
Hardi Mega 2500     

John Deere 740    

CHALLENGER RoGator 655c     

Amazone UG 3000 Nova  

Amazone UF 1801 

CHALLENGER RoGator 655C       

Amazone UF 1501   

Dammann DT 5000 

Bogballe M2      

FarmGem Gem Trak 4200  

Amazone UX 6201 Super 

Bogballe L2 ar iekrāvēju Bxl 1300  

Uzkarināmais miglotājs 
Gads 2005, darba platums 24 m, 6 sekcijas, 
kopējais tvertņu tilpums 2500 l, aizmugures 
tvertnes tilpums 1200 litri, priekšas tvertnes 
tilpums 1300 litri, vadības monitors, spārnu 
atvēršana no kabīnes caur vadības 
monitoru, ķīmijas jaukšanas trauks ar kannu 
mazgātāju
Cena 10 000 EUR + PVN 

Velkamais miglotājs 
Gads 2008, darba platums 24 m, tilpums 
4000 l, 9 manuāli atslēdzams sekcijas no 
kabīnes, hidrauliska spārnu atvēršana, 
vadības monitors, nolaižams ķīmijas 
jaukšanas trauks ar kannu mazgātāju, 
dīsteles stūrēšana, riepas  480/70R38, 
augšējā sakabe, kardāna piedziņa, tehniskā 
apskate līdz 2024 gadam
Cena 15 500 EUR + PVN 

Pašgājējs miglotājs 
Gads 2014, dzinēja nostrāde 7300 mh, 
dzinēja jauda 242 ZS, darba platums 
24/18 m, automātiskā sekciju kontrole ar 
10 sekcijām, GPS antena, Topcon vadības 
monitors GX45, automātiskā spārnu 
augstumu kontrole, divi riepu komplekti 
380/90R46 un 520/85R46, tilpums 6 500 litri, 
4 riteņu piedziņa, 4 riteņu stūrēšana, 
maināms tehnoloģiskās sliedes platums 
180 – 225 cm, maināms klīrens no 75 – 120 cm
Cena 110 000 EUR + PVN 

Velkamais miglotājs
Gads 2002, darba platums 24 m, tilpums 
3000 litri, pašstūrējoša dīstele, 5 manuāli no 
traktora kabīnes slēdzamas sekcijas, vadības 
monitors, hidrauliska spārnu atvēršana no 
kabīnes caur vadības monitoru, riepas 
320/90R46, nolaižams ķīmijas iesūkšanas 
trauks, kardāna piedziņa, tehniskā apskate 
līdz 2024 gadam
Cena 11 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais miglotājs
Gads 2015, darba platums 20 m, nomigloti 
3758 ha, tilpums 1800 litri, Amatron 
3 vadības monitors, vadības svira, GPS 
antena, automātiskā spārnu augstuma 
kontrole, automātiskā sekciju kontrole, 
5 sekcijas, hidrauliska spārnu atvēršana, 
iesūkšanas truba komplektā, pamatnes 
riteņi, tehniskā apskate līdz 2023 gadam
Cena 23 000 EUR + PVN 

Pašgājējs miglotājs
Gads 2015, dzinēja nostrāde 6081 mh, 
dzinēja jauda 227 ZS , darba platums 
24/18 m, automātiskā sekciju kontrole ar 
10 sekcijām, GPS antena, Topcon vadības 
monitors GX45, automātiskā spārnu 
augstumu kontrole, divi riepu komplekti 
380/90R46 un 520/85R46, tilpums 5 500 litri, 
4 riteņu piedziņa, 4 riteņu stūrēšana, 
maināms tehnoloģiskās sliedes platums 
180 – 225 cm, maināms klīrens no 75 – 120 cm
Cena 115 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais miglotājs
Gads 2005, darba platums 20 m, 6 manuāli 
atslēdzamas sekcijas, Amatron + vadības 
monitors, hidrauliska spārnu atvēršana, 
nomigloti 31 000 ha, revolvera tipa sprauslu 
turētājs ar 3 sprauslām
Cena 11 500 EUR + PVN 

Pašgājējs miglotājs
Gads 2003, darba platums 30 m, 231 ZS, 
automātiskā sekciju kontrole ar 8 sekcijām, 
vadības svira, GPS antena, automātiskā 
spārnu augstuma kontrole, hidrauliski 
nolaižams ķīmijas jaukšanas trauks, tilpums 
4500 litri, aprīkots ar divu sprauslu turētāju, 
riepas 520/85R38, priekšējie riteņi stūrējošie, 
4 riteņu piedziņa ar diferenciālu bloķētājiem
Cena 60 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais kliedētājs 
Gads 2004, darba platums 24 m, tilpums 
ap 3000 litri, uztaisīts papildu borts, kardāna 
piedziņa, aprīkots ar mehānisko tentu 
Cena 3 000 EUR + PVN 

Velkamais miglotājs
Gads 2015, darba platums 24 m, tilpums 
4200 litri, 6 manuāli atslēdzamas sekcijas no 
kabīnes, hidrauliska spārnu atvēršana, 
vadības monitors, ķīmijas jaukšanas trauks 
ar kannu mazgātāju, tilta stūrēšana, riepas 
460/85 R38,  3 sprauslu turētājs, apakšējā 
sakabe, kardāna piedziņa
Cena 14 000 EUR + PVN

Velkamais miglotājs
Gads 2019, darba platums 36 m, nomigloti 
ap 10 000 ha, tilpums 6200 litri, Amatron 
4 vadības monitors, vadības svira, GPS 
antena, Iso Buss kontrole, automātiskā 
sekciju kontrole ar 72 sekcijām, 4 sprauslu 
turētājs ar led apgaismojumu pie katra 
korpusa, automātiskā spārnu augstuma 
kontrole, riepas 520/85 R42, divi sūkņi, tilta 
stūrēšana, gaisa bremzes, garantija 6 mēneši
Cena 110 000 EUR + PVN

Uzkarināmais kliedētājs 
Gads 2008, darba platums 24 m, 
tilpums 3000 l, aprīkots ar mehānisko tentu, 
aprīkots ar iekrāvēju BXL 1300, ērti 
izmantojams -  operators var pats sev 
iekraut iekšā kliedējamo materiālu
Cena 5 000 EUR + PVN
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SIA Amazone 
Edijs Kalniņš 

Lietotas tehnikas pārdevējs – konsultants
 + 371 26955573, edijs.kalnins@amazone.lv

Amazone ZA - M 1500  

Amazone AD/ KG 4000 Super  

Amazone Cayron 200 VS-100 

Amazone ZA-M 4200 Ultra Hydro

Amazone Avant Profi / KG 603-2   

Deutz Fahr 7250 TTV  Warrior       

Amazone ZA – M 1501 Profis Hydro

Amazone Cenius 4002 – 2   

Grimme KL 20 VL

Amazone Cirrus 6001 Super

Amazone Centaur 4002 

Grimme GH-4 

Uzkarināmais kliedētājs
Gads 2007, darba platums 24 - 36 m, 
tilpums 2500 litri, mehāniskais tents, lauka 
malas ierobežotājs, kliedētājs pēc pilnas 
restaurācijas - darbam sagatavots
Cena 6 000 EUR + PVN 

Sējmašīnas kombinācija ar frēzi 
Gads 2014, darba platums 4 m, apsēti 
1600 ha, sējmašīnas tips – mehāniskā, 
KG frēze – paredzēta smagām augsnēm, 
AD sējdisku sējmašīna ar tvertnes tilpums 
1380 l, Amalog +  vadības monitors, 
rindstarpu attālums 16,6 cm, sānu un rapša 
marķieri, piespiedēja riteņi aiz katra sējdiska, 
nepieciešamā traktora jauda ap 180 ZS
Cena 19 500 EUR + PVN 

Arkls 
Gads 2016, 5 korpusi, hidrauliskā akmens 
aizsardzība, hidrauliskā platuma regulēšana,  
hidrauliska pirmā korpusa iestatīšana, 
nostrāde 1000 ha, darba dziļums 14 – 33 cm, 
rekomendējamā dzinēja jauda 200 ZS
Cena 21 500 EUR + PVN 

Uzkarināmais kliedētājs
Gads 2012, darba platums 24 - 48 m, 
tilpums 4200 litri, hidrauliski atverams tents, 
iebūvēti savari, automātiskā sekciju 
kontrole, Amatron + un GPS Swich vadības 
monitori, GPS antena, iebūvēta lauka malas 
funkcija, hidro piedziņa
Cena 8 600 EUR + PVN 

Sējmašīnas kombinācija ar frēzi 
Gads 2005, darba platums 6 m, apsēti  
8862 ha, sējmašīnas tips – pneimatiskā,  
KG 603-2 frēze – paredzēta smagām 
augsnēm, hidrauliski salokāms, tvertne 
kabināma uz priekšas uzkares, tilpums  
2000 l, rindstarpu attālums 12,5 cm, sānu un 
rapša marķieri, gumijas veltnis, ieteicamā 
traktora jauda 300 ZS
Cena 23 000 EUR + PVN 

Traktors 
Gads 2016, 3600 mh, dzinēja jauda 250 ZS, 
bezpakāpju vario transmisija 0,2 – 50 km/h, 
4 hidro izvadi, gaisa bremzes, hidrauliskais 
mugurkauls, priekšas uzkare, priekšējās 
riepas 600/70R30, aizmugurējās riepas 
710/70R38
Cena 80 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais kliedētājs
Gads 2015, darba platums 24 – 36 m, 
tilpums 3000 l, nokliedēti 10 000 ha, svari, 
mehāniskais tents, Amatron 3 vadības 
monitors, bez GPS antenas, iebūvēta lauka 
malas funkcija un svari, hidro piedziņa
Cena 14 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais kultivators
Gads 2015, darba platums 4 m, hidrauliski 
salokāms, 3 rindu zari, darba dziļums līdz 
30 cm, dubulto atsperu zaru aizsardzība, 
vienu rindu diski - intensīvākai augsnes 
samaisīšanai, gumijas veltnis , aizrausēju 
zari,  hidrauliska darba dziļuma regulēšana, 
ieteicamā traktora jauda no 160 ZS
Cena 15 000 EUR + PVN 

Uzkarināmais 4 rindu kartupeļu stādītājs 
kausiņu transportieri, vagu atstarpe 75 cm, 
vagu formētājs, sānu marķieri
Cena 5 000 EUR + PVN 

Velkamā sējmašīna
Gads 2008, darba platums 6 m, sējmašīnas 
tips – pneimatiskā, hidrauliski salokāma, 
tvertnes tilpums 3600 l, Amatron 3 vadības 
monitors, sānu un rapša marķieri, divu rindu 
augsnes disku priekšapstrāde, sējas disku 
skaits 48 gab., rindu rindstarpu attālums 
12,5 cm,  12 gumijas veltņi,  darba ātrums 
12 – 16 km/h, darba ražīgums 4,8 ha/h, 
nepieciešamā traktora jauda no 240 ZS
Cena 15 000 EUR + PVN

Velkamai kultivators ar sīksēklu sējmašīnu   
Gads 2007, darba un transporta platums 4 m, 
4 rindu zari, darba dziļums līdz 30 cm, 
hidrauliska darba dziļuma regulēšana, divu 
rindu diski augsnes intensīvākajai 
samaisīšanai, gumijas veltnis, sīksēklu 
sējmašīna – Hatzenbichler Air 8 ar 6 sējas 
vadiem, kultivators aprīkots ar jauniem 
lemešiem, ieteicamā traktora jauda no 200 ZS
Cena 15 000 EUR + PVN

Uzkarināmais vagotājs
Gads 2014, 4 rindu vagotājs, vagu platums 
75 cm, nerūsējošā tērauda formētājs, 
atbalsta riteņi ar tīrītājiem, vagu formētājs 
ar izņemamiem ielikņiem
Cena 5 500 EUR + PVN
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