ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS –

EasyCheck

Salīdzinājums starp testa
kastītēm un paklājiņiem.

“Laika patēriņš ir par aptuveni
20% mazāks nekā, pārbaudot, ar
kastītēm.”
(Ulrich Lossie, DEULA Nienburg –
„Agrarheute“ 02/2019)

AMAZONE EasyCheck laikraksta “Agrarheute” 2019.gada februāra salīdzinošajos testos:
“Daudzi lauksaimnieki iegādājas pārbaudes komplektu - testēšanas kastītes kopā ar minerālmēslu izkliedētāju. Pēc
tam tās nelietots stāv stūrī. Viens no iemesliem ir to nepraktiskā transportēšana. Jaunie AMAZONE EasyCheck
gumijas paklājiņi sniedz lielākas priekšrocības. Tie ir mazāki un ērtāk lietojami.”
Dažādu ražotāju kontroles disku metode
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Novērtējums:

●● = ļoti labi ● = labi

● = viduvēji

● = slikti

Attēli, saturs un tehniskie dati nav saistoši! Atkarībā no aprīkojuma tehniskie dati var atšķirties. Iekārtu attēli var atšķirties no katrai
valstij specifiskiem ceļu satiksmes noteikumu prasībām.
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ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS
ZA-V – Jaunais precīzais
minerālmēslu izkliedētājs
Darba platums: 10 m līdz 36 m
Līdz 30 km/h • Līdz 33 ha/h • Līdz 390 kg/min
Tvertnes tilpums: 1400 l līdz 4200 l
Aktīvi pievadošs un minerālmēslus īpaši saaudzējošs maisītājs
Pēc izvēles pieejama 200-Hz svēršanas tehnoloģija
Nav nepieciešama kalibrēšana - tiek veikta automātiska
daudzuma pielāgošana
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Fotografēt paklājiņu
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Apstiprināt
nofotografēto vērtību

Paklājiņu
novietojums

 pskatiet pārdotāko ZA-V Profis Control
A
izkliedētāja ar svēršanas funkciju
piedāvājumu otrajā pusē!
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Parādīt aplikācijā
paklājiņa mērījumu

2

ZA-TS – Lieljaudas minerālmēslu
izkliedētājs

Izvēlieties
mēslojuma veidu

1

Minerālmēslu
izvēle

Noskanējiet
kodu, lai
Scan
here toQR
download
lejupielādētu
aplikāciju
the App free of charge

Pērkot minerālmēslu izkliedētājus
ZA-V, ZA-TS vai ZG-TS jūs kā dāvanu
saņemsiet 16 EasyCheck paklājiņus!

Parāda
šķērsizkliedes
un iestatījumu
ieteikumu
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	Darba platums: 15 m līdz 54 m
	Līdz 30 km/h • Līdz 50 ha/h • Līdz 650 kg/min
	Tvertnes tilpums: 1400 l līdz 4200 l
	Inteliģents, aktīvs padeves maisītājs (var darboties pretējā
virzienā un pilnībā izslēgties)
	Ar diskiem integrēta robežizkliedēšanas sistēma AutoTS vai
ClickTS
	200-Hz svēršanas tehnoloģija, nav nepieciešams veikt
kalibrēšanu - automātiska apjoma pielāgošana
	Izkliedēšanas platības uzraudzības sistēma ArgusTwin, kas
nodrošina automātisku darba platuma ievērošanu mainīgos
vides apstākļos

ZG-TS – Profesionālais minerālmēslu
izkliedētājs lielām platībām
	Darba platums: 15 m līdz 54 m
	Tvertnes tilpums: 7 500 l līdz 10 000 l
	Ar diskiem integrēta robežizkliedēšanas sistēma AutoTS
	Pēc izvēles pieejams ar vadāmu asi ar 28 ° pagrieziena leņķi
	Tiešsaistes svēršanas sistēma ProfisPro: svēršanās signāls
nepārtrauktai izkliedes daudzuma tiešsaistes kalibrēšanai,
inteliģenta uzpildes kontrole, kā arī droša bremzēšanas spēka
pielāgošana, pārvietojoties pa autoceļiem.
	Izkliedēšanas platības uzraudzības sistēma ArgusTwin, kas
nodrošina automātisku darba platuma ievērošanu mainīgos
vides apstākļos

Pērkot jaunus AMAZONE minerālmēslu izkliedētājus ZA-V, ZA-TS vai ZG-TS akcijas laikā posmā no
01.11.2019. līdz 31.01.2020. jūs kā dāvanu saņemsiet16 EasyCheck paklājiņus. Piedāvājums
attiecas uz individuāliem klientiem. Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu, sazinieties ar sava reģiona
AMAZONE pārstāvi. Akcijas piedāvājums nav kombinējams ar citām akcijām!

Digitāls, mobils pārbaudes stends
vienkāršai šķērsizkliedes optimizācijai
Minerālmēslu izkliedētāja pārbaudei un optimizācijai lietošanas procesā
AMAZONE piedāvā jaunāko EasyCheck sistēmu. EasyCheck sistēma
sastāv no 16 viegliem gumijas kontroles paklājiņiem un EasyCheck
aplikāciju viedtālruņiem. Kontroles paklājiņi tiek izklāti noteiktos
attālumos no braukšanas joslām. Pēc tam attiecīgā braucamā daļa tiek
nokaisīta, pēc kā paklājiņi ar uztverto minerālmēslojumu tiek
nofotografēti ar viedtālruni. Aplikācija automātiski pārbauda cik daudz
mēslojuma ir nokļuvis uz atsevišķajiem paklājiņiem un atsevišķo rindu
rezultātus sakārto, iegūstot kopējo rezultātu. Ja izkliedes rezultāts nav
optimāls, aplikācija veic ieteikumus iestatījumu izmaiņai attiecīgajam
minerālmēslu izkliedētājam.

Spreader Application Center
Kā paraugs jau vairāk kā 25 gadus
Attieksme ir izšķiroša
Ar Spreader Application Center AMAZONE vēl vairāk attīsta savu
klientu servisu. Papildus jau esošajām sadaļām “Mēslojuma
laboratorija” un “Izkliedēšanas halle”, Spreader Application Center
tagad ietver arī “Kontrole un apmācības”, “Datu menedžments”, kā
arī tam piederīgo “Zināšanu transfēru” .

Mēslojuma serviss - tā jūs varat mūs sasniegt:
Mēslojuma serviss darbojas arī aiz robežām. Tomēr ne tikai
ģeogrāfiski. Vienalga vai jūsu minerālmēslu izkliedētājs ir 1 vai 50
gadus vecs, mēs vienmēr jūs kompetenti un uzticami atbalstīsim.
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