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Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-M ar tvertnes tilpumu līdz pat 3000 l un 36 m darba platumu ir ideāla 
mašīna lauksaimniecības uzņēmumiem un darbuzņēmējiem, kuri augstu vērtē drošību un uzticamību. 
Lēni rotējošie lieljaudas maisītāji un zemie disku apgriezienu skaiti gādā par vienmērīgu, saudzējošu 
mēslojuma plūsmu.
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  Dubultā piltuve ar optimālu tvertnes formu pastāvīgai funkciju kontrolei un lielākai precizitātei

  Smalkie iepildes sieti novērš traucējumus izkliedēšanas laikā, bet mašīnas tīrīšanai tos var vienkārši 
salocīt un fiksēt

  Pilnībā no nerūsējošā tērauda izgatavota izkliedēšanas sistēma

  Komforts un drošība, pateicoties vienkāršai un viegli pieejamai izkliedes daudzuma un darba platuma 
iestatīšanai 

  Divkāršā aizbīdņa sistēma optimālai daudzuma iestatīšanai un ātram atvēršanas un aizvēršanas pro-
cesam

  SafetySet sērijveidā ar apgaismojumu, brīdinājuma zīmēm un aizsargcauruli

Galvenie argumenti:

Līdz 36 m darba platums

SBS – Soft Ballistic sistēma 

optimālai mēslojuma saudzēšanai

No 1.000 līdz 3.000 litru 
tvertnes tilpums

Izkliedēšanas disku apgriezieni 

līdz 720 U/min
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Pierādījuši sevi vairāk nekā 

100.000 reižu

Divkāršā aizbīdņu 
sistēma

Sistēmas izkliedēšanai gar 
robežlīniju  

Ierobežotājs

10/03 Atbilstība ES vides 
standartam

AMAZONE  
izkliedētāji izpilda 

Eiropas vides 
standartu
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Daudz izkliedētāju, viena ģimene
AMAZONE ikvienai saimniecībai piedāvā īsto izkliedētāju!

Tips ZA-M 1001 Special

Darba platums (m) 10 – 36

Regulēšanas elektronika:  uzstādāma ar Control paketi

Tvertnes tilpums (l) 
 

1000 – 1500  
(lietderīgā slodze līdz 1800 kg)

Papildborti ar 1 x S 500

Tips Izkliedētājs ar svariem 
ZA-M 1001 Special Profis

Darba platums (m) 10 – 36

Regulēšanas elektronika: sērijveida svaru ierīce un  
 Profis Tronic pakete ar AMATRON 3

Tvertnes tilpums (l) 1000 – 2000  
(lietderīgā slodze līdz 2100 kg)

Papildborti 
 

ar 1 x S 500 vai 
ar 2 x S 500 vai 
ar 1 x L 1000

ZA-M 1001 Special

ZA-M 1001 Special Profis ar ierīci izkliedēšana gar robežlīniju – 
ierobežotāju (papildaprīkojums)

  SafetySet sērijveidā ar apgaismojumu, brīdinājuma 
zīmēm un aizsargcauruli

  Tvertnes tilpumu var paplašināt ar papildus 
uzstādāmiem papildbortiem

  Dubultā piltuve ar optimālu tvertnes formu pastāvīgai 
funkciju kontrolei

  Zems iepildīšanas augstums

  Smalkie iepildes sieti novērš traucējumus izkliedēšanas 
laikā, bet mašīnas tīrīšanai tos var vienkārši salocīt un 
fiksēt

  Stabila rāmja konstrukcija un pilnībā no nerūsējošā 
tērauda izgatavota izkliedēšanas sistēma

Jūsu sērijveida priekšrocības:

Kompaktais izmērs: 
ZA-M 1001 Special

Izkliedētājs ar svariem
ZA-M 1001 Special Profis
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Tips ZA-M 1501 

Darba platums (m) 10 – 36

Regulēšanas elektronika:  uzstādāma ar Control paketi

Tvertnes tilpums (l) 1500 – 3000  
(lietderīgā slodze līdz 3100 kg)

Papildborti 
 
 
 

ar 1 x S 500 vai 
ar 2 x S 500 vai 
ar 3 x S 500 vai 
ar 1 x L 1000 vai 
ar S 500 + L 1000

Tips ZA-M 1201

Darba platums (m) 10 – 36

Regulēšanas elektronika:  uzstādāma ar Control paketi

Tvertnes tilpums (l) 1200 – 2700  
(lietderīgā slodze līdz 3100 kg)

Papildborti 
 
 
 

ar 1 x S 500 vai 
ar 2 x S 500 vai 
ar 3 x S 500 vai 
ar 1 x L 1000 vai 
ar S 500 + L 1000

ZA-M 1501

ZA-M 1201

  Komforts un drošība, pateicoties vienkāršai un viegli 
pieejamai izkliedes daudzuma un darba platuma 
iestatīšanai

  Eļļas vannā iegremdēts reduktors bez apkopes 
nepieciešamības ar integrētu pārslodzes drošības 
sistēmu – pierādījis sevi 100 000 reižu

  Šļūteņu komplekts sargā hidrauliskos spraudņus no 
netīrumiem

  Perfekta divkāršā aizbīdņa sistēma daudzuma 
iestatīšanai un atvēršanai / aizvēršanai

 Kalibrēšanas komplekts, izkliedes tabula un  
 logaritmiskais disks sērijveidā

Elastīgie izmēri: 
ZA-M 1201 un ZA-M 1501
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Kas sver, tas iegūst:  
Izkliedētājs ar svariem  
ZA-M 1001 Special Profis

Tips ZA-M 1001 Special Profis

Darba platums (m) 10 – 36

Tvertnes tilpums (l) 1000 / 1500 / 2000

Sērijveidā svaru ierīce un Profis Tronic pakete 
ar AMATRON 3

  Stabila rāmja konstrukcija ar integrētu svēršanas  
tehniku maksimāli 2100 kg lietderīgai slodzei

  Tiešsaistes svēršanas tehnika paralelograma vadītā 
rāmī – sekmē svaru moduļa minimālu noslogojumu

  Svaru modulis nav pakļaut sānu noslogojumam, 
strādājot nogāzes, jo tvertne, rāmis un izkliedēšanas 
mehānisms veido vienu vienību

  Komforts un drošība, pateicoties vienkāršai izkliedes 
daudzuma un darba platuma iestatīšanai

Jūsu sērijveida priekšrocības:
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Bez kalibrēšanas. Ievadiet izkliedējamo 
daudzumu un sāciet darbu! Vienkāršāk 
vairs nav iespējams.

Ar ZA-M Profis svaru rāmi ar līdz pat 2100 kg lietderīgo slo-
dzi tiek paaugstināta precizitāte un efektivitāte. Svēršanas 
sistēma piedāvā kontrolētu komfortu un lielāku drošību. 
Izmantojot svaru moduli, tā tiešaistē informē par dažādām 
izkliedējamā mēslojuma īpašībām, saglabājot nevainojamu 
mērījumu precizitāti. Sistēma automātiski salīdzina faktiski 
izkliedēto daudzumu ar ievadīto vēlamo daudzumu. Kon-
statējot plūsmas īpašību novirzes, piemēram, ja izmanto 
jauktus minerālmēslus, elektriskais dozatora aizbīdnis atkal 
automātiski noregulē izkliedētāju. Turklāt tiek precīzi do-
kumentēts izkliedētais daudzums, kas tiek ierakstīts lauka 
barības vielu bilancē.

Stabilais svaru rāmis ir integrēts tā, ka nepaaugstinās ne 
smaguma centra attālums, ne iepildīšanas augstums. 
 
Izsvērtai barības vielu apgādei ir iespējams pielāgot izklie-
dējamo daudzumu, nospiežot vadības datora AMATRON 3 
pogu. Pilnībā automātisku daudzuma pielāgošanu atbilsto-
ši jau uzņemtajam tīrajam slāpeklim var veikt ar papildu 
tiešsaistes slāpekļa sensortehniku.

Mēs svērsim droši!

Izkliedētājs ar svariem ZA-M 1001 Special Profis

 Komforts un drošība, pateicoties vienkāršai izkliedes  
 daudzuma un darba platuma iestatīšanai

 AMATRON 3 ir pieejama sērijveida saskarne  
 dokumentācijai, kā arī slāpekļa sensoru un aplikācijas  
 karšu iekļaušanai, ar ko veikt zemes gabalam specifisku  
 mēslošanu
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SafetySet
Sērijveidā visiem ZA-M

AMAZONE ZA-M ar jauno SafetySet piedāvā lielāku drošību. 
Darba iekārtām, kas piekabinātas ātri braucošiem vilcējiem, 
ceļu satiksmē jābūt nepārprotami atpazīstamām. AMAZONE 
stingrās drošības prasības ir integrējusi modernā dizainā.

Drošība visiem satiksmes dalībniekiem

Papildu dubļu aizsargi nodrošina, ka 
dubļi un netīrumi no traktora riteņiem 
netiek uzsviesti uz izkliedes diskiem.

Lielizmēra brīdinājuma zīmes, kas vērstas 
uz aizmuguri, kā arī apgaismojums pievērš 
lielāku uzmanību. 

Iekārtai visapkārt uzstādītā aizsargstīpa 
atbilst negadījumu novēršanas noteiku-
miem.
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Papildborti
Ātri papildināms un samazināms 
tvertnes tilpums 

Ar šauro S papildbortu iegūsiet mazu transportēšanas pla-
tumu. Tieša uzpilde no pašizgāzēja vai lielmaisiem 
nesagādās nekādas grūtības.

Lielais 2,76 m iepildīšanas platums piedāvā pietiekami 
daudz drošības, piekraušanu veicot ar platiem kausiem. It 
īpaši izmantojot lielos rūpnieciskos iekrāvēja kausus, ietei-
cams ir platais L papildborts.

Papildborts S – šaurais Papildborts L – platais

Uzpilde no pašizgāzēja Uzpilde no lielmaisa Uzpilde ar rūpniecisko piepildīšanas kausu 

  Papildborts S 500 – šaurs  Papildborts L 1000 – plats

SafetySet | Papildborti
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Izkliedes sistēma no nerūsējošā tērauda

Visa ZA-M izkliedētāju izkliedes sistēma ir izgatavota no 
nerūsējošā tērauda:

  Piltuves apakšas ar maisīšanas spirālēm

  Visa apakšējā grupa ar dozēšanas aizbīdņiem un  
hidraulikas aizbīdņiem

  Izkliedēšanas diski ar izkliedes lāpstiņām

  Pilnībā aptverošie aizsargekrāni

Perfekta saspēle:

  Maisītājs

  Piltuves uzgalis

  Apakšējā grupa

  Divkāršais aizbīdnis

  Izkliedēšanas diski un aizsargekrāni

Augstvērtīgākais no  
augstvērtīgiem materiāliem SBS – Soft Ballistic sistēma

  Vienkārša kopšana, pateicoties izkliedētāja atvērtajai 
konstrukcijai

 Nevainojama darbība, pateicoties robustajam eļļas  
 vannā iegremdētajam reduktoram bez apkopes  
 nepieciešamības, maisītāja vārpstas ķēžu piedziņa no  
 nerūsējošā tērauda, lielizmēra atsperes un hidraulikas  
 cilindri, kā arī robusti rāmji

Jūsu ieguvumi:
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Eļļas vannā iegremdēts reduktors
100.000 reižu pārbaudīts

Eļļas vannā iegremdētais reduktors parāda sevi kā AMAZONE 
izkliedētāja ar diviem diskiem nepagurstošā sirds. AMAZONE 
pārvadi ir sevi pierādījuši 100 000 reižu, tiem nav jāveic ap-
kope un tie piedāvā integrētu pārslodzes drošības sistēmu 
pret pārvadu bojājumiem.

  Enerģijas ietaupījums ar optimizētiem izgatavošanas 
procesiem lielās sērijās

 Vislabākais izejmateriālu izmantojums, pateicoties  
 procesora vadītai griešanas un liekšanas tehnikai

 Moderns lakojums ar iegremdēšanas metodi  
 augstvērtīgai pretkorozijas aizsardzībai (automobiļu  
 standarts)

Gadu desmitiem uzticams
Perfekta ražošana:  
aktīva vides aizsardzība no paša sākuma

   Kvalitatīvs lakojums vairākās kārtās

 1) Tērauda loksne

 2) Cinka fosfāta pārklājums (kristāliskais slānis)

 3) KTL gruntējums

 4) Virsējais lakojums

1 2 3 4

Izkliedes sistēma | Eļļas vannā iegremdēts reduktors
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SBS –  
Soft Ballistic sistēma
Koncepts: saudzēt mēslojumu lielākai drošībai

 Saudzīga virzība: 

AMAZONE Soft Ballistic sistēmā ir iekļauti maisīšanas ele-
menti, kuru forma ir veidota tā, lai mēslojums no tvertnes 
tiktu izņemts lielā platībā. Tvertnes vidū mēslojums nevei-
do piltuves formu.

 Saudzīga uzbēršana: 

Mēslojuma uzbēršanas punkts tieši izkliedēšanas diska vidū 
ir īpaši izdevīgs, jo izkliedēšanas disku aploces ātrums šajā 
sektorā ir ļoti zems.
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Ar minerālmēslojumu jārīkojas ļoti saudzīgi, lai tas tiktu precī-
zi izkliedēts visā darba platumā un nonāktu tieši līdz augiem. 
Mēslojumu, kas jau ir sabojāts izkliedētājā, vairs nevar precīzi 
izkliedēt.

Kā drošības “pakete” AMAZONE Soft Ballistic sistēma jau sērij-
veidā ir integrēta uzkaramajos izkliedētājos ZA-M. Maisītājs, 
dozēšanas elementi un izkliedēšanas diski ir savstarpēji opti-
māli salāgoti. Tas saudzē mēslojumu un garantē ražu.

Drošība sērijveidā

720 apgr./min Rotācijas virziens

Kauss vilkšanas  
pozīcijā

 Saudzīgs paātrinājums: 

Ar disku apgriezienu skaitu 720 apgr./min AMAZONE Soft 
Ballistic sistēma saudzīgi piešķirs mēslojuma izkliedēšanai 
vēzienu. Pat mēslojuma veidi ar zemu stiprību saglabā 
izkliedēšanas īpašības.

 Saudzīga izsviešana: 

Ar AMAZONE Soft Ballistic sistēmu mēslojumam netiek 
pievadīts lielāks enerģijas daudzums, nekā nepieciešams 
optimālai trajektorijai un precīzam izkliedes rezultātam.

SBS – Soft Ballistic sistēma
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Izkliedētā daudzuma iestatīšana
Vienkārši – droši – precīzi

Izmantojot ļoti apjomīgo izkliedes tabulu, tiek iepriekš 
izvēlēts izkliedēšanas daudzums un darba platums. 
Lielizmēra skalas palīdz precīzi iestatīt izkliedēšanas daud-
zumu, izmantojot dozēšanas aizbīdņus.  
Iestatīšanu var manuāli veikt aizmugurē vai ar vadības 
termināli.

Izkliedēšanas daudzuma iestatīšana bez 
darbarīkiem

  Izkliedēšanas daudzuma kontroli var ļoti vienkārši veikt, 
izmantojot kalibrēšanas pārbaudi materiāla īpašību no-
teikšanai (plūsmas īpašības utt.). Ja nevēlaties veikt ka-
librēšanas pārbaudi, vienkārši izvēlieties mūsu izkliedē-
tāju ar svariem ZA-M 1001 Special Profis.

  Atverot un aizverot noslēdzošo aizbīdni, iestatīto 
mēslojumu var uzbērt uz izkliedēšanas diska neatkarīgi 
no puses.

Noslēdzošais aizbīdnisDozēšanas aizbīdņi
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Darba platuma iestatīšana

OmniaSet izkliedēšanas diski OM ir aprīkoti ar grozāmām 
izkliedes lāpstiņām un panāk īpaši precīzu un drošu izklie-
des rezultātu. Ar labi nolasāmās skalas palīdzību, kas atro-
das lietotāja redzeslokā, izkliedes lāpstiņas var vienkārši un 
precīzi regulēt bez darbarīkiem. Visiem mēslojuma veidiem, 
sēklām un gliemežu apkarošanas līdzekļiem AMAZONE pie-
dāvā apjomīgas izkliedes tabulas. OmniaSet izkliedēšanas 
diski OM ir pilnībā izgatavoti no nerūsējošā tērauda un 
vienkārši uzstādāmi.

Lai iegūtu kvalitatīvu labību, noderēs vēlā mēslošana.  
AMAZONE izkliedēšanas diskiem šo procesu ir iespējams 
ļoti vienkārši veikt, salokot uz augšu pie izkliedes lāpstiņām 
sērijveidā esošos grozāmos spārniņus.

OmniaSet izkliedēšanas diski OM 
visaugstākajai precizitātei

Četri sektori optimālam šķērssadalījumam

OmniaSet izkliedēšanas disku OM darba platums, kas paredzēts ZA-M

Maksimāls darba platums ar izkliedēšanas diskiem ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10 – 12 m 10 – 16 m 18 – 24 m
24 – 36 m 

(ar cietmetāla pārklājumu)

KAS Kali granulēta urīnviela sasmalcināta urīnviela

36 m 36 m 32 m 30 m
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Aktīva vides  
aizsardzība
AMAZONE sistēmas izkliedēšanai  
gar robežlīniju

  Ekonomiska un ekoloģiski īpaši jēgpilna minerālmēsloša-
na pieprasa atbildīgu rīcību. Videi saudzīga mēslošana 
lauka malā bez modernas sistēmas izkliedēšanai gar  
robežlīniju pēc jaunajām vides aizsardzības vadlīnijām  
nemaz nav iespējama.

18 m18 m 1,5 m

100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m

8 m

75 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

Izkliedēšana gar robežlīniju (orientēta uz vides saudzēšanu)
Ja josla robežojas ar ceļu vai velosipēdistu celiņu, mēslojums 
nedrīkst nonākt pāri lauka malai. Lai nepalielinātu mēsloju-
ma slāņa biezumu uz lauka, jāsamazina pie lauka robežas iz-
kliedējamais daudzums. Gar lauka robežu izveidojas nedaudz 
samazināta mēslojuma josla. Paņēmiens izkliedēšanai gar ro-
bežlīniju atbilst prasībām, kas noteiktas 
rīkojumā par mēslošanas līdzekļiem. 

Izkliedēšana gar grāvjiem (orientēta uz vides saudzēšanu)
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 tā-
das ierīces nav, tad atstatums ir pat trīs metri. Lai nepie-
ļautu pārmēslošanu lauka vidusdaļā, jāsamazina gar robe-
žu izkliedējamais daudzums. 

Izkliedēšana pie lauka malas (orientēta uz ražas ieguvi)
Platība, kas robežojas ar lauku, ir lauksaimnieciski izmanto-
jama zeme. Šeit var pieļaut, ka neliels mēslojuma daudzums 
nokļūst pāri lauka robežai. Mēslojumaizkliedēšana lauka 
iekšpusē, arī strādājot pie lauka malas, vēl sasniedz 80 % no 
nepieciešamā daudzuma.

Izkliedēšana pie lauka malas – pirmā tehnoloģiskā sliede 
pie lauka malas
Ja pirmā tehnoloģiskā sliede atrodas pie lauka malas, izklie-
dēšanu pie lauka malas (ražas ieguves iestatījums) veic, at-
slēdzot pusi no izkliedes vēdekļa. Mēslojums tikai niecīgā 
apmērā nonāk pāri lauka malai, bet uz lauka joprojām sa-
glabājas optimāls mēslojuma daudzums.

1 m
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Ierīces izkliedēšanai gar robežlīniju
Ar AMAZONE ierīcēm izkliedēšanai gar robežlīniju jūs varat lieliski izpildīt visas 
aktuālā rīkojuma par mēslošanas līdzekļiem prasības.

Izmantojot disku maiņu bez darbarīkiem, normālā 
izkliedēšana tiek pārslēgta uz izkliedēšanu gar lauka malu, 
robežlīniju vai grāvjiem.

Vienpusējais, ar roku salokāmais malu izkliedēšanas ekrāns ir 
cenas ziņā izdevīgs risinājums, lai pa kreisi no braukšanas vir-
ziena veiktu izkliedēšanu gar lauka malu.

ZA-M gadījumā jūs varat izvēlēties: Ierobežotājs labajai vai kreisajai pusei.  
Moderniem traktoriem lielākā daļa vadības elementu ir izkārtoti labajā pusē blakus 
vadītāja sēdeklim. Šādā gadījumā ar ierobežotāju labajā pusē izkliedēšana gar 
robežlīniju ir ērta un pārskatāma. Pilnībā no tērauda izgatavotais ierobežotājs tiek 
vienkārši ielocīts izkliedēšanas vēdeklī. Lameļu bloks tad maina vienas mēslojuma 
plūsmas daļas virzienu. Šādi iespējams panākt optimālu izkliedēšanas profilu pie 
robežlīnijas.

Abpusējo malu izkliedēšanas ekrānu var izmantot pa kreisi, pa 
labi vai abās pusēs, tādējādi nodrošinot, ka braukšanas sliede 
ir gandrīz pilnībā brīva no mēslojuma. Iestatāms dažādam 
mēslojumam un piemērots arī specializētajām kultūrām, 
tāpēc iespējams izmantot daudzās pielietojuma jomās. 
Montāža un demontāža bez darbarīkiem izdodas ātri un 
vienkārši.

Tele-Set disks

Malu izkliedēšanas ekrāns, kreisajā pusē

AMAZONE ierobežotājs pa labi vai pa kreisi

Malu izkliedēšanas ekrāns, abpusējs

Sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju | Ierīces izkliedēšanai gar robežlīniju
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AMAZONE 
ierobežotājs
Ērta izkliedēšana gar robežlīniju bez 
piestāšanas un izkāpšanas

Ierobežotājs ir moderna sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju, 
kas tiek izmantota, ja pirmā tehnoloģiskā sliede uzgulst vienai 
mēslojuma izkliedētāja darba platuma pusei. Tas kalpo 
izkliedēšanai gar lauka malu, robežlīniju un grāvjiem.

Izšķirošā priekšrocība ir tā, ka ar ierobežotāju vairs nav nepie-
ciešams apstāties, pārtraukt darbu un izkāpt no traktora.

Veicot izkliedēšanu gar lauka malu un grāvjiem, termināļos 
EasySet, AMADOS+ un AMATRON 3 daudzums vienā pusē 
tiek automātiski samazināts, nolaižot ierobežotāju uz leju.

Uz stabila rāmja ierobežotāju var pārbīdīt liela pagrieziena 
diapazona robežās. Tādējādi ierobežotājs atkarībā no 
mēslojuma veida tiek iestatīts vēlamajā pozīcijā 
izkliedēšanai gar lauka malu, robežlīniju vai grāvjiem. 
Precīzos datus attiecībā uz šo jūs atradīsiet izkliedes tabulā 
un uz mašīnas izvietotā uzlīmē. Ja ierobežotājs netiek iz-
mantots, tas ar hidraulisko cilindru ērti tiek salocīts uz 
augšu.

Perfekta izkliedēšana gar robežlīniju un lauka malu

“Ierobežotāja” darbības princips

BRAUKŠANAS VIRZIENS

Pagrieziena diapazons

Ierobežotājs labajā pusē

  Ierobežotāju ar attālo vadību no traktora kabīnes 
hidrauliski ieloka izkliedēšanas vēdeklī.
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Piederumi

Jēgpilni piederumi: robustā pārvietošanas ierīce atvieglo 
izkliedētāja pievienošanu un atvienošanu, kā arī manevrēšanu 
pagalmā. Riteņus var ātri noņemt.

Salokāmais tents pirms uzpildes tiek vienkārši salocīts uz 
augšu. Tādējādi mēslojuma izkliedēšanu var turpināt arī  
sliktos laikapstākļos.

Platajam L papildbortam lielgabarīta gadījumā atbilstīgi Ceļu 
satiksmes atļauju izsniegšanas noteikumiem (StVZO) ir nepie-
ciešams priekšējais apgaismojums. Kreisajā pusē integrētās 
kāpnes nodrošina labāku tvertnes pārredzēšanu un atvieglo 
kontroli un tīrīšanu.

Izkliedētāja pievienošana un atvienošana padodas vēl ērtāk ar 
teleskopisko šarnīrvārpstu “Tele-Space”.

Pārvietošanas pierīce ar stāvbremzi

Salokāmais tents Priekšējais apgaismojums / integrētas kāpnes

Šarnīrvārpsta “Tele-Space”

AMAZONE ierobežotājs | Piederumi
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EasySet
vienkāršais terminālis

Ar vadības datora EasySet palīdzību, tik vien kā nospiežot 
taustiņu, iespējams savstarpēji neatkarīgi iestatīt izplūdes 
aizbīdņa atveres kreisajā un labajā pusē un braukšanas laikā 
pieregulēt. Tādējādi ir iespējami arī individuāli daudzuma 
pielāgojumi, mainot aizbīdņa pozīcijas kreisajai un labajai 
pusei.

Vadības dators EasySet turklāt var apkalpot papildaprīkoju-
mā pieejamo sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju – ierobe-
žotāju. Kontroles LED iedegšanās norāda, ka ierobežotājs ir 
aktīvs (ievilkts).

  Vienkāršs vadības terminālis bez izvēlnēm

  Tikai tiešo funkciju taustiņi

  Ērta aizbīdņu un aizbīdņu pozīciju apkalpošana no trak-
tora kabīnes bez vadības ierīcēm

  Neatkarīga hidrauliska aizbīdņa darbināšana ar divām 
divkāršās darbības vadības ierīcēm

  Piedāvājumā ir arī vienkāršas 2 vai 3 ceļu vienības, ja 
jūsu traktoram nav pietiekami daudz pieslēguma 
iespēju.

  Izkliedēšanas daudzuma mainīšana, mainot aizbīdņa 
pozīciju

  Izkliedēšana gar robežlīniju ar daudzuma samazinājumu

  Iespējams uzrādīt ierobežotāja pozīciju

 
Jūsu priekšrocības ar EasySet:

 
Vienkārša, tieša apkalpošana
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AMADOS+
drošības pasākums mēslojuma izkliedētājam

ZA-M ar mehānisko izkliedēšanas dis-
ku piedziņu ir pieejama Control pakete 
ar AMADOS+ izsējas daudzuma elek-
troniskai regulēšanai atkarībā no 
braukšanas ātruma.

ZA-M ar Control paketi

EasySet | AMADOS+

  Iepriekš izvēlētais izsējas daudzums, izvēloties optimālu 
darba ātrumu, paliek nemainīgs. Īpašu priekšrocību tas 
sniedz traktoriem ar bezpakāpju pārvadmehānismu

 Šajā modernajā vadības terminālī brīvi izvēlamos soļos  
 var mainīt daudzumu abās vai vienā pusē, ietaupot  
 izmaksas un saudzējot vidi

 Pie dozēšanas aizbīdņiem esošie robustie servodzinēji  
 iestata izsējas daudzumu

 Hidraulisko aizbīdņu darbināšana divkāršo aizbīdņu  
 sistēmā norit neatkarīgi no elektroniskā dozēšanas  
 aizbīdņa. Tas ir ātrāk un saudzē elektroniskos  
 servodzinējus

 Visas elektroniskās detaļas ir aizsargātas pret šļakatām  
 un koroziju

  Ātrums tiek mērīts ar sensortehniku vai traktora signāla 
kontaktligzdu

  Vienkārša kalibrēšanas programma, patstāvīga  
daudzuma iestatījuma noteikšana

  Robusta sensortehnika funkciju, piem., aizbīdņu 
pozīcijas, pārraudzīšanai

  Iespējams paplašināt uz citiem pielietojumiem, piem., 
kā hektāru skaitītāju vircas izvešanai, kultivēšanai vai 
pļaušanai ar atsevišķu darba pozīcijas sensoru

  Sērijveida saskarne dokumentācijai, kā arī slāpekļa sen-
soru un aplikācijas karšu iekļaušanai, ar ko veikt zemes 
gabalam specifisku mēslošanu

  Uzdevumu atmiņa 20 uzdevumiem

 
Jūsu priekšrocības ar AMADOS+:
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Elektroniskā regulēšana ar AMATRON 3, 
kas paredzēta ZA-M 1001 Special Profis 

No ātruma atkarīgajai daudzuma izkliedēšanai (kg/ha), izklie-
dēšanas ierīcei gar lauka malu – ierobežotājam un svēršanas 
tehnikai ir pieejama ZA-M Profis Tronic pakete.

AMATRON 3 ar savu lielo displeju un pārskatāmo, vienkāršo 
un loģisko lietošanu ir īpaši draudzīgs lietotājam. Visas funkci-
jas var aktivēt ar vienu roku, otra roka paliek uz stūres. Turklāt 
AMATRON 3, izmantojot integrētu automātisku daudzuma re-
gulēšanu, spēj pārņemt ierobežotāja pārraudzīšanu izkliedē-
šanā gar robežlīniju un, pateicoties savai daudzfunkcionalitā-
tei, ir pielietojams arī citās AMAZONE mašīnās, piem., 
miglotājos un sējmašīnās.

Ar praktisko un pārskatāmi izveidoto AMATRON 3 jums vaja-
dzēs tikai vēl vienu termināli dažādu mēslojuma funkciju vadī-
bai. AMATRON 3 terminālī tiks pārskatāmi attēloti visi svarīgā-
kie parametri, daži vajadzīgie iestatījumi ātri un veikli tiek 
ievadīti manuāli. Terminālis AMATRON 3 ir pilnvērtīgi saderīgs 
ar vecākām ierīcēm, piem., AMATRON+, un jaunākām ISOBUS 
standarta ierīcēm, tādējādi veidojot tiltu starp AMABUS un 
ISOBUS pasauli.

Profis Tronic pakete

Vadības terminālis AMATRON 3 –  
moderns un perspektīvs

Sējmašīna

Miglotājs

Minerālmēslu izkliedētājs

VIENS
  

        

paredzēts  
    VISIEM!



GPS-Maps
inside

GPS-Track
inside
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ASD – lauka automātiskā 
dokumentācija

GPS-Track und GPS-Maps –
AMATRON 3 speciālais aprīkojums, izmantojot ZA-M 1001 Special Profis 

Lauka automātiskā dokumentācija (ASD) ir dokumentācijas 
princips, kas aptver dažādus produktus un ražotājus, lai  
pārraidītu ar lauku saistītus datus starp vadības datoriem 
AMATRON 3 vai AMADOS+ un elektronisko lauka karti. Izman-
totā saskarne ir veidota atvērtā veidā un pieejama citiem ražo-
tājiem.

Lauksaimniekam ASD sniedz iespēju visas mašīnas vienkārši 
un cenas ziņā izdevīgi integrēt vienā dokumentācijas ķēdē.

ASD – droši, ātri un vienkārši

AMATRON 3 | Speciālais aprīkojums AMATRON 3

Paralēlās braukšanas asistents GPS-Track ārkārtīgi atvieglo 
orientēšanos uz lauka. Tam ir atšķirīgi brauciena ceļa režīmi 
kā A-B līnija un brauciena kontūra, kā arī šķēršļu funkcija. 
Brauciena ceļi tiek viennozīmīgi numurēti. Displejā ir grafiski 
attēlota novirze no ideālās līnijas, saprotami vadības ietei-
kumi palīdz jums ievērot trasi. Lai varētu ideāli orientēties, 
precīzi tiek parādīts attālums arī līdz nākamajai tehnoloģis-
kajai sliedei.

Saprotams, ka GPS-Track funkcija darbojas arī autonomā režī-
mā („stand-alone”), tātad bez piekabinātas ierīces.

Līdztekus ISO-XML datu pārvaldībai termināļa uzdevumu 
pārvaldība (Task Controller) spēj apstrādāt arī aplikācijas 
kartes. Tātad atkarībā no mērķa un termināļa tiek nodroši-
nātas vairākas iespējas lietojumprogrammai, kas paredzēta 
specifiskām platības daļām – pēc kartes vai pēc sensora.  
Tikai jūs pats kā lietotājs varat izlemt, kura no sistēmām 
būs vairāk piemērota konkrētajiem apstākļiem un vajadzī-
bām un kuru jūs izmantosiet.

GPS Track, paredzēts AMATRON 3 GPS kartes, paredzētas AMATRON 3
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Mēslojumu serviss  
DüngeService
jau vairāk nekā 25 gadus

Vēl lielākai drošībai, strādājot ar sarežģītiem mēslojuma veidiem
  Perfekta kontrole uz lauka
  Vienkārši un droši
  Lai izmērītu mēslojuma sadalījumu perpendikulārā virzienā
   top agrar Test 06/2011: 

„Lietotājam ļoti draudzīga sistēma”

Vienkārša, droša, nekļūdīga vadība!

AMAZONE DüngeService ļauj izmantot mēslojumu ekonomiski un 
nekaitējot videi. Jau 25 gadus gan no savas valsts un ārvalstīm 
saņemtie, gan AMAZONE izkliedēšanas hallē iegūtie rezultāti tiek 
saglabāti datora datubāzē. Pēc mēslojuma pārbaudes tiek apko-
poti ne tikai dati par izkliedes pārklājumu un iestatāmajām vērtī-
bām, bet arī mehāniskie materiālu dati, kas nosaka sadalījumu 
perpendikulārā virzienā. Šādi ir iegūts ļoti apjomīgs datu mate-
riāls, kas ļauj mums bez maksas konsultēt visus AMAZONE klien-
tus par nezināmas markas mēslojumu vai jaunu mēslojumu pro-
duktu ieteicamajiem iestatījumiem.

Tikai precīzi izkaisīts mēslojums  
ir zelta vērts

Labākā iespēja, kā noskaidrot mēslojuma izkliedētāja iestatījumu 
vērtības, ir izkliedēšana izkliedes paviljonā. Ne vienmēr ir iespē-
jams piegādāt mums atbilstošo mēslojuma daudzumu. Šī iemesla 
dēļ AMAZONE izstrādāja drošu paņēmienu – pētīt piecu kilogra-
mu mēslojuma parauga fizikālās īpašības un, pamatojoties uz 
pieredzi un apkopoto informāciju, sniegt klientiem informāciju par 
vēlamajiem iestatījumiem.

Mēs izpētīsim jūsu mēslojumu zem lupas

Piederums:  
mobilais pārbaudes stends

  Optimālu izkliedes rezultātu iespējams iegūt tikai, lietojot detalizētas 
un pastāvīgi atjauninātas izkliedes tabulas, kuras, protams, piedāvā 
arī AMAZONE.

Izkliedes tabula

a
z

ZA-TS

Centrifugālais izkliedētājs
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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.

Tīmekļa vietne: www.amazone.de 
E-pasts:  duengeservice@amazone.de 
Tālrunis:  +49 (0)5405 501-111 
Telefakss:  +49 (0)5405 501-374

Pie optimālas mēslošanas nepieder tikai mēslojums un izkliedē-
tājs! Tikpat svarīga ir kompetenta konsultācija, ja tiek izmantotas 
kritiskas mēslojuma markas.

Vietnes www.amazone.de datubāzē 24 stundas diennaktī iespējams 
bez maksas uzzināt jaunākos iestatīšanas ieteikumus sadalījumam 
perpendikulārā virzienā un izsējas daudzumam AMAZONE mēsloju-
ma izkliedētājos. Šai nolūkā vienkārši izvēlieties iekārtas modeli un 
izkliedējamo materiālu. Tagad arī kā iPhone un citu viedtālruņu lieto-
jumprogramma.

Izpētei, attīstībai un sērijveida apkopei uzņēmumā AMAZONE ir 
pieejama moderna mēslojuma izkliedes kontroles halle. AMAZONE 
DüngeService šeit strādā ciešā sadarbībā ar visiem pasaules va-
došajiem mēslojuma ražotājiem, lai pēc iespējas ātrāk paziņotu 
jums labākās iestatījumu vērtības.

Ar tiešsaistes svaru moduļiem katru izkliedes mēģinājumu tagad 
ir iespējams analizēt ne tikai pēc sadalījuma perpendikulārā vir-
zienā, bet arī pēc sadalījuma telpā. Šī iespēja sniedz daudz 
priekšrocību jaunu mēslojuma izkliedētāju izstrādes procesā. Jau-
nā informācija ir nepieciešama arī automātiskajiem ieslēgšanas/
izslēgšanas procesiem (GPS komutators).

AMAZONE ievieš jaunu un inovatīvu tehnoloģiju, arī izvēloties 
mērīšanas sistēmu. Mēslojuma izkliedētājs ir novietots uz pagrie-
žamas platformas un griežas ap vertikālu asi. Ar šo mērīšanas 
sistēmu iespējams noteikt visus iedomājamos darba platumus.

Ekskluzīvie pakalpojumi AMAZONE mēslo-
juma izkliedēšanas tehnikas lietotājiem

Labākais ceļš: meklējiet DüngeService 
tīmekļa vietnē www.amazone.de

 
DüngeService ar modernu izkliedes halli

 DüngeService lietojumprogramma Android viedtālruņiem vai iOS  
 ierīcēm
  Mūsu DüngeService lietojumprogramma jau ir lejupielādēta vairāk kā 50 000 

reižu. Android ierīces iOS ierīces



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-M 1001 Special 1201 1501 1001 Special Profis

Darba platums (m) 10 – 36 

Tvertnes tilpums (l) 1000 1200 1500 1000

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (l) 1500 1700 2000 1500

– ar uzliktņa paaugstinājumu 2 x S 500 (l) – 2200 2500 2000

– ar uzliktņa paaugstinājumu 3 x S 500 (l) – 2700 3000 –

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (l) – 2200 2500 2000

– ar uzliktņa paaugstinājumu S 500 + L 1000 (l) – 2700 3000 –

Lietderīgā slodze (kg) 1800 3100 3100 2100

Iepildes augstums (m) 1,07 1,07 1,14 1,06

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28 1,20

– ar uzliktņa paaugstinājumu 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42 1,34

– ar uzliktņa paaugstinājumu 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56 –

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42 1,34

– ar uzliktņa paaugstinājumu S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56 –

Iepildes platums (m) 2,15 2,15 2,15 2,15

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16 2,16

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76 2,76

Kopējais platums (m) 2,44 2,44 2,44 2,44

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93 2,93

Kopējais garums (m) 1,42 1,42 1,42 1,48

Diska griešanās ātrums (apgriezieni/min.) 720 (Standarta ātrums)

Pamatmašīnas svars (kg) 
(Papildborti S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309 319 332 434 

Tehniskie dati

Līderpozīcijās uz lauka un drošs uz ceļa: ZA-M

ZA – izkliedētājs
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