza  6,00 m Pojemność zbiornika  4200 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC  9000-2/9000-2C Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika  4200 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC  9000-2C Super Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika  6000 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC 12000-2C Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika  6000 l Składany hydraulicznie

 Primera DMC  9001-2C Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 13000 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC 12001-2C Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 13000 l Składany hydraulicznie

Pneumatyczne siewniki punktowe ED

 ED  3000-C Special/Super Szerokość robocza  3,00 m Liczba agregatów wysiewających 4 do 6 Sztywny
 ED  4500-C Special/Super Szerokość robocza  4,50 m Liczba agregatów wysiewających 6 lub 8 Sztywny
 ED  6000-C Special/Super Szerokość robocza  6,00 m Liczba agregatów wysiewających 8 do 12 Sztywny
 ED  4500-2C Special/Super Szerokość robocza  4,50 m Liczba agregatów wysiewających 6 lub 7 Składany hydraulicznie
 ED  6000-2C Special/Super Szerokość robocza  6,00 m Liczba agregatów wysiewających 8 lub 9 Składany hydraulicznie
 ED  6000-2FC Special/Super Szerokość robocza  6,00 m Liczba agregatów wysiewających 8 lub 12 Składany hydraulicznie

 ED  9000-KR Szerokość robocza  9,00 m Z ramą sprzęgową KR Składany hydraulicznie
 ED 12000-KR Szerokość robocza 12,00 m Z ramą sprzęgową KR Składany hydraulicznie

Pneumatyczne siewniki punktowe EDX

 EDX 6000-TC Szerokość robocza 6,00 m Liczba agregatów wysiewających  8 do 16 Składany hydraulicznie
 EDX 9000-TC Szerokość robocza 9,00 m Liczba agregatów wysiewających 12 do 20 Składany hydraulicznie
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Produkty

Technika nawożenia

Rozsiewacze nawozów ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Pojemność zbiornika  500 do max.  700 l Szerokość robocza 10 do 18 m

 ZA-X Perfect  602 Pojemność zbiornika  600 do max.  850 l Szerokość robocza 10 do 18 m
 ZA-X Perfect  902 Pojemność zbiornika  900 do max. 1700 l Szerokość robocza 10 do 18 m
 ZA-X Perfect 1402 Pojemność zbiornika 1400 do max. 1750 l Szerokość robocza 10 do 18 m

Rozsiewacze nawozów ZA-M

 ZA-M 1001 Special Pojemność zbiornika 1000 do max. 1500 l Szerokość robocza 10 do 36 m

 ZA-M 1201 Pojemność zbiornika 1200 do max. 2700 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 1501 Pojemność zbiornika 1500 do max. 3000 l Szerokość robocza 10 do 36 m

 ZA-M 1001 Special Profis Pojemność zbiornika 1000 do max. 2000 l Szerokość robocza 10 do 36 m

Rozsiewacze nawozów ZA-V

 ZA-V 1400 Pojemność zbiornika 1400 do max. 2000 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 1700 Pojemność zbiornika 1700 do max. 2300 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 2000 Pojemność zbiornika 2000 do max. 2600 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 2200 Pojemność zbiornika 2200 do max. 3000 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 2600 Pojemność zbiornika 2600 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 2700 Pojemność zbiornika 2700 do max. 3500 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 3200 Pojemność zbiornika 3200 do max. 4000 l Szerokość robocza 10 do 36 m 
 ZA-V 4200 Pojemność zbiornika 4200 l Szerokość robocza 10 do 36 m

Rozsiewacze nawozów ZA-TS

 ZA-TS 1400 Pojemność zbiornika 1400 do max. 2000 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 1700 Pojemność zbiornika 1700 do max. 2300 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 2000 Pojemność zbiornika 2000 do max. 2600 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 2200 Pojemność zbiornika 2200 do max. 3000 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 2600 Pojemność zbiornika 2600 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 2700 Pojemność zbiornika 2700 do max. 3500 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 3200 Pojemność zbiornika 3200 do max. 4000 l Szerokość robocza 15 do 54 m 
 ZA-TS 4200 Pojemność zbiornika 4200 l Szerokość robocza 15 do 54 m 

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS

 ZG-TS 5500 Pojemność zbiornika 5500 l Szerokość robocza 15 do 54 m
 ZG-TS 8200 Pojemność zbiornika 8200 l Szerokość robocza 15 do 54 m

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B

 ZG-B 5500 Pojemność zbiornika 5500 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZG-B 8200 Pojemność zbiornika 8200 l Szerokość robocza 10 do 36 m
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AMAZONE-zestawienie typów

Technika ochrony roślin

Opryskiwacze zawieszane UF

 UF  901 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1050 l Szerokość robocza 12 do 30 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1201 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1350 l Szerokość robocza 12 do 30 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1501 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1720 l Szerokość robocza 12 do 30 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1801 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1920 l Szerokość robocza 12 do 30 m Składany hydraulicznie/ręcznie

 UF 2002 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 2000 l Szerokość robocza 15 do 30 m Składany hydraulicznie/ręcznie

Zbiornik czołowy FT

 FT 1001 Pojemność zbiornika 1000 l

Opryskiwacz samojezdny

 Pantera 4502 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 4800 l Szerokość robocza 21 do 40 m Zmiana rozstawu śladów
 Pantera 4502-H Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 4800 l Szerokość robocza 21 do 40 m Zmiana rozstawu śladów/prześwitu
 Pantera 4502-W Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 4800 l Szerokość robocza 21 do 40 m Szeroki zakres regulacji rozstawu kół

Zaczepiane opryskiwacze polowe UG

 UG 2200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 2400 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie
 UG 3000 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 3200 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie

 UG 2200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 2400 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie
 UG 3000 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 3200 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie

Zaczepiane opryskiwacze polowe UX

 UX  3200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  3600 l Szerokość robocza 15 do 30 m Składany hydraulicznie
 UX  4200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  4600 l Szerokość robocza 15 do 30 m Składany hydraulicznie

 UX  3200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  3600 l Szerokość robocza 18 do 36 m Składany hydraulicznie
 UX  4200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  4600 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  5200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  5600 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  6200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  6560 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie

 UX  4201 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  4600 l Szerokość robocza 27 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  5201 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  5600 l Szerokość robocza 27 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  6201 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  6600 l Szerokość robocza 27 do 40 m Składany hydraulicznie

 UX 11200 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 12000 l Szerokość robocza 24 do 40 m Składany hydraulicznie
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