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Siewnik punktowy ED
Szerokość robocza od 3 do 6 m
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Siewnik punktowy ED, stosowany do siewu po orce, w mulcz i bezpośredniego, charakteryzuje się szczególnie swoim precyzyjnym rozdziałem. W połączeniu z tylnym lub przednim zbiornikiem do nawozu i szerokościom roboczym od 3 do 6 m
model ED jest szczególnie wydajną maszyną.

ED
Precyzja i niezawodność
Strona

„W naszych praktycznych zastosowaniach nasiona były dobrze
rozdzielone i wysiane równomiernie na właściwej głębokości.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)
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„Wykonanie maszyny ED 6000-2C wraz z lakierowaniem i ułożeniem przewodów sprawia ogólnie bardzo dobre wrażenie.”
(profi, „test praktyczny ED 6000-2C Super”, 11/2016)

„Dobre wykonanie i stabilność.”
(top agrar, „test porównawczy ED 6000-2C Super”, 12/2016)

ED

Duże zbiorniki nawozu od

900 do 2.000 l
4 12

od
do
sekcji wysiewających
ze zbiornikami na nasiona
po

60 l

O szerokości roboczej
od

3 do 6 m

Argumenty:
Szczególnie precyzyjny rozdział dzięki niewielkiej wysokości spadania 10 i 14 cm
Liczne tarcze rozdzielające do różnych nasion zapewniają optymalne ustawienie
Redlina w kształcie klina zapobiega toczeniu się nasion
Niezawodne przykrycie nasion na wszystkich glebach dzięki różnym narzędziom zagarniającym
Zbiornik tylny i przedni do optymalnego rozkładu ciężaru przy dużych szerokościach roboczych
Siew punktowy w połączeniu z rozsiewaniem nawozu, do wyboru z napędem mechanicznym lub elektrycznym
Od 4 do 12 sekcji wysiewających ze zbiornikami nasion po 60 l i zbiorniki nawozu od 900 do 2.000 l zapewniają dużą
wydajność powierzchniową
Wygodne dostosowanie ilości wysiewu z kabiny ciągnika podczas jazdy
Pneumatyczny rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus do aplikacji mikrogranulatów i mikronawozów
Hydraulicznie napędzana i zintegrowana żmijka załadunkowa do napełniania nawozem dla wszystkich typów
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Argumenty

Niewielkie wysokości opadania

10 cm (sekcja wysiewająca Classic)
i 14 cm (sekcja wysiewająca Contour)

tylko

Z ramą sprzęgową KR
szerokość robocza do

12 m

Opcje:
Z hydraulicznie napędzaną
i zintegrowaną

żmijką
załadunkową
Różne warianty
wyposażenia:

ED Special
lub ED Super
do wyboru jako

Z pneumatycznym rozsiewaczem
mikrogranulatów

Micro plus

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/ed
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Siewnik punktowy ED
Prezentacja precyzyjnej rodziny

ED Special

ED Super

Mechaniczny napęd dozowania nawozu

Elektryczny napęd dozowania nawozu

Mechaniczny napęd sekcji

Hydrauliczny napęd sekcji

Elektronika Basic AMASCAN+

Elektronika Profi ISOBUS

ED sztywny ze
zbiornikiem tylnym

ED 3000-C
Sztywny

ED 4500-C
Sztywny

ED 6000-C
Sztywny

Szerokość robocza (m)

2,80 – 3,20

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

Liczba sekcji
wysiewających

4, 5, 6

6, 8

8 – 12

Możliwe rozstawy
rzędów (cm)

45 – 80

45 – 80

45/50/70/
75/80
ED 3000-C Special

ED składany ze
zbiornikiem tylnym

ED 4500-2C
Składany

ED 6000-2C
Składany

Szerokość robocza (m)

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

6, 7

8, 9

60 – 80

60 – 80

Liczba sekcji
wysiewających
Możliwe rozstawy
rzędów (cm)

ED 4500-2C Special
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Typy

ED składany/
ze zbiornikiem
przednim
Szerokość robocza (m)
Liczba sekcji
wysiewających
Możliwe rozstawy
rzędów (cm)

ED 6000-2/
ED 6000-2FC
składany
5,40 – 6,40
8, 12
45 – 80
ED 6000-2FC

Najnowocześniejsza technika do osiągania najlepszych wyników pracy
Siewniki punktowe ED wyróżnia precyzja odkładania nasion
i bardzo dokładnie pracujący system rozdzielający, który
przez odpowiednie tarcze wysiewające może dostosować
się do prawie każdego materiału siewnego. Zbiorniki ziarna
mieszczące 60 l redukują czasy napełniania.
W siewnikach ED Special zastosowano mechaniczny napęd
rozsiewacza nawozu oraz sekcji wysiewających. ED Super
wyposażono w elektryczny napęd rozsiewacz oraz hydrauliczny napęd sekcji.

Oprócz maszyn sztywnych 3, 4,5 oraz 6 m AMAZONE oferuje
również typy produktów składanych 4,5 i 6 m. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania posiadanego zbiornika przedniego jako zbiornika nawozu.
Siewnik ED jest kompatybilny z ISOBUS i z elektroniką
Profi można go komfortowo obsługiwać przez AMATRON 3,
CCI 100, AMAPAD lub inny terminal ISOBUS. W bazowej
wersji elektroniki, ED Special jest sterowany przeznaczonym dla tej maszyny terminalem AMASCAN+.
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ED 6000 Special
Przewidziany dla prostszych i starszych ciągników

ED 6000-C Special

ED 6000 z 12 rzędami i rozsiewaczem mikrogranulatów Micro plus

Siewnik punktowy ED 6000 Special może posiadać zbiornik
nawozu o pojemności 1.100 l lub nie posiadać. Zbiorniki
ziarna mają pojemność po 60 l. Do dyspozycji jest redlica
Classic do siewu po pługu lub redlica Contour przystosowana
do siewu w mulczu. Rozdział nawozu może odbywać się do
wyboru za pomocą redlicy stopkowej lub redlicy jednotarczowej do siewu w mulczu.

Napęd sekcji oraz dozowanie nawozu odbywają się mechanicznie od koła siewnika. Do nadzorowania sekcji i jako licznik
hektarów stosowany jest AMASCAN+.

Wymagania dotyczące instalacji hydraulicznej i elektrycznej
ciągnika są bardzo niewielkie. W modelu ED 6000 Special
dmuchawa jest na przykład napędzana przez wał przegubowy.

AMAZONE oferuje model ED 6000-C Special jako 8-rzędową
maszynę ze zbiornikiem nawozu do nawożenia pod korzeń.
Do siewu takiego jak buraki cukrowe, rzepak lub soja AMAZONE
wyposaża maszynę ED 6000 w dwanaście sekcji. Siewnik
punktowy można zamawiać opcjonalnie z dwoma rozsiewaczami mikrogranulatów.
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Typy

ED 9000-KR i ED 12000-KR
Duża wydajność powierzchniowa w korzystnej cenie

Siewnik punktowy ED 9000-KR | ED 12000-KR

Siewniki punktowe ED 9000-KR i ED 12000-KR to zaczepiane
zestawy składające się z trzech pojedynczych siewników z
ramą sprzęgową KR. Każda maszyna porusza się na własnym
podwoziu i może się bardzo uniwersalnie dostosowywać do
skrajnych nierówności terenu. Rama sprzęgowa współpracuje z ciągnikiem klasy 180 kW (240 KM). Do transportu i
zawracania na poprzeczniakach trzy siewniki podnoszone są
systemem Huckepack. Bardzo stabilny znacznik wyznacza
kolejny przejazd i składa się podczas przełączania do pionu.
Dostępne są sekcje wysiewające Classic i Contour. W przypadku wyposażenia do kukurydzy można wybrać rozstawę rzędów 70 cm i 75cm, dla buraków rozstawa rzędów wynosi
45 cm i 50 cm. Sekcje wysiewające są nadzorowane przez
komputer AMASCAN+.

Na czas transportu maszyny zewnętrzne są dosuwane do
ramy głównej. W stanie złożonym szerokość transportowa
wynosi ok. 5,80 m. Do eksploatacji maszyny wymagane są
trzy pary gniazd hydraulicznych o podwójnym działaniu.
Rama sprzęgowa KR 9002/12002 daje uniwersalne możliwości stosowania, dzięki czemu jest niezwykle ekonomiczna.
Alternatywnie do ramy sprzęgowej można podłączyć siewnik
D9 lub kompaktową bronę talerzową Catros.
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Sekcje wysiewające ED Classic i Contour
Optymalna stabilność i dokładność odkładania nasion

1

2

3

4

1

Jednotarczowa redlica nawozowa,

2

Redlica wysiewająca z tarczą tnącą,

3

Czubek redlicy z systemem rozdziału,

4

Rolka dociskająca nasiona,

5

Rolka dociskowa V, alternatywnie: rolka gumowa

5

Sekcja wysiewająca Classic

Sekcja wysiewająca Contour

Sekcje wysiewające AMAZONE skonstruowano do pracy z wysoką precyzją i małymi wymaganiami konserwacyjnymi.
Prosta obsługa skraca czasy przezbrajania i podnosi jakość
pracy. Sekcje wysiewające mają 60 l zbiorniki ziarna. Opcjonalnie elektronika Profi obejmuje również kontrolę stanu
napełnienia zbiorników.

Sekcja wysiewająca AMAZONE Contour znakomicie sprawdza
się przy siewie w mulcz i po orce. Elementem wyróżniającym
sekcję wysiewającą Contour jest nisko położony system rozdzielający nasiona i wysokość ich opadania wynosząca tylko
140 mm. Dopracowana technika redlic tworzy redliny wysiewu wolne od materiału organicznego. Ponieważ redlica
wysiewająca posiada tarczę czyszczącą, tworzy dobrze zagęszczoną, klinową redlinę.

Sekcja wysiewająca Classic znakomicie nadaje się do siewu
po orce kukurydzy, słonecznika, bobiku, grochu, bawełny
itd. Wysokość opadania nasion w sekcjach Classic wynosi
tylko 100 mm. Są to najlepsze warunki do stabilnej pracy,
dokładności odkładania nasion i dobrych wschodów.

Sekcja wysiewająca ED Classic

Są to optymalne warunki. Na glebach bardzo lekkich i piaszczystych można na redlicy Contour zamontować dodatkową
rolkę nośną, zapobiegającą zbyt głębokiemu wnikaniu w glebę i tym samych dokładnemu zachowaniu głębokości siewu.

Sekcja wysiewająca Contour z dodatkową rolką dogniatającą
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Sekcje wysiewające ED Classic i Contour

Sekcja wysiewająca Contour
Spokojna praca i precyzja siewu

Sekcja wysiewająca Contour jest prowadzona przez podłużny
tandem, który z przodu posiada jedną rolkę a z tyłu rolki
dociskowe V lub ogumioną rolkę dociskową. Wpływy podłoża na spokojną pracę sekcji są poprzez to mocno zredukowane. Duże bryły nie powodują podskakiwania sekcji lecz
są miękko pokonywane. Zmiany głębokości siewu na nierównościach gleby są wyjątkowo małe.
Przednia rolka dociskowa jest celowo montowana z jednej
strony, dzięki czemu gleba wyrzucana przez redlicę nawozową nie powoduje dodatkowych ruchów sekcji wysiewającej.
Zawieszenie na podłużnym tandemie pozwala na optymalne
dopasowanie się do konturów gleby a przy dużej prędkości
roboczej na nierównej glebie zachowuje maksymalnie spokojny bieg. Oba czynniki stabilizują pracę z utrzymaniem

ustalonej głębokości siewu! Rozstaw obu rolek dociskowych
podłużnego tandemu można zmieniać. W zależności od
warunków i stanu gleby zawsze istnieje możliwość prawidłowej regulacji.

„Zbiorniki nasion o pojemności 60 l zapewniają dostateczną
przestrzeń ładunkową i najniższą wysokość napełniania.
Wynika to z niskiego położenia sekcji, co zapewnia, że ziarna
spadają z bardzo małej wysokości.”
(top agrar, „test porównawczy ED 6000-2C Super”, 12/2016)

EnviroSafe Airkit
Siew zaprawianych nasion kukurydzy z wykorzystaniem powszechnej i sprawdzonej techniki podciśnieniowego siewu pneumatycznego dozwolony jest od roku 2009 w wielu regionach świata tylko
z odpowiednim odprowadzeniem powietrza. Chroni to ludzi i środowisko przed powietrzem zawierającym resztki zaprawy. Zestaw AMAZONE EnviroSafe został sprawdzony przez Instytut Juliusza-Kühna
(JKI) gdzie spełnił wszystkie stawiane wymagania i został uznany jako element skutecznej ochrony.
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Rozdział nasion
Dokładny, pewny, łatwy w regulacji

Zasada podciśnienia w rozdziale nasion
Zgarniacz
Otwór kontrolny

Pokrywa
redukcyjna

Pokrywa
opróżniająca

Pokrywa
opróżniania z resztek

1. Napełnianie

Wyrzutnik

Punktowe sekcje wysiewające AMAZONE działają na zasadzie
podciśnienia. Napędzane mechanicznie (ED Special) lub hydraulicznie (ED Super) rozdzielanie ziaren realizują za pomocą
zgarniacza co zapewnia istotne korzyści, ponieważ jest
praktycznie niezależne od szybkości i kształtu ziarna. Cechą
szczególną punktowych sekcji wysiewających AMAZONE jest
tarcza rozdzielająca. Pod wpływem podciśnienia ziarna są
zassane do otworów z wypustkami i doprowadzane do
zgarniaczy. Otwory z wypustkami mają funkcję mieszadła,
ponieważ wystają nad powierzchnię tarczy, powodując ruch
w zbiorniku ziarna. Otwory z wypustkami mają kształt stożkowy, dlatego nie dochodzi do zatkania połamanymi ziarnami.
Wysokość wypustki względem tarczy rozdzielającej zapewnia
to, że ziarno opuszcza tarczę i swobodnie spada nie dotykając
jej. Jest to szczególnie ważne ze względu na dokładność rozdziału nasion.

Czujnik
optyczny

2. Rozdział przez zgarniacz
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Rozdział

„System rozdziału utrzymuje odstępy w rzędzie za pomocą
podciśnienia. Ustawianie jest proste.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

Elementy z tworzyw sztucznych
i optymalne uszczelnienie
Elementy z dopracowanych tworzyw sztucznych
i dobór materiałów współpracujących ze sobą gwarantują uszczelnienie między częścią ssącą a tarczą
wysiewającą. Zestawienie różnych materiałów gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz optymalne
uszczelnienie.

Konstrukcja zgarniacza AMAZONE jest korzystna dlatego,
że pozwala się łatwo regulować. Tylko 5 pozycji całkowicie
wystarcza do osiągnięcia optymalnego wyniku w rozdzieleniu aktualnie stosowanego materiału siewnego. Ustawienie zgarniacza jest całkowicie niezależne od kształtu nasion
oraz od prędkości pracy. 85 % wszystkich znajdujących się
na rynku odmian kukurydzy można rozdzielać skutecznie
na jednym i tym samym ustawieniu zgarniacza!
Do kontroli służy duży wziernik i/lub znajdujący się w obudowie czujnik optyczny. Służy on do zliczania ziaren na tarczy
wysiewającej. Jeśli ze względu na błędy różnica w rozdziale
nasion jest wyższa niż 10 %, wtedy na terminalu pojawia
się meldunek o błędzie.

Optymalne
uszczelnienie

Swobodne opadanie

3. Nadzór przez czujnik optyczny

4. Podawanie do redlicy
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Precyzyjne odkładanie
Wysokie plony i efektywność

„Oprócz kukurydzy można precyzyjnie wysiewać również buraki
cukrowe i wiele innych nasion.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

Po bezdotykowym opadnięciu nasion wyrzutnik ustala, czy
otwór jest absolutnie wolny. Sposób budowy mechanizmu
rozdzielającego pojedyncze nasiona pozawala na ich opadanie z wysokości tylko 100 mm w sekcjach wysiewających
Classic oraz 140 mm w sekcjach wysiewających Contour.
To ważny warunek precyzyjnego siewu.
140 mm

Dodatkowe tarcze rozdzielające umożliwiają siew kukurydzy,
słonecznika, rzepaku, buraków cukrowych, prosa, bawełny
itd. W zależności od materiału siewnego do optymalnego
ustawienia dostępne są co najmniej 2 tarcze wysiewające
z otworami o różnej wielkości. Tarcze wysiewające z tworzywa sztucznego są łatwe do wymiany i wyjątkowo tanie.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12

13

1) Buraki cukrowe, 2) buraki i arbuzy zwyczajne, 3) słonecznik i buraki cukrowe, 4) słonecznik, 5) słonecznik, 6) kukurydza, 7) kukurydza,
8) kukurydza, 9) bób, 10) sorgo, 11) soja, 12) fasola i groch, 13) dynia
oraz wiele innych tarcz wysiewających
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Tarcze rozdzielające | Rolki dociskowe

Rolki dociskowe na wymiar
Doskonałe przykrywanie materiału siewnego

Opcjonalna rolka dociskająca nasiona
Nasiona ułożone we wstępnie uformowanych redlinach
wysiewu są przez tę rolkę dociskane i dodatkowo zamykana jest redlina. Zapewnia to szybkie i pewne wschody. Siłę
docisku można regulować w trzech pozycjach w zależności
od warunków. W bardzo wilgotnych warunkach rolkę można nawet całkowicie zde-montować szybko i bez narzędzi.

1

2

1

Rolka dociskająca nasiona,

2

Rolka dociskowa V, alternatywnie: rolka gumowa

„Obydwie tarcze mocowane w kształcie V otwierają wstępnie
bruzdę. Jest ona kształtowana przez nieco głębiej działającą
redlicę i zagęszczana. W ten sposób nasiona otrzymują dobrze
„zamkniętą” glebę.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

Rolka gumowa

Rolki dociskowe V

Sekcje wysiewające można wyposażyć w różnej wielkości
rolki gumowe mocowane na łożyskach kulkowych. W połączeniu z umieszczonym z przodu zagarniaczem doskonale
sprawdzają się przy siewie kukurydzy po orce.

W wyposażeniu sekcji wysiewających są do dyspozycji rolki
dociskowe V o różnej wielkości. Są one stosowane przede
wszystkim przy siewie kukurydzy i buraków cukrowych w
mulcz. Przez ustawienie kąta dociskania, kąta otwarcia oraz
rozstawu między nimi, rolki dociskowe V można optymalnie
dopasować do aktualnych warunków glebowych. Rolki dociskowe V mogą optymalnie współpracować z zagarniaczami
lub bez nich, na glebach zaoranych lub zmulczowanych.

Rolka gumowa
∅ 370 mm i ∅ 500 mm

Rolka dociskowa Super V
∅ 380 × 57 mm

Rolka dociskowa V
∅ 500 x 50 mm
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Wyposażenie, które zachwyca!
Większa wydajność i komfort

Różne wersje hydrauliki
Zależnie od wymagań można wybierać między trzema
wariantami hydrauliki. Pierwszy to hydraulika standardowa,
przy której wszystkie funkcje muszą być obsługiwane dźwigniami ciągnika. W ciągnikach z ograniczoną liczbą wyjść
hydraulicznych można wybrać hydraulikę Komfort. Obsługa
wysięgników i znaczników jest przypisana do jednego gniazda wspomaganego przez elektryczny zawór przełączający.
Dla klientów, którzy chcą obsługiwać wszystkie funkcje przez
terminal lub opcjonalny, wielofunkcyjny joystick, jest oferowana hydraulika Profi.

Spulchniacze śladów kół ciągnika
Podczas pracy na glebach ciężkich sensowne jest zastosowanie spulchniaczy śladów kół ciągnika. Spulchniają one
ugniecione strefy za oponami. Pozycję spulchniaczy śladów
można regulować w poziomie i pionie.
Zależnie od typu gleby i rodzaju pracy, spulchniacze śladów
można wyposażyć w różne czubki wymienne. Siła zabezpieczenia przeciążeniowego jest jednakowa we wszystkich
położeniach regulacyjnych spulchniaczy.

Czubek wąski

Czubek
o kształcie serca

Czubek
skrzydełkowy
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Wyposażenie

Reflektory LED
Dobrą widoczność w ciemnościach zapewniają opcjonalne reflektory robocze LED umieszczone na zbiorniku nawozu, optymalnie oświetlające zarówno
obszar pracy jak też wnętrza zbiorników ziarna.

Aplikatory mikrogranulatów Micro plus
AMAZONE oferuje możliwość wyposażenia ED w jeden lub
dwa aplikatory mikrogranulatów Micro plus. Dzięki temu,
podczas jednego przejazdu można przy siewie aplikować
dwa różne preparaty. W zależności od wymagań, mikrogranulat może być podawany w dwóch różnych punktach. Micro
plus posiada centralny zbiornik o pojemności 110 l oraz
bardzo prosty, centralny, elektryczny dozownik dla wszystkich rzędów. Dawka aplikacji granulatów jest ustawiana
lub zmieniana w terminalu.
Przy wyposażeniu siewnika punktowego ED Special w elektronikę Basic, rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus jest
sterowany przez dodatkowy komputer AMADRILL+.
Terminale ISOBUS AMATRON 3, CCI 100 i AMAPAD z profesjonalnego wyposażenia elektronicznego są w stanie samo-

czynnie sterować jednym rozsiewaczem mikrogranulatów.
Drugi rozsiewacz mikrogranulatów musi być sterowany
przez dodatkowy AMADRILL+.

Określenie prędkości

Przycisk kalibracji

Do regulacji i napędu rozsiewacza nawozów, prędkość
jazdy siewnika ED Special jest określana od koła jezdnego.
W ED Super może się to odbywać z wykorzystaniem odbiornika GPS lub gniazda sygnałowego w ciągniku albo
też przez czujnik Super Fast Radar siewnika punktowego.

We współpracy z terminalem ISOBUS można szybko wykonywać kalibracje dla dokładnego rozsiewu nawozu. Cały proces
kalibracji można wygodnie wykonać z lewej strony maszyny.
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Nawożenie
Dla perfekcyjnego wzrostu roślin

Wyposażenie rozsiewacza nawozu
Do dozowania nawozów w siewnikach ED Special służy
napęd mechaniczny a w siewnikach ED Super napęd elektryczny. Przy napędzie elektrycznym dawkę nawozu można
zmieniać także podczas jazdy. W połączeniu z elektrycznym
napędem dozującym przycisk kalibracji należy do wyposażenia seryjnego modelu ED Super. Opcjonalne oświetlenie
wnętrza zbiornika oraz reflektor roboczy LED umożliwiają
pracę również w nocy.
Pomost ładunkowy umożliwia łatwy i szybki dostęp do tylnego zbiornika nawozu. Ponadto we wszystkich typach pomost ładunkowy jest dostępny ze zintegrowaną skrzynką
transportową.
„Przez wziernik w zbiorniku nawozu operator cały czas może
obserwować stan napełnienia.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

„Na pochwałę zasługuje dokładność rozsiewu oraz rozdział
poprzeczny nawozu. Wał dozujący jest umieszczony w stosunku
do kierunku jazdy za zbiornikiem i dobrze zabezpieczony przez
łatwo wyciągany pas pleksiglasowy. W ogóle nie mieliśmy problemów z mokrymi, zaklejonymi lub zabrudzonymi kółkami
dozującymi, w związku z czym ustalona ilość zawsze była równomiernie rozprowadzana.”

Stopkowe i tarczowe i redlice nawozowe

(profi, „test praktyczny ED 6000-2C Super”, 11/2016)

Stopkowe i jednotarczowe redlice nawozowe stworzono
do pracy w trudnych warunkach. Mocna sprężyna naciągowa (160 kg) z jednej strony zabezpiecza redlicę przed uszkodzeniem na kamieniach a z drugiej dba o zachowanie równomiernej głębokości pracy. Można ją szybko przeregulować
przez proste przełożenie sworznia bez użycia narzędzi. Pozycja redlicy nawozowej jest swobodnie wybierana z zastosowaniem zacisków.

Ze względu na swoją dużą średnicę jednotarczowa redlica
nawozowa doskonale nadaje się do pracy na polach mulczowanych. Nie ma żadnych elementów zgarniających i nawet
w ekstremalnych sytuacjach obraca się bez powodowania
zatorów. Tarcza ze stali narzędziowej jest bardzo odporna na
ścieranie.

Na uwagę zasługuje system Clip-On czubka redlicy nawozowej. Przez poluzowanie osłoniętego połączenia śrubowego
można zdemontować ścieralny czubek redlicy. Oszczędza to
czas! Wspornik cofania eliminuje zapychanie redlicy przy
opuszczaniu i cofaniu maszyny.
Elementy Clip-On
czubków redlic

Stopkowa redlica
nawozowa

Jednotarczowa
redlica nawozowa
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Nawożenie | Żmijka załadowcza

Żmijka załadowcza
Szybkie napełnianie zbiornika nawozu

Aby napełnić zbiornik ED nawozem, AMAZONE oferuje,
hydraulicznie napędzaną żmijkę załadowczą. Pozwala ona
zredukować czasy napełniania i zwiększyć wydajność siewnika. Żmijka załadunkowa jest dostępna dla wszystkich
typów siewników ED.

Do łatwej kontroli stanu napełnienia w zbiorniku nawozu
z przodu i z tyłu służą duże okna kontrolne. Ponadto można
wybrać elektroniczną kontrolę stanu napełnienia tylnego
zbiornika nawozu, aby odpowiednio wcześnie przypomnieć
kierowcy o napełnieniu zbiornika nawozem.

Dzięki wysokości napełniania tylko 70 cm ślimak transportowy można napełniać również przy użyciu zwykłej przyczepywywrotki. Napęd i sterowanie żmijką załadunkową
odbywa się przez układ hydrauliczny ciągnika.

Firma AMAZONE oferuje szczególnie wygodne rozwiązanie
w postaci układu ważenia do modelu ED 6000-2C Super.
Umożliwia ona ciągły pomiar stanu napełnienia. Ponadto
można dokładnie zarejestrować, ile nawozu zużyto do wykonania usługi. To wygodne rozwiązanie doceniają w szczególności przedsiębiorstwa usługowe.

Duży otwór kosza ułatwia załadunek.
„Żmijka załadunkowa nawozu i zbiorniki ziarna o pojemności
60 l umożliwiają szybkie napełnianie maszyny ED.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

Żmijka załadunkowa z urządzeniem pomocniczym do napełniania

Waga tylnego zbiornika nawozu do modelu ED 6000-2C Super
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Elektronika:
od prostej aż po standard ISOBUS
Wszystko w dłoni z odpowiednim terminalem
obsługowym

Elektronika Basic z AMASCAN+
Przez elektronikę Basic w ED Special mogą być sterowane
mechaniczne napędy rozdziału nasion oraz dozowanie nawożenia. AMASCAN+ w połączeniu z czujnikami optycznymi
nadzoruje cały napęd aż do tarcz wysiewających nasiona.
Podczas jazdy na wyświetlaczu pokazywana jest dokładna
liczba nasion wysianych na hektar. W połączeniu z elektrycznym rozłączaniem napędu można przez AMASCAN+
wyłączyć każdą z sekcji wysiewających. Elektronika melduje
o usterkach w czasie poniżej 10 sek. Przycisk serwisowy
umożliwia szybki test funkcji czujników optycznych. Pozostałe wskazania to: ha, Σ/ha, ha/h, t, km i km/h oraz wiele
innych.

ED Special
Elektronika Basic
AMASCAN+

Elektronika Profi
ISOBUS

Opcjonalna kamera cofania
Systemy kamer pomagają w niejasnych sytuacjach i mają
swój udział w bezpieczeństwie. Dotyczy to zarówno ruchu
drogowego jak też prac manewrowych.
Duży kąt widzenia – 135°
Kamera z ogrzewaniem i powłoką lotus
Dobra widoczność również w ciemności dzięki
technologii noktowizyjnej na podczerwień
Automatyczna funkcja światła
przeciwnego
z podziałem ekranu

ED Super

Elektronika Basic i Profi | Terminale ISOBUS
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Terminale ISOBUS
Najnowocześniejsza technika o wielu zaletach

Elektronika Profi z AMATRON 3,
CCI 100 lub AMAPAD
Wyposażenie w elektronikę Profi składa się z terminali
AMATRON 3, CCI 100 lub AMAPAD i jest dostępne dla
ED Special oraz ED Super. Terminal ISOBUS umożliwia
zaawansowane monitorowanie maszyny oraz wygodną
obsługę. Oprócz szybkich możliwości regulacji terminal
ISOBUS zapewnia również zarządzanie zleceniem, kontrolę
czujnika optycznego oraz wykorzystanie jako monitora do
kamery tylnej.
Po zakończeniu siewów można te terminale wykorzystywać
także do obsługi innych maszyn AMAZONE.

Wielofunkcyjny uchwyt – joystick
Wszystkie funkcje w menu roboczym można obsługiwać
również przez wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot albo podobne
wielofunkcyjne uchwyty ISOBUS (AUX-N).
Idealna ergonomia
Prawie wszystkie funkcje dostępne bezpośrednio
na 3 poziomach
Regulowane panele boczne

„Za pomocą terminala ISOBUS można ustawiać i monitorować maszynę. Jest to łatwe i wygodne.”
(dlz agrarmagazin, „Próba polowa ED 6000-2C Super”, 10/2015)

Oprócz teraminala ISOBUS z AMAZONE można obsługiwać
ED również przez terminale ISOBUS innych producentów.
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Uniwersalność zastosowania
Sterowanie wszystkimi ważnymi funkcjami w
siewniku ED odbywa się za pomocą terminala
ISOBUS AMATRON 3. Są to funkcje robocze oraz
możliwość regulacji maszyny, np. normy wysiewu
lub dozowania nawozu.
AMATRON 3 jest obejmującym całą maszynę
terminalem ISOBUS przeznaczonym dla siewników, rozsiewaczy nawozu i opryskiwaczy polowych, umożliwiającym optymalne sterowanie
dawkami aplikacji i obsługą.

Jeden dla WSZYSTKICH!

AMATRON 3
Terminal obsługowy steruje i dodatkowo nadzoruje funkcje
ścieżek technologicznych. Należą do tego także przemyślane
rozwiązania omijania przeszkód przez znaczniki śladów. Za
pomocą funkcji Task Controller można wcześniej przygotować
na komputerze w gospodarstwie zadania a później przenieść

je w formacie ISO-XML pendrivem USB do terminala maszyny
i je wykonać. ED wyposażony w AMATRON 3 może wykonywać siew zmienny opracowany w formacie ISO-XML lub
Shape.

22

AMATRON 3 i GPS-Switch

GPS-Switch

GPS-Switch z rozłączaniem sekcji

Automatyczne włączanie i wyłączanie
System GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem w
zależności od położenia maszyny i ustawień dokonanych
uprzednio przez kierowcę. Przez pojedyncze przełączanie
sekcji można łatwo i wygodnie tworzyć ścieżki technologiczne oraz ślady nawadniania. W przypadku węższych
rozstawów rzędów ścieżki technologiczne są potrzebne
do aplikowania substratów fermentacyjnych lub innych
nawozów w rosnących kulturach, bez uszkadzania roślin.
Jego zastosowanie umożliwia redukowanie do minimum
nadmiarów lub niedomiarów wysiewu występujących
częstokroć w miejscach krytycznych, takich jak poprzeczniaki i kliny pola. Te niedoskonałości siewu należą już tym
samym do przeszłości. Kierowca może całkowicie skupić
się na prowadzeniu maszyny.

Coraz większą popularność zdobywają również karty wysiewu
umożliwiające dostosowywanie norm wysiewu do warunków
występujących w polu na niewielkich powierzchniach, m.in.
do nierówności gruntu lub różnic w jakości gleby. Konwersję kart aplikacyjnych ułatwiają programy Task Controller
(obsługujący format ISO-XML) lub GPS-Maps stanowiące
wyposażenie opcjonalne terminala AMATRON 3. Graficzna
prezentacja karty w tle umożliwia użytkownikowi należyty
przegląd bieżącej sytuacji.

„top agrar”

Test porównawczy

Szczególnie dobrze model ED zaprezentował się w teście
porównawczym top agrar w grudniu 2016 roku. Na wykliniającym się poprzeczniaku system GPS-Switch przełączał
poszczególne agregaty siewnika ED 6000-2C z opóźnieniem
czasowym. Po uzyskaniu najlepszej wartości średniej maszyna ED bardzo zbliżyła się do wymaganego poziomu wyłączenia na ostatnim rzędzie poprzecznym.

50
przerwa

Po sukcesie systemów GPS-Switch w rozsiewaczach i opryskiwaczach polowych najwięcej uwagi poświęca się teraz
siewowi. Włączanie i wyłączanie poszczególnych agregatów jest sterowane przez GPS. W szczególności na małych
powierzchniach z częstym nawracaniem może to pomóc
decydująco odciążyć kierowcę oraz poprawić efekt pracy.

Przyszłość to już teraźniejszość

cm

40
30
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10

ostatni rząd
poprzeczny

0
-10
-20

Nakładka

Dokładne rozmieszczenie
materiału siewnego

-30
-40
-50

standardowa odchyłka wartość średnia dla ośmiu rzędów
i obydwu kierunków jazdy

-60
-70
-80

AMAZONE

A

B

C

D

Włączanie i wyłączanie przy kliniastym poprzeczniaku (ok. 30°)
przy 8 km/godz. (źródło: top agrar, 12/2016)
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Terminal CCI

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 pozostali 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 " o wysokim
natężeniu światła i czujnikiem oświetlenia otoczenia,
który automatycznie dostosowuje jasność do aktualnego oświetlenia. Zapobiega to sytuacji, w której kierowca
będzie oślepiany przez zbyt jasny ekran.
Wartości wprowadzane wybiera się za pomocą łatwego
w obsłudze wyświetlacza dotykowego lub przycisków.
Niemęcząca praca wspomagana jest w ciemnościach
także przez podświetlenie przycisków, również połączonych z czujnikiem światła.
Sprawdzona, jednoręczna obsługa AMAZONE została
zachowana także tutaj, ponieważ obłożenie wszystkich
„przycisków programowych” może być uruchamiane
niezwykle łatwo.
Do intuicyjnego prowadzenia w menu oraz komfortowego wprowadzania wartości i tekstów, terminal wyposażono w doskonały jakościowo, dotykowy wyświetlacz.
Do bezpośredniego, szybkiego wprowadzania i ustawiania wartości zadanych służy wbudowana do obudowy
ergonomiczna rolka z funkcjami zatwierdzania wyboru.

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 (optional):
Automatyczne przełączanie sekcji szerokości
CCI.Command.SC
Wspomaganie jazdy równoległej CCI.Command.PT
Wspomaga mapy aplikacji w formacie ISOBUS
Przyłącze USB do wymiany danych
Przyłącza dla podłączania modemu GSM
Przyłącza ASD i LH5000 przez RS232
(podawanie wartości żądanych), 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.
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AMAPAD
Wyjątkowo komfortowy rodzaj
sterowania maszynami rolniczymi

Nowy wymiar sterowania i nadzoru
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 12,1 "
ekranem dotykowym. Jedyna w swoim rodzaju koncepcja
„Mini View” pozwala na przejrzystą prezentację z boku
ekranu chwilowo nieaktywnych ale nadzorowanych aplikacji.
W razie konieczności można je powiększyć „dotykiem palca”.
Ergonomię obsługi uzupełnia możliwość indywidualnego
obłożenia „tablicy przyrządów” żądanymi wskazaniami.

Obok przełączania sekcji szerokości GPS-Switch pro seryjnie
zainstalowano 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 dla wspomagania jazdy
równoległej GPS-Track pro
Opcjonalne rozwinięcie do automatyki kierowania
Moduł kart aplikacji GPS-Maps pro
Przyłącze RS232 przez adapter SCU
(do wymiany danych)
Dwa przyłącza USB do wymiany danych
Moduł WLAN (przez adapter USB)
Wyjście GPS

GPS-Switch
GPS-S
itch pro
read

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

„Widoki na wyświetlaczu są wyraźnie podzielone oraz przejrzyście rozmieszczone. [...] Bardzo spodobało się nam wiele
praktycznych szczegółów, jak np. dokładne dozowanie wstępne
nawozu lub nasion.”
(profi, „test praktyczny ED 6000-2C Super”, 11/2016)

GPS-Track
GPS-Tr
k pro
read

GPS-Maps pro
read
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AMAZONE Serwis – Zawsze blisko Was
Wasze zadowolenie to nasz napęd

Original
az

AMAZONE SmartService 4.0
2. Auflage / 2 edition
2e édition / ɟɢɡɞɚɧɢɟ
nd

Verschleißteilkatalog

Wearing parts catalogue

für Landtechnik und Kommunaltechnik

for agricultural machinery and groundcare products

Catalogue pièces d‘usure

Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣ

pour machines agricoles et gamme espaces verts

ɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ

W kontekście coraz bardziej złożonej konstrukcji maszyn rolniczych
firma AMAZONE wykorzystuje najnowsze technologie oparte na systemie SmartService 4.0, które pozwalają przyspieszyć proces uczenia się,
szkolenia i napraw w zakresie obsługi technicznej i wspierania klientów podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Ich wdrażanie 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).
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AMAZONE Serwis

Zawsze lepiej wybrać oryginał
Wasze maszyny poddawane są ekstremalnie ciężkim
wymaganiom! Jakość części zamiennych i ścieralnych
AMAZONE zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo
pracy, efektywną uprawę gleby, precyzyjny saat, profesjonalne nawożenie i skuteczną ochronę roślin.
Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są doskonale
dostosowane do wymagań maszyn AMAZONE. Gwarantują
optymalny wynik pracy. Oryginalne części po rynkowych
cenach zawsze się na końcu opłacają.
Dlatego warto wybrać oryginał!
Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
Jakość i niezawodność
Innowacyjność i wydajność
Natychmiastowa dostępność
Wyższa wartość używanych maszyn przy odsprzedaży

„E-Learning” AMAZONE –
nowe szkolenie operatorów na PC
Szkolenie internetowe „E-Learning” to oferta serwisowa
AMAZONE umieszczona na stronie pod adresem www.
amazone.pl/e-learning zawierająca wiele przydatnych
informacji. „E-Learning” jest interaktywnym szkoleniem
operatorów w kompleksowej obsłudze maszyn które może
być prowadzone online i offline na PC lub tablecie. Ta nowa
oferta serwisowa daje operatorowi możliwość poznania
nowej maszyny jeszcze przed jej pierwszym uruchomieniem. Ale także doświadczeni użytkownicy mogą odświeżyć
swoją wiedzę, aby jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał
wydajnościowy maszyn.
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Dane techniczne
ED 3000-C
Sztywny
Wyposażenie

ED 4500-C
Sztywny

Special Super Special Super

Szerokość robocza (m)

ED 6000-C
Sztywny
Special

ED 4500-2C
Składany

ED 6000-2C
Składany

ED 6000-2FC
Składany

Special Super Special Super Special Super

ED 9000-KR/
ED 12000-KR
Special

2,80 – 3,20

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

5,40 – 6,40

8,40 – 12,60

Liczba sekcji wysiewających

4, 5, 6

6, 8

8 – 12

6, 7

8, 9

8, 12

12, 15, 18/18, 21

Możliwe rozstawy rzędów (cm)

45 – 80

45 – 80

45/50/70/75/80

60 – 80

60 – 80

45 – 80

45 – 80

Sekcje wysiewające

Contour lub Classic

Możliwe ogumienie

10.0/75-15

31x15,5/15

10.0/75-15
(KR = 550/60-22.5)

Szerokość transportowa (m)
przy rozstawie rzędów 75 cm

3,00

4,06

6,00

3,00

3,00

5,80

Szerokość transportowa (m)
zależna od rozstawu rzędów

3,00

4,00 – 4,31

5,40 – 6,40

3,00

3,00 – 3,25

5,80

2,40 – 2,60

2,40 – 2,60

2,90 – 3,10

2,80 – 3,00

2,90 – 3,10

11,40

Długość transport. (m)
Napęd sekcji

mech.

hydr.

mech.

hydr.

Odległość nasion w rzędzie

mechaniczny

mech.

hydr.

mech.

hydr.

mech.

hydr.

mechaniczny

3,1 cm do 86,9 cm zależnie od tarczy

Napęd dmuchawy

Wał przegubowy z wolnobieżką, prędkość obrotowa wału przegubowego 540 min-1,710 min-1
lub 1.000 min-1 do wyboru hydrauliczny napęd dmuchawy (oprócz modelu ED 6000-C Special)

System rozdziału nasion

Tarcze rozdzielające do kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, rzepaku, soi, sorgo, bobu, grochu

Pojemność zbiornika
nawozu (l)
Napęd rozsiewacza nawozu
Wys. napełn. zbiornika
nawozu (m)

900

1.100

mech. elekt. mech. elekt.

mechaniczny

1,78

1,78

1,91

900 / 1.100

1.500 – 2.000

–

mech. elekt. mech. elekt. mech. elekt.

–

1,78/1,91

1.100

hydrauliczny

1,91

1,60/1,78

–

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. Ilustracje maszyn mogą różnić się
w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania.
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