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Tak rosną Państwa uprawy – 
nowoczesna technika nawożenia jako gwarant  
wysokich zbiorów 
Niezakłócony wzrost roślin uprawnych warunkiem 
uzyskania wysokich zbiorów. Żadne pole nie daje 
roślinom stałych, równych warunków wzrostu. Dlatego 
też w wyważonym dokarmianiu roślin zasilanie na-
wozami mineralnymi zawsze musi być dostosowane 
do indywidualnych potrzeb. 

Czynnikiem decydującym o maksymalnym powod-
zeniu nawożenia jest nie tylko wybór optymalnego 
nawozu lecz również efektywny rozdział składników 
odżywczych.

Systemy rozsiewu AMAZONE oferują Państwu istotne 
korzyści: Najnowocześniejszą technologię zabiegów 
chroniącą cenny nawóz oraz najlepszą dokładność 
jego rozdziału połączoną z maksymalną siłą uderzenia 
i ekonomiką pracy. 
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Wprowadzenie

Zaufajcie Państwo naszemu doświadczeniu – 
i zarabiajcie na maksymalnych plonach!

Precyzyjne nawożenie, lepszy wzrost 
roślin, większe zbiory. 
Tak po prostu jest.
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Rozsiewacze nawozów AMAZONE – 
technika do wielkich zadań 

Rozsiewacze wielkopowierzchniowe  
AMAZONE ZG-B oferują jeszcze więcej

Wielkopowierzchniowymi rozsiewaczami ZG-B, 
AMAZONE prezentuje efektywny program eko-
logicznego i ekonomicznego rozsiewu nawozów 
mineralnych i wilgotnego wapna. We wszystkich 
modelach jedno jest wspólne: przekonują dużą 
dokładnością rozsiewu, są absolutnie nieza-
wodne a ich obsługa jest prosta i komfortowa. 

W ten sposób doskonale nadają się do pracy w 
dużych gospodarstwach, przedsiębiorstwach 
świadczących usługi lub do wykorzystania przez 
kilku rolników. Różne warianty wyposażenia 
sprawiają, że rozsiewacz nawozów AMAZONE jest 
najlepszym wyborem także w Państwa gospodar-
stwie! 

Więcej precyzji
Innowacyjna technika rozsiewu AMAZONE oraz nowo-
czesne, hydrauliczne systemy napędu są gwarantem 
precyzyjnego, pewnego obrazu rozsiewu. Cenny 
nawóz trafia do gleby we właściwym momencie i we 
właściwe miejsce.
 
Więcej innowacji
Ponad 85 lat doświadczenia w konstruowaniu i pro-
dukcji zaczepianych rozsiewaczy nawozu, najnowsze 
wyniki z badań naukowych i ścisła współpraca z rolni-
kami na całym świecie – wszystko to daje w rezultacie 
nowoczesny rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B. 
Wykorzystajcie Państwo całą wiedzę lidera rynku tech-
niki nawożenia. 

Więcej jakości
Wysokowartościowe i trwałe materiały, przemyślana 
funkcjonalność, najnowocześniejsze wykonanie.  Na 
takich standardach opieramy i prowadzimy nasz 
system zabezpieczenia jakości – zawsze najnowszymi 
metodami. Państwa korzyść: wieloletnia żywotność 
maszyny i jej wysoka wartość przy odsprzedaży.  

Więcej bezpieczeństwa 
Serwis nawozowy AMAZONE poprzez internetowy 
bank danych pod adresem www.amazone.de zawsze 
dostarczy Państwu aktualnych informacji o nastawach 

Państwa rozsiewacza. Pewnych, ciągle aktualizo-
wanych i oczywiście udzielanych bezpłatnie. Teraz 
również jako darmowe oprogramowanie dla iPhona i 
innych. Przy nieznanych nawozach mogą się Państwo 
zwrócić bezpośrednio do nas. 

Więcej ochrony środowiska
Wszystkie modele z rodziny rozsiewaczy ZG-B 
spełniają wymagania europejskich norm w zakresie 
dokładności rozsiewu oraz rozsiewu granicznego. 
Doskonała ochrona przed korozją (lakierowanie 
w standardzie samochodowym) dba o wieloletnią 
żywotność maszyny. Podczas produkcji zwracamy 
uwagę także na ochronę kosztów: robimy to przez 
optymalizację produkcję dużych serii oraz jak najlep-
sze wykorzystanie surowców za pomocą sterowanej 
komputerowo techniki cięcia i wyginania 

Więcej serwisu 
Nasi partnerzy handlowi na całym świecie gwarantują 
Państwu kompetentne, niezawodne doradztwo oraz 
serwis wykonywany bezpośrednio na miejscu. W 
portalu części zamiennych AMAZONE mogą Państwo 
wygodnie, online zasięgać informacji o częściach oraz 
obejrzeć je wszędzie tam, gdzie Państwo aktualnie 
przebywają.
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Perspektywy
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Rodzina rozsiewaczy ZG-B – 
do prawidłowego nawożenia

Pojemny zbiornik – 
oszczędza czas dojazdu i załadunku

• Pojemności zbiornika: 5500 litrów i 8200 litrów
• Duży otwór nasypowy pozwala na załadunek z  
 silosu lub ładowaczem
• Strome ściany zbiornika gwarantują zsuwanie się  
 wysiewanego materiału także w terenie górzystym
• Odporne na ścieranie i automatycznie sterowane  
 gumowe pasy nośne nie ukosują się się także przy 
 nierównomiernym obciążeniu

Podwozie – komfort i najwyższa  
wydajność powierzchniowa 

• Stabilne, mocne podwozie, dostosowane do  
 prędkości do 50 km/h
• 7,0 do 9,8 t masy użytkowej
• Szerokie ogumienie zmniejszające nacisk na glebę  
 i umożliwiające pracę w najcięższych warunkach
• Przy ogumieniu o profilu ciągnikowym możliwość  
 rozstawu kół od 1,50 do 2,25 m
• Dzięki regulowanym, amortyzowanym zaczepom,  
 wyższy komfort jazdy 
• Większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym  
 zapewnione przez duże osie i hamulce  
 (dwuobwodowe, pneumatyczne lub hydrauliczne  
 układy hamulcowe)
• Napęd szerokokątowym wałkiem przekaźnikowym  
 Walterscheid
• Duży prześwit 
• Wspornik postojowy o dużych wymiarach 
•  Składana drabinka
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Przemyślana technika mechanizmu 
rozsiewającego – doskonały rezultat  
rozsiewu
 
• Wykonane z nierdzewnej blachy są odporne na  
 działanie nawozu
• Mieszadło, elementy dozujące i tarcze rozsiewające  
 są ze sobą optymalnie zestrojone, zapewniając  
 równomierny rozdział nawozu
• Znajdujące się w strefie zanieczyszczeń, wykonane  
 ze stali nierdzewnej złącza hydrauliki 
• Mechaniczny napęd tarcz rozsiewających od WOM  
 o liczbie 540 obr/min, 720 obr/min lub 1000 obr/min
• Bezobsługowa, mocna , pracująca w kąpieli olejo 
 wej przekładnia z zamontowanym zabezpieczeniem  
 przeciążeniowym

Wyróżniki

 
Wszystko jest do 
zrobienia!

Zaczep górny z uchem pociągowym

Zaczep dolny z uchem pociągowym

Zaczep kierowany z głowicą kulową

Duży prześwit zmniejsza uszkodzenia roślin podczas 
przejazdów w wysokim łanie.
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Tu dokonają Państwo trafnego wyboru!
Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B – 
klasa sama dla siebie! 

ZG-B Super 
• Napęd pasa nośnego od koła jezdnego 
 maszyny (regulacja dawki zależnie 
 od prędkości jazdy)
• Dozowanie nawozu pasem nośnym
• Pojemność zbiornika 5.500 / 8.200 l
• Szerokości robocze 10 – 36 m

ZG-B Special   
• Napęd pasa nośnego oraz mechanizmu 
 rozsiewającego wałkiem przekaźnikowym
• Dozowanie nawozu pasem nośnym
• Pojemność zbiornika 5.500 / 8.200 l
• Szerokości robocze 10 – 36 m
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Rozsiewacz 
wielkopowierzchniowy

Tu dokonają Państwo trafnego wyboru!
Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B – 
klasa sama dla siebie! 

Kolejne, opcjonalne korzyści:

 Możliwość zdalnej obsługi rozsiewu krawędziowego 
 i granicznego
 Dokładne dozowanie wykorzystujące nowoczesne 
 systemy ważenia 

 Przyszłościowa technologia komputerowa oparta 
 na AMATRON 3 w ZG-B Drive   
 Tarcze rozsiewające OM z najwyższą precyzją 
 rozkładu

ZG-B Drive  
• Elektrohydrauliczny napęd pasa nośnego
 (regulacja dawki zależnie od prędkości 
 jazdy)
• Dozowanie nawozu pasem nośnym
• Pojemność zbiornika 5.500 / 8.200 l
• Szerokości robocze 10 – 36 m

Obszary zastosowania   

  ZG-B Special ZG-B Super ZG-B Drive

Nawozy zawilgocone    

Nawozy podstawowe    

Rozsiew nawozów mineralnych za pomocą tarczy OM      
Rozsiew graniczny    

Opcjonalnie układ ważenia  - - 
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Opcjonalnie: nowe włączanie funkcji hydraulicz-
nych HyClick rozsiewacza
AMAZONE zostało skonstruowane tak, aby uzyskać 
prosty układ obsługi, uruchamiający hydrauliczne 
funkcje maszyny tylko jednym zaworem sterującym o 
podwójnym działaniu.

AMAZONE ZG-B Special i ZG-B Super – 
duża wydajność obniża koszty!

Rozsiewacze wielkopowierzchniowe ZG-B Spe-
cial i ZG-B Super są mistrzami, jeśli chodzi o tanie 
nawożenie. Wyposażono je w stabilny, uniwersalny 
mechanizm do rozsiewu wapna na szerokość do 
15 metrów. 

Także większe jego ilości można rozdzielić równo i 
dokładnie. Nie ma znaczenia, czy jest to mokry nawóz 
podstawowy, czy wysuszony osad ściekowy, będą 
Państwo zachwyceni mocą i wydajnością tego rozsie-
wacza!

ZG-B Special / ZG-B Super
• Idealny dla przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze w wielu gospodarstwach
• Szerokość robocza do 36 m 
• Pojemność zbiornika 5500 / 8200 l
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Special / Super

ZG-B Super posiada zależną od prędkości pracy 
regulację dawki poprzez koło napędowe pasa nośnego. 
Dawka rozsiewu jest stała także przy zróżnicowanej 
prędkości jazdy. 

Przy rozsiewie dużych dawek wilgotnego nawozu 
pas nośny poddawany jest ekstremalnie wysokim 
obciążeniom. Przy nierównomiernym obciążeniu, 
jedyne w swoim rodzaju sterowanie pasem nośnym 
zapewnia mu centralną pozycję. 

Dzięki temu eliminowane są jego uszkodzenia. Zagwa-
rantowana jest długa żywotność pasa.

Stabilny, uniwersalny, dwutarczowy mechanizm 
rozsiewający z przekładnią w kąpieli olejowej i za-
bezpieczeniem przeciążeniowym do bezpośredniego 
napędu tarcz rozsiewających zapewnia równomierny 
rozdział nawet bardzo wysokich dawek nawozu. 

Dostępne opcjonalnie: łatwe w montażu tarcze 
rozsiewające OM do aplikacji granulowanych nawo-
zów mineralnych na szerokość roboczą 10 do 36 m.

Zasuwa dozująca wykonana ze stali nierdzewnej, 
służąca do ustawiania dawki rozsiewu, dobrze widocz-
na skala, łatwa regulacja.

Opcjonalnie: obsługa hydrauliczna, rozsiew jedno-
stronny z systemem podwójnych zasuw.

Korzyści

•  Otwór roboczy zbiornika pozwala na stosowanie 
 dużych dawek nawozu np. przy wapnowaniu 
 nieuprawianych powierzchni
• Napędzany od WOM pas nośny gwarantuje w 
 ZG-B Special bezpoślizgowe i niedrogie
 doprowadzenie nawozu do tarcz rozsiewających
• Stabilny, uniwersalny mechanizm rozsiewający 
 z przekładnią w kąpiei olejowej i zabezpieczeniem 
 przed przeciążeniami
• Zestaw do prób kręconych, kontrolujących 
 ustawioną dawkę rozsiewu
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ZG-B Drive – 
doskonały w rozsiewaniu

ZG-B Drive to naprawdę uniwersalna maszyna. Mogą 
ją Państwo wykorzystać zarówno do rozsiewu wilgot-
nego wapna jak i do granulowanych nawozów mineral-
nych w nawożeniu podstawowym. 

ZG-B Drive wykonuje swoją pracę niezawodnie i pre-
cyzyjnie w każdych warunkach. Elastyczność i komfort 
obsługi, to jego siła, korzystajcie z niej Państwo w 
codziennej pracy!

Najlepszą kontrolę swojego ZG-B Drive uzyskają 
Państwo z nowoczesnym komputerem pokładowym 
AMATRON 3. Wygodnie obsługują i nadzorują 
Państwo wszystkie funkcje hydrauliczne: np. zasuwy 
hydrauliczne do jednostronnego wyłączania, plandeki, 
zależną od prędkości jazdy regulację dawki rozsiewu 
lub opcjonalnie montowany Limiter.

Obniżka kosztów z AMATRON 3
Wzrost cen oraz surowe przepisy o ochronie 
środowiska wymagają dokładnego rozsiewu cennego 
nawozu. 
Wyposażenie wielkopowierzchniowego rozsiewacza 
ZG-B w nowoczesny komputer pokładowy
AMATRON 3 i terminal GPS umożliwia wykonanie 
nawożenia zróżnicowanego, specyficznego dla posz-
czególnych części pola.

Równomierny rozsiew – wszędzie gdzie Państwo są 
– można wykonać z wykorzystaniem regulacji dawki 
rozsiewu zależnie od prędkości jazdy. Zależnie od 
prędkości jazdy, komputer pokładowy AMATRON 3 
steruje prędkością ruchu pasa nośnego. W ten sposób 
optymalnie wykorzystają Państwo potencjał swojego 
rozsiewacza. 

Szczególnie korzystny dla przedsiębiorców 
świadczących usługi jest opcjonalnie dostępny 
układ ważenia. Z jego pomocą ustala się rzeczywiście 
rozsianą ilość nawozu i w razie konieczności można 
dostosować pozycję zasuwy. Gwarantuje to równy 
przepływ nawozu i tworzy najlepsze warunki do ekono-
micznego rozdziału składników odżywczych. Kolejny 
plus: układ ważenia pozwala na Automatyczne Doku-
mentowanie Pól (ASD).

• Uniwersalnie stosowany do rozsie 
 wu mokrych nawozów, wapna, osadów  
 ściekowych, nawozów podstawowych  
 oraz nawozów mineralnych
• Pojemność zbiornika: 5500 / 8200 l
• Szerokość robocza do 36 m
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ZG-B Drive – 
doskonały w rozsiewaniu

Zalety: 

• Bezpoślizgowa kontrola prędkości przez czujnik radarowy
• Proste i dowolnie dobierane dozowanie na zasuwie 
 dozującej 
• Komfortowa obsługa oraz sterowanie wszystkimi 
 funkcjami hydraulicznymi przez AMATRON 3
• Dzięki AMATRON 3 i wmontowanemu symulatorowi 
 prędkości jazdy wykonywanie prób kręconych w 
 miejscu 
• Regulacja dawki zależna od prędkości jazdy, 
 poprzez sterowany elektrohydraulicznie gumowy 
 pas nośny
• Uniwersalny, dwutarczowy mechanizm 
 rozsiewający z tarczami do rozsiewu wapna 
• Opcjonalnie: łatwo montowane tarcze rozsiewające 
 OM do nawozów mineralnych 
• Opcjonalnie: rozsiew graniczny za pomocą Limitera
• Technika czujników do nadzoru funkcji 
 (np. ustawiania Limitera).
• Seryjnie odłączanie jednostronne zmniejszające 
 przenawożenie nawozami podstawowymi
• Łatwiejsze usuwanie resztek nawozu w miejscu, z 
 wykorzystaniem napędu hydraulicznego 
• Prosty napęd z przepływem 40 l/min; opcjonalnie 
 przyłącze Load Sensing 
• Opcjonalnie układ ważenia

Przetestowany i bardzo dobrze 
oceniony – badanie DLG udowodniło: 

AMAZONE ZG-B Drive 5500 i Drive 8200 przekonują 
dobrą dokładnością rozdziału mielonego wapna nawo-
zowego. 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. / 
ENTAM za pomocą licznych pomiarów technicznych 
sprawdziło i przeanalizowało dokładność rozdziału na-
wozu. Wynik robi rażenie: obraz rozsiewu i dokładność 
rozdziału nawozu ocenione zostały w całym zakresie 
dobrze lub bardzo dobrze. 

Drive
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Limiter -system rozsiewu granicznego AMAZONE  – 
wszystko w zielonej strefie! 

Limiter ze stali nierdzewnej

I naważniejsze: Limiter AMAZONE bardzo ułatwia 
Państwu pracę. Sterują nim Państwo bezpośrednio z 
kabina przez komputer pokładowy AMATRON 3:  

Korzyści  
• żadnego zatrzymywania
• żadnego przerywania pracy 
• żadnego wysiadania z ciągnika

Ważne dla Państwa:
Limiter spełnia wymagania najnowszych prze-
pisów o nawożeniu. Wszystkie rozsiewacze nawo-
zów ZG-B można wyposażyć w ten system. 

Jeden z ważniejszych aspektów przy krawędziowym i 
granicznym rozsiewie nawozu. Limiter firmy AMAZONE 
umożliwia dokładny rozsiew nawozów wzdłuż granicy 
pola. Dba o optymalny rozdział i eliminuje rozsiew 
nawozu na powierzchnię nieużytkowaną rolniczo. Jest 
to nie tylko rozwiązanie bardzo ekonomiczne ale także 
aktywnie chroniące środowisko!

Limiter uniesiony podczas pracy w głębi pola –  
rozsiew normalny
 
Jeśli nie używa się Limitera należy go podnieść za 
pomocą hydrauliki ciągnika.

Limiter w położeniu roboczym – rozsiew graniczny

Limiter może być przesuwany na stabilnej ramie w 
dużym zakresie. Żądaną funkcję (szerokość robocza, 
rozsiew graniczny lub krawędziowy, rodzaje nawozu) 
ustawiają Państwo bardzo wygodnie.

Kierunek jazdy

Za
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Limiter

Rozsiew krawędziowy, graniczny i 
przy rowach – z Limiterem chroni  
środowisko jest ekonomiczny i  
wygodny

Rozsiew graniczny (ustawienie chroniące 
środowisko). Jeśli pole graniczy z drogą lub ścieżką 
dla rowerów, to nawóz nie może wydostawać się 
poza granice pola. Aby nie doszło do 
przenawożenia wewnątrz pola, to dawka rozsiewu 
po stronie granicy musi zostać zredukowana. Przed 
granicą pola tworzy się lekkie niedonawożenie. 
Rozsiew graniczny odpowiada wymaganiom prze-
pisów o nawożeniu.

Limiter w akcji

Limiter wstawiany jest w strefę rozsiewu. 
Blok płytek powoduje zmianę kierunku części strumie-
nia nawozu. 

Wynik:  
optymalny obraz rozsiewu na granicy pola.

Rozsiew przy rowach (ustawienie chroniące 
środowisko). Jeśli pracują Państwo bezpośrednio 
na krawędzi pola graniczącego z wodami otwarty-
mi, to zgodnie z przepisami o nawożeniu należy 
zachować kilkumetrowy odstęp od wody. Bez 
układu do rozsiewu granicznego odstęp ten wyno-
si trzy metry. Aby zapobiec przenawożeniu na 
krawędzi pola należy zredukować dawkę rozsiewu 
po stronie granicy.

Rozsiew krawędziowy (ustawienie zorientowane 
na wysokość zbioru). Sąsiednie pole jest dla rolni-
ka powierzchnią użytkowaną rolniczo. Tu można 
tolerować, że niewielka ilość nawozu zostanie wyr-
zucona za granicę pola. Rozdział nawozu we 
wnętrzu pola jest taki sam jak na krawędziach i 
wynosi 80% żądanej dawki.
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Komputer pokładowy AMATRON 3 dla ZG-B Drive –
Tu mają Państwo wszystko w dłoni 

Do wszystkiego 
najlepszy! 

Wielofunkcyjny uchwyt (opcjonalnie)
Komfortowa i wygodna obsługa 
ważniejszych funkcji.

Prosty w obsłudze!
Nowoczesny i rozwojowy
Oszczędny i chroniący środowisko!

Z nowoczesnym komputerem pokładowym 
AMATRON 3 komfortowo i dokładnie sterują Państwo 
oraz nadzorują wszystkie funkcje swojego ZG-B. Na 
przejrzystym wyświetlaczu mają Państwo wszystkie 
informacje w polu widzenia. AMATRON 3 przekonu-
je prostą, jasną i logiczną obsługą. Dzięki kompak-
towym wymiarom wymaga niewiele miejsca w kabinie 
ciągnika.

AMATRON 3 dla ZG-B Drive 

Zalety:
• Duży, kontrastowy wyświetlacz grafi czny
• Podczas pracy - obsługa jedną ręką
• Optymalne dostosowanie do maszyny
• Seryjne przyłącze do różnych terminali GPS
• Możliwość dołączenia techniki czujników 
• Pamięć dla 20 zleceń - szczególnie przydatna 
 przedsiębiorcom świadczącym usługi
• ASD - automatyczna dokumentacja pól

AMATRON 3 pozwala mówić wszystkim Państwa 
maszynom jednym językiem 
AMATRON 3 mogą Państwo wykorzystać we wszy-
stkich rozsiewaczach, opryskiwaczach polowych i 
siewnikach AMAZONE.
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GPS-Track
inside

GPS-Maps
inside

AMATRON 3

ASD – Pewna i prosta 
dokumentacja

Z pomocą techniki ASD (Automatyczna Dokumen-
tacja Pól) dane odnoszące się do poszczególnych 
pól mogą być przenoszone między komputerem 
pokładowym AMATRON 3 i elektroniczną mapą 
pola a zastosowany tu port pozwala wykorzystać 
urządzenia różnych producentów

Zaleta: z ASD mogą Państwo łatwo i niedrogo 
zintegrować wszystkie maszyny w łańcuchu 
dokumentacji.

GPS-Track dla AMATRON 3

Funkcja jazdy równoległej GPS-Track jest ogromnym 
ułatwieniem przy orientacji w polu. Dysponuje różnymi 
trybami śladów jak linie A-B, jazda po konturach oraz 
funkcją przeszkód. Kolejne przejazdy są jednozna-
cznie ponumerowane. Odchylenia od idealnej linii 
pokazywane są na wyświetlaczu grafi cznie. Jasne 
zalecenia dotyczące kierowania, utrzymują pojazd na 
właściwej linii. Również odległość do następnej ścieżki 
pokazywana jest bardzo dokładnie – dla jak najlepszej 
orientacji.
Funkcja GPS-Track funkcjonuje oczywiście „ stand-
alone”, to znaczy może być wykorzystywana w wielu 
maszynach.

GPS-Maps dla AMATRON 3

Obok zarządzania danymi w formacie ISO-XML jest 
w terminalu do dyspozycji również Task Controller do 
obróbki kart aplikacyjnych. Istnieje więcej możliwości 
realizacji zmiennego nawożenia – wg karty lub z wykor-
zystaniem sensora- w zależności od celu i terminala. 
Jaki system wybierzemy biorąc pod uwagę własne 
warunki, zależy tylko od nas, użytkowników.

GPS-Track i GPS-Maps z AMATRONEM 3
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Dokładnie: Tarcze rozsiewające Omnia-Set-OM z 
odchylanymi łopatkami wyrzutowymi tworzą obraz 
rozsiewu z wyjątkową precyzją. 

Łatwo: Szerokość roboczą ustawia się łatwo i bez 
żadnych narzędzi za pomocą łopatek wyrzutowych 
oraz zasuw dozujących.  

Szlachetnie: Tarcze rozsiewające OM są łatwe w 
montażu i w całości wykonane z wysokowartościowej, 
stali nierdzewnej.

Extra: Wraz z tarczami rozsiewającymi OM są 
Państwo optymalnie wyposażeni także do korzystnego 
nawożenia pogłównego: wystarczy podnieść seryjne, 
uchylne skrzydełka łopatek rozsiewających.

Tarcze rozsiewające OM dla ZG-B:
OM 10-16
OM 18-24 
OM 24-36 (pokryte warstwą utwardzanego metalu   
 zapewniającą większą trwałość)

• Perfekcyjna kontrola na polu
• Prosto i niezawodnie
• Sprawdzenie rozkładu poprzecznego
• Test Top Agrar 06/2011
 „System bardzo przyjazny dla użytkownika“

Prosta, pewna i niezawodna obsługa!

Ruchome stanowisko pomiarowe dla pewności 
rozsiewu nawozów o złych parametrach

Technika rozsiewu AMAZONE – 
Dokładność nie bierze się znikąd!
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Technika rozsiewu/
Wyposażenie

Wyposażenie na miarę –
pozwalające pracować 
wydajniej!

Mają Państwo możliwość dostosowania wielkopo-
wierzchniowego rozsiewacza ZG-B do indywidualnych 
wymagań. Prosimy porozmawiać ze swoim partnerem 
handlowym AMAZONE!

Do wyboru jest niewielka ilość praktycznego 
wyposażenia dodatkowego:

Seryjny komfort: automatyczne 
sterowanie gumowym pasem nośnym gwarantujące 
stały, centralny bieg pasa także w najcięższych wa-
runkach.   

Skrzynią biegów (ZG-B Special / ZG-B Super) 
dobierają Państwo dwie prędkości ruchu pasa trans-
portowego w celu dozowania małych i dużych dawek 
nawozu.

Hydraulicznie napędzana przekładnia (ZG-B Drive) 
pozwala bezstopniowo regulować dawkę rozsiewu 
oraz opróżniać rozsiewacz w miejscu.

Wspornik postojowy jest tak stabilny, że można na 
nim oprzeć nawet napełniony rozsiewacz.

Dla swojej maszyny mogą Państwo dowolnie wybrać 
zaczep i system dołączania do ciągnika.
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Wyposażenie na żądanie

Składane plandeki chroniące Państwa nawóz przed 
wilgocią i deszczem. 
Otwiera się je i zamyka komputerem AMATRON 3 lub 
hydrauliką ciągnika.

Specjaliści: Tarcze rozsiewające do mączki kostnej 
(ZG-B Super, ZG-B Special, ZG-B Drive), w komplecie 
z łańcuchowymi grabiami nawozu dającymi równy 
przepływ nawozu.

Zestawem do prób kręconych kontrolują Państwo 
prędkość dawkę rozsiewu. W ten sposób mogą 
Państwo żądaną dawkę rozsiewu. 

Dzięki dużej pojemności zbiornika czasy napełniania 
skrócone zostały do minimum. Można wyraźnie 
zwiększyć wydajność powierzchniową.

Hydrauliczne zasuwy umożliwiają jednostronne 
wyłączanie np. przy rozsiewie nawozów podsta-
wowych. Do rozsiewu wilgotnego wapna, suchego 
nawozu z kurników, suchych osadów ściekowych itd. 
można podnieść zasuwy korbą i jeśli to konieczne, 
opuścić łańcuchy rozdrabniające.

Układ ważenia umożliwia stałą kontrolę stanu 
napełnienia zbiornika oraz dawki rozsiewu. W ZG-B 
Drive dodatkowo możliwa jest kalibracja rozsiewacza w 
miejscu.
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Wyposażenie

Waga bez możliwości regulacyjnych, jedynie do 
określania masy w zbiorniku (tylko w ZG-B Special i 
ZG-B Super). Maksymalna prędkość maszyny 
wyposażonej w wagę wynosi 40 km/h.

Zsyp lejkowy – do pracy z nawozami granulowanymi 
w połączeniu z tarczami rozsiewającymi OM 
(ZG-B Special, ZG-B Super, ZG-B Drive).

Kamera z tyłu maszyny zapewnia bezpieczeństwo 
podczas manewrowania. Wykorzystywana może być 
w każdych warunkach również w nocy oraz podczas 
mrozów- posiada podgrzewany obiektyw.    

Duże sita – to opcja wyposażenia optymalnie chroniąca 
system rozsiewu przed zanieczyszczeniami.

Wyposażenie dodatkowe przy homologacji do 40 km/h: 
Duże tablice ostrzegawcze i mocne błotniki. 

Pojemnik z tworzywa odpowiedni do transportu np. 
ruchomego stanowiska pomiarowego do sprawdzania 
szerokości roboczej.
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Serwis nawozowy – 
nawóz warty jest złota, jeśli jest dobrze rozsiany

Serwis nawozowy AMAZONE umożliwia ekonomicz-
ne i chroniące środowisko wykorzystanie nawozu.

Od 15 lat wyniki prób rozsiewu nawozów z kraju i za-
granicy ustalane w hali badawczej AMAZONE gro-
madzone są w banku danych. W testowanych na-
wozach sprawdzany jest nie tylko obraz rozsiewu ale 
także jego rozdział poprzeczny, wynikający z 
właściwości mechanicznych. Do dyspozycji jest tu 
bogata baza danych pozwalająca nam bezpłatnie 
doradzać wszystkim klientom AMAZONE w zakresie 
nastaw także w przypadku nieznanych i nowych na-
wozów. Kompletne i ciągle aktualizowane tabele rozsiewu, co 

w AMAZONE jest oczywiste, -prowadzą do uzyskania 
optymalnego wyniku nawożenia.

Nowy serwis nawozowy z najnowocześniejszą na świecie halą badawczą.

AMAZONE posiada obecnie najnowocześniejszą halę 
badawczą do opracowywania tabel rozsiewu.

Wraz z nowymi komorami ważenia online możliwe jest 
przeanalizowanie każdej próby rozsiewu nie tylko pod 
kątem rozdziału poprzecznego lecz także pod 
względem przestrzennego rozmieszczenia nawozu.
Daje to ogromne korzyści przy konstruowaniu nowych 
rozsiewaczy nawozów.

Takim systemem pomiaru można w każdej chwili 
ustalić wszelkie możliwe szerokości robocze.

Serwis nawozowy AMAZONE ściśle współpracuje ze 
wszystkimi znanymi producentami nawozów – na 
całym świecie tak, aby dać Państwu do dyspozycji 
najlepsze wartości nastaw.

Od źródła aż do rozsiewacza

Tabele rozsiewu

a
z

ZG-B

Rozsiewacz odśrodkowy
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Wyjątkowy serwis nawozowy dla użytkowników techniki nawożenia AMAZONE

Serwis nawozowy pracuje bez żadnych granic. Nie 
tylko geograficznych. Jest obojętne, czy rozsiewacz 
ma 5 czy 50 lat , zawsze stawiamy do dyspozycji 
kompetencję i niezawodność. 

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon:  05405 501-111
Telefax:  05405 501-374

Bierzemy Państwa nawóz pod lupę

Najlepsza droga: serwis nawozowy w internecie pod adresem www.amazone.de

Najlepszą możliwością ustalenia wartości nastaw rozsiewacza nawozów jest rozsiew 
w hali badawczej. Nie zawsze możliwe jest dostarczenie nam ilości nawozu 
odpowiedniej do wykonania testu. Z tego względu AMAZONE opracowała 
niezawodny test laboratoryjny, aby także z ilością trzech kilogramów nawozu 
można było wykonać badanie jego fizycznych właściwości i na podstawie 
informacji zebranych w banku danych podać klientowi zalecenia dotyczące 
nastaw.

Do optymalnego nawożenia należy nie tylko nawóz i 
rozsiewacz! Tak samo ważne jest kompetentne 
doradztwo przy krytycznych rodzajach nawozu. W 
internecie, pod adresem www.amazone.de przez 24 
godziny mogą Państwo w naszym banku danych 
bezpłatnie sprawdzić aktualne wartości nastaw rozsie-
waczy AMAZONE dotyczące rozdziału poprzecznego. 
Należy tylko wybrać typ maszyny i rodzaj nawozu. 
Teraz również jako darmowe oprogramowanie dla 
iPhona i innych.

Serwis nawozowy

Serwis nawozowy jako aplikacja dla przenośnych urządzeń w 
systemie Android oraz iOS
Ta aplikacja zanotowała już 25.000 odsłon. Jest to serwis, którego 
nie oferuje żaden inny producent rozsiewaczy nawozów. 

Przenośne 
urządzenia w 

systemie Android 

Przenośne 
urządzenia w 
systemie iOS
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ZG-B

Dane techniczne: 
ZG-B 5500 · ZG-B 8200

Ilustracje, treść oraz informacje o danych technicznych są niezobowiązujące!

 ZG-B 5500  ZG-B 8200

Pojemność zbiornika   5.500 l  8.200 l

Masa własna  2.500 - 3.500 kg

Dopuszczalna masa całkowita  8.000-10000 kg  8.000-12.000 kg

Masa użytkowa na drogach publicznych  5.900-7.700 kg  5.800-9.800 kg

Szerokość napełniania   3,45 m 

Długość   całkowita  6,70 m   

Wysokość                                                    2,26-3,10 m
  (zależnie od zamontowanego ogumienia)

Szerokość  2,26-2,75 m
  (zależnie od zamontowanego ogumienia)

Dane techniczne

Obszary zastosowania   

  ZG-B Special ZG-B Super ZG-B Drive

Nawozy zawilgocone    

Nawozy podstawowe    

Rozsiew nawozów mineralnych za pomocą tarczy OM      
Rozsiew graniczny    

Opcjonalnie układ ważenia  - - 

Rozsiewacz dwutarczowy  
ZA-XW Perfect
500 – 700 l, 10 – 18 m

Rozsiewacz dwutarczowy 
ZA-X Perfect
600 – 1700 l, 10 – 18 m

Rozsiewacz dwutarczowy 
ZA-M
1000 – 3000 l, 10 – 36 m

Rozsiewacz do prac 
zimowych
E + S
300 – 1000 l

Rozsiewacz 
wielkopowierzchniowy
ZG-TS 
5500 – 8200 l, 18 – 54 m

Rozsiewacz dwutarczowy 
ZA-TS 
1700 – 4200 l, 18 – 54 m
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