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Rozsiewacz nawozów ZA-M
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Rozsiewacz dwutarczowy ZA-M, o pojemności zbiornika do 3.000 l i szerokości roboczej do 36 m, jest
idealną maszyną dla gospodarstw rolnych i firm usługowych, dla których pewność pracy i niezawodność
są bardzo ważne. Wolnoobrotowe a zarazem wydajne mieszadło i niskie obroty tarczy rozsiewających
zapewniają równomierny spływ i delikatne traktowanie nawozu.

ZA-M
Sprawdzony w praktyce 100.000 razy,
niezawodny i pewny


Strona

Dobre argumenty4
Typy6
Rozsiewacz z wagą ZA-M 1001 Special Profis

8

Zestaw bezpieczeństwa | Nadstawki10
System rozsiewu | Przekładnia w kąpieli olejowej

12

SBS – Soft Ballistic System14
Regulacja rozsiewacza | Regulacja szerokości roboczej

16

Systemy rozsiewu granicznego |
Wyposażenie do rozsiewu granicznego

18

AMAZONE Limiter | Wyposażenie dodatkowe

20

EasySet | AMADOS+22
AMATRON 3 | Wyposażenie dodatkowe AMATRON 3

24

Serwis nawozowy | Przenośne stanowisko pomiarowe26
Dane techniczne28

Obejrzyj film:
www.amazone.tv

ZA-M

od

1.000 do 3.000 l

pojemność zbiornika

SBS – Soft Ballistic System

36 m szerokości

dla optymalnej ochrony nawozu

do
roboczej

obroty tarczy

g
EEDdin

720 obr/min

SPsprea

Dobre argumenty:
	Podwójne stożki z optymalnym kształtem zbiornika do stałej kontroli działania i zwiększonej precyzji
	Sito o drobnych oczkach zapobiegające zakłóceniom rozsiewu, do czyszczenia maszyny łatwo
odchylane do góry i blokowane
	Mechanizm rozsiewu wykonany w całości ze stali nierdzewnej
	Komfort i bezpieczeństwo przy prostym, łatwo dostępnym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości
roboczej
	System podwójnych zasuw dla optymalnej regulacji normy i szybkiego otwierania i zamykania
	Zestaw bezpieczeństwa zawierający oświetlenie, tablice ostrzegawcze i pałąk ochronny

Dobre argumenty

sprawdzone

4

100.000 razy

System podwójnych
zasuw

System rozsiewu
granicznego

Limiter

10/03

Zgodny z normą ochrony środowiska UE

Rozsiewacze
AMAZONE spełniają
europejskie normy
ochrony środowiska
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ZA-M

Dużo rozsiewaczy, jedna rodzina
Każdemu gospodarstwu AMAZONE oferuje właściwy rozsiewacz!

Rozmiar kompaktowy:
ZA-M 1001 Special
Typ

ZA-M 1001 Special

Szerokość r obocza (m)

10 – 36

Elektronika regulacji

zawarta w pakiecie Control

Pojemność zbiornika (l)


1000 – 1500
(do 1800 kg masy użytkowej)

Warianty nadstawek

z 1 x S 500

ZA-M 1001 Special

Rozsiewacz z wagą
ZA-M 1001 Special Profis
Typ

Rozsiewacz z wagą
ZA-M 1001 Special Profis

Szerokość r obocza (m)

10 – 36

Elektronika regulacji

seryjnie z wagą oraz
pakietem Profis Tronic i AMATRON 3

Pojemność zbiornika (l)


1000 – 2000
(do 2100 kg masy użytkowej)

Warianty nadstawek

z 1 x S 500 lub
z 2 x S 500 lub
z 1 x L 1000

ZA-M 1001 Special Profis z Limiterem (opcja)

Seryjne korzyści:
Z estaw bezpieczeństwa zawierający oświetlenie, tablice
ostrzegawcze i pałąk ochronny

Niewielka wysokość napełniania

Możliwość powiększania pojemności zbiornika za
pomocą nadstawek

S ito o drobnych oczkach zapobiegające zakłóceniom
rozsiewu, do czyszczenia maszyny łatwo odchylane do
góry i blokowane


Podwójne
stożki z optymalnym kształtem zbiornika do
stałej kontroli działania

S tabilna rama i zwarty system rozsiewu ze stali
nierdzewnej

Typy
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Różne wielkości:
ZA-M 1201 i ZA-M 1501
Typ

ZA-M 1201

Szerokość r obocza (m)

10 – 36

Elektronika regulacji

zawarta w pakiecie Control

Pojemność zbiornika (l)


1200 – 2700
(do 3100 kg masy użytkowej)

Warianty nadstawek

z 1 x S 500 lub
z 2 x S 500 lub
z 3 x S 500 lub
z 1 x L 1000 lub
z S 500 + L 1000

Typ

ZA-M 1201

ZA-M 1501

Szerokość r obocza (m)

10 – 36

Elektronika regulacji

zawarta w pakiecie Control

Pojemność zbiornika (l)


1500 – 3000
(do 3100 kg masy użytkowej)

Warianty nadstawek

z 1 x S 500 lub
z 2 x S 500 lub
z 3 x S 500 lub
z 1 x L 1000 lub
z S 500 + L 1000

 omfort i bezpieczeństwo przy prostym, łatwo
K
dostępnym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości
roboczej
Bezobsługowe przekładnie ze sprzęgłem przeciążeniowym pracujące w kąpieli olejowej – sprawdzone
100.000 razy
Uchwyt węży chroniący ich złącza przed zanieczyszczeniem

ZA-M 1501

S ystem podwójnych zasuw do perfekcyjnej regulacji
dawki rozsiewu oraz otwierania/zamykania
Seryjnie zestaw do prób kręconych, tabele rozsiewu i
tarcza przeliczeniowa
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ZA-M

Kto waży, ten wygrywa: rozsiewacz z
wagą ZA-M 1001 Special Profis

Typ

ZA-M 1001 Special Profis

Szerokość r obocza (m)

10 – 36

Pojemność zbiornika (l)

1000 / 1500 / 2000

Seryjnie

z wagą oraz pakietem Profis Tronic i
AMATRON 3

Seryjne korzyści:
S tabilna konstrukcja ramy ze zintegrowaną wagą dla
dopuszczalnego ciężaru 2100 kg
Technika ważenia online z ramą na równoległoboku –
korzystna przy niewielkim obciążeniu komory ważenia

Ż adnych bocznych zakłóceń komory ważenia podczas
pracy na zboczach, gdyż zbiornik, rama i mechanizm
rozsiewający tworzą jedną całość
Komfort oraz bezpieczeństwo przy prostym ustawianiu
dawki rozsiewu i szerokości roboczej

Rozsiewacz z wagą ZA-M 1001 Special Profis
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Bez wykręcania.
Wprowadzić dawkę rozsiewu i pracować!
Prościej już nie można.

Ważymy dokładnie!
ZA-M Profis z ramą wagi oraz masą użytkową do 2100 kg
jeszcze bardziej zwiększa precyzję pracy i siłę uderzenia.
System ważenia daje kontrolowany komfort i większe bezpieczeństwo. Na bieżąco, poprzez komorę ważenia ustala
zróżnicowane właściwości rozsiewanego nawozu – i czyni
to z wielką dokładnością. Automatycznie porównuje rzeczywistą i żądaną dawkę rozsiewu. Rozpoznaje zakłócenia
w spływaniu, n p. niejednolitych nawozów mineralnych, i
automatycznie, poprzez sterowane elektrycznie zasuwy
dozujące na nowo ustawia rozsiewacz. Oprócz tego, dokumentowane jest zużycie nawozu służące do sporządzania
bilansu składników odżywczych dla każdego pola.

Zamontowany w AMATRON 3 seryjny port do prowadzenia dokumentacji i podłączenia czujników N oraz
czytania kart aplikacji zmiennego nawożenia

Stabilna rama wagi zamontowana jest tak, że ani nie podwyższa pozycji punktu ciężkości ani nie zwiększa wysokości
załadunku.
Do właściwego zaopatrzenia w składniki odżywcze, dawkę
rozsiewu można zmieniać podczas pracy przyciskiem komputera pokładowego AMATRON 3. W pełni automatyczne
dopasowanie dawki rozsiewu, odpowiednie do już pobranego, czystego azotu można wykonać za pomocą dodatkowych czujników online-N.
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ZA-M

Zestaw
bezpieczeństwa
Seryjnie we wszystkich ZA-M

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego
AMAZONE ZA-M z takim zestawem zapewnia większe bezpieczeństwo. Maszyny zawieszone z tyłu szybko jadącego
ciągnika muszą być wyraźnie widoczne w ruchu drogowym.
AMAZONE połączyła nowoczesny wygląd rozsiewaczy z
najostrzejszymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa.

Zoptymalizowane osłony uniemożliwiają
zanieczyszczanie tarczy rozsiewających
ziemią wyrzucaną przez koła ciągnika.

Duże tablice ostrzegawcze oraz
oświetlenie wyraźnie oznaczające
rozsiewacz.

Pełny pałąk ochronny spełniający
wymagania przepisów o zapobieganiu
wypadkom.

Zestaw bezpieczeństwa | Nadstawki
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Nadstawki
Szybka i zawsze możliwa zmiana
pojemności zbiornika

Nadstawka S 500 – wąska

Nadstawka L 1000 – szeroka

Nadstawka S – wąska

Nadstawka L – szeroka

Z wąską nadstawką S uzyskują Państwo mniejszą szerokość
transportową. Bezpośrednie napełnianie z wywrotki lub z
big-bagów nie stanowi żadnego problemu.

Duża, wynosząca 2,76 m szerokość napełniania oferuje
wystarczające bezpieczeństwo przy załadunku dużymi szuflami. Przy załadunku dużą szuflą zalecamy wykorzystanie
szerokiej nadstawki L.

Napełnianie z wywrotki

Napełnianie z big-bagów

Napełnianie szuflą
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ZA-M

System rozsiewu ze stali nierdzewnej

Szlachetne ze szlachetnego

SBS – Soft Ballistic System

W rozsiewaczach ZA-M cały mechanizm rozsiewający
wykonany jest ze stali nierdzewnej:

Doskonałe współdziałanie:
	Mieszadła

Końcówki lejków ze spiralami mieszadeł
	Końcówek lejków
Cała podstawa z zasuwami dozującymi i hydraulicznymi
	Podstawy
Tarcze i łopatki rozsiewające
	Podwójnych zasuw
Blachy osłonowe
	Tarcz rozsiewających z blachami osłonowymi

Zalety:
Łatwa konserwacja dzięki otwartej budowie rozsiewacza
Bezawaryjne działanie mocnych, pracujących w kąpieli
olejowej przekładni, wykonany ze stali nierdzewnej
łańcuch napędowy wałka mieszadła, duże sprężyny i
siłowniki hydrauliczne oraz mocna rama

System rozsiewu | Przekładnia w kąpieli olejowej
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Przekładnia w kąpieli olejowej
sprawdzone 100.000 razy

Niezawodność na dziesięciolecia
Przekładnia w kąpieli olejowej jest niezniszczalnym sercem
dwutarczowych rozsiewaczy AMAZONE. Przekładnie
AMAZONE sprawdziły się już 100.000, są bezobsługowe i
posiadają wmontowane zabezpieczenie przed przeciążeniami,
zapobiegające uszkodzeniu przekładni.

Perfekcyjna produkcja: aktywna ochrona
środowiska od samego początku
 szczędność energii poprzez zoptymalizowany przebieg
O
produkcji dużych serii
 ajlepsze z możliwych wykorzystanie surowców dzięki
N
sterowanej komputerowo technice cięcia i wyginania

Nowoczesne
lakierowanie z pełnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym (standard samochodowy)

Doskonałe, wielowarstwowe lakierowanie
1) Blacha stalowa
2) Cynkowanie-fosforowanie (warstwa krystaliczna)
3) Farba podkładowa –
zanurzeniowo na zasadzie różnicy potencjału
4) Lakier zewnętrzny

1

2

3

4
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ZA-M

Querverteilung

00 %

0%

SBS –
Soft Ballistic System
Koncepcja: łagodne, zwiększające bezpieczeństwo
traktowanie nawozu.

-20

1

0
Arbeitsbreit

Łagodne prowadzenie:

AMAZONE Soft Ballistic System obejmuje elementy mieszadła
uformowane tak, aby nawóz pobierany był ze zbiornika na
całej jego szerokości. Wewnątrz zbiornika nawóz nie tworzy
lejków.

2

Łagodne podawanie:

Punkt podawania nawozu bezpośrednio na środek tarczy
rozsiewającej jest wyjątkowo korzystny, gdyż prędkość
obrotowa tarcz rozsiewających jest w tej strefie bardzo
mała.

SBS – Soft Ballistic System
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Bezpieczeństwo w serii
Nawozy mineralne muszą być traktowane bardzo łagodnie
dlatego, aby możliwe było ich precyzyjne i dokładne podanie roślinom na całej szerokości roboczej. Nawóz, który
uszkodzony jest już w rozsiewaczu, nie będzie mógł zostać
dokładnie rozdzielony.

Jako „pakiet bezpieczeństwa” w zawieszanych rozsiewaczach AMAZONE ZA-M seryjnie montowany jest
Soft Ballistic System. Mieszadło, elementy dozujące i tarcze
rozsiewające są wzajemnie optymalnie zestrojone. Chroni
to nawóz i zabezpiecza Państwa plony.

0
eite in Meter

+20

Ustawienie łopatek
„ciągnąco”

720 obr/min

3

Łagodne przyspieszanie:

Przy liczbie obrotów tarcz 720 obr/min, AMAZONE Soft
Ballistic System łagodnie przyspiesza ruch nawozu. Nawet
łatwo kruszący się nawóz zachowuje swoje właściwości
rozsiewu.

Kierunek obrotów

4

Łagodny wyrzut:

AMAZONE Soft Ballistic System dostarcza tylko tyle energii,
ile potrzebne jest do uzyskania optymalnego toru lotu i
precyzyjnego rozmieszczenia nawozu.

ZA-M

Regulacja rozsiewacza
prosta – pewna – precyzyjna

Regulacja normy bez narzędzi
Dawkę rozsiewu oraz szerokość roboczą wybiera się na
podstawie obszernych tabeli rozsiewu. Czytelna, duża skala
pomaga w ustawianiu zasuwy dozującej dawkę rozsiewu.
Regulacji można dokonywać ręcznie z tyłu maszyny lub
poprzez terminal obsługowy.

Zasuwa dozująca

Zasuwa zamykająca

 oprzez przymykanie lub otwieranie otworów roboczych
P
można dokonywać zmian dawki rozsiewu niezależnie
dla każdej strony.

 la ustalenia właściwości nawozu (zdolności spływania
D
itd.) i kontroli ustawionej dawki wykonuje się próbę
kręconą. Gdy nie chcesz robić próby kręconej zdecyduj
się na rozsiewacz z wagą ZA-M 1001 Special Profis.

Regulacja rozsiewacza | Regulacja szerokości roboczej
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Regulacja szerokości roboczej
prosta – pewna – precyzyjna

Tarcze OmniaSet-OM do precyzyjnego
rozsiewu
Tarcze rozsiewające OmniaSet-OM wyposażone są w regulowane na tarczy łopatki tworzące obraz rozsiewu z wyjątkową precyzją i pewnością. Znajdująca się w polu widzenia
kierowcy dobrze widoczna skala, pozwala ustawić łopatki
rozsiewające szybko i dokładnie. AMAZONE oferuje Państwu
obszerne tabele rozsiewu dla wszystkich rodzajów nawozu,
nasion oraz środków do zwalczania ślimaków. Tarcze rozsiewające OmniaSet OM są w całości wykonane ze stali nierdzewnej i łatwe w montażu.
Dla uzyskiwania dobrej jakości zboża korzystne jest nawożenie pogłówne. W roziewaczach AMAZONE zabieg ten
można wykonać bardzo łatwo, podnosząc seryjne, uchylne
skrzydełka łopatek rozsiewających.

Cztery sektory optymalnego rozdziału poprzecznego

Szerokości robocze tarczy OmniaSet OM dla ZA-M
OM 10 - 12

OM 10 - 16

OM 18 - 24

OM 24 - 36

10 – 12 m

10 – 16 m

18 – 24 m

24 – 36 m
(Pokryte warstwą utwardzanego metalu)

Maksymalne szerokości robocze dla ZA-M z tarczami OM 24-36
Saletra amonowo potasowa

Potas

Granulowany mocznik

Mocznik

36 m

36 m

32 m

30 m
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Aktywna ochrona
środowiska

E konomiczne i ekologiczne nawożenie mineralne wymaga
świadomego, odpowiedzialnego postępowania. Bez
nowoczesnych systemów rozsiewu granicznego nie jest
możliwe, nieuciążliwe dla środowiska nawożenie na
krawędziach pola, zgodne z obowiązującymi dyrektywami.

Systemy rozsiewu granicznego AMAZONE

18 m

Rozsiew krawędziowy (ustawienie zorientowane na
wysokość zbioru)
Sąsiednie pole jest dla rolnika powierzchnią użytkowaną
rolniczo. Tu można tolerować fakt, że niewielka ilość nawozu
zostanie wyrzucona poza granicę pola. Rozdział nawozu we
wnętrzu pola jest taki sam jak na krawędziach i wynosi 80 %
żądanej dawki.

9m

100 kg/ha

100 kg/ha

100 kg/ha

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 przepisów o nawożeniu.

18 m

9m

100 kg/ha

80 kg/ha

100 kg/ha

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

18 m

1m

100 kg/ha

75 kg/ha

8m
100 kg/ha

Rozsiew krawędziowy – pierwsza ścieżka technologiczna
na krawędzi pola
Gdy pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się na krawędzi
pola, to wykonuje się rozsiew krawędziowy (ustawienie
zorientowane na wydajność) z połowicznym wyłączeniem
rozsiewu. Poza granicę pola wydostaje się tylko niewielka
ilość nawozu, wewnątrz pola nawożenie jest optymalne.

18 m

18 m

100 kg/ha

100 kg/ha

1,5 m

Systemy rozsiewu granicznego | Wyposażenie do rozsiewu granicznego

Wyposażenie do rozsiewu granicznego
Z wyposażeniem AMAZONE do rozsiewu granicznego można doskonale spełnić
wszystkie wymagania aktualnych przepisów o nawożeniu.

Tarcza Tele-Set
Łatwa wymiana tarcz pozwala na przestawienie się z rozsiewu
normalnego na rozsiew krawędziowy, graniczny lub rozsiew
przy rowach.

Przysłona graniczna, lewa
Jednostronny, składany ekran, to korzystne cenowo rozwiązanie do wykonania rozsiewu krawędziowego z lewej
strony.

Przysłona graniczna, dwustronna
Dwustronna przysłona graniczna może pracować z lewej, prawej lub z obydwóch stron, aby pozostawić obszar za maszyną
bez nawozu. Możliwość regulacji dla różnych nawozów oraz
zastosowanie w kulturach specjalnych, stanowią o jej uniwersalności. Montaż i demontaż odbywa się szybko i sprawnie
bez użycia narzędzi.

Limiter AMAZONE z prawej lub lewej strony
W ZA-M mają Państwo wybór: Limiter z lewej lub prawej strony.
W nowoczesnych ciągnikach większość elementów obsługowych znajduje się z prawej
strony kierowcy. Rozsiew graniczny za pomocą Limitera prawego jest zawsze pod
kontrolą. Wykonany ze stali nierdzewnej Limiter jest opuszczany w strefę podawania
nawozu. Blok przysłon powoduje zmianę kierunku części strumienia nawozu. W taki
sposób uzyskuje się optymalne nawożenie do granicy pola.

18
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Limiter AMAZONE
Wygodny rozsiew graniczny bez
zatrzymywania i wysiadania z ciągnika

Perfekcyjny rozsiew graniczny i krawędziowy
Limiter jest nowoczesnym elementem wyposażenia do wysiewu granicznego stosowanym wtedy, gdy pierwsza ścieżka
technologiczna leży w połowie szerokości roboczej rozsiewacza
nawozów. Służy do rozsiewu krawędziowego, granicznego
oraz przy rowach.
Decydującą zaletą jest to, że przy pracy z Limiterem ciągnik nie
zatrzymuje się, praca nie jest przerwana i nie jest konieczne
wysiadanie z ciągnika.
Podczas rozsiewu granicznego i wzdłuż cieków wodnych z
opuszczonym Limiterem i z wykorzystaniem terminali EasySet,
AMADOS+ lub AMATRON 3 jest automatycznie redukowana
dawka rozsiewu po stronie Limitera.

Zasada działania „Limitera”
KIERUNEK JAZDY
res

Zak
cji
ula

reg

Limiter z prawej

Z dalnie, hydraulicznie uruchamiany z kabiny ciągnika
Limiter opuszczany jest w strefę podawania nawozu.

Limiter może być w dużym zakresie przesuwany na stabilnej
ramie. Tym samym Limiter można ustawić do rozsiewu granicznego lub krawędziowego na pozycji wymaganej przy
konkretnym rodzaju nawozu. Dokładne informacje znajdą
Państwo w tabeli rozsiewu oraz na umieszczonych na
maszynie naklejkach. Nieużywany Limiter jest podnoszony
siłownikiem hydraulicznym.

AMAZONE Limiter | Wyposażenie dodatkowe
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Wyposażenie dodatkowe

Kółka postojowe z hamulcem

Wałek przekaźnikowy „Tele-Space”

Przydatne wyposażenie dodatkowe: kółka transportowe
ułatwiające do- i odłączanie rozsiewacza oraz manewrowanie
po podwórzu. Dają się one łatwo zdemontować.

Do- i odłączanie rozsiewacza jest jeszcze wygodniejsze z
wykorzystaniem teleskopowego wałka przekaźnikowego
„Tele-Space”.

Składane plandeki

Oświetlenie przednie/zintegrowana drabinka

Składane plandeki są przed załadunkiem podnoszone. W ten
sposób można kontynuować rozsiew nawozu także przy złej
pogodzie.

Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, przy nadwymiarowej szerokości nadstawki L, konieczne jest jej oświetlenie
od przodu. Zamontowana po lewej stronie drabinka umożliwia
dostęp do zbiornika, ułatwia kontrolę i mycie maszyny.
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EasySet
Prosty terminal

W terminalu EasySet można za pomocą przycisków regulować niezależnie lewy i prawy otwór roboczy i zmieniać te
ustawienia podczas jazdy. Są również możliwe indywidualne
zmiany dawki po prawej i lewej stronie poprzez zmianę
pozycji otworów roboczych.
Terminal EasySet ułatwia również optymalną obsługę systemu rozsiewu granicznego Limiter. Kontrolka LED pokazuje
czy Limiter jest aktywny ( opuszczony) .

Twoje korzyści z EasySet:
Prosty terminal bez menu

Zmiana dawki poprzez zmianę pozycji otworu

Tylko bezpośrednie przyciski funkcyjne

Rozsiew graniczny ze zredukowaną jednostronnie dawką

Komfortowa obsługa otworów roboczych z kabiny
ciągnika , bez korzystania z gniazd hydraulicznych

Możliwe sprawdzenie pozycji Limitera

Prosta bezpośrednia obsługa
 iezależna hydrauliczna obsługa otworów roboczych
N
poprzez dwa gniazda podwójnego działania
Proste zawory 2 i 3 –drożne są również w ofercie gdy
brak jest w ciągniku wystarczającej liczby odpowiednich
gniazd hydraulicznych

EasySet | AMADOS+
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AMADOS+
Czynności zabezpieczające w rozsiewaczach nawozów

ZA-M z pakietem Control
Dla ZA-M z mechanicznym napędem
tarcz rozsiewających oferujemy
AMADOS+ z pakietem Control, służący
elektronicznej regulacji dawki
rozsiewu zależnej od prędkości jazdy.

Korzyści z AMADOS+:
 stawiona dawka rozsiewu jest po wyborze optymalnej
U
prędkości roboczej zawsze taka sama. Jest to bardzo
korzystne w wypadku ciągników z przekładniami
bezstopniowymi
Zmiany normy można dokonywać za pomocą tego
nowoczesnego terminala w dowolnie wybranych
krokach procentowych na jedną lub dwie strony, co
zmniejsza koszty nawożenia i chroni środowisko

 omiar prędkości jazdy dokonywany jest poprzez czujnik
P
lub sygnały z gniazda w ciągniku

Prosty
program kalibracji, samoczynna kontrola
ustawionej dawki rozsiewu
Czujniki nadzorujące funkcje maszyny np. pozycję zasuw

Silniki regulacyjne zasuw dozujących ustawiają dawkę
rozsiewu

Możliwość zastosowania w innych zabiegach, np. jako
licznik hektarów przy wylewaniu gnojowicy, kultywatoro
waniu lub koszeniu z oddzielnym czujnikiem pozycji
roboczej

Uruchamianie zasuw hydraulicznych jest niezależne
od uruchamianych elektrycznie zasuw dozujących. Jest to
szybsze i chroni silniki elektryczne

Seryjny port do prowadzenia dokumentacji i podłączenia
czujników N oraz czytania kart aplikacji zmiennego
nawożenia

 szystkie części elektroniczne są chronione przed
W
wilgocią i korozją

Pamięć dla 20 zleceń
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Regulacja elektroniczna z AMATRON 3
w ZA-M 1001 Special Profis

Pakiet Profis Tronic
Dla zmiany normy (kg/ha) zależnej od prędkości roboczej,
obsługi Limitera oraz wagi, w ZA-M istnieje pakiet elektroniczny Profis Tronic.
Dzięki dużemu wyświetlaczowi, przejrzystej, prostej i logicznej
obsłudze AMATRON 3 jest wyjątkowo wygodny w pracy.
Wszystkie funkcje można uruchamiać jedną ręką, druga
spoczywa na kierownicy. Dodatkowo AMATRON 3 kontroluje
pozycję Limitera z regulacją dawki rozsiewu granicznego a
dzięki swojej funkcjonalności może być wykorzystywany także
z innymi maszynami AMAZONE, jak np. opryskiwacz polowy
lub siewnik.

Siewnik

Rozsiewacz nawozów

Opryskiwacz polowy

Terminal obsługowy AMATRON 3 –
nowoczesny i przyszłościowy
Praktyczny i przejrzysty terminal obsługowy AMATRON 3
wystarcza do obsługi różnych funkcji niezbędnych w procesie
nawożenia. AMATRON 3 pokazuje wszystkie najważniejsze
informacje i dane, które mogą być w razie potrzeby szybko i
płynnie zmienione. AMATRON 3 zawiera wszystkie funkcje
dotychczasowego AMATRON+, ale jest w standardzie ISOBUS i
stanowi pomost pomiędzy AMABUS a światem ISOBUS.

!

J E D E N dla
WSZYSTKICH

AMATRON 3 | Wyposażenie dodatkowe AMATRON 3
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ASD – Automatyczna
dokumentacja pól

ASD – bezpiecznie, szybko i łatwo
Automatyczna dokumentacja pól (ASD) jest koncepcją obejmującą wiele produktów i wielu producentów, pozwalającą
na wymianę danych między komputerami pokładowymi
AMATRON 3 i AMADOS+ w celu tworzenia elektronicznych
map pól. Zastosowany interfejs jest otwarty i dostępny także dla innych producentów.
Wraz z ASD oferuje się rolnikowi możliwość łatwego i
niedrogiego zintegrowania wszystkich maszyn w łańcuchu
dokumentacji.

GPS-Track i GPS-Maps –
Wyposażenie dodatkowe AMATRON 3 w rozsiewaczach ZA-M 1001 Special Profis
GPS-Track w AMATRON 3

GPS-Maps w AMATRON 3

System jazdy równoległej GPS-Track stanowi doskonałe
ułatwienie w orientacji na polu. Posiada menu dla dowolnych linii A-B, jazdę po konturach i funkcję "przeszkoda".
Każdy przejazd jest dokładnie ponumerowany. Odchylenia
od linii idealnej są widoczne na wyświetlaczu a jasne zalecenia skrętu pozwalają utrzymać maszynę w planowanej
linii jazdy. Podawana jest również odległość do następnej
ścieżki – dla idealnej orientacji.

Obok zarządzania danymi w systemie ISO-XML funkcja Task
Controller ułatwia obsługę kart aplikacyjnych. W zależności od
celu i terminala, istnieje więcej możliwości aplikacji zmiennego nawożenia – wg karty albo sensora. Jaki system zostanie
wybrany, biorąc pod uwagę warunki i potrzeby, decyduje
użytkownik.

Funkcja GPS-Track działa oczywiście również z innymi
maszynami.

GPS-Track
inside

GPS-Maps

inside
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	O
 ptymalny wynik rozsiewu nawozu osiągany jest tylko przy

Serwis nawozowy

pełnych i stale aktualizowanych tabelach rozsiewu, które
zawsze dostępne są w AMAZONE.

od ponad 25 lat
Tabele

wu

rozsie

z

a

ZA-M

y

środkow

acz od

Rozsiew

Nawóz posiada wartość złota, jeśli jest
dobrze rozsiany
Serwis nawozowy AMAZONE umożliwia ekonomiczne i
przyjazne środowisku wykorzystanie nawozów. Wyniki
testów z hali nawozowej AMAZONE dla nawozów z całego
świata gromadzone od ponad 25 lat są dostępne w naszej
elektronicznej bazie danych. Dla każdego z testowanych
nawozów zbiera się nie tylko obrazy rozsiewu i wartości
nastaw ale również dodatkowe, miarodajne dla poprzecznego rozdziału składników dane mechaniczne. Do dyspozycji jest bardzo obszerny bank danych, który pozwala nam
bezpłatnie informować wszystkich klientów o zaleceniach
regulacyjnych dotyczących nowych asortymentów nawozów.

Akcesoria:
przenośne stanowisko badawcze

Prosta, bezpieczna, niezawodna obsługa!

Bierzemy nawozy pod lupę
Najlepszą możliwością ustalenia wartości nastaw rozsiewacza nawozów jest hala badawcza. Nie zawsze mamy do
dyspozycji odpowiednio dużą ilość nawozu. Dlatego powstało w AMAZONE laboratorium, w którym na podstawie 5 kg
próbki nieznanego nawozu i porównania parametrów fizykochemicznych nawozów już przebadanych w naszej hali,
uzyskuje się dane regulacyjne dla konkretnego rozsiewacza.

Jeszcze większa pewność przy nawozach złej jakości
	Perfekcyjna kontrola na polu
	Proste i pewne
	Do pomiaru poprzecznego rozdziału nawozu
	
T est top agrar 06/2011:
„System bardzo wygodny w użyciu“

Serwis nawozowy | Przenośne stanowisko badawcze
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Serwis nawozowy z nowoczesną halą
rozsiewu

Wyjątkowy serwis nawozowy dla
użytkowników rozsiewaczy AMAZONE

Do celów badawczych i rozwojowych oraz do oceny seryjnej
produkcji, AMAZONE ma do dyspozycji nowoczesną halę testowania rozsiewaczy nawozów. Serwis nawozowy AMAZONE
ściśle współpracuje ze znanymi producentami nawozów –
z całego świata, aby oddać do Państwa dyspozycji najlepsze
wartości nastaw rozsiewaczy.

Serwis nawozowy pracuje bez żadnych granic. Nie tylko
geograficznych. Jest obojętne, czy rozsiewacz ma 1 czy
50 lat, zawsze stawiamy do dyspozycji kompetencję i
niezawodność na stronie.

Wykorzystując komory ważenia pracujące online, istnieje
możliwość analizy w każdym teście nie tylko rozkładu
poprzecznego lecz również wzdłużnego. Daje to ogromne
korzyści przy konstruowaniu nowych rozsiewaczy nawozów.
Nowe informacje konieczne są również do automatycznego
przełączania (GPS-Switch).
Także przy wyborze systemu pomiarowego AMAZONE
postawiła na nowoczesną technikę. Rozsiewacz nawozu
umocowany jest na obrotowej platformie i wykonuje ruch
wokół osi pionowej. Takim systemem pomiaru można w
każdej chwili ustalić wszelkie możliwe szerokości robocze.

Internet:
E-Mail:
Telefon:
Telefax:

www.amazone.de
duengeservice@amazone.de
+49 (0)5405 501-111
+49 (0)5405 501-374

Najlepsza droga: serwis nawozowy w internecie pod adresem www.amazone.de
Do optymalnego nawożenia należy nie tylko nawóz i
rozsiewacz! Tak samo ważne jest kompetentne doradztwo
przy krytycznych rodzajach nawozu.
W internecie przez 24 godziny na dobę pod adresem
www.amazone.de w naszym banku danych uzyskać można
zalecenia nastaw dotyczące szerokości roboczej i dawki dla
rozsiewaczy AMAZONE. Należy tylko wybrać typ maszyny i
rodzaj nawozu. Także jako aplikację na iPhone i inne smartfony.

	Aplikacja serwisu nawozowego dla smartfonów z systemem
Android lub innych urządzeń iOS
	Nasza aplikacja serwisu nawozowego została pobrana już ponad
50.000 razy.

Urządzenia przenośne z
systemem Android

Urządzenia przenośne z
systemem iOS
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Dane techniczne
1001 Special
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1201

Szerokość robocza (m)

1501

1001 Special Profis

10 – 36

Pojemność zbiornika (l)

1000

1200

1500

1000

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x S 500 (l)

1500

1700

2000

1500

– z dodatkowymi nadstawkami 2 x S 500 (l)

–

2200

2500

2000

– z dodatkowymi nadstawkami 3 x S 500 (l)

–

2700

3000

–

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x L 1000 (l)

–

2200

2500

2000

– z dodatkowymi nadstawkami S 500 + L 1000 (l)

–

2700

3000

–

Masa użytkowa (kg)

1800

3100

3100

2100

Wysokość napełniania (m)

1,07

1,07

1,14

1,06

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x S 500 (m)

1,21

1,21

1,28

1,20

– z dodatkowymi nadstawkami 2 x S 500 (m)

–

1,35

1,42

1,34

– z dodatkowymi nadstawkami 3 x S 500 (m)

–

1,49

1,56

–

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x L 1000 (m)

–

1,35

1,42

1,34

– z dodatkowymi nadstawkami S 500 + L 1000 (m)

–

1,49

1,56

–

Szerokość napełniania (m)

2,15

2,15

2,15

2,15

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x S 500 (m)

2,16

2,16

2,16

2,16

– z dodatkowymi nadstawkami 1 x L 1000 (m)

–

2,76

2,76

2,76

2,44

2,44

2,44

2,44

–

2,93

2,93

2,93

1,42

1,42

1,42

1,48

Szerokość całkowita (m)
– z dodatkowymi nadstawkami 1 x L 1000 (m)
Długość całkowita (m)
Obroty tarczy (obr/min)

720 (Obroty standardowe)

Masa maszyny podstawowej(kg)
(nadstawka S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309

319

332

434

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! W zależności od wyposażenia maszyny, dane techniczne zawarte w tabeli mogą ulec zmianie.
Ilustracje maszyn mogą odbiegać od przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

Niezawodnie na polu i pewnie na drodze: ZA-M
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