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Uzkarināmie izkliedētāji ZA-TS
Lieljaudas tehnika no AMAZONE

 ”Ja viss ir pareizi iestatīts, ne par ko nav jāuztraucas.”
 (”profi“ – izkliedēšanas mehānismi praksē ”Hidrauliski vai mehāniski” · 06/2017)
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Uzkaramais izkliedētājs ZA-TS ir pieejams ar tvertnes tilpumu no 1400 l līdz 4200 l un aprīkots ar jauno TS izkliedēšanas mehānismu. 
Ar TS izkliedēšanas mehānismu ir iespējami darba platumi līdz 54 m un vienlaikus izcils izkliedēšanas rezultāts gar robežlīniju, kas 
ISOBUS izkliedētāju ZA-TS ļauj pieskaitīt pie absolūti jaudīgākajiem izkliedētājiem.

Uzticamā svēršanas tehnika, precīzās sistēmas izkliedēšanai gar robežlīniju AutoTS un ClickTS, inovatīvā ArgusTwin un WindControl 
tehnika, kā arī plašais papildaprīkojuma klāsts padara mēslojuma izkliedētāju par labāko savā klasē.
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 Lapa
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  ”Tie, kuri strādā nogāzēs vai kam ir jācīnās ar ļoti svārstīgām 
mēslojuma īpašībām vai ļoti platiem darba platumiem slikti lidojoša 
mēslojuma apstākļos, gan būs pateicīgi par šo precizitāti.”

 (“dlz agrarmagazin” – ilgstošais tests ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)

  ”Daudzums, kuru izvadīja izkliedētājs ar svariem, vienmēr bija 
pareizs. Mums labi patika arī šķērsā un gareniskā sadalīšana.”

 (“dlz agrarmagazin” – ZA-TS ilgstošais tests “Tālmešanas čempions”  
(Weitwurfmeister) · 01/2016)
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  Precīzi izkliedēšanas attēli līdz 54 m darba platumā un līdz 128 sekcijām

  Maksimāls laukuma pārklājums ar izsmidzināmo daudzumu 650 kg/min un darba ātrumu līdz 30 km/h

  Dziļi izvilkta pamata tvertne bez stūriem un malām nodrošina nelielu atlikumu un vienkāršu tīrīšanu

  Precīza izsmidzināmā daudzuma pārraudzīšana un vadība ar 200 Hz svēršanas tehniku un slīpuma sensoru

  Soft Ballistic System pro (SBS pro) īpaši saudzējošam darbam ar mēslojumu un mazāku mēslojuma pārtraukumu

 AutoTS un ClickTS, diskos integrētās sistēmas izkliedēšanai gar robežlīniju, elektriski vai manuāli

 Elektriskas piedziņas mēslojumu saudzējošs maisītājs ar automātisku izslēgšanos

 Šķērssadalījuma automātiska iestatīšana ar ArgusTwin, laikam jau visērtāko izkliedēšanas veidu

 Kompakts, droši noslēdzošs un lietotājam draudzīgs tents vai paceļams tents

 Mēslojumu serviss DüngeService, augstvērtīgs un unikāls serviss ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi

Galvenie argumenti:

Darba joslas platums līdz 

54 m
ISOBUS sakari

līdz 650 kg/min

No 1.400 līdz 4.200 litri 
8 dažādi tvertnes tilpumiLīdz pat 30 km/h 

darba ātrums

Mēslojumu saudzējošs

maisītājs
ar automātisku izslēgšanos
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Galvenie argumenti ZA-TS

AMAZONE  
izkliedētāji izpilda 

Eiropas vides 
standartu VAIRĀK INFORMĀCIJAS

www.amazone.de/za-ts

  200 Hz svēršanas tehnika  

  Sasveres 
sensors

  Manuāla vai elektriska sistēma  
izkliedēšanai gar robežlīniju 

ClickTS vai AutoTS

  Lietotājam draudzīgs 

tents

 Automātiska izkliedēšana ar  

  ArgusTwin un WindControl

  Tukša  
stāvokļa 
sensors

  Grozāma pārvietošanas un 

novietošanas pierīce

 Papildaprīkojums:
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ZA-TSZA-TS

Rāmis un tvertne
Stabilitāte ir svarīgs priekšnoteikums

Izcili: uzkarināmais izkliedētājs ar lietderīgo 
slodzi līdz 4500 kg.

Jūsu ieguvumi
  Viegla rāmja konstrukcija ar ļoti augstu stabilitāti
   Optimizēts smaguma centra novietojums, tomēr pietiekami 

daudz vietas uzkarei

  ”Amazone ar 4,5 t ir augstākā lietderīgā slodze.”
(“profi” – praktiskais tests “Četru mēslojuma izkliedētāju salīdzinājums” · 01/2016)

  Bez stūriem un malām
  Vienmērīga un nepārtraukta mēslojuma noslīdēšana
  Mazāks pārtraukumu veidošanās risks
  Noturīgs pret koroziju
  Vienkāršs tīrīšanas process

ZA-TS 2000 Profis Tronic

Dziļi izvilkta tvertne

 Kvalitatīvs lakojums vairākās kārtās
 1) Tērauda loksne
 2) Cinka fosfāta pārklājums (kristāliskais slānis)
 3) KTL gruntējums
 4) Virsējais lakojums

Konstrukcijas priekšrocības

1 2 3 4

Rāmji

  Super rāmis: 3.200 kg lietderīgā slodze, 
uzstādīšanas izmēram un sakabei 2. kategorija.

  Ultra rāmis: 4.500 kg lietderīgā slodze, 
uzstādīšanas izmēram 3. kategorija, sakabei 2./3. kategorija.

Pamata tvertnes tilpums ir 700 l. Tā ir izgatavota ar presēšanas 
metodi, tāpēc tvertnei nav stūru, šķautņu un metinātu šuvju. Tādā 
veidā ir panākts, ka mēslojums slīd uz leju nepārtraukti un vien-
mērīgi. Šāda konstrukcija arī atvieglo izkliedētāja tīrīšanu.  
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Rāmis un tvertne | Papildborti

Šaurie
ar iepildīšanas platumu 2,22 m

Platie
ar iepildīšanas platumu 2,71 m  

un salokāmām kāpnēm

Papildborti
Divējādi platumi un dažādi izmēri

  Tieša uzpilde no kausa vai BigBag maisiem nesagādās nekādas 
grūtības. It īpaši tad, ja izmanto lielos iekrāvēja kausus, lielas 
priekšrocības ir platajam L papildbortam.

Papildborts S 2000

Papildborts S 2600 ar salokāmām kāpnēm

Papildborts L 2700

Papildborts L 2200

Papildborts S 1700

Papildborts L 4200

Papildborts L 3200

ZA-TS ar papildborta paaugstinājumu L 800

Papildu paaugstinājumi bortiem
Lai vēlāk varētu palielināt ZA-TS tvertnes ietilpību, AMAZONE pie-
dāvā S un L papildbortiem attiecīga izmēra malu paaugstinājumus. 
Paaugstinājumu tilpums ir 600 l – S papildbortiem vai 800 l – L 
papildbortiem.  

Protams, ka pie paaugstinājuma var piemontēt arī rullējamo 
pārsegu.

Papildborts S 1400
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ZA-TS

Profis svēršanas tehnika –
Kas sver, tas iegūst!
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Bez kalibrēšanas. Ievadiet izkliedējamo daudzumu 
un sāciet darbu! Vienkāršāk vairs nav iespējams!    

Slīpuma sensors izteikti paugurainām 
platībām

Svēršanas sistēma piedāvā kontrolētu komfortu un lielāku 
drošību. Izmantojot divus 200 Hz svaru moduļus, tā tiešsaistē 
nosaka dažādas izkliedējamā mēslojuma īpašības, saglabājot 
augstu mērījumu precizitāti. Sistēma automātiski salīdzina faktiski 
izkliedēto daudzumu ar ievadīto vēlamo daudzumu. Konstatējot 
plūsmas rakstura novirzes, piemēram, ja izmanto jauktus minerāl-

mēslus, elektriskais dozatora aizbīdnis atkal automātiski noregulē 
izkliedētāju. Turklāt tiek precīzi dokumentēts izkliedētais dau-
dzums, kas tiek ierakstīts lauka barības vielu bilancē. Nospiežot 
ISOBUS termināļa pogu, izsējamo daudzumu iespējams mainīt, 
lai iegūtu sabalansētu apgādi ar barības vielām.

  Kompakta traktora uzkare

  Novietot ZA-TS horizontālā pozīcijā ļoti ērti palīdz ZA-TS Profis sasveres rādījums ISOBUS terminālī.

Tiek aprēķināts faktiskais izkliedes daudzums 500 kg 
un parādīts ISOBUS terminālī.

500 kg

Piemērs:

  Sasveres sensors konstatē 10° 
slīpumu

  ZA-TS Profis svaru modulis 
konstatē 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

α °

Profis modeļiem iespējamo ietekmi, ko rada smaguma centra pār-
vietojums brauciena laikā, ņem vērā sasveres sensora sistēma 
ar mērījumiem: divasu sasveres sensors, kurš konstatē sasveri 

uz priekšu vai aizmuguri, uz kreiso vai labo pusi, koriģē mērījumu 
kļūdas, kādas var rasties, braucot augšā kalnā, lejā no kalna vai 
perpendikulāri nogāzes slīpumam.

1  Svaru rāmis

2   Horizontāla savilce

3  Svaru moduļi

Svaru rāmis | Sasveres sensors 98



ZA-TS

  ZA-TS-Tronic –  
mehāniska izkliedēšanas disku piedziņa

Izkliedēšanas disku piedziņa
Mehāniski vai hidrauliski – tā ir Jūsu izvēle!

 
Tronic – mehāniskā piedziņa      

 
Hydro – hidrauliskā piedziņa       

Tronic komplektācijā izkliedēšanas mehānismu piedziņa noris ar 
jūgvārpstu. Šeit izkliedētājs standartā pret pārslodzi ir aizsargāts 
ar šarnīrvārpstu ar berzes sajūgu. Centrālā pārnesumkārba pār-
vērš traktora ienākošo ātrumu tā, lai izkliedēšanas diski saņemtu 
lielāku ātrumu. Šādā veidā ar zemāku dzinēja apgriezienu skaitu, 
ietaupot degvielu, mēslojumu var izkliedēt līdz maksimālajam 
darba platumam.

Atkarībā no operatora termināļa, ar mehāniski darbināmiem 
izkliedētājiem var pārslēgt no 8 līdz 16 sekcijām.

Hydro komplektācijā var strādāt neatkarīgi no traktora dzinēja 
apgriezienu skaita un ar dažādu izkliedēšanas disku apgriezienu 
skaitu. Šādā veidā tiek ietaupīta degviela un izkliedēšanu var veikt 
ļoti ērti un precīzi. Pat tad, ja tiek veikta izkliedēšana gar robežlīniju, 
izkliedētājs darbojas ar dažādiem izkliedēšanas disku apgriezie-
niem, tāpēc vislabāko iespējamo šķērssadalījumu var panākt gan 
pārklājuma zonā, gan bloka robežās.

Atkarībā no operatora termināļa, ar hidrauliski darbināmiem izkliedē-
tājiem var pārslēgt no 8 līdz pat 128 sekcijām.

  ”Vienmēr stabilais disku apgriezienu skaits un, galvenokārt, tādējādi 
iespējamie un dažādie disku apgriezienu skaiti ir kā dzejolis. 
Priekšrocības, ko piedāvā hidrauliskā sistēma, tiek iepazītas un 
novērtētas tikai pēc iekārtas izmantošanas.“

 (“profi” – izkliedēšanas mehānismi praksē ”Hidrauliski vai mehāniski” · 06/2017)
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Izkliedēšanas disku piedziņa | Tukša stāvokļa sensors | FlowCheck 

Uzticams līdz smalkākajai 
detaļai

 
Tukša stāvokļa sensors

 
FlowCheck – izejas atveru pārraudzībai

Ar FlowCheck AMAZONE piedāvā sistēmu, kas nepārtraukti pār-
rauga, vai izejas atverēs nav aizsprostojumu un vai izkliedēšanas 
mehānisms nedarbojas tukšgaitā. Kamēr FlowCheck nodrošina, 
ka izsējas daudzums abās pusēs ir vienāds, vai novirzes gadīju-

Izkliedējot nogāzē vai veicot izkliedēšanu gar robežlīniju var 
gadīties, ka vienas piltuves apakša tiek iztukšota ātrāk nekā otra 
piltuves apakša. Lai pārbaudītu abas izejas atveres, AMAZO-
NE piedāvā papildu tukša stāvokļa sensorus. Ja notiek agrīna 
iztukšošana, tukšās piltuves apakša vadības terminālī tiek grafiski 
parādīta sarkanā krāsā, lai vadītājs tiktu savlaicīgi brīdināts.

mā informē vadītāju, svaru sistēma pārrauga un regulē izkliedē-
tāja kopējo izsējas daudzumu. Turklāt svaru sistēma vadītājam 
vienmēr uzrāda tvertnes faktisko uzpildes līmeni.

  FlowCheck sensori  
hidrauliskajā ķēdē

  ZA-TS-Hydro –  
hidrauliska izkliedēšanas disku piedziņa 
ar papildus uzstādāmo FlowCheck

Vadītājs savlaicīgi saņem terminālī brīdinājumu, ka piltuves tievgalis ir 
gandrīz tukšs.

  Tukša stāvokļa sensors ZA-TS agregātā
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pro

ZA-TS

Soft Ballistic System pro
Īpaši saudzīgai mēslojuma apstrādei

4 galvenās priekšrocības darbā ar SBS pro

Ar minerālmēsliem jārīkojas ļoti saudzīgi, lai tie tiktu precīzi 
izkliedēti visā darba joslas platumā un nonāktu tieši līdz augiem. 
Mēslojumu, kas jau ir sabojāts izkliedētājā, vairs nevar precīzi 
izkliedēt.

Kā “drošības pakete” AMAZONE Soft Ballistic sistēma pro jau 
sērijveidā ir integrēta. Maisītājs, dozēšanas elementi un izkliedē-
šanas diski ir savstarpēji optimāli salāgoti. Tas saudzē mēslojumu 
un garantē ražu.

1. Saudzīga virzība
Elektriski darbināmie zvaigznes veida maisīšanas mehānismi pil-
tuves galos nodrošina vienmērīgu mēslojuma plūsmu uz izkliedes 
diska. Maisītāja zvaigznes formas segmenti lēnām griežas un 
vienmērīgi padod mēslojumu uz attiecīgo izejas atveri. Ja ievades 
sistēma tiek pagriezta, griežas līdzi arī maisītājs, tādējādi tas 
vienmēr ir precīzi pozicionēts virs izejas atveres. Tiklīdz aizbīdnis 
tiek aizvērts, maisītājs izslēdzas automātiski.

   Izkliedes mehānisms ar ievades sistēmu, sukām un izkliedes disku
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Soft Ballistic System pro

2. Saudzīga uzbēršana
Regulējot ievades sistēmu, var mainīt metiena attālumu un vir-
zienu. Turklāt darba joslas platumu iespējams iestatīt vēl īpašāk, 
mainot apgriezienu skaitu. Kad ir zems aploces ātrums, mēslo-
jums tiek uzbērts pašā centrā, tāpēc tas sadrūp ļoti reti. Koncen-
triskā ievades sistēmas regulēšana nodrošina, ka mēslojums 
vienmēr tiek apstrādāts saudzīgi.

3. Saudzīgs paātrinājums
Ar standarta diska apgriezienu skaitu 600 līdz 900 apgr./min 
AMAZONE Soft Ballistic System pro saudzīgi piešķir mēslojumam 
paātrinājumu. Pat mazāk izturīgi un drūpoši minerālmēsli saglabā 
izkliedei nepieciešamās īpašības un veido akurātu izkliedes 
pārklājumu.

4. Saudzīga izsviešana
AMAZONE Soft Ballistic System pro padod mēslojumu tikai 
ar tādu enerģijas daudzumu, kas nodrošina optimālu lidojuma 
trajektoriju un precīzu izkliedes pārklājumu. Šim nolūkam optimāli 
jāiestata izkliedes lāpstiņas ar izliekumu kustības virzienā.
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ZA-TS

TS izkliedes mehānisms
Katra komponente ir perfekta, kā pulkstenis

  TS izkliedes mehānisms ar ievades sistēmas regulēšanu

TS izkliedes mehānisma uzbūve

1) maisītājs ar elektrisku piedziņu
2) elektrisks servomotors ievades sistēmas pagriešanai
3) elektrisks servomotors minerālmēslu dozēšanai 
4) ievades lāpstiņa
5) lāpstiņa izkliedēšanai gar robežlīniju
6) lāpstiņa normālai izkliedēšanai
7) AutoTS pārvads
8) elektrisks servomotors AutoTS funkcijai, iesk. funkcionālo  
 kontroli

TS izkliedes mehānisma īpatnības

  Tāls metiens, arī pie 36 m vēl divkāršs pārlaidums
 Iebūvēta robežizkliedes sistēma
 Liels izsējas daudzums (līdz 10,8 kg/s vai 650 kg/min)
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TS izkliedes mehānisms | Maisītājs

Maisītājs – maigs un saudzējošs

Maisītāja pamatfunkcija ir aktīvi virzīt mēslojuma plūsmu uz izejas 
atveri, lai būtu iespējams izmantot nemainīgu mēslojuma dau-
dzumu. Mēslojuma gabaliņi, kas izkļūst to cauri sietam, pat mazā 
izsmidzināmā daudzumā tiek aktīvi sadalīti tuvu pie tvertnes 
grīdas esošajā maisītājā. Ja svešķermeņi sasniedz piltuves apak-
šu un maisītājs saskaras ar pārslodzi, ietekmētais elektromotors 
automātiski maina kombināciju ar attiecīgo slaidu un novērš kļūmi 
pats. Lieliska maisītāja un slaidu kombinācija ir redzama apgrie-
šanās zonā vai izsmidzinot ķīļus. Tiklīdz dozēšanas atveres ir pil-
nīgi aizvērtas, virs tām novietotais maisītājs automātiski apstājas. 
Šādā veidā var tikt ietaupīts dārgais mēslojums, nesamaļot to.

Elektriskā maisītāja priekšrocības
  divi maisītāji, kas lēnām griežas ar 60 apgr./min un saudzē 

mēslojumu
   izslēdzas automātiski, tiklīdz tiek aizvērts noslēdzošais  

aizbīdnis, arī vienpusēji vai neatkarīgi viens no otra
   automātiski griežas pretējā virzienā, ja to nobloķē svešķermenis
  aktīva mēslojuma plūsma uz izejas atveri

  ”Elektriskie maisītāji darbojas (kreisajā/labajā pusē neatkarīgi!) tikai 
ar atvērtu aizbīdni.”
(“profi” – praktiskais tests “Četru mēslojuma izkliedētāju salīdzinājums” · 01/2016)

  ”12 V dzinējs piedzen maisītāju un griež to ar 60 apgr./min. Tas 
izslēdzas, kad aizbīdnis ir aizvērts, un reversē, tiklīdz svešķermenis 
bloķē maisītāju.”

 (“dlz agrarmagazin” – ilgstošais tests ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)
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Argus
read

ZA-TS

AMAZONE izkliedes 
sistēma
lieliskiem izkliedēšanas rezultātiem

Ievades sistēmā mēslojums tiek saudzīgi padots īpaši tuvu 
izkliedēšanas disku viduspunktam. Disku viduspunktā ir zems 
aploces ātrums, tāpēc mēslojums tiek apstrādāts īpaši saudzīgi. Lai 
izkliedētājā iestatītu dažādus darba joslu platumus un mēslojuma 
veidus, ievades sistēma tiek mehāniski vai elektriski pagriezta 
(koncentriski) ap disku viduspunktu. Attālums starp mēslojuma 
uzbēršanas punktu un izkliedes diska vidu vienmēr paliek nemai-
nīgs. Maisītājs ir nekustīgi savienots ar izkliedes sistēmu, tāpēc 
tas vienmēr paliek tajā pašā pozīcijā virs izplūdes atveres. 

Pagriežot izkliedes sistēmu, jūs varat iegūt visdažādākos iespējamos 
darba joslu platumus. Tikai trīs izkliedes lāpstiņu komplekti spēj 
nodrošināt darba joslas platumu diapazonā no 15 m līdz 54 m.

 
Izkliedes sistēmas koncentrētā regulēšana  

  Ievades sistēmas mehāniskā regulēšana

  Visi TS izkliedēšanas mehānismi ar elektrisko ievades sistēmas 
regulēšanu ir Argus ready

   Izkliedes sistēmas pagriešana ap diska viduspunktu

  Ievades sistēmas elektriskā regulēšana
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Ievades un izkliedes sistēma | Dozēšanas atvere | Servomotori

Birstes tiek piestiprinātas tieši pie izejas atverēm, un to sariņi 
stiepjas līdz izkliedes lāpstiņu augšējai malai, lai mēslojums tiktu 
droši pārvietots uz rūti.

Ja jāpielieto nemainīgs izsmidzināmais daudzums, dozēšanas 
atveres izmērs ir jāpielāgo attiecīgajam braukšanas ātrumam. 
Pateicoties noslēdzošajam aizbīdnim, šis uzdevums ir izpildīts ļoti 

ātri un jutīgi. Dozēšanas atveres nieres formas dēļ izkliedēšanas 
modelis paliek nemainīgs un precīzs pat pie dažādiem darba 
ātrumiem, tāpēc ievades sistēmas stāvoklis nav jāpielāgo.

Izkliedētājam, kas attiecībā uz laukuma veiktspēju, sadalīšanas 
ātrumu un maksimālo ātrumu ir attīstījies jaunos izmēros un kam 
tajā pašā laikā ir ļoti precīzi jāstrādā, ir nepieciešami īpaši ātri 
un precīzi servomotori. Īpaši lietojumprogrammām, piemēram, 
automātiskai ieslēgšanai vai izslēgšanai apgriešanās zonā vai 
ķīļos, veicot izkliedēšanu ar aplikācijas kartēm vai nepārtrauktu 
pielāgošanu (ArgusTwin un WindControl), servomotori nodrošina 
visaugstāko veiktspēju.

 
Tīra nodošana – 
birstu vienība

Dozēšanas atvere,  
kuru neietekmē daudzums

 
Īpaši ātrs un precīzs! 
Elektriskie servomotori

  Birstes akurātai mēslojuma padevei uz izkliedes diska

1. pakāpe: Piltuves atvere nedaudz atvērta 2. pakāpe: Piltuves atvere atvērta līdz pusei 3. pakāpe: Piltuves atvere plaši atvērta
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ZA-TSZA-TS

TS izkliedes diski
Visaugstākā precizitāte visos izkliedes veidos – darba joslas platums līdz 54 m

Izkliedes sistēma no nerūsējošā tērauda –  
ilgai lietošanai

Ar cietsakausējumu pārklātas izkliedes 
lāpstiņas

TS izkliedētājos visa izkliedes sistēma ir izgatavota no nerūsējošā 
tērauda, nodrošinot garu darbmūžu.

Dažādos lāpstiņu komplektus var viegli un ātri nomainīt, pielietojot 
maiņas sistēmu. Perfekts risinājums, pie m., lauksaimniecības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Normālai izkliedei un izkliedēšanai gar robežlīniju tiek aktivizēti 
AutoTS ar dažādām izkliedes lāpstiņām, iztiekot bez disku 
maiņas.

Izkliedes lāpstiņas ir pārklātas ar speciālu un ļoti izturīgu nodiluma 
aizsargkārtu. Tā sastāv no īpašas cietsakausējuma struktūras. 
Apstrāde ļoti ātrā apsmidzināšanas procesā gāzes liesmās ļauj 
iegūt izcili cietu pārklājumu, kas pasargā izkliedes lāpstiņas no 
mehāniskā nodiluma. Tādējādi iespējams iegūt par 3 reizēm garāku 
darbmūžu.

Izkliedes lāpstiņu komplekti
  TS 1 = 15 m – maks. 24 m
  TS 2 = 21 m – maks. 36 m
  TS 3 = 24 m – maks. 54 m

  ”Var uzlikt dažādus izkliedes lāpstiņu segmentus, kas piemēroti 
dažāda platuma darba joslām – ļoti ērts risinājums.“

 (“profi” – minerālmēslu izkliedētāja ZA-TS 4200 Profis Hydro  
brauciena atsauksmes · 06/2013)

Iebūvētā robežizkliedes sistēma 
AutoTS tiek aktivizēta elektriski. 
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TS izkliedes diski | Normāla izkliede

Optimizēts izkliedes 
pārklājums

Neietekmējams izkliedes pārklājums ar 
kombinētu izkliedes vēdekli

 
Normāla izkliede

Regulējot ievades sistēmu, mainās izkliedējamā materiāla 
uzbēršanas punkts uz izkliedes diska, līdz ar to tiek regulēts arī 
metiena attālums un sadalījums perpendikulārā virzienā. Turklāt, 
mainot apgriezienu skaitu, darba joslas platumu iespējams iestatīt 
vēl precīzāk.

Sadalījums perpendikulārā virzienā  
(darba platums 36 m)

Metiena tālums 72 m

100 %

50 %

0 %
-54 544842363024181260-6-12-18-24-30-36-42-48

TS izkliedēšanas mehānismu izkliedes lāpstiņu īpašā forma un 
leņķis veido daudzfunkcionālu izkliedes vēdekli. Tādējādi garo 
un īso izkliedes lāpstiņu veidotie vēdekļi viens otru savstarpēji 
neietekmē un saglabā optimālu kustības trajektoriju.

Trīsdimensionāls izkliedes pārklājums

Lai iegūtu perfektu šķērssadalījumu ar līdz pat 54 m darba 
platumu, tika izstrādāts izkliedes mehānisms ar trīsdimensionā-
liem izkliedes pārklājumiem. Lielās pārklāšanās zonas nodrošina 
perfektu izkliedēšanas modeli un ir ievērojami stabilākas pret 
visām ārējām ietekmēm, piemēram, šķērsvēju, slīpumu, mitrumu 
un mainīgo mēslojuma kvalitāti.
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ZA-TS

AMAZONE sistēmas izkliedēšanai 
gar robežlīniju
Pilna kontrole. Ik brīdi!

  Izkliedēšana virs grāvja: Visaugstākā sadalījuma precizitāte līdz 
1 m no lauka robežas
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Robežizkliedes sistēmas | Izkliedēšana pie grāvja

Efektīvs un precīzs – izkliedēšana tikai tur, 
kur mēslojums Jūsu augiem nepieciešams

36 m36 m z. B. 
3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 36 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m

17 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m

Izkliedēšana gar robežlīniju (vides aizsardzības iestatījums)
Ja josla robežojas ar ceļu vai velosipēdistu celiņu, mēslojums 
nedrīkst nonākt pāri lauka malai. Lai lauka vidusdaļa netiktu 
pārmēslota, jāsamazina gar robežu izkliedējamais daudzums. 
Gar lauka robežu izveidojas nedaudz samazināta mēslojuma 
josla. Paņēmiens izkliedēšanai gar robežlīniju atbilst prasībām, 
kas noteiktas rīkojumā par mēslojumiem.

Izkliedēšana pie grāvja (vides aizsardzības iestatījums)
Ja tieši lauka malā atrodas virszemes ūdeņi, tad saskaņā ar 
rīkojumu par mēslojumu jāievēro viena metra atstatums, ja darbs 
notiek ar ierīci, kas izkliedē gar robežlīniju; ja tādas ierīces nav, 
tad atstatums ir pat trīs metri. Lai nepieļautu pārmēslošanu lauka 
vidusdaļā, jāsamazina gar robežu izkliedējamais daudzums.

Izkliedēšana pie lauka malas (ražas ieguves iestatījums)
Josla, kas robežojas ar lauku, ir lauksaimnieciski izmantojama 
platība. Šeit var pieļaut, ka neliels mēslojuma daudzums nokļūst 
pāri lauka robežai. Mēslojuma izkliedējums lauka vidusdaļā arī 
pie lauka malas vēl ir 80 % no vēlamās vērtības.

Izkliedēšana gar robežlīniju ar robežizkliedes vairogu
Ja pirmā sliede atrodas pie lauka malas, izkliedēšanu pie lauka 
malas (vides aizsardzības iestatījums) veic, atslēdzot pusi no 
izkliedes vēdekļa. Mēslojums nenonāk pāri lauka malai, bet uz 
lauka joprojām saglabājas optimāls mēslojuma daudzums.

Izkliede virs dobēm ar abpusēju dobju izkliedes vairogu
Lai izkliedētu mēslojumu virs speciālo kultūru dobēm abās pusēs 
braukšanas sliedei, AMAZONE piedāvā dobju izkliedes vairogu. 
Tad uz braukšanas sliedes tikpat kā nenonāk mēslojums. 
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ZA-TS

AutoTS + ClickTS
Diskos integrētās sistēmas izkliedēšanai 
gar robežlīniju

Ar diskos integrēto sistēmu izkliedēšanai gar robežlīniju AutoTS, 
dažādās metodes izkliedēšanai gar robežlīniju - izkliedēšanu 
gar malām, robežlīnijām un grāvjiem var ērti aktivizēt atsevišķi 
terminālī, kas atrodas kabīnē, neatkarīgi no atrašanās vietas.

AutoTS – komfortabli un precīzi 
Šķērssadalījums līdz lauka robežai

AutoTS – ievades lāpstiņu regulēšana izkliedēšanai gar robežlīniju

Servomotors rotē ieplūdes lāpstiņu par apmēram 10°, lai mēslo-
jums tiktu novadīts uz īsāku šķērssadalījumu lāpstiņu, izkliedējot 
gar robežlīniju un grāvi. Apgriezienu skaita un īsāka kausa kom-
binācija izsmidzina mēslošanas līdzekli daudz īsāk, nenoslogojot 
to mehāniski.

 
AutoTS ģeniālais darbības princips

  ”Amazone ZA-TS izstrādes specifikācijas bija skaidras: vairs nav 
kompromisu starp parasto izkliedēšanu un izkliedēšanu gar malām, 
robežlīniju un grāvjiem lauka robežās.”

 (“profi” – izkliedēšanas mehānismi praksē ”Hidrauliski vai mehāniski” · 06/2017)

AutoTS – iestatījums normālai izkliedei AutoTS – ievades lāpstiņu iestatījums izkliedēšanai gar robežlīniju
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AutoTS | ClickTS

Sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju AutoTS un ClickTS ļauj 
lietotājam pilnīgi droši veidot izkliedes pārklājumu ar strauju 
daudzuma samazinājumu un tādējādi līdz pat pašai lauka robežai 
nodrošināt optimālus apstākļus augšanai. Salīdzinājumā ar 
līdzšinējo paņēmienu izkliedēšanai gar robežlīniju ir iespējama 
ievērojami lielāka raža.

AutoTS izkliedes mehānisms ļauj automātiski samazināt daudzumu, 
izkliedējot pie lauka robežas. Daudzuma izmaiņas var regulēt ar 
brīvi izvēlamiem procentu soļiem. Tā kā abus izkliedes diskus var 
vadīt neatkarīgi vienu no otra, var iestatīt vienpusējas vai abpusējas 
izmaiņas.

Ar AutoTS un ClickTS robežas 
zonā ir lielāka raža

Robežas 
zona

lau
ka

 ro
be

ža

Metri72 54 36 18 0

0

%

50

100

  Izkliedēšana gar robežlīniju ar ClickTS 
Papildus abpusējai AutoTS sistēmai, ko vada no kabīnes ar 
tālvadību, var izvēlēties vienpusēju AutoTS un manuāli pārslēdzamu 
ClickTS. Tāpat arī ClickTS ir iespējams abās pusēs.

  Sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju AutoTS   Tradicionālās sistēmas izkliedēšanai gar robežlīniju

  Īsāka izkliedēšanas lāpstiņa ierobežo mēslojumu tā izmetumā. 
 

  Mēslojuma mehāniskā novirzīšana izraisa mēslojuma  
  bojājumus, kas ātrāk nokrīt pie kustības joslas. 

  Mēslojums tiek ietaupīts un optimāli sadalīts līdz lauka robežai. 
 

  Robežu apgabalā trūkst salūzušā mēslojuma daudzuma, tāpēc  
  tas tiek izmantots nepietiekami. 

  Mēslojuma zemāko izkaisīšanas ātrumu dēļ aiz lauka robežas  
  nonāk tikai daži graudi. 

  Ne visi mēslojuma graudi tiek novirzīti mehāniski, lai tie būtu  
  izkliedēti tālu ārpus lauka robežas. 
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ZA-TS

Robežas un dobju izkliedes vairogs

Robežizkliedes vairogs pacelts augšā Abpusējs pagriezts dobju izkliedes vairogs ar teleskopiskiem uzgaļiem

Izņēmumam, kad izkliedēšana tiek veikta tieši no lauka malas uz 
lauka iekšpusi, ir pieejams izkliedēšanas gar robežlīniju vairogs. 
Ar izkliedēšanai gar robežlīniju vairogu tiek izkliedēts tikai ar lauka 
iekšpusē esošu izkliedēšanas disku, mēslojums tiek novirzīts tā, 
lai tas tiktu izmests aiz traktora un laukā, bet ne ārpus robežlīni-
jas. Robežizkliedes vairogu var izmantot, lai izkliedētu gar lauka 
robežu labajā vai kreisajā pusē. Robežizkliedes vairogu pagriež 
manuāli vai pēc izvēles hidrauliski, sēžot traktorā. Pagriezts 
augšējā stāvoklī, izkliedēšanas gar robežlīniju vairogs vairs neie-
tekmē normālu izkliedes procesu.

Izkliedējot virs dobēm (atrodas abās pusēs traktoram), dobju 
izkliedes vairogs gādā par optimālu minerālmēslu sadalījumu 
dobēs, neveicot izkliedēšanu aiz traktora. Lai iegūtu optimālu 
minerālmēslu sadalījumu, dobju izkliedes vairoga teleskopisko 
uzgali var iestatīt individuāli, piemērojot darba platumam un 
minerālmēslu veidam. Dobju izkliedes vairogu var izmantot 
vienpusēji vai abpusēji. Dobju izkliedes vairogupagriež tāpat kā 
robežizkliedes vairogu: manuāli vai pēc izvēles hidrauliski, sēžot 
traktorā. Pagriezts augšējā stāvoklī, arī dobju izkliedes vairogs 
vairs neietekmē izkliedes procesu.

Robežizkliedes vairogs Dobju izkliedes vairogs
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Priekšējais izkliedētājs ar atbilstošu apgaismojuma sistēmu braukšanai 
pa koplietošana ceļiem

Precīza divu dažādu mēslojuma veidu izkliedēšana

Robežas un dobju izkliedes vairogs | Priekšā uzkarināms izkliedētājs

Priekšpuses- 
aizmugures duets
Jauns precizitātes līmenis

Klientiem, kuri vienā darbībā vēlas precīzi izmantot divus dažādus 
minerālmēslus, AMAZONE piedāvā unikālu priekšējās uzstādīša-
nas izkliedētāja iespēju. Atšķirībā no jaukto mēslošanas līdzekļu 
izmantošanas mēslojuma izkliedētājā, šajā variantā katrs izkliedētājs 
var tikt optimāli pielāgots attiecīgā mēslojuma īpašībām. Šādā veidā 
abiem mēslošanas līdzekļiem tiek sasniegts perfekts šķērssada-
lījums. Iespējama pat izkliedēšana ar divām dažādām aplikācijas 
kartēm.

Divi par viena cenu

Lai traktora priekšpusē varētu izmantot ”augšupvērstu“ mēslo-
juma izkliedētāju, tiek izmantota inteliģenta programmatūra, kas 
droši atspoguļo izkliedes funkciju un ļauj strādāt bez pārdomām. 

Tādā veidā pat normālu, malu, robežu un tranšeju izkliedi var 
viegli pārslēgt pareizajā pusē. Ir noregulēts arī optimālais auto-
mātiskās ieslēgšanās un izslēgšanas punkts apgriešanās zonā.

Ērti un uzticami

Priekšējās uzkarināšanas priekšrocības

  Iespēja precīzi piemērot divus dažādus mēslojuma veidus 
tikai vienā operācijā

  Vairāk jaudas, izmantojot papildu tvertnes tilpumu, ar pašgājēja 
priekšrocībām – izveicīgs un ātrs

  ”Izkliedētāja duets parāda savas stiprās puses.“

  ”Kombinācija ir elastīga, spēcīga un uzlabo svara sadalījumu uz 
priekšējām un aizmugurējām asīm.“

(Lauksaimniecības žurnāls “agrarheute” – 
 ziņojums par braukšanu ar priekšpusē uzstādāmu izkliedētāju · 09/2018)
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Argus

ZA-TS

ArgusTwin 
Izkliedētāja acis – redz to, ko Jūs neredzat!

  ”ArgusTwin optimizēja šķērssadalījumu sekunžu ātrumā.”
 (“profi” – brauciena atsauksmes par Amazone ArgusTwin · 01/2016)
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ArgusTwin sistēma ar nepārtrauktas darbības tiešsaistes kontroli 
un ievades sistēmas korekciju vienmēr nodrošina optimālu mēs-
lojuma sadalījumu. Tā tiek paaugstināta mēslojuma efektivitāte, 
sagatavojot bāzi optimālai augu attīstībai.

Argus sistēmā, kas kontrolē izkliedes vēdekli, sadalījums per-
pendikulārā virzienā tiek reģistrēts ar radaru tehnoloģiju, kas nav 
atkarīga no putekļiem un netīrumiem un praksē ir apliecinājusi sevi 
ar stabiliem rezultātiem. ArgusTwin ar radara sensoriem abās 
izkliedes pusēs kontrolē gan kreiso, gan labo izkliedes vēdekli un 
pēc vajadzības koriģē viena vēdekļa elektrisko ievades sistēmu 
neatkarīgi no otra.

Automātiska ievades sistēmas regulēšana

ISOBUS terminālī tiek ievadīts izsējas daudzums un visi pārējie 
svarīgie dati no izkliedes tabulas, kas paredzēta izkliedējamiem 
minerālmēsliem. ArgusTwin sistēmas vajadzībām izkliedes tabulās 
papildus ir iekļauts izmetes virziens, lai iegūtu optimālu sadalī-
jumu perpendikulārā virzienā. Izmantojot šo vērtību, ArgusTwin 
nepārtraukti salīdzina, vai norādītais minerālmēslu izmetes 
virziens tiek faktiski realizēts izkliedes diskā. Ja faktiskais izmetes 
virziens atšķiras no vajadzīgā virziena tāpēc, ka minerālmēsliem ir 
nevienāda forma, nodilušas izkliedes lāpstiņas, mašīna brauc pa 
nogāzi vai notiek brauciena uzsākšanas vai bremzēšanas procesi, 

izkliedētājs pats koriģē ievades sistēmas iestatījumu – un katrai 
pusei individuāli. Priekšnoteikums ir ievades sistēmas elektriskā 
regulēšana.

Mēslojuma izkliedētāja koncepcija ar ArgusTwin un svaru sistēmu

No pusēm neatkarīga izkliedes disku kontrole ar 14 radara sensoriem

ArgusTwin

Automātiskais iestatījums optimālam 
sadalījumam perpendikulārā virzienā

ArgusTwin ir pilnībā integrēts ZA-TS agregāta gabarītos

Ievade ISOBUS terminālī

Izsējas daudzums + mēslojuma veids + darba platums + izmetes virziens

Dators

Dozēšanas aizbīdņi

Svari

Izsējas daudzums

Ievades sistēma

Darba platums

ArgusTwin

Caurplūdes daudzums

Sadalījums perpendikulārā virzienā
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ZA-TS

  Sistēma ir tūdaļ gatava darbam
  Pozicionēšana virs izkliedēšanas diskiem

 •  Sistēma ir aizsargāta ar apkārtējo cauruļu aizsargu un bāzes 
tvertni

 • tāpēc nav virsmu, uz kurām var uzklāt mitrumu, netīrumus  
   vai mēslojumu

   Abu izkliedes vēdekļu nepārtraukta kontrole tiešsaistē
  Vienmēr optimāls sadalījums perpendikulārā virzienā arī tad, 

ja minerālmēslu kvalitāte ir mainīga
 •   Bāze optimālai augu attīstībai
 • Lielāka mēslojuma efektivitāte

   Sistēma ir aktīva arī tad, kad notiek izkliedēšana gar robežlīniju 
vai pārslēgts samazināts platums

  Izkliedes pārklājuma automātiska kompensācija nogāzēs, 
koriģējot ievades sistēmas pozīciju

     Stacionāra montāža pie izkliedētāja bez kustīgiem komponen-
tiem – nav nodiluma, vispār nav vajadzīga apkope

ArgusTwin automātiski  
iestata ievades sistēmu

Sistēma ir tūdaļ gatava darbam. Tā darbojas arī tad, kad notiek 
izkliedēšana gar robežlīniju vai ir pārslēgts samazināts platums. 
Paugurainā apvidū Argus, automātiski koriģējot mēslojuma 
ievades pozīciju, pat panāk izkliedes pārklājuma kompensāciju 
nogāzēs. 

Kamēr Argus optimizē šķērssadalījumu, papildaprīkojumā 
pieejamā svaru sistēma gādā par izkliedējamā daudzuma 
ievērošanu. 

Problēma no prakses – slikts šķērssadalījums, piemēram, mēslošanas 
līdzekļu izmaiņu dēļ

Ideāls šķērssadalījums nodrošina vienmērīgi pārvaldītus krājumus pat ar 
atšķirīgām mēslojuma kvalitātēm un īpašībām

 
Galvenie argumenti par ArgusTwin
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ArgusTwin | WindControl

Sarežģītām, vējainām vietām AMAZONE piedāvā ZA-TS ar 
Wind-Control, kas ir izstrādāts pēc prof. dr. Karla Vilda (Karl Wild), 
Drēzdenes Tehnikas un Ekonomikas augstskola (HTW Dresden), 
idejas un papildina ArgusTwin sistēmu. Ar WindControl nepār-
traukti tiek pārraudzīta vēja ietekme uz izkliedēšanas rezultātu, ko 
iespējams automātiski izlīdzināt.

Pie mašīnas uzstādīts augstas frekvences mērījuma vēja sensors 
fiksē vēja ātrumu un vēja virzienu. Izmantojot šos datus, darba 
dators, kombinējot tos ar ArgusTwin informāciju, aprēķina jaunas 
iestatījuma vērtības ievades sistēmai un izkliedēšanas disku 
apgriezienu skaitam. Sānu vēja gadījumā pret vēju vērstās puses 
apgriezienu skaits tiek paaugstināts un ievades sistēma pagriezta 
uz āru. Vienlaikus tās puses, kas ir vērsta prom no vēja, apgrie-
zienu skaits tiek samazināts un ievades sistēma pagriezta uz 
iekšu.

Ar WindControl palīdzību tiek iegūti ilgāki laika periodi izkliedēša-
nai vēja apstākļos. Lietotājam līdzās visiem svarīgajiem mēsloju-
ma izkliedēšanas parametriem papildus ir pārredzamas aktuālās 
vēja virziena, vēja stipruma un brāzmainuma vērtības. Turklāt 
WindControl spēcīga vēja gadījumā, kad sistēma vairs nespēj 
kompensēt vēja ietekmi vai pārāk bieži rodas mainīgas vēja 
brāzmas, raida vadītājam automātisku brīdinājumu.

WindControl 
sarežģītām, vējainām vietām

 
Optimāls šķērssadalījums

Vēja ietekmes automātiska izlīdzināšana

pagarinātas mešanas 
parabolas

izteikti saīsinātas 
mešanas parabolas

izkliedēšanas vēdeklis 
netiek ietekmētsasimetrisks  

izkliedēšanas vēdeklis

Reakcija:  apgriezienu skaita samazināšana un 
izkliedēšanas vēdekļa salocīšana uz 
iekšu

Reakcija: apgriezienu skaita paaugstināšana  
  un izkliedēšanas vēdekļa salocīšana  
  uz āru

sānu vējš

  Terminālī tiek uzrādīts vēja ātrums un vēja virziens

Vēja sensors
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Piederumi
Perfekts līdz pēdējai detaļai

SafetySet sērijveida komplektācija sniedz vairāk drošības. 
Iekārtai visapkārt uzstādītā aizsargstīpa atbilst negadījumu 
novēršanas noteikumiem. Lielizmēra brīdinājuma zīmes, kas 
vērstas uz aizmuguri, kā arī apgaismes ierīces pievērš lielāku 
uzmanību ceļu satiksmē.

SafetySet – 
integrēts sērijveidā

Rullējamais pārsegs

Manuāli darbināms vai hidrauliski attālināmi vadāms tents ir pie-
ejams visiem S un L papildbortiem. Cieši piestiprināts, tas droši 
noslēdz papildbortus un nodrošina maksimālu uzpildes atvērumu 
kompaktajā, rullētajā stāvoklī. Tentu var kombinēt arī ar pagarinā-
jumiem S 600 un L 800.

Tents

Kā izdevīgu alternatīvu tentam, S papildbortam var izvēlēties 
tentu ar lielu skatu logu.

Sistēmas izkliedēšanai  
gar robežlīniju pozīciju uzrāde

Lai varētu pārbaudīt sistēmu izkliedēšanai gar robežlīniju arī no 
traktora kabīnes, AMAZONE piedāvā savus pozīciju uzrādes 
sistēmām izkliedēšanai gar robežlīniju. Ar redzeslokā esoša 
mēroga palīdzību, kas atrodas mēslojuma izkliedētāja priekšā, 
pozīciju var viegli aplūkot izkliedēšanas laikā.

  Pakaišu izkliedētāja vairoga pozīcijas uzrāde

  ”Labs ir tents: tas nevainojami noslēdz, lietusgāzēs patur ūdeni 
ārpusē un netraucē arī atvērtā, proti, sarullētā stāvoklī.”

 (“dlz agrarmagazin” – ZA-TS ilgstošais tests “Tālmešanas čempions”  
(Weitwurfmeister) · 01/2016)

Pārklājiet bīdāmo tentu, tehniskās apkopes pozīcijā, lai to viegli notīrītu 
no iekšpuses
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Grozāma pārvietošanas  
un novietošanas pierīce

  Novietošanas ierīce ar slieci  ”Stabilie (un priekšā stūrējamie) ritenīši tiek atlocīti vai ielocīti, tos 
ārtīgi piespiežot ar kāju. Labāk nemaz nav iespējams.”

 (“profi” – praktiskais tests “Četru mēslojuma izkliedētāju salīdzinājums” · 01/2016)

Piederumi

Pagriežamā pārvietošanas un novietošanas ierīce atvieglo 
izkliedētāja pievienošanu un atvienošanu, kā arī manevrēšanu 
pagalmā. Ritenīšus var ātri ielocīt vai atlocīt, optimāli pasargājot 
no netīrumiem. Tie paliek pie izkliedētāja – tātad nav vairs jāmek-
lē, ja nomainās traktora vadītājs.

Novietošanas ierīce

Kā alternatīva pagriežamajai pārvietošanas un novietošanas 
ierīcei ir pieejama arī lētāka novietošanas ierīce uz integrētām 
sliecēm.

Kāpnes, kur droši pakāpties

Lai tvertnei varētu optimāli piekļūt arī no ārpuses, papildus 
kāpnēm, kas atrodas pie platajiem L uzliktņiem, arī pie šaurajiem 
uzliktņiem ir paredzētas kāpnes, kuras var piemontēt labajā vai 
kreisajā pusē.

Kalibrēšanas ierīce

Ērtai izkliedēšanas daudzuma kontrolei bez izkliedēšanas diska 
demontāžas ir pieejama sānu kalibrēšanas ierīce kreisajā vai labajā 
pusē.

  ”Amazone nosprauž mērogu arī attiecībā uz kāpnēm: pakāpieni (no 
tērauda!) ir labi integrēti abās pusēs un nesniedzas pāri.”

 (“profi” – praktiskais tests “Četru mēslojuma izkliedētāju salīdzinājums” · 01/2016)

Kalibrēšanas ierīce
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ZA-TS modeļu pārskats
Vienmēr pareizā izvēle

Ar pamata aprīkojumu ISOBUS Jūs varat izmantot visas ZA-TS 
priekšrocības pat ar vecākiem traktoriem
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Viens izkliedētājs – daudzas iespējas
Izvēlieties paši!

ZA-TS modeļu pārskats

Elektriskā aizbīdņa aktivizēšana X X X X X X

Elektriskais maisītājs X X X X X X

daudzuma regulēšana, kas atkarīga no 
braukšanas ātruma X X X X X X

Iztukšošanas ziņojumu sensori  
(papildu aprīkojums) X X X X X X

Izkliedēšana gar robežlīniju ar ClickTS
(obligātais izvēles aprīkojums) X X X X X X

Izkliedēšana gar robežlīniju ar AutoTS
(obligātais izvēles aprīkojums) X X X X X X

Svēršanas tehnika X X X X

Tiešsaistes daudzuma kalibrēšana X X X X

Slīpuma sensori (papildu aprīkojums) X X X X

ArgusTwin (papildu aprīkojums) X X X

WindControl (papildu aprīkojums) X

FlowCheck (papildu aprīkojums) X

Maks. sekciju skaits 8 16 8 16 128 128

GPS-Switch ready X X X X X X

Nepieciešamais terminālis ISOBUS
terminālis

ISOBUS
terminālis

ISOBUS
terminālis

ISOBUS
terminālis

ISOBUS
terminālis

ISOBUS
terminālis
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ISOBUS –
Iekārtu apkalpošana digitālajā laikmet

Viena valoda, daudzas priekšrocības! Apkalpošana ar dažādiem  
ISOBUS termināļiem

Ar katru ISOBUS spējīgu iekārtu AMAZONE piedāvā modernāko 
digitālās nākotnes tehnoloģiju ar gandrīz neierobežotām iespē-
jām. Cik lielā mērā Jūs izmantojat savu potenciālu ir tikai Jūsu 
rokās. Neatkarīgi no tā, vai šim nolūkam izmantojat AMAZONE 
vadības termināli, vai tieši pieejamu Jūsu traktora ISOBUS termi-
nāli. ”ISOBUS” ir pasaulē plaši izmantots standarts, kas nodroši-
na vadības termināļa, traktoru un uzkares ierīču, no vienas puses, 
un lauksaimniecības biroja programmatūras, no otras puses, 
savstarpēju komunikāciju.

Tas nozīmē, ka ar vienu termināli Jūs varat vadīt visas Jūsu 
ierīces, kas ir saderīgas ar ”ISOBUS”. Savienojiet iekārtu tikai ar 
attiecīgo ISOBUS termināli, un pazīstamā lietotāja saskarne jau ir 
jūsu traktora kabīnes monitorā. 
 
ISOBUS priekšrocības:

 Vispasaules standartizācija nodrošina vienotas saskarnes  
 un datu formātus, lai nodrošinātu saderību ar trešo pušu  
 ražotājiem

 Plug and play starp iekārtu, traktoru un citām ISOBUS ierīcēm
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More than
ISOBUSISOBUS

Elektronika | ISOBUS

AMAZONE – vairāk nekā tikai ISOBUS
Labāka kontrole, vairāk ieguvumu! Precision Farming 4.0

Mūsu elektronikas kompetence

Lai palielinātu darba ērtumu, AMAZONE iekārtas un vadības ter-
mināļi piedāvā virkni funkciju, kas pārsniedz ISOBUS standartu. 
 
Vairāk nekā ISOBUS priekšrocības:

 ISOBUS ierīču augstākā saderība un funkcionālā uzticamība
 Iekārtā nav papildu moduļu. Visas ISOBUS iekārtas no  

 AMAZONE jau ir aprīkotas ar nepieciešamajām ISOBUS  
 funkcijām.

 MiniView indikators ar visiem AMAZONE termināļiem un  
 citiem ISOBUS termināļiem. Piemēram, skatiet iekārtas datus  
 GPS skatā.

 Traktora termināļa vai 2 termināļu risinājuma iespēja, kurā var  
 atdalīt traktora un uzstādāmās iekārtas funkcijas.

 Unikāla darbības koncepcija. Vadības terminālī ir brīvi  
 konfigurējami displeji un individuālas lietotāja saskarnes

 Iespējami līdz 3 lietotāju profili. Izveidojiet atsevišķu lietotāja  
 profilu katram vadītājam vai uzdevumam!

 Brīvi konfigurējamas iekārtas sekvences, piemēram, jūsu  
 AMAZONE miglotāja izlices process

 Inteliģentā traktora ECU funkcijas novērtējums. Automātiskas  
 kustību norises atkarībā no ISOBUS traktora, piemēram,  
 darba lukturu automātiska pārslēgšana vai stūrēšanas ass  
 bloķēšana, kad tiek veikta atpakaļgaita.

 Integrēts TaskControl datu reģistrators. Principā katrs  
 ISOBUS telemetrijas risinājums ir iespējams (piemēram,  
 CLAAS TONI telemetrijas risinājums).

 Brīvi konfigurējamas sekcijas
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Mainīga daudzuma izeja sekcijām atbilstošam pielietojumam

Atklājiet savas iespējas ar AMAZONE

 Pārskatāma lauka izvēlne un iestatīšanas izvēlne

Vienkārši un komfortabli!

 
Task Controller (Uzdevumu pārvaldnieks)

Īpaši lietojot, vai nu ar AMAZONE vadības termināli, vai ar Jūsu 
traktora termināli, jūs varat sajust, cik praktiski tiek izstrādāta 
katra iekārtas programmatūra. Piemēram, vienkārša un skaidra 
lauka izvēlnes un iestatījumu izvēlnes nodalīšana nodrošina ļoti 
vienkāršu un intuitīvu darbību. Skaidri ekspluatācijas simboli 
nodrošina skaidrību un drošu apkalpošanu.

Task Controller (TC) nodrošina iekārtas datu reģistrēšanu un 
datu apmaiņu starp iekārtu un saimniecības vadības informācijas 
sistēmu. Šim nolūkam tiek izmantots standartizētais ISO-XML 
formāts. Tas ļauj ērti importēt pasūtījumus terminālī un / vai pabeigtā 
dokumentācijā, kas pēc darba tiks atkārtoti eksportēta. Var ierakstīt 
gan iekārtu kumulatīvās vērtības (TC-BAS), gan atrašanās vietas 
datus (TC-GEO). Papildus uzdevumu pārvaldībai un dokumentācijai 
Task Controller var tikt izmantots arī, lai apstrādātu aplikācijas kartes 
ISO-XML formātā.

Task Controller ir iekļauts AmaTron 3 un AmaPad standarta kom-
plektācijā. AmaTron 4 to var pasūtīt, izmantojot programmatūras 
pakotni ”GPS-Maps&Doc“.

 Iestatīt vai ielādēt uzdevumus
 Apstrādāt uzdevumus
 Dokumentēt izdarīto darbu
 Aplikācijas karšu ISO-XML formāta apstrāde

Lauka izvēlne Iestatījumi

  ”ISOBUS vadību izstrādāja pati Amazone, un tas ir pārskatāms un 
viegli saprotams. Ja vēlaties, varat brīvi iestatīt taustiņus. Arī daudz-
funkciju indikatoru iespējams brīvi pielāgot.”

  (Lauksaimniecības žurnāls “agrarheute” –  
ziņojums par braukšanu ar sējmašīnu Centaya · 06/2018)
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Viss vienuviet!

Pateicoties AUX-N funkcionalitātei Jūs daudzas iekārtas funkcijas 
varat apkalpot ar Jūsu AmaPilot+ darba izvēlni vai izmantojot 
citus ISOBUS daudzfunkciju rīkus.

Izmantojot GPS-Maps, specifiska sekciju lauksaimniecība ir viegli 
pieejama. Jo šis programmatūras modulis ļauj viegli apstrādāt 
aplikāciju kartes shape formātā. Šajā gadījumā var apstrādāt vēlamo 
piegādājamās vielas daudzumu vai arī tieši vēlamo aktīvās vielas 
daudzumu. Šī funkcionalitāte ir iekļauta AmaPad standarta kom-
plektācijā, un to var pievienot AmaTron 3 un AmaTron 4, izmantojot 
programmatūras paketes ”GPS-Maps“ vai ”GPS-Maps&Doc“.

 GPS-Maps ir intuitīva sistēma aplikāciju karšu apstrādei
 Automātiska specifiska sekciju izsmidzināmā daudzuma  

 kontrole
 Optimāla krājumu pārvaldība, izmantojot nepieciešamo lietotni

Paralēlās braukšanas asistents GPS-Track ievērojami atvieglo orien-
tēšanos uz lauka, īpaši zālaugu platībās vai platībās bez kustības 
joslām. Tam ir atšķirīgi brauciena ceļa režīmi kā A-B līnija un brau-
ciena kontūra. Brauciena ceļi tiek viennozīmīgi numurēti. Novirze 
no ideālās līnijas displejā grafiski tiek attēlota ar integrētās gaismas 
konsoles palīdzību. Pateicoties skaidriem vadīšanas ieteikumiem ar 
precīzu kustības joslu attālumu, Jūs vienmēr esat uz pareizā ceļa!

 AmaPad ietver standarta GPS-Track funkciju
 AmaTron 4 un AmaPad ierīcē gaismas konsole jau sērijveidā  

 ir iebūvēta statusa joslā

GPS-Maps – specifiska sekciju lietotne GPS-Track – Jūsu paralēlās braukšanas palīdzība uz lauka 

Priekšrocības, ko sniedz AmaPilot+:
 Ideāla ergonomika
 Gandrīz visas funkcijas tiek tieši kontrolētas  

 3 līmeņos
 Regulējams roku atbalsts
 Brīva un individuāla taustiņu piešķiršana

  ”Kursorsvira labi iederas Jūsu rokā.”
  (Lauksaimniecības žurnāls ”DLZ” – pieredzes ziņojums 

par braukšanu ar Pantera 4502, 02.2016.)
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Dynamic
Spread

ZA-TS

16 platuma daļas

32 platuma daļas

Pārlaiduma 
zonas

ar 128 platuma daļām

ar 64 platuma daļām

8 platuma daļas

  Ar DynamicSpread iespējams vadīt arī atsevišķas, ārpusē esošas platuma daļas.

Automātiskā sekciju kontrole  
GPS-Switch ar Section Control

Vairāk precizitātes, vairāk snieguma!

Ņemot vērā ļoti lielo darba platumu, izkliedēšanas modeļu pielā-
gošana ir ļoti svarīga. Pateicoties elektriskās padeves sistēmas 
regulēšanai, TS izkliedētājs spēj reaģēt jutīgi tieši šajos gadīju-
mos. Tādā veidā var ļoti labi regulēt atsevišķas ārējās platuma 
daļas. Turklāt, attālumu no attāluma var samazināt ar kreisās un 
labās puses apgriezienu skaitu no ārpuses uz centru, lai pat lielos 

darba platumos optimāli izkliedētu garus un plakanus konusveida 
ķīļus un atveres. Tiek runāts par sekciju pārslēgšanu. Vienkāršā-
kajā konfigurācijā 8 sekcijas var viegli kontrolēt manuāli (izman-
tojot vadības termināli). Izmantojot atbilstošu termināļa Section 
Control licenci, var īstenot pat līdz 128 sekciju pārslēgšanu.

ZA-TS Tronic 
ar manuālu ievades 

sistēmu

ZA-TS Tronic  
ar elektronisku  

ievades sistēmu

ZA-TS Hydro 
* atkarībā no 

termināļa
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  SwitchPoint 
 SwitchPoint dod iespēju regulēt ieslēgšanas un izslēgšanas punktus 
atkarībā no mēslojuma veida un darba joslas platuma, ja tiek izman-
tots GPS komutators. Abas vērtības var uzzināt izkliedes tabulā un 
ievadīt attiecīgajā vadības terminālī.

Izmantojot GPS-Switch automātisko sekciju pārslēgšanu, 
AMAZONE piedāvā GPS balstītu, pilnībā automatizētu sekciju 
pārslēgšanu visiem AMAZONE vadības termināļiem un ISOBUS 
saderīgiem mēslojuma izkliedētājiem, augu aizsardzības miglotā-
jiem vai sējmašīnām.

GPS Switch, paredzēti AmaTron 3
 Automātiska sekciju kontrole ar līdz pat 80 sekcijām

GPS Switch basic, paredzēti AmaTron 4 
 Automātiska sekciju kontrole ar līdz pat 16 sekcijām

GPS-Switch pro, paredzēti AmaTron 4 un AmaPad
 Automātiska sekciju kontrole ar līdz pat 128 sekcijām
 Virtuālās apgriešanās zonas izveide
 Interešu punkta (IP) izveide
 Automātiskā strēles nolaišana ar AMAZONE augu  

 aizsardzības miglotāju
 AmaPad gadījumā GPS-Switch jau ir integrēts licencē

 
Automātiskā sekciju kontrole

Ja izmantojamam terminālim ir Section Control funkcija, piemē-
ram, ar AMAZONE GPS-Switch sekciju pārslēgšana, sekciju 
pārslēgšanu var veikt pilnīgi automātiski un atkarībā no GPS 
pozīcijas. Ja tiek izveidots lauks, vadītājs var pilnībā koncentrē-
ties uz transportlīdzekļa darbību automātiskā režīmā, jo sekciju 
pārslēgšana ķīļos un apgriešanās zonā ir automātiska. 
 
Automātiskās sekciju pārslēgšanas priekšrocības:

 Vadītāja atslogošana
 Precizitātes palielināšana pat naktī vai lielākos ātrumos
 Mazāka pārklāšanās un defekti
 Resursu ietaupīšana
 Mazāks krājumu bojājums un ietekme uz vidi

SwitchPoint off
(izslēgšanas brīdis)

SwitchPoint on
(ieslēgšanas brīdis)

Braukšanas sliedes vidus

Braukšanas sliede 
apgriešanās zonā

  ”Izmantojot Section Control, ISOBUS dators daudz darba izdara 
vadītāja vietā.”

  (Lauksaimniecības žurnāls ”DLZ” – pieredzes ziņojums par braukšanu ar 
mēslojuma izkliedētāju ZA-TS, 02.2017.)

Elektronika | GPS-Switch | DynamicSpread

Samazinātā platuma pārslēgšana ISOBUS 
minerālmēslu izkliedētājā

ZA-TS Tronic ZA-TS Tronic ZA-TS Hydro ZA-TS Hydro

Ievades sistēmas 
manuālā regulēšana

Ievades sistēmas  
elektriskā regulēšana

Ievades sistēmas 
manuālā regulēšana

Ievades sistēmas  
elektriskā regulēšana

Daudzuma regulēšana X X X X
Ievades sistēmas iestatīšana X X
Izkliedes disku apgriezienu skaita pielāgošana X X
Platuma daļu skaits  

• Manuālais režīms, nospiežot taustiņu
•  Automātiskais režīms ar Section Control/

GPS-Switch 
 

8
manuālajā un  

automātiskajā režīmā

8  
manuālajā režīmā

16  
automātiskajā režīmā

8  
manuālajā režīmā

līdz 128  
automātiskajā režīmā

8  
manuālajā režīmā

līdz 128  
automātiskajā režīmā

Iespējamais darba platums 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m
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ISOBUS termināļi,  
ko izgatavojusi AMAZONE
Intuitīvs, komfortabls, labāks – atvieglota darba ikdiena

Ar ISOBUS saderīgu AmaTron 3, AmaTron 4 un AmaPad, 
AMAZONE piedāvā trīs īpaši ērtus operatora termināļus jūsu 
ISOBUS iekārtām. Papildus vienkāršai iekārtas vadībai ir arī citas 
lietošanas iespējas, piemēram, automātiskā sekciju kontrole  
GPS-Switch (Section Control). Lai izpildītu visas prasības, papildu 
pielietojumam ir nepieciešamas licences, lai katrs terminālis 
varētu tikt individuāli aprīkots.

 Visas lietotnes jau ir iepriekš instalētas un tās var izmēģināt  
 bez maksas

 Intuitīva un skaidra apkalpošana

Papildus iespējai darbināt AMAZONE ISOBUS iekārtu, izmantojot 
traktora termināli, ir iespējams atdalīt traktora funkcijas un vadīt 
to, kā arī darbināt to ar diviem termināļiem. Traktora terminālis var 
turpināt vadīt traktoru vai pat rādīt GPS lietotnes, bet otrs UT skatā 
esošais vadības terminālis tiek pilnībā izmantots, lai vadītu un 
kontrolētu iekārtu.

Ir iespējams viss – no vienkāršības līdz 
augstākajai kvalitātei

Viss pārskatāms –  
ar 2 termināļu risinājumu

Terminālis AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad
Displejs 5,7 collas krāsu displejs 8 collu daudzfunkciju krāsu displejs 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
Apkalpošana 8 taustiņi Skārienjutīgs un 12 taustiņi Skārienjutīgs
BUS sistēma AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Uzdevumu pārvaldnieks un  
aplikācijas kartes ISO-XML formātā Task Controller GPS-Maps&Doc *

ar integrētu Task Controller Task Controller

Aplikācijas kartes   
shape formātā GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track *
ar ārējo gaismas konsoli

GPS-Track *
ar iebūvētu gaismas konsoli

GPS-Track pro
ar iebūvētu gaismas konsoli

Automātiska joslu izsekošana – – GPS-Track Auto

Automātiska sekciju
Pārslēgšana (Section Control)
Norāde: Ievērojiet maks. iekārtas sekcijas! 

GPS-Switch *
ar līdz pat 80 sekcijām

GPS-Switch basic * 
ar līdz pat 16 sekcijām

oder GPS-Switch pro *
ar līdz pat 128 sekcijām

GPS-Switch pro
ar līdz pat 128 sekcijām

Kameras pieslēgvieta – 1x kameras pieslēgvieta *
ar atpakaļgaitas noteikšanu –

USB pieslēgvieta(-s) 1x USB pieslēgvieta 2x USB pieslēgvieta 2x USB pieslēgvieta

* = papildu aprīkojums
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Elektronika | ISOBUS termināļi

Ar AmaTron 3 AMAZONE piedāvā viegli lietojamu vadības  
termināli. Kā pilnvērtīgs ISOBUS termināls, izdevīgais AmaTron 3  
piedāvā ienākšanu ISOBUS pasaulē un ir saderīgs arī ar visām 
vecākajām AMABUS iekārtām (AmaTron+ iekārtas)

AmaTron 3
Tā ir pazīstama kvalitāte!

Pārbaudīts un uzticams Termināļa īpašības

AmaTron 3 ir 8 izgaismoti funkciju taustiņi un kontrastains displejs 
ar zemu atspīduma efektu. Atkarībā no braukšanas situācijas 
un personīgās gaumes Jūs varat izvēlēties starp UT (universālā 
termināla) skatu, lai vadītu iekārtu vai kādu no GPS skatiem. 
Pārliecinoša ir arī ļoti labas cenas un veiktspējas attiecība! Tāpēc 
AmaTron 3 ir ideāls termināls ikvienam, kas vēlas papildināt savu 
esošo AMAZONE iekārtu parku ar jaunu ISOBUS iekārtu.

AmaTron 3 priekšrocības:
 Kompakts dizains aizņem maz vietas
 Izdevīgs sākuma līmeņa modelis ISOBUS pasaulē
 AmaTron 3 ir pilnīgs ISOBUS termināls un tajā pašā laikā tas  

 var apkalpot visas AMAZONE iekārtas ar AMABUS  
 (AmaTron+ iekārtas)

 Vairākas lietotnes var darbināt vienlaicīgi. Ar “pārslēgšanas  
 pogu” var vienkārši pārslēgties starp darbību interfeisiem.

 Savienojams ar ISOBUS, visām AMAZONE un citu ražotāju  
 ražotajām ISOBUS iekārtām

 AMABUS mašīnas vadība
 Traktora ECU funkcija ne ISOBUS ražojuma traktora  

 aprīkošanai (ātrums, jūgvārpsta, ...)
 USB pieslēgvieta datu apmaiņai
 ASD pieslēgvieta, piem., slāpekļa sensoriem
 GPS pieslēgvieta

Ir iespējami šādi pielietojumi:
 Task Controller – uzdevumu pārvaldnieks ISO-XML formātā
 GPS-Maps (papildu aprīkojums) – aplikācijas karšu shape  

 formātā apstrāde
 GPS-Track (izvēles aprīkojums) – paralēlās braukšanas  

 palīdzība ar papildus pieejamu ārējo gaismas konsoli
 GPS-Switch (papildu aprīkojums) – automātiska sekciju  

 pārslēgšana ar līdz pat 80 sekcijām

  Ārējā gaismas konsole
   Kā izvēles papildinājums paralēlās braukšanas palīdzībai GPS-Track iekārtai 

AmaTron 3 ir pieejama ārēja gaismas konsole, ko var ērti savienot ar GPS-
Track. Ārējo gaismas konsoli jūs varat brīvi novietot kabīnē.

  ”Amazone parāda izmantojamās AmaTron 3 programmas sākuma 
ekrānā – labāk nav iespējams.”

 (“profi” – “Reids terminālī” · 12/2018)

  ”To var viegli un pārskatāmi apkalpot un ar 5,7 collām displejs ir 
pietiekami liels un loģiski veidots.”

  (“profi” – “prakses tests Cirrus 3003 Compact”, 04.2015.)
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ZA-TS

Kāpēc neizmantojiet termināli tik intuitīvi kā planšetdatoru vai 
viedtālruni? Paturot to prātā, AMAZONE ir izstrādājis lietotājam 
draudzīgāku AmaTron 4, kas piedāvā ievērojami gludāku darb-
plūsmu, īpaši izdevumu pārvaldībā.

AmaTron 4
Manager 4 all

AmaTron 4 ar tā 8 collu lielo daudzfunkciju krāsu ekrānu izpilda 
visaugstākās prasības. Gan caur gudri izvēlētiem apkalpošanas 
elementiem (skārienjutīgs / 12 izgaismoti taustiņi / 3 tiešās izvēles 
taustiņi), gan caur intuitīvo apkalpošanu kā dienas, tā nakts režīmā 
AmaTron 4 piedāvā Jums maksimālu lietotāja ērtību. Caur skaidri un 
vienkārši strukturētu darbības izvēlni Jūs varat ātri nokļūt no lietotnes 
uz lietotni, izmantojot pirkstu kustību vai lietotņu karuseli. Praktiskā 
MiniView funkcija, brīvi konfigurējama statusa josla, kā arī integrēta 
gaismas konsole padara AmaTron 4 lietošanu īpaši pārskatāmu un 
ērtu.

AmaTron 4 priekšrocības:
 8 collu daudzfunkciju krāsu displeja automātiskais pilnekrāna  

 režīms, kad tas netiek lietots
 Praktiska MiniView koncepcija
 Apkalpošana ar skārienekrānu vai taustiņiem
 Īpaši intuitīvs un viegli lietojams
 Uz lauku attiecināma dokumentācija
 Uz praksi orientēta un inteliģenta izvēlnes vadība 
 Dienas un nakts režīms

Vienkārša un komfortabla apkalpošana, 
tikpat intuitīvi kā Jūsu planšetdators

 
Termināļa īpašības

 Savienojams ar ISOBUS, visām AMAZONE un citu ražotāju  
 ražotajām ISOBUS iekārtām

 Traktora ECU funkcija ne ISOBUS ražojuma traktora  
 aprīkošanai (ātrums, jūgvārpsta, ...)

 Divas 2.0 USB pieslēgvietas datu apmaiņai
 Pieslēgvieta sensoru pieslēgšanai ar SCU-L adapteri  

 (piem., N sensoram)
 GPS pieslēgvieta
 Analogā video ievade (kameras pieslēgšana)

Ir iespējami šādi pielietojumi:
 GPS-Maps&Doc (papildu aprīkojums):

 - Task Controller – uzdevumu pārvaldnieks un apstrādes
    kartes ISO-XML formātā
 - aplikācijas karšu shape formātā apstrāde

 GPS-Track (izvēles aprīkojums) – paralēlās braukšanas  
 palīdzība 

 GPS-Switch basic (papildu aprīkojums) – automātiska sekciju  
 pārslēgšana ar līdz pat 16 sekcijām

 GPS-Switch pro (papildu aprīkojums) – automātiska sekciju  
 pārslēgšana ar līdz pat 128 sekcijām

 AmaCam (papildu aprīkojums) – programmatūras licence  
 fotokamerai ar automātisku atpakaļgaitas noteikšanu
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Ar AmaPad AMAZONE piedāvā augstas kvalitātes operatora 
termināli. 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs ir īpaši ērts un 
atbilst augstākajiem precizitātes lauksaimniecības standartiem.

AmaPad
Īpaši ērts veids, kā vadīt  
lauksaimniecības mašīnas

AmaPad piedāvā augstas izšķirtspējas, augstas kontrasta, zemas 
atstarošanas 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displeju. AmaPad 
apkalpošana tiek veikta tikai ar pieskārienu. Ar praktisko „MiniView 
Konzept” sānos var pārskatāmi attēlot tās lietotnes, kuras pašlaik 
netiek aktīvi izmantotas, bet ir kontrolējamas. Ja nepieciešams, tās 
var palielināt, ”ar pirksta kustību”. Lietotājam izstrādāto ergonomiju 
vainago iespēja izveidot individuālu ”instrumentu paneli” ar rādīju-
miem. Līdztekus samazināta platuma pārslēgšanai GPS-Switch pro 
sērijveidā ir instalēta profesionāla paralēlās braukšanas palīdzība ar 
iebūvētu gaismas konsoli, ko nodrošina GPS-Track pro.

AmaPad priekšrocības:
 Īpaši zema atstarojuma un liels 12,1 collu daudzfunkciju krāsu  

 displejs
 Standarta augstas klases aprīkojums ar GPS-Maps pro,  

 GPS-Track pro un GPS-Switch pro 
 Paplašināta MiniView koncepcija
 Iespējama automātiskās stūres sistēmas paplašināšana,  

 pateicoties automātiskai GPS-Track Auto izsekošanai 
 Dienas un nakts režīms

 
Vadības un kontroles jaunais mērogs

 
Termināļa īpašības

 Savienojams ar ISOBUS, visām AMAZONE un citu ražotāju  
 ražotajām ISOBUS iekārtām

 Divas 2.0 USB pieslēgvietas datu apmaiņai
 WLAN modulis (caur USB adapteri)
 Attālinātas tehniskās apkopes iespēja, izmantojot internetu
 Pieslēgvieta sensoru pieslēgšanai ar SCU-L adapteri  

 (piem., N sensoram)
 GPS pieslēgvieta
 Gaismas sensors displeja spilgtuma regulēšanai

Ir iespējami šādi pielietojumi:
 Task Controller – uzdevumu pārvaldnieks un aplikācijas kartes  

 ISO-XML formātā
 GPS-Maps pro – aplikācijas karšu shape formātā apstrāde
 GPS-Switch pro – automātiska pārslēgšana apgriešanās zonā  

 un sekciju pārslēgšana ar līdz pat 128 sekcijām
 GPS-Track pro – paralēlās braukšanas palīdzība ar iebūvētu  

 gaismas konsoli
 GPS-Track Auto – automātiska braukšanas joslu izsekošana  

 (Pantera)

Elektronika | ISOBUS termināļi

  ”Ar AmaPad izkliedētāju var lieliski apkalpot.”
  (Lauksaimniecības žurnāls „DLZ” – pieredzes ziņojums par braukšanu ar 

mēslojuma izkliedētāju ZA-TS, 02.2017.)
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Spreader Application Center
Paraugs – jau vairāk nekā 25 gadus

Visu nosaka iestatījums!

Ar Spreader Application Center AMAZONE turpina paplašināt 
klientu apkalpošanas dienestu. Papildus jau izveidotajām jomām 
“Mēslojumu laboratorija” un “Izkliedēšanas halle”, Spreader 
Application Center tagad pieejami arī “Testi un apmācības”, “Datu 
pārvaldība” un tai piederīgā “Zināšanu nodošana”. 

Datu pārvaldība un zināšanu 
nodošana

Testi un apmācībasIzkliedes halleMēslojumu laboratorija

Pēdējās divas nozares papildina pārstrukturēšanu, kas risina pie-
augošo globalizāciju un lauksaimniecības digitalizāciju. Spreader 
Application Center mērķis ir piedāvāt klientam vēl labāku servisu 
mēslojumu tehnoloģijas jomā.

Tikai precīzi izkaisīts mēslojums  
ir zelta vērts

Mēslojumu serviss DüngeService – 
Sazinieties ar mums:

AMAZONE mēslojuma konsultāciju pakalpojums DüngeService 
strādā ciešā sadarbībā ar pasaules vadošajiem minerālmēslu 
ražotājiem, lai pēc iespējas ātrāk paziņotu jums labākās iestatīju-
mu vērtības. Visā pasaulē AMAZONE apzīmē precīzas izkliedē-
šanas tabulas.

Mēslojumu servisa DüngeService darbība sniedzas pāri robežām. 
Ne tikai ģeogrāfiskā nozīmē. Nav nozīmes, vai jūsu izkliedētājs ir 
1 vai 50 gadus vecs, mēs vienmēr sniegsim jums kompetentu un 
uzticamu atbalstu.

Internetā: www.amazone.de
 E-pastā: duengeservice@amazone.de 
 Tālrunis: +49 (0)5405 501-111 
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Tagad arī kā iPhone un citu viedtālruņu lietojumprogramma.

Android ierīces Moderna mēslojuma izkliedētāju testēšanas halle iOS ierīces
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Spreader Application Center | EasyCheck

EasyCheck
Precīza izkliedēšana, kas padarīta viegla!

Pārbaudes čaulu vietā, kā klasiskajā mobilajā pārbaudes stendā, 
EasyCheck sistēma sastāv tikai no 16 vieglajiem gumijas matra-
čiem un EasyCheck lietotnes viedtālruņiem. Pārbaudes matrači 
tiek izvietoti kustības joslā noteiktos attālumos. Noslēgumā attie-
cīgajās kustības joslās tiek veikta izkliedēšana un ar viedtālruņa 
palīdzību tiek nofotografēti matrači ar uztvertajiem mēslojuma 
graudiņiem. Lietotne tad automātiski salīdzina, kā atsevišķajos 
pārbaudes matračos tiek uztverts mēslojums un ievieto atsevišķo 
rindu rezultātus attiecībā. Ja izkliedēšanas rezultāti nav optimāli, 
lietotne piedāvā veikt attiecīgas korekcijas konkrētā mēslojuma 
izkliedētāja iestatījumos. 

Digitāls, mobils pārbaudes stends, lai 
vienkārši optimizētu šķērssadalījumu

EasyCheck –  
Mēslojuma izkliedētāja 
viedtālruņa lietotne

Lai lejupielādētu bezmaksas  
lietotni, noskenējiet

Matrača vērtība tiek uzrādīta lietotnē

Šķērssadalījums un iestatījumu 
ieteikumi tiek uzrādīti

Fotografēšanas vērtības apstiprināšana

Matraču fotografēšanaMatraču pozīcijas uzrādīšanaMēslojuma izvēleMēslojuma izkliedētāja 
un darba platuma izvēle 
lietotnē
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Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
2e édition | 2-е издание

Original 
az

ZA-TS

AMAZONE SmartService 4.0
Arvien sarežģītāku iekārtu tehnoloģiju vidē AMAZONE izmanto 
SmartService 4.0, lai nodrošinātu virtuālo un papildināto realitā-
ti un digitālos medijus apkalpošanas, apmācību un tehniskās 
apkopes darbā.

1   SmartTraining: Apmācības un instruktāžas kompleksajās iekārtās,  
izmantojot virtuālās realitātes (VR) tehnoloģijas.

2   SmartLearning: Interaktīva vadītāju apmācība lietotājam kompleksajā 
iekārtas apkalpošanā (www.amazone.de).

3   SmartInstruction: Remonta un tehniskās apkopes norādes 
 Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm

4   SmartSupport: Tiešs servisa tehniķa atbalsts uz vietas Augmented  
Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm

AMAZONE serviss – vienmēr jūsu tuvumā
Mūsu mērķis ir klientu apmierinātība
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Izmantojot interneta rīku “SmartLearning”, AMAZONE savā 
mājas lapā www.amazone.de/smartlearning ir paplašinājusi 
pakalpojumu klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju. ”Smart-
Learning“ ir interaktīva vadītāju apmācības sistēma, ar kuru ir 
iespējams gan tiešsaistē, gan bezsaistē datorā vai planšetdatorā 
praktiski apgūt sarežģītās mašīnas vadību. Jaunais pakalpojums 
sniedz vadītājiem iespēju jau pirms pirmās jaunas mašīnas 
izmantošanas reizes apgūt šīs mašīnas vadību. Tomēr arī pie-
redzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu vēl 
labāk izmantot mašīnu piedāvātās iespējas.

”SmartLearning“ –  
jaunā vadītāju apmācības sistēma datorā

AMAZONE serviss

Jūsu mašīna tiek ekspluatēta ekstrēmos apstākļos? AMAZONE 
rezerves daļu un dilstošo detaļu kvalitāte nodrošina uzticamību un 
drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, precīzai 
sējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu aizsardzībai.

Tikai oriģinālās rezerves daļas un dilstošās detaļas ir precīzi 
pielāgotas AMAZONE mašīnām – to funkcijām un izturībai. Tas 
garantē optimālu darba rezultātu. Iegādājoties oriģinālās daļas 
par atbilstošām cenām, galarezultātā būsiet ieguvējs.

Pieņemiet lēmumu izmantot AMAZONE oriģinālo tehnoloģiju!

Oriģinālo rezerves daļu un dilstošo detaļu priekšrocības:
 Kvalitāte un drošība,
 Inovācija un efektivitāte, 
 pieejamība bez kavēšanās, 
 augsta lietotas mašīnas atkalpārdošanas vērtība

Labāk uzreiz  
izvēlieties oriģinālu

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem izplatītājiem. 
Arī jautājumos par pakalpojumiem tieši viņi ir droši saziņas 
partneri lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. 
Tirdzniecības partneri un servisa mehāniķi pastāvīgi mācās, lai 
vienmēr pārzinātu modernākās tehnoloģijas.

Mūsu klientu apmierinātība ir  
svarīgākais mērķis

Mūsu rezerves daļu pasaules loģistikas pamatā ir centrālā 
rezerves daļu noliktava galvenajā ražotnē Hasbergenā-Gastē 
(Hasbergen-Gaste). Tā nodrošina rezerves daļu optimālu 
pieejamību arī vecākām mašīnām.

Centrālajā rezerves daļu noliktavā Hasbergenā-Gestē esošās 
detaļas, kas dienas pasūtījumā tiek iekļautas līdz plkst. 17.00, tiek 
izsūtītas jau tajā pašā dienā. Mūsu īpaši mūsdienīgajā noliktavas 
sistēmā tiek pieņemtas un uzglabātas 34000 dažādas rezerves 
daļas un dilstošās detaļas. Katru dienu mūsu klientiem tiek 
nosūtīti līdz 800 pasūtījumi.

Mēs piedāvājam labāko atbalstu rezerves 
daļu jomā
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Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Atkarībā no apstākļiem tehniskie dati var mainīties. Mašīnu attēli var atšķirties no katras valsts specifiskajiem 
ceļu satiksmes noteikumiem.

ZA – izkliedētājs

ZA-TS 1400 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200
Darba joslas platums (m) 15 – 54
Tvertnes tilpums (l) 1.400 1.700 2.000 2.200 2.600 2.700 3.200 4.200
– ar uzliktņa paaugstinājumu S 600 (l) 2.000 2.300 2.600 – – – – –
– ar uzliktņa paaugstinājumu L 800 (l) – – – 3.000 – 3.500 4.000 –

Lietderīgā slodze (kg)
Super rāmis 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 –
Ultra rāmis – – – 4.500 – 4.500 4.500 4.500

Iepildes augstums (m) bez pārvietošanas ierīces 1,13 1,23 1,31 1,30 1,49 1,42 1,54 1,76
Iepildes platums (m) 2,23 2,23 2,23 2,72 2,23 2,72 2,72 2,72
Kopējais platums (m) 2,55 2,55 2,55 2,92 2,55 2,92 2,92 2,92
Kopējais garums (m) bez svaru sistēmas 1,48 1,46 1,46 1,55 1,46 1,55 1,55 1,68
Piedziņa mehāniski (Tronic) / hidrauliski (Hydro)
Svēršanas tehnika papildaprīkojumā ar Profis svaru sistēmu

Regulēšanas elektronika  ISOBUS komunikācija ar AmaTron 3, AmaTron 4, AmaPad
vai jebkāda cita ISOBUS termināļa starpniecību

Apakšējie vilcējstieņi
Super rāmis uzstādīšanas izmēram un sakabei 2. kategorija
Ultra rāmis uzstādīšanas izmēram 3. kategorija, sakabei 2./3. kategorija

Nepieciešamās 
vadības ierīces

ZA-TS Tronic nav vajadzīgas, (1 divk. darbības, ja ir hidr. rullējams pārsegs)

ZA-TS Hydro 1 vienkāršas darbības + bezspiediena atpakaļgaita vai LoadSensing piedziņai (eļļas daudzums 70 l/min.),  
(1 divpusējas darbības hidraul. rullējamam pārsegam)

Min. svars (kg) 
(ar izkliedes lāpstiņu komplektu TS 2) 471 480 489 539 528 555 573 685
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