
MI7558_DieProdukte_Umschlag_10_2019_5c_de_429x297mm_191011.indd   1-3 15.10.19   15:14

 fo
r I

nn
ov

at
io

n
Pr

od
uk

ti



2 3

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   3 14.10.19   10:32MI7558_DieProdukte_Umschlag_10_2019_5c_de_429x297mm_191011.indd   4-6 15.10.19   15:15



2 3

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   3 14.10.19   10:32MI7558_DieProdukte_Umschlag_10_2019_5c_de_429x297mm_191011.indd   4-6 15.10.19   15:15

Dr. Justus Dreijers 
(Dr. Justus Dreyer) 

Direktors 

Kristians Dreijers 
(Christian Dreyer) 

Direktors

3C Cost Cutting Concept – 
„Vairāk jaudas ar mazākiem izdevumiem!“

Lai jūsu saimniekošana būtu veiksmīga, ir jāpalielina ražas apjoms un vēl 
 vairāk jāsamazina patērētie resursi un darba izmaksas. AMAZONE balstoties 
uz ilggadīgiem lauku izmēģinājumiem un zemnieku, zinātnieku un konsul-
tantu pieredzes apmaiņu ir attīstījusi 3C-konceptu. „5 % lielāks rezultāts, iz-
mantojot par 50 % mazāk degvielas un 60 % mazāk darba laika“ – šī formula 
parāda, kādas iespējas piedāvā 3C koncepcija.

Tikai katra uzņēmuma vadītājs individuāli ar zināšanām par savu uzņēmumu 
var piemeklēt vislabākos risinājumus.

Šādu rezultātu iespējams iegūt, optimizējot visas procesa darbības, atbilstoši 
attiecīgajai apstrādei, sākot ar rugāju apstrādi, turpinot ar augsnes apstrādi 
un izsēju, beidzot ar mēslošanu un augu aizsardzību. Visās „inteliģentās 
 lauksaimniecības“ jomās mēs Jums piedāvajam vispiemērotāko tehniku. 

Runa ir par to, kā nodrošināt jūsu uzņēmuma nākotni un ilglaicīgu pastāvē-
šanu. Tādēļ mēs turpinām strādāt ar 3C koncepciju, uzsverot devīzi, kas pavada 
AMAZONE jau vairāk nekā 135 gadus:

„Pelniet naudu un rūpējieties par apkārtējo vidi, strādājot ar AMAZONE 
 mašīnām!“
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Lielāks ātrums
Jūs un mēs – bultas ātrumā!

Lai arī kādi darbi būtu jāpaveic, ir skaidrs, ka tie jāpadara arvien ātrāk. 
Lauksaimniekam un uzņēmējam ir svarīgi paveikt  arvien  vairāk īsākā 
laika periodā.

Tehniski vairāk jaudas īsākā laikā iespējams sasniegt divos veidos: 
palielinot darba platumu vai braucot ātrāk.

Darba platuma iespēju robežas jau ir gandrīz sasniegtas. Tādēļ 
 AMAZONE veidotie izstrādājumi pamatojas uz lielāka ātruma iespē-
jām. Turklāt mēs vēlamies vēl vairāk uzlabot darba kvalitāti un 
 apkalpošanas ērtumu. 

Īsumā tas nozīmē: AMAZONE mašīnas „3C“ lauku darbu koncepcijas 
ietvaros jums var palīdzēt sasniegt „lielāku jaudu ar mazākiem izde-
vumiem“.
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Lielāks ātrums | Vairāk zināšanu

www.amazone.lv – Tiešsaistes pakalpojumi

Pieejami visā pasaulē, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā: 
 Informācija par rezerves daļām, lietošanas instrukcijas, prospekti, videomaterāli utt.

ACTIVE programmas ietvaros piedāvājam visaptverošus pasākumus 
par tēmu „Inteliģentā augkopība“ mūsu ACTIVE centros, piemēram, 
Hasbergen-Gastē, Hudē, Leipcigā, Ono (Auneau), Doncasterā, Samarā 
un Tjaņdziņā (Tianjin).

Turklāt mēs organizējam tematiskas sanāksmes saistībā ar AMAZONE
pētījumiem dažādos reģionos.

Vairāk zināšanu
AMAZONE ACTIVE
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Inovāciju zīme

Uzņēmumu AMAZONEN-WERKE 1883. gadā nodibināja Heinrihs 
Dreiers (Heinrich Dreyer), bet jau pirms tam Dreieru ģimene nodar-
bojās ar lauksaimniecības mašīnu ražošanu.

Arī pašlaik AMAZONE-WERKE ir Dreieru (Dreyer) ģimenes uzņē-
mums – nu jau ceturtajā paaudzē.

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem AMAZONE nepārtraukti ir bijis pio-
nieris savā jomā un piedāvājis inovatīvas tehnoloģijas. Kopumā 
 izstādēs Agritechnica saņemtās 35 zelta un sudraba medaļas liecina 
par augsto jaunievedumu spēku.

AMAZONE – ģimenes uzņēmums un ideju fabrika

1883 šodien
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Inovāciju zīme

AMAZONE grupa ir starptautiska „inteliģentās augkopības“ sistēmu 
piedāvātāja, kas ar savām inovatīvajām mašīnu, servisa un padomu 

sniegšanas koncepcijām koncentrējas uz mēslošanas, augu aizsar-
dzības līdzekļu, augsnes apstrādes un sēšanas tehnikas ražošanu.

Atsevišķo graudu sēšanas tehnika: piemēram, precīzas izsējas sējmašīna Precea 4500-2CC

Elektronika: piemēram, AmaTron 4

Ravēšanas tehnika: piemēram, lauka pupām

Komunālā tehnika: piemēram, pašgājējs pļāvējs Profihopper 1500 SmartLine

Mēslošanas tehnika: piemēram, izkliedētājs ZA-TS

Augsnes apstrādes tehnoloģija: piemēram, kultivators  dziļirdinātājs Cenius-2TX

Augu aizsardzības līdzekļu tehnika: piemēram, pašgājējs miglotājs Pantera

Sēšanas tehnika: piemēram, sēšanas kombinācija lielām platībām Cirrus

AMAZONE – inteliģentā augkopība
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Pateicoties veiksmīgam pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 
 tīklam, AMAZONE grupa ir pārstāvēta visā pasaulē un sadarbojas ar 
vairāk nekā 70 importētājiem.

Apvienotajā Karalistē, Francijā, Krievijā, Ungārijā, Kazahstānā, Ukrainā, 
Ķīnā un Kanādā AMAZONE mašīnas pārdod meitasuzņēmumi.

Šajā laikā eksporta daļa pārsniegusi 80 % no kopējā apgrozījuma.

Papildu jau esošajiem Eiropas noieta tirgiem AMAZONE grupa 
vienmēr ir gatava iekarot arī jaunus tirgus, piemēram, Āfrikā vai 
 Āzijā.

AMAZONE grupai šobrīd ir ražotnes Vācijā, Francijā, Krievijā un 
 Ungārijā, kurās tiek nodarbināti vairāk kā 1900 darbinieki.

AMAZONE grupas rūpnīcas atrodas vairākās valstīs, kopumā 
 nodarbinot vairāk kā 1900 darbinieku un ražojot:

•  lauksaimniecības mašīnas aramzemes apstrādei, sēšanai, 
 mēslošanai un augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

•  komunālās saimniecības mašīnas zālāju kopšanai un ceļu 
 kaisīšanai

Ar saviem augstas kvalitātes izstrādājumiem, konkurētspējīgām 
 cenām un visaptverošo klientu apkalpošanas dienestu uzņēmums 
AMAZONE ir uzticams sadarbības partneris lauksaimniekiem, lauk-
saimniecības pakalpojumu sniedzējiem un pārdevējiem.

Kopš 1883 
Galvenā ražotne, Gaste pie Osnabrikas (Osnabrück)

Veiksmīgs visā pasaulē
„Mums ir jābūt pieejamiem visā pasaulē“ (Heinriha Dreiera [Heinrich Dreyer] 1906. gada citāts)

Vispasaules pārdošanas tīkls

AMAZONE – godīgs partneris jau vairāk nekā 135 gadu garumā
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Kopš 1998 
Ražotnes „BBG Leipzig“ pārņemšana

Kopš 1970 
Ražotne Forbahā, Francijā

Kopš 1958 
Ražotne Hudē pie Oldenburgas

Kopš 2018 
Ražotne Bramšē (Bramsche)

Kopš 2007 
Ražotne Lēdenē pie Osnabrikas

Kopš 2006 
Ražotne Samarā, Krievijā

Kopš 2008 
Ražotne Altmoorhausen pie Oldenburgas 

Kopš 2016 
Ražotne Mosonmagjarovarā 
 (Mosonmagyarovar), Ungārijā

AMAZONE grupas ražošanas vietas

Kopš 2019 
Schmotzer ravēšanas tehnikas ražotne

Veiksmīgs visā pasaulē
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AMAZONE SmartService ₄.0
Arvien sarežģītāku iekārtu tehnoloģiju vidē AMAZONE izmanto SmartService ₄.0, lai nodrošinātu virtuālo 
un papildināto realitāti 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 
par kompleksu iekārtu apkalpošanu (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 tuvumā
Jūsu apmierinātība ir mūsu motivācija
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Jūsu mašīna tiek ekspluatēta ekstrēmos apstākļos? AMAZONE rezerves 
daļu un dilstošo detaļu kvalitāte nodrošina uzticamību un drošību, 
kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, precīzai sējai, profe-
sionālai 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.

Tāpēc izlemiet par labu oriģinālam!

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

VDMA kampaņa:
„Pro-Original“

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem tirdzniecības 
partneriem. Tie arī apkopes jautājumos ir uzticami partneri lauksaim-
niekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. Tirdzniecības partneri 
un servisa mehāniķi pastāvīgi mācās, lai vienmēr pārzinātu moder-
nākās tehnoloģijas.

Mūsu klientu apmierinātība 
ir svarīgākais mērķis

Mūsu pasaules rezerves daļu loģistikas sistēmas pamats ir centrālā 
rezerves daļu noliktava Lēdenē (Leeden). Tā nodrošina rezerves daļu 
optimālu pieejamību arī vecākām mašīnām.

Centrālajā rezerves daļu noliktavā Lēdenē 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 40 000 dažādas rezerves daļas un dilstošās detaļas. 
Katru dienu mūsu klientiem tiek nosūtīti līdz 800 pasūtījumi.

Mēs piedāvājam labāko atbalstu 
 rezerves daļu jomā

AMAZONE serviss

Izmantojot interneta rīku „SmartLearning“, AMAZONE savā mājas 
lapā www.amazone.de/e-learning ir paplašinājusi pakalpojumu 
klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju. „SmartLearning“ ir inter-
aktīva mašīnu operatoru apmācības sistēma, ar kuras palīdzību ir 
 iespējams gan tiešsaistē, gan bezsaistē datorā, planšetdatorā vai 
viedtālrunī apgūt kompleksās mašīnas apkalpošanu. Jaunais pakal-
pojuma  piedāvājums sniedz operatoriem iespēju jau pirms pirmās 
jaunas  mašīnas izmantošanas reizes apgūt šīs mašīnas vadību. Tomēr 
arī pieredzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu 
vēl labāk izmantot mašīnu piedāvātās iespējas.

AMAZONE „SmartLearning“ tiešsaistē – 
Jaunā vadītāju apmācības sistēma
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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“.

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

Datu pārvaldība un zināšanu nodošanaTesti un apmācībasIzkliedes halleMēslojumu laboratorija

Moderna mēslojuma izkliedētāju testēšanas halle

Tikai droši izkaisīts mēslojums 
ir zelta vērts

DüngeService (minerālmēslu laboratorija) – 
sazinieties ar mums:

AMAZONE DüngeService strādā ciešā sadarbībā ar dažādiem mēslo-
juma ražotājiem visā pasaulē, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu jums 
 labākās iestatīšanas vērtības. Uzņēmums AMAZONE ir pasaulē 
 pazīstams ar precīzajām izkliedes datu tabulām.

Tagad arī kā iPhone un citu viedtālruņu lietojumprogramma.

Normāla izkliede Izkliedēšana gar robežlīniju

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
 WhatsApp: +₄9 (0)175-₄88 9573

Spreader Application Center
Paraugs – jau vairāk nekā 25 gadus
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Spreader Application Center | EasyCheck

Lai lejupielādētu bezmaksas 
 lietotni, noskenējiet

Paklājiņu vērtība tiek uzrādīta lietotnē

Šķērssadalījums un iestatījumu 
 ieteikumi tiek uzrādīti

Fotografēšanas vērtības apstiprināšana

Paklājiņu fotografēšanaPaklājiņu pozīcijas uzrādīšanaMēslojuma izvēleIzkliedētāja un darba 
platuma izvēle lietotnē

EasyCheck
Precīza izkliedēšana, 
kas padarīta viegla!

Pārbaudes kastīšu vietā, kā klasiskajā mobilajā pārbaudes stendā, 
EasyCheck sistēma sastāv tikai no 16 viegliem gumijas paklājiem 
un EasyCheck lietotnes priekš viedtālruņiem. Pārbaudes paklāji tiek 
izvietoti kustības joslā noteiktos attālumos. Noslēgumā attiecīgajās 
kustības joslās tiek veikta izkliedēšana un ar viedtālruņa palīdzību 
tiek nofotografēti paklāji ar uztvertajiem mēslojuma graudiņiem. 
Lietotne tad automātiski salīdzina, mēslojuma izkliedes vienmērību 
visā darba platumā.Ja pārklājums nav izveidojies vienmērīgs, lie-
totne piedāvā veikt attiecīgas korekcijas konkrētā izkliedētāja ie-
statījumos.

Digitāls, mobils pārbaudes stends, lai 
vienkārši optimizētu šķērssadalījumu

EasyCheck – 
Izkliedētāja viedtālruņa 
lietotne
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Produkti

Mēslošana ar slāpekli atkarībā no nepieciešamā dau-
dzuma (šķidrais mēslojums) un augšanas regulēšana

Mēslošana ar slāpekli atkarībā 
no nepieciešamā daudzuma

Pamatmēslojums, 
 kaļķis

Tiešsaistes process: slāpekļa sensori

DynamicSpread ready:
līdz 128 automātiski pārslēgtām platuma 
daļām ar dinamisku samazinātā platuma 
pārslēgšanu

Līdz 80 automātiski pārslēgtām platuma 
daļām ar AmaSwitch vai AmaSelect 
atsevišķo sprauslu pārslēgšanu

Attālināti vadāma 
ierīce izkliedēšanai gar 
robežlīniju AutoTS

Pilnīgi automātiska stangu sistēmas vadība 
DistanceControl plus ar ₄ sensoriem

vai aktīvs savienojums ContourControl ar 
ne vairāk kā 6 sensoriem

Ražas kartēšana Korekcijas stacija 
RTK precizitātei

Lietotnes pakal-
pojumu sniedzējs

Lauksaimniecības 
tehnikas tirdzniecība

Lauku tirdzniecība

GPS 
(Global Positioning System)

ISOBUS termināls 
AmaPad 2

Slāpekļa sensors

ISOBUS termināls 
AmaTron ₄

200 Hz svēršanas tehnika 
ar slīpuma sensoru izteikti 
paugurainām platībām

Argus radara sistēma šķērs-
sadalījuma automātiskam 
iestatījumam

Elektriska malu 
sprauslu pārslēgšana 
robežjoslās

No ražotāja neatkarīga 
datu apmaiņas platforma 
lauksaimniekiem un 
 sadarbības partneriem

Slāpekļa sensors

GPS-Switch basic
•  Pilnībā automatizēta GPS apgriešanās zonas un sekciju kontroles pārslēgšana, 

kas pieejama izkliedētājiem, smidzinātājiem un sējmašīnām – līdz 16 sekcijām

GPS-Switch pro
•  Līdz 128 sekcijām izkliedētājiem un miglotājiem
• Automātiska stieņu nolaišana miglotājiem
• Inteliģenta tehnoloģiskās sliedes pārslēgšana sējmašīnām
• Virtuālā apgriešanās zonas, šķēršļu un interešu punkta izveide

Lielāka precizitāte, lielāka jauda – ar ISOBUS termināla AmaTron ₄ piemēru

ISOBUS termināls 
AmaTron ₄

Daudzfunkciju svira 
AmaPilot+
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Maināms izsējas daudzums Nepieciešamā augsnes 
apstrādes intensitāte

Bezsaistes procedūras: PC – plānošana

Pamatmēslojums, 
 kaļķis

Augstas izšķirtspējas kameras 
sistēma drošībai manevrēšanas 
laikā

Autopoint: 
pilnībā automātiska 
 apgriešanās zonas pārslēg-
šanās laiku regulēšana

agrirouter

Lauka robots 
BoniRob

Lauksaimniecības tehnikas ražotājs 
AMAZONE

Datu apkopošana:
• Geogrāfiskie dati
• Augsnes analīze

Koncepcija „IT-Farming“ padara mūsu ISOBUS terminālus par 
universāliem termināliem, kas lietojami sējmašīnu, miglotāju 
un minerālmēslu izkliedētāju vadībai, daudzuma regulēšanai, 
kontrolei un dokumentācijas izveidei. 

Dažādās pieejamās saskarnes ļauj veikt datu apmaiņu ar citām 
 IT-Farming tehnoloģijām.

Ietaupiet izmaksas un saudzējiet 
vidi ar precīzu lauksaimniecību!

Pētniecība un attīstība

Galvenais birojs
• Izvērtēšana
• Interpretācija
• Plānošana 
• Dokumentācija

vai citi 
ISOBUS termināli

Lauksaimniecības 
konsultants

GPS-Maps&Doc
•  Ar laukiem saistīta un ģeogrāfiska dokumentācija, kā arī ISO XML uzdevumu izveide un apstrāde Task Controller
• Aplikācijas karšu modulis Shape failiem

GPS-Track
•  Paralēlās braukšanas palīdzība atvieglo sleju kustību laukā, vadības ieteikumus un izsekošanu, 

pateicoties integrētajai gaismas diožu joslai

AmaCam
• Automātiska reversās kustības noteikšana tiešai piekļuvei atpakaļskata kamerai
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Produkti

Lai palielinātu apkalpošanas ērtumu, AMAZONE iekārtas un apkalpes 
termināli piedāvā virkni funkciju, kas pārsniedz ISOBUS standartu.

Mūsu elektronikas kompetence:
  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 termināliem un citiem 

ISOBUS termināliem. Piemēram, skatiet iekārtas datus GPS skatā.
  • Traktora termināla vai 2 terminālu risinājuma iespēja, kurā 

var atdalīt traktora un uzstādāmās iekārtas funkcijas.
  Unikāla darbības koncepcija. Vadības terminālī ir brīvi konfigurē-

jami displeji un individuālas lietotāja saskarnes.

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

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

 Traktora ECU funkciju izvērtēšana.
  Automātiska kustības norise, piemēram, virzāmās ass 

 automātiska bloķēšana, braucot atpakaļgaitā.
  Integrēts TaskControl datu reģistrators. Principā katrs ISOBUS 

 telemetrijas risinājums ir iespējams (piemēram, CLAAS TONI 
 telemetrijas risinājums).

  Brīvi konfigurējamas sekcijas.

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

Mūsu elektronikas kompetence
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ISOBUS termināli, ko izgatavojusi AMAZONE
Intuitīvs, komfortabls, labāks – atvieglota darba ikdiena

Ar ISOBUS saderīgu AmaTron 4 un AmaPad 2, AMAZONE piedāvā 
divus īpaši ērtus vadības terminālus jūsu ISOBUS iekārtām. Papildus 
vienkāršai iekārtas vadībai ir arī citas lietošanas iespējas, piemēram, 
automātiskā sekciju kontrole GPS Switch (Section Control).

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

 Intuitīva un uzskatāma apkalpošana

Papildus iespējai darbināt AMAZONE ISOBUS iekārtu, izmantojot 
traktora termināli, pastāv praktiska alternatīva atdalīt funkcijas no 
traktora un uzstādāmajām iekārtām un vadīt tās, izmantojot divus 
terminālus. Traktora termināls var turpināt vadīt traktoru vai pat 
rādīt GPS lietotnes, bet otrs UT skatā esošais vadības termināls tiek 
pilnībā izmantots, lai vadītu un kontrolētu iekārtu.

Ir iespējams viss – no vienkāršības 
līdz augstākajai kvalitātei

Viss pārskatāms – 
ar 2 terminālu risinājumu

* = papildaprīkojums

ISOBUS

Termināls AmaTron ₄ AmaPad 2

Displejs 8 collu daudzfunkciju krāsu displejs 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs

Apkalpošana Skārienjutīgs un 12 taustiņi Skārienjutīgs

Saskarnes 1 x Ethernet 
2 x RS232 (GPS un ASD)

2 x USB pieslēgvieta

1 x Ethernet 
2 x RS232 (GPS un ASD)

2 x USB saskarne ar WLAN spraudni

Uzdevumu pārvaldība un 
aplikācijas karšu apstrāde 
(ISO-XML un shape)

GPS-Maps&Doc 
ar integrētu Task Controller

Task Controller

Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track *
ar virtuālo gaismas joslu

GPS-Track pro
ar virtuālo gaismas joslu

Automātiska joslu izsekošana – GPS-Track Auto
pašgājējam miglotājam Pantera

Automātiska samazinātā platuma 
pārslēgšana (Section Control)
Norāde:  Ievērojiet iekārtas 

maksimālā platuma daļas!

GPS-Switch basic *
ar līdz pat 16 sekcijām

vai GPS-Switch pro *
ar līdz pat 128 sekcijām

GPS-Switch pro
ar līdz pat 128 sekcijām

Kameras pieslēgvieta 1 x kameras pieslēgvieta *
ar automātisko atpakaļgaitas noteikšanu AmaCam

2 x kameras pieslēgvieta *
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Produkti

Izmantojot GPS-Maps, specifiska sekciju lauksaimniecība ir viegli 
pieejama. Jo šis programmatūras modulis ļauj viegli apstrādāt apli-
kāciju kartes shape formātā. Šajā gadījumā var apstrādāt vēlamo 
piegādājamās vielas daudzumu vai arī tieši vēlamo aktīvās vielas 
daudzumu.

  Intuitīva sistēma aplikācijas karšu apstrādei
 Automātiska specifiska sekciju izsmidzināmā daudzuma kontrole
 Optimāla krājumu pārvaldība, izmantojot nepieciešamo lietotni
 Paredzēts AmaTron 4 un AmaPad 2

Uzdevumu pārvaldība un dokumentācija

Izmantojot Task Controller, visi AMAZONE ISOBUS termināļi sērijvei-
dā var ievākt un saglabāt datus gan iekārtas datus, gan arī ar atraša-
nās vietu saistītos datus. Savāktos datus pēc tam iespējams izman-
tot savā saimniecības vadības informācijas sistēmā.

 Viegla uzdevumu iestatīšana vai ielādēšana
 Uzdevumu apstrāde
 Paveiktā darba dokumentēšana un eksportēšana
 Aplikācijas karšu apstrāde ISO-XML formātā

Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track ievērojami atvieglo orien-
tēšanos uz lauka, īpaši zālaugu platībās vai platībās bez tehnoloģis-
kās sliedes joslām. Tai ir atšķirīgi brauciena ceļa režīmi kā A-B līnija 
un brauciena kontūra. Novirze no ideālās līnijas displejā grafiski tiek 
attēlota ar integrētās gaismas konsoles palīdzību. Pateicoties skaid-
riem vadīšanas ieteikumiem ar precīzu kustības joslu attālumu, Jūs 
vienmēr esat uz pareizā ceļa!

 Ar virtuālu gaismas joslu statusa joslā
 Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
 Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

GPS-Track – 
Jūsu paralēlās braukšanas 
palīdzība uz lauka

agrirouter
Vienkārša un droša datu apmaiņa

Ar agrirouter, kas nav atkarīgs no ražotāja, AMAZONE paver ceļu uni-
versālai datu apmaiņai. Izmantojot agrirouter, drošā un nesarežģītā 
veidā var notikt datu apmaiņa starp AMAZONE mašīnām, lauksaim-
niecības programmatūru, ražotājiem un uzņēmumiem.

agrirouter priekšrocības:
  Nesarežģīta un ērta lietošana 
 Ērta un ātra pārraide 
 Pilnīga savu datu kontrole
 Dati tiek pārraidīti, nevis saglabāti
 Izmantojams neatkarīgi no ražotāja

Iekārtas ražotājs Lauksaimnieks

Resursu ražotājs Tirgotājs

Pārtikas rūpniecība Konsultants

Ārējās datu apmaiņas platformas Ārējie pakalpojumu sniedzēji

Lietotnes nodrošinātājs Algots uzņēmējs

GPS-Maps – 
specifiska sekciju lietotne
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ISOBUS | Uzdevumu pārvaldība | GPS kartes | GPS Track | GPS Switch | agrirouter

Izmantojot GPS-Switch automātisko sekciju pārslēgšanu, AMAZONE 
piedāvā GPS balstītu, pilnībā automatizētu sekciju pārslēgšanu visiem 
AMAZONE vadības termināliem un ISOBUS saderīgiem izkliedētājiem, 
miglotājiem vai sējmašīnām.

GPS-Switch basic
  Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana 

ar līdz pat 16 sekcijām
 Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

GPS-Switch pro
  Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana 

ar līdz pat 128 sekcijām
 Virtuālās apgriešanās zonas izveide
 Interešu punkta (IP) izveide
 Automātiskā stieņa nolaišana ar AMAZONE miglotāju
 Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
 Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

Automātiskā sekciju kontrole

Ja izmantojamam terminālim ir Section Control funkcija, piemēram, 
ar AMAZONE GPS-Switch sekciju pārslēgšana, sekciju pārslēgšanu var 
veikt pilnīgi automātiski un atkarībā no GPS pozīcijas. Ja tiek izveidots 
lauks, vadītājs var pilnībā koncentrēties 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

Neatkarīgs lauksaimniecības datu centrs

AMAZONE izveido savienojumu ar ISOBUS mašīnu, izmantojot AmaTron 4

GPS-Switch

Automātiska sekciju kontrole ar līdz pat 128 sekcijām
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Produkti

AmaTron ₄
Manager ₄ all

Kāpēc neizmantojiet termināli tik intuitīvi kā planšetdatoru vai vied-
tālruni? Paturot to prātā, AMAZONE ir izstrādājis lietotājam draudzī-
gāku AmaTron 4, kas piedāvā ievērojami gludāku darbplūsmu, īpaši 
izdevumu pārvaldībā. AmaTron 4 ar savu 8 collu daudzfunkciju krāsu 
displeju atbilst visaugstākajām prasībām un ir maksimāli draudzīgs 
lietotājam. Caur skaidri un vienkārši strukturētu darbības izvēlni Jūs 
varat ātri nokļūt no lietotnes uz lietotni, izmantojot pirkstu kustību 
vai lietotņu karuseli.Praktisks MiniView, brīvi konfigurējama statusa 
josla un virtuāla gaismas josla padara AmaTron 4 lietošanu īpaši uz-
skatāmu un ērtu.

AmaTron ₄ priekšrocības:
 Automātisks pilnekrāna režīms, kad tas netiek izmantots
  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

  Automātiskā atpakaļgaitas noteikšana AmaCam nodrošina tiešu piekļuvi 
 atpakaļgaitas kamerai un novērš bīstamas situācijas

  Mašīnas apkalpošana (UT, universālais terminālis) dienas un nakts režīmā

Standartā ar:
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AmaPad 2
Īpaši ērts veids, kā vadīt 
lauksaimniecības mašīnas

ISOBUS | ISOBUS termināļi

Standartā ar:

Ar AmaPad AMAZONE piedāvā augstas kvalitātes operatora termi-
nāli. 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs ir īpaši ērts un atbilst 
augstākajiem precizitātes lauksaimniecības standartiem. 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 „instru-
mentu paneli“ ar rādījumiem.

Līdztekus samazinātā platuma pārslēgšanas kontrolei GPS Switch pro 
sērijveidā ir instalēta profesionāla paralēlās braukšanas palīdzība ar 
virtuālu gaismas diožu konsoli, ko nodrošina GPS Track pro.

AmaPad priekšrocības:
 Liels 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
  Paplašināta MiniView koncepcija
  Iespējama automātiskās stūres sistēmas paplašināšana, 

 pateicoties automātiskai GPS-Track Auto izsekošanai
 Dienas un nakts režīms

Vadības un kontroles jaunais mērogs
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Produkti

Augsnes apstrāde ar AMAZONE
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Produkti

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayros
Arkli inteliģentai augkopībai

Cayros M ar 3 korpusiem

Visiem Cayros arklu griešanās mehānismiem 
ir divkārša cilindra nodrošināta apgriešanas 
iespēja ar automātisku pārslēgšanos. Tādējā-
di arkla apgriešana notiek mierīgi un nesa-
raustīti, turklāt, izmantojot vienkāršas darbī-
bas vadības vārstu, arkla griešanos cikla otra 
puse noris bez spiediena. Atjautīgi veidotas 
šļūteņu vadotnes novērš bojājumus.

AMAZONE izceļas ar robustu tehniku, augstu darba kvalitāti, optimālu 
pielāgošanos attiecīgās vietas prasībām un visaugstāko saimniecis-
kumu.

Ar Cayros AMAZONE piedāvā piecus uzkarināmo maiņvērsējarklu 
modeļus dažādos izmēros un konstrukcijās. Sortiments sniedzas no 
divu līdz četru korpusu arkliem vidējā klasē līdz pat smagiem četru 
līdz sešu korpusu uzkarināmajiem maiņvērsējarkliem lieljaudas 
traktoriem.

Arkla korpuss ir vien no galvenajiem arkla elementiem, kas vispirms atbild par arkla darba kvalitāti, kā arī tā saimniecisku izmantošanu. 
 Ražas atlikumu tīra iestrādāšana, it īpaši apgrūtinātos apstākļos, piemēram, strādājot ar kukurūzas stublājiem, ir viens no kvalitātes paramet-
riem. Tomēr arī citus izaicinājumus, piemēram, darbu nogāzēs, AMAZONE korpusi pievar pārliecinoši. Cayros un Hektor arklu sortiments 
 piedāvā astoņu dažādu arkla korpusu izvēli un garantē perfektu darbu visdažādākajos augsnes apstākļos.

WY 400 WL 430

WXL 430

WXH 400

WST 430 
joslu korpusi

WX 400

UN 400/
UN 430

Cayros XM ar 4 korpusiem

Plastmasas korpusi 
WX 400 PE
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Augsnes apstrāde | Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayros

Cayros XS ar 6 korpusiem

Viena no īpašajām Cayros arklu kvalitātes 
pazīmēm ir vērstuvju termiskā apstrāde ar 
©plus paņēmienu. Šī termiskā apstrāde 
nodrošina ilgāku kalpošanas mūžu, augstā-
ku efektivitāti, kā arī mazāku vilces jaudas 
patēriņu un samazinātu degvielas patēriņu.

Pateicoties daudzo mezglu, piemēram, griešanās mehānisma un 
rāmja, dīseles elementu, kā arī cita aprīkojuma atjautīgajai kons-
trukcijai, iespējams īstenot daudzus arklu variantus.

Dažādie rāmja augstumi un korpusu atstatumi, līdz pat trim dažādām 
pārslodzes drošības sistēmām, kombinācijā ar pakāpēs vai hidrauliski 
bez pakāpēm regulējamam darba platumam ļauj precīzi pieskaņot 
arkla specifikāciju attiecīgajām prasībām.

Augšējam sakabes punktam ir papildus ga-
reniski urbumi vilcējstieņa nostiprināšanai. 
Ja to pozicionē gareniskajā urbumā, arkla 
un traktora sakabe var optimāli pielāgoties 
augsnes nelīdzenumiem un tādējādi notu-
rēt vēlamo darba dziļumu.

Kā pārslodzes drošības sistēmu var izvēlēties 
vienu no trim dažādām sistēmām aizsardzībai
pret akmeņiem. Viena ir mehāniska, izmanto-
jot cirpes skrūvi (1), otra ir pusautomātiska, 
izmantojot spirālveida atsperes (2), bet trešā 
ir pilnīgi automātiska hidroaizsardzība (3).

Cayros XS ar 5 korpusiem

Darba platums katram korpusam  32*, 36, 40, 44, 48 cm, mehāniski
32 cm līdz 55 cm, hidrauliski

Traktora jauda   līdz 380 ZS * Tikai 85 cm korpusu atstatumam

Cayros V darba platuma regulēšana norit 
bez pakāpēm un hidrauliski no traktora. 
 Sistēma, protams, ir attīstīta tā, lai pie reizes 
automātiski un pareizi tiktu iestatīts arī vilces 
punkts un darba platums.
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Produkti

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron
Vienkārša iestatīšana – un gatavs!

Balsta kronšteins ir aprīkots ar caurejošu 
apakšējo vilcējstieņu asi, kas teicami veic 
amortizācijas funkciju, ievērojami samazinot 
slodzi uz traktora celšanas mehānismu. Šādu
iespēju nodrošina divas lodveida balstošās 
detaļas, kas uzstādītas apakšējo vilcējstieņu 
ass labajā un kreisajā pusē un kas efektīvi 
absorbē radītos triecienus.

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron 200 V

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron 200 V ir pieejams ar 5 vai 6 
korpusiem, un tas ir piemērots traktoriem ar jaudu līdz 290 ZS. 
Cayron 200 V modelim katra korpusa darba platums ir regulējams 
bez pakāpēm 30–55 cm diapazonā, lai varētu elastīgi piemēroties 
dažādiem izmantošanas apstākļiem. Visiem Cayron modeļiem ir 
hidrauliska priekšējās vagas platuma regulēšana.

C-Blade universālajam korpusam U 40 ir 
palielināta vērstuves priekšējā daļa, kas 
pilnībā nosedz nodiluma virsmu. Turklāt 
tam ir īpaši liela pretnodiluma pārklājuma 
virsma no lemeša korpusa līdz lemeša 
smailei.

Korpusu atstatums garenvirzienā ir 100 cm. Kombinēts ar rāmja augstumu 83 cm un rāmja 
lielās taisnstūrveida caurules gludo virsmu, tas maksimāli novērš augsnes aizsprostojumus 
starp korpusiem.

korpusu atstatums garenvirzienā – 100 cm

rāmja augstums – 83 cmvērstuve
lemeša 
korpuss

lemeša 
smaile

īpaši liels 
 pārklājums no 
lemeša korpusa 
līdz lemeša 
smailei

vērstuves priekšējā daļa ar 
lielu pretnodiluma virsmu
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Augsnes apstrāde | Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron

Darba platums katram korpusam  30 cm līdz 55 cm, hidrauliski
Traktora jauda   līdz 290 ZS

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron 200 V

Paplašinošais asmens X-Blade ir speciāls 
vērstuves paplašinājums arkla pēdējam 
korpusam. Pie vērstuves piestiprinātie 
 X-Blade veido par apmēram 30 % platāku 
savienojuma vagu.

AMAZONE uzskata, ka arklam jābūt precīzi un ērti iestatāmam. 
Mainot darba joslas platumu, priekšējās vagas platums pielāgojas 
automātiski. Šo iespēju nodrošina darba platuma un pirmā korpusa 
cilindru sadarbība. Savstarpēji salāgotā arkla hidraulika atbrīvo vadī-
tāju no atkārtotas ierīces regulēšanas.

Īpaši ērta ir pārveidošana no darba stāvokļa 
transportēšanas stāvoklī, atlokot kombinēto 
riteni.

C-Pack 900 ir pakotājs ar izmēru 900 mm. 
Pakotāja 36° profils ļauj to universāli izman-
tot visdažādākajās augsnēs.

Kā aizmugurē sekojošā ierīce ir pieejams 
veltnis NRP ar izciļņiem. Tas nodrošina 
 intensīvu izlīdzinājumu un augsnes gabalu 
sasmalcināšanu.
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Produkti

Kā priekšējais savienojums starp arkla rāmi 
un pagriešanas ierīci, jaunā pagriezienu sis-
tēma nodrošina maksimālu sliedes saglabā-
šanu un optimālu uzkabes vilkšanas līniju. 
Pagriešanas cilindri ar hidraulisko gala stā-
vokļa slapēšanu garantē mierīgu un vienda-
bīgu arkla pagriešanas procesu.

Piekabināms maiņvērsējarkls arkls Hektor 1000

Ar Hektor AMAZONE piedāvā piekabināmu maiņvērsējarklu 
ar 6 līdz 8 korpusiem un mehānisku darba platuma regulēšanu 
no 38 līdz 50 cm. Paredzēts komplicētiem lietošanas apstāk-
ļiem, bet ērti lietojams un regulējams, Hektor ir izturīgs un 
droši ekspluatējams arkls traktoru klasē līdz 360 zirgspēkiem.

Lielizmēra atbalsta ritenis nozīmē optimālu 
augsnes saķeri un precīzu dziļuma vadību 
pat sarežģītos apstākļos. Sērijveidā pieeja-
mais atbalsta riteņa hidropneimatiskais at-
sperojums nodrošina maksimālu drošību un 
visaugstāko braukšanas komfortu pārbrau-
cienu laikā.

Arkla slīpuma regulēšana tiek veikta bez 
instrumentiem un atsevišķi labajai un krei-
sajai pusei.

Darba dziļums tiek regulēts pie atbalsta riteņa
pakāpeniski un bez instrumentiem.

Piekabināms maiņvērsējarkls Hektor
Izturīga tehnika un viegla lietošana, lai nodrošinātu 
maksimālu drošību
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Augsnes apstrāde | Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor

Darba platums katram korpusam  38, 42, 46, 50 cm, pakāpes
Traktora jauda   līdz 360 ZS

Īpaši ērta ir Hector novietošanas pozīcija 
transportēšanas stāvoklī. Tā kā slīpuma regu-
lēšana neietekmē apakšējo vilcējstieņu ass 
pozīciju, īpaši ērta ir arkla piestiprināšana 
pie traktora un tā noņemšana. Apakšējo vil-
cējstieņu ass pēc izvēles ir izstrādāta 3N. vai 
4N. kategorijā.

Piekabināms maiņvērsējarkls Hektor 1000

Arkla aizmugurējā šķautne veido izturīgu rāmi, kura izmēri ir 
150 x 150 x 12 mm. 100 cm lielais korpusu atstatums un 82 cm 
lielais rāmja augstums nodrošina lielu augsnes caurplūdi pat liela 
izmēra augiem. Ar mehānisku pakāpjveida 38, 42, 46 vai 50 cm 
darba platuma regulēšanu, Hektor var pielāgot dažādām situācijām 
attiecībā uz traktoru un augsni. Tādējādi aršana bez aizsprostoju-
miem ir iespējama pat ar lieliem kultūraugu atlieku daudzumiem.

Sērijveida hidrauliskā priekšējās vagas 
 regulēšana maina pirmā arkla korpusa dar-
ba platumu un pielāgo to traktora sliedes 
iekšējam platumam. Tas nodrošina rūpīgu 
vagas savienojumu un ir īpaši noderīgs, 
mainoties augsnēm un traktoriem.

Tapa ar pārslodzes drošības sistēmu ir sevi 
pierādījušais standarta risinājums aizsardzī-
bai pret akmeņiem. Slodzes gadījumā cirpes 
skrūve plīst noteiktā lūzuma vietā un arkla 
korpuss izvairās no šķēršļa, pagriežoties uz 
augšpusi. Tādējādi ir iespējams izmantot 
iekārtu pat smagās un cietās augsnēs.

Hidrauliskās NonStop aizsardzības pret ak-
meņiem pamatā katram arkla korpusa pārim
ir hidrauliskais cilindrs, kurš tieši savienots 
ar hidroakumulatoru. Pēc šķēršļa šķērsoša-
nas arkla korpuss tiek automātiski atgriezts 
sākuma stāvoklī.
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Produkti

Gultņi ar blīvgredzenu, kuriem nav nepiecie-
šama apkope, un aizsardzība pret akmeņiem 
ar gumijas atsperu elementiem ir visu Catros 
un Certos blīvgredzenu firmas zīme – pierā-
dījuši sevi 1 000 000 reižu!

Catros Special darba dziļumu var ērti iestatīt, 
pagarinot vai saīsinot distances elementus, 
kas ir uzstādīti centrālā vietā mašīnas kreisa-
jā pusē.

Catros+ 3003 Special ar robotiem diskiem 3 m darba platumā

Kompaktās disku ecēšas 
Catros Special
Spēcīgais iesācēju modelis

Gumijas atsperu elementi nodrošina optimālu 
disku pielāgošanos augsnes virsmas formai.

Catros uzkarināmās disku ecēšas ir ideāli piemērotas ātrai, vieglai un 
intensīvi maisošai augsnes apstrādei. Divās rindās izkārtotie diski vien-
mērīgi apstrādā augsnes virskārtu. Lielais apstrādes ātrums nodrošina 
maksimālu augsnes un salmu sajaukšanos.

Catros Special ir ideālais iesācēju modelis darba platumos no 2,5 m 
līdz 4 m mazām līdz vidēji lielām saimniecībām. Pateicoties salokā-
miem malu diskiem, Catros Special var ātri pārslēgt transportēšanas 
un darba pozīcijā, tādējādi lietošanas laikā vienmēr tiek sasniegts 
efektīvais platums.

Darba platums  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
4 m, uzkarināms

Darba dziļums  3 cm līdz 12 cm (∅∅ 460 mm),
5 cm līdz 14 cm (∅∅ 510 mm) 

Catros+ Special 
ar ķīļgredzena veltni

Gala 
blīvējums 
 iestrādāts 
 koniskajā 
 savienojumā

2 rindu radiālais 
atbalsta gultnis

Piedziņas eļļas atvere

Papildaprīkojumā pieejamais hidrauliskais 
dziļuma iestatījums Catros un Catros Special 
mašīnām piešķir lielu komfortu. Ar to arī 
braukšanas laikā no traktora kabīnes iespē-
jams iestatīt darba dziļumu.

Catros 460 mm Catros+ 510 mm 
(robots)

Catros+ 510 mm 
(gluds)
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Catros ecēšas ar aizrausējiem ir arī ļoti node-
rīgas, pavasarī sagatavojot augsni sējai.

Piekabināmās mašīnas Catros-2TS ar 4 m līdz 
6 m darba platumu ir aprīkotas ar grozāmu 
šasiju, kurai ir piekabināma dīsele. Tās izceļas 
ar ļoti mierīgu gaitu, jo darba laikā šasija tiek 
novietota virs darba rāmja.

Augsnes apstrāde | Kompaktās disku ecēšas Catros Special | Kompaktās disku ecēšas Catros

Visām kompaktajām disku ecēšām Catros, pateicoties to ārkārtīgi 
vieglajai vilkšanai, ir iespējami īpaši lieli ātrumi ar augstu platību 
apstrādes jaudu. 

Nelokāmās 3 punktu uzkarināmās mašīnas Catros ir pieejamas 
darba platumos no 3 m līdz 4 m, hidrauliski salokāmās 3 punktu 
 uzkarināmās mašīnas – darba platumos no 4 m līdz 6 m.

Pilns darba platums

Catros+ 5002-2 5 m darba platumā ar robotiem diskiem (510 mm diametrs)

Uzmontētā iekārta GreenDrill ir pieejama 
darba platumā no 3 līdz 6 m un tiek izman-
tota sīksēklu un starpkultūru izsējai.

Disku nobīdi Catros mašīnā iespējams vien-
kārši iestatīt ar četrkantīgo ekscentra tapu tā, 
lai vienmēr tiktu apstrādāta visa virsma. Abu 
disku rindu nobīde šeit tiek iestatīta ātri un 
bez darbarīkiem, izmantojot nobīdes vienību.

Kompaktās disku ecēšas Catros
Mērogs – Jauda, kas rada prieku!

Darba platums  3 m / 3,5 m / 4 m / 
5 m / 6 m, uzkarināms

  4 m / 5 m / 6 m, 
velkama, salokāma šasija

Darba dziļums  3 cm līdz 12 cm (∅∅ 460 mm), 
5 cm līdz 14 cm (∅∅ 510 mm) 

Catros+ ar robotiem diskiem 
(510 mm diametrs) 

un stieņu veltni
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Produkti

Kompaktās disku ecēšas Catros 
Maksimālai platību apstrādes jaudai

AMAZONE piedāvā kompaktās disku ecēšas 
 Catros+ arī ar 7, 8 un 9 m darba platumu. 
 Mašīnas izceļas ar lielu efektivitāti pie zema 
 specifiskā vilces spēka patēriņa un tāpēc ir 
ideāli piemērotas lietošanai aiz traktoriem 
210 līdz 350 ZS klasē, kas ir iecienīti lielajās 
saimniecībās.

Catros+ 8003-2TX ar ķīļriņķu veltni ar matricas riepu profilu 8 m darba platumā

Darba platums  7 m / 8 m / 9 m, velkama, 
 integrēta šasija

Darba dziļums  5 cm līdz 14 cm (∅∅ 510 mm)

Catros+ 7003-2TX

Darba dziļuma iestatīšana sērijveidā ērti tiek 
veikta no kabīnes, izmantojot hidrauliku. Tā-
dējādi darba dziļumu var ļoti elastīgi pielāgot.
Laukā var strādāt tik dziļi, cik iespējams, bet 
apgriešanās zonā dziļās sliedēs – tik dziļi, cik 
nepieciešams.

Perfektā augsnes pielāgošana turklāt tiek panākta ar ContourFrame. Šeit hidrauliskais aku-
mulators iepriekš nospriego ārējo segmentu hidraulikas cilindrus un pārvieto tos neitrālā 
 pozīcijā, tādējādi ļaujot ikvienam no trim segmentiem pielāgoties augsnei uz augšu un uz 
leju. Tādējādi mašīna arī paugurainās platībās ļoti labi pielāgojas platību kontūrai.

Nolīdzināšanai un labākai sasmalcināšanai 
papildaprīkojumā ir pieejama šļūce, kas uz-
stādāma disku rindu priekšā vai aizmugurē. 
Ar to, it īpaši pēc aršanas, var salauzt rupjas 
augsnes virsmas sablīvējumus.

Catros+ 510 mm 
(zobots)

Catros+ 510 mm 
(gluds)
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Augsnes apstrāde | Kompaktās disku ecēšas Catros

Droša pārvietošanās pa ceļiem, jo transpor-
tēšanas platums ir mazāks par 3 m, pateico-
ties sērijveida hidrauliski saliekamam mašī-
nas rāmim.

Disku ecēšas Catros+ 12003-2TS ir aprīkotas ar robotiem diskiem 510 mm diametrā, kas ļauj 
sastrādāt augsni 5 līdz 14 cm dziļumam. Catros+ 12003-2TS disku ecēšu rāmis ContourFrame 
ir sadalīts četros rāmja segmentos, un katrs no tiem ir nostiprināts peldošā pozīcijā. Iestatītais 
hidrauliskais sākuma spiediens dod iespēju katram no 4 segmentiem individuāli pielāgoties 
augsnes reljefam.

Catros+ 12003-2TS veiksmīgi noslēdz Catros sērijas piedāvāto darba 
platumu spektru. Ar 12 m darba platumu un pagriešanās iespēju 
uz veltņa Catros+ 12003-2TS nodrošina augstu platību apstrādes 
jaudu un piedāvā milzīgu produktivitāti lielajām saimniecībām 
un pakalpojumu sniedzējiem.

Catros+ 12003-2TS darba platumā, apvēršot rugaini

Darba platums 12 m, velkama, salokāma šasija
Darba dziļums 5 cm līdz 14 cm (∅∅ 510 mm)

Catros+ 12003-2TS ar ContourFrame

Pateicoties dīseles sērijveida svārstību izlī-
dzinātājam, Catros gaita ir ļoti mierīga arī 
ļoti sarežģītos lietošanas apstākļos.



36

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   36 14.10.19   10:35

36 37

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   37 14.10.19   10:35

Produkti

CatrosXL 3003 praksē

Ar jaunajiem CatrosXL produktu modeļiem AMAZONE pilnīgo savu 
kompakto disku ecēšu sortimentu 3 līdz 4 m segmentā. Atšķirībā no 
līdzšinējām Catros un Catros+ mašīnām jaunajām CatrosXL ir lielāki 
diski ar 610 mm diametru, un līdz ar to tās ir konstruētas darba dzi-
ļumam līdz pat 16 cm.

Jaunās CatrosXL ir aprīkotas ar individuāli 
 iestatāmiem malu diskiem. Šos diskus 3 un 
4 m variantā var vienkārši salocīt transpor-
tēšanai ceļu satiksmē, lai sasniegtu attiecīgo 
transportēšanas platumu.

Atkarībā no traktora sakabes kategorijas 
(2.N vai 3.N) agregāta uzstādīšanu pie traktora
veic pārskrūvējot apakšējās sakabes pirkstu.

Disku bloka darba dziļuma regulēšanu pēc 
izvēles var veikt mehāniski vai hidrauliski – 
ērti darba laikā no traktora kabīnes.

Lielāks disku atstatums ļauj CatrosXL izcelties 
ar lielu caurplūdi. Pateicoties atvērtajai rām-
ja konstrukcijai, kas atstāj daudz brīvas telpas,
bez problēmām ir iespējams veikt starpkul-
tūru, graudu, kukurūzas stublāju vai kartu-
peļu lakstu iestrādi, kā arī rugaines apstrādi.

Darba platums  3 m / 3,5 m / 4 m
Darba dziļums 5 cm līdz 16 cm

Kompaktās disku ecēšas 
CatrosXL

XL jauda rugaines pāraršanā

CatrosXL 3003 
ar ķīļriņķu veltni

CatrosXL 610 mm 
(smalki roboti)

CatrosXL 610 mm 
(rupji roboti)
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Augsnes apstrāde | Kompaktās disku ecēšas CatrosXL | Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX

Integrētā vidējā šasija piešķir Certos-2TX 
augstu manevrētspēju. Lai panāktu ļoti vien-
mērīgu gaitu un nemainīgu darba kvalitāti, 
Certos-2TX ecēšas ir sērijveidā aprīkotas ar 
dīseles amortizāciju.

Certos 6002-2TX ar 6 m darba platumu un vidējo šasiju TX darbībā

Lielās kompaktās disku ecēšas 
Certos-2TX
Elastīga spēka pakete

Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX ar iebūvētu vidējo šasiju 
un 660 mm disku diametru ļauj sasniegt pat 20 cm darba dziļumu. 
Mašīnai ir liela pašmasa, tāpēc Certos-2TX intensīvi iemaisa un 
teicami iestrādā organisko materiālu arī smagās augsnēs. Velkamie 
Certos-2TX produktu modeļi ir pieejami darba platumos 4, 5, 6 un 7 m.

Certos-2TX ecēšām darba dziļumu var iesta-
tīt bez pakāpēm, un to veic hidrauliski, atro-
doties traktora kabīnē un regulējot balsta 
 riteņus. Darba dziļuma rādījumu var labi 
 saskatīt, atrodoties kabīnē, tāpēc operators 
to var nemitīgi kontrolēt.

Lai mašīna strādātu vienmērīgā dziļumā, 
Certos-2TX ecēšas aizmugures daļā balstītas 
uz veltņa, bet priekšējā daļā – uz balsta 
 riteņiem.

Certos slīpumu var noregulēt, izmantojot 
aprīkojumu ar hidraulisko augšējo siksnu. 
Ja iestājas mašīnas slīpā vilce, to var ērti iz-
līdzināt no traktora kabīnes vadītāja vietas.

Darba platums  4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Darba dziļums 7 cm līdz 20 cm

Certos 
660 mm

Certos 6002-2TX
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Produkti

Cenius Special: Zari ar drošinātāju

Cenius 3003 Special, 3 m ar leņķa profila veltni

Izmantošanai vieglāk apstrādājamās vietās 
ar mazāku salmu daudzumu rugaines kulti-
vatoru Cenius var aprīkot ar atsperotiem 
līdzinātājiem.

C-Mix-HD lemesis C-Mix-Clip 
ātrās nomaiņas sistēma

C-Mix smaile 100 mm 
ar cietmetāla plāksni 100 mm

C-Mix „zoss kājas“ lemesis 
320 mm

C-Mix spārnu lemesis 
350 mm*

C-Mix smaile 80 mm* 
ar cietmetāla plāksni 80 mm

C-Mix lemesis, 
₄0 mm*

Rugaines kultivators Cenius
Daudzpusīgs gan saudzīgajā, gan arī tradicionālajā lauksaimniecībā!

Viengabalainais C-Mix-HD lemesis 80 mm: 
ārkārtīgi nodilumizturīgs variants (HD – 
 Heavy Duty (sevišķi izturīgs) ar cietmetāla 
plāksnēm visvairāk dilstošajās zonās.

C-Mix-Clip ātrās nomaiņas sistēma: sistēma 
ļauj ērti nomainīt lemešus.

Uzkarināmais 3 siju rugaines kultivators Cenius tiek izmantots gan 
seklai rugāju iestrādei, gan arī visas aramkārtas irdināšanai. Palieli-
nātās zaru atstarpes nodrošina netraucētu materiāla plūsmu arī tad, 
ja ir daudz salmu. Aizmugurē novietotie atsperotie līdzinātāji vai 
disku pāri vienmērīgi izlīdzina uzirdināto augsni. Apvienojumā ar 
AMAZONE aktīvo vai pasīvo sēšanas kombināciju tiek nodrošināta 
izcila darba sākšana saudzējošās augsnes apstrādes un sējas tehno-
loģijā.

Cenius var izmantot visdažādākajiem uzdevumiem: gan seklai rugāju apstrādei un aramkār-
tas irdināšanai, gan arī augsnes sagatavošanai sējai. Šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešama 
piemērota lemešu tehnika. Atdalot no vadošās metāla plāksnes lemeša smaili, vispirms tiek 
samazinātas ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no augsnes veida, atrašanās vietas un 
augsnes mitruma cietmetāla plāksne būs jānomaina tikai pēc tam, kad būs nodilušas no 3 līdz 
5 lemeša smailēm. C-Mix lemešu sistēmas jaunajām cietmetāla plāksnēm ir pierīkota spirāle, 
panākot vēl intensīvāku samaisīšanas efektu.

*arī kā HD variants
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C-Mix-Super zari apvienojumā ar pārslodzes 
drošības sistēmu nodrošina ideālu darba 
rezultātu arī tad, ja darbs tiek veikts visas 
aramkārtas dziļumā. C-Mix-Super zaru pār-
slodzes drošības sistēmas piespiedējatsperes 
nostrādāšanas spēks pārsniedz 600 kg un 
izcelšanas augstums ir 30 cm.

Dziļumu iestata mehāniski – ar augšējo vil-
cējstieni – vai hidrauliski, atrodoties traktora 
sēdeklī. Tātad arī brauciena laikā iespējams 
reaģēt uz atšķirīgiem augsnes apstākļiem.

30 cm

600 kg 
lemeša smailē

Augsnes apstrāde | Kultivators dziļirdinātājs Cenius

Uzmontētā iekārta GreenDrill ir pieejama 
darba platumiem 3 m, 3,5 m un 4 m. Tā ir 
ideāli piemērota sīksēklu un starpkultūru 
 izsējai.

3 sijas, 1 disku rinda vai šļūce
Darba platums 3 m / 3,5 m / 4 m

Robotais nolīdzināšanas disks 460 mm pare-
dzēts arī izmantošanai vietās, kur ir daudz 
salmu. Intensīvāks samaisīšanas efekts nekā 
ar gludiem diskiem, vienmēr droša piedziņa.

Cenius Super: C-Mix zari ar pārslodzes drošības atsperu sistēmu 600 kg 
un izcelšanas augstumu 30 cm – ideāli arī ekstrēmos izmantošanas apstākļos.

Rugaines kultivatoram Cenius ir dažādi aprīkojuma varianti, tādēļ 
to var pielāgot gandrīz visu veidu augsnēm. Kā aizmugurē sekojošās 
ierīces var izvēlēties: stieņu veltni, leņķa profila veltni, zobratu veltni, 
ķīļriņķu veltni, ķīļriņķu veltni ar Matrix riepu profilu, U profila veltni 
un tandēma veltni.

Cenius 3003 Super ar U profila veltni
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Produkti

Ar aizmugurējo veltni

Bez aizmugurējā veltņa

Rugaines kultivators Cenius-2TX
Jaudīgs un vispusīgs

Cenius 5003-2TX Super

Cenius 4003-2TX Super ar ķīļriņķa veltni

Iekārtu Cenius-2TX var izmantot visdažādākajiem uzdevumiem: 
gan seklai rugāju apstrādei un aramkārtas irdināšanai, gan arī 
augsnes sagatavošanai sējai. Protams, ka šo uzdevumu veikša-
nai ir nepieciešama piemērota lemeša tipa izvēle. Jauno C-Mix 
zaru izkārtojums 4 siju ar 28 cm zaru atstarpi un 80 cm rāmja 
augstumu ļauj iekārtu bez nosprostojumiem izmantot dažādos 
veidos.

Ar dziļuma regulēšanu (pieejama kā izvēles 
aprīkojums), kas ir hidrauliski vienmērīgi 
regulējama, darba dziļumu var mainīt arī 
brauciena laikā. Tādējādi ir iespējams elastīgi
reaģēt uz mainīgiem augsnes un ekspluatā-
cijas apstākļiem.

C-Mix-Super zari C-Mix-Special zari

Zaru sekcija mašīnas centrā apvienojumā 
ar C-Mix-Super pārslodzes drošības sistēmu 
nodrošina ideālu darba rezultātu arī veicot 
darbu visas aramkārtas dziļumā. Tādējādi arī 
sarežģītos darba apstākļos ir iespējams veikt 
darbu efektīvi un bez pārtraukumiem. C-Mix-
Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu 
ar cirpes tapām ir alternatīvs variants izman-
tošanai vieglās un vidējās augsnēs, kurās 
nav akmeņu.

Papildaprīkojumā pieejamā nolīdzināšanas 
vienības hidrauliskā regulēšana ļauj veikt 
centrālu iestatīšanu no traktora kabīnes. No 
vadītāja sēdekļa labi saskatāmajā un kon-
trastainajā skalā var nolasīt nolīdzināšanas 
disku pašreizējo darba pozīciju.

Dziļuma vadību pārņem balsta riteņi un 
mašīnas aizmugurē – aizmugurējais veltnis. 
Iespējams iestatīt arī šasijas papildu kustību. 
Ļoti slapjos apstākļos pastāv iespēja izmantot 
Cenius-2TX arī bez aizmugurējā veltņa.
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₄ sijas, 1 disku rinda vai atsperīgais piespiedējs
Darba platums  4 m / 5 m / 6 m / 7 m / 8 m

Cenius 7003-2TX Super

Cenius 6003-2TX Super bez veltņa

Ļoti mitros apstākļos, vēlā rudenī vai arī, sagatavojot laukus pirms 
ziemas sākšanās, ir iespējams izmantot Cenius-2TX bez veltņa. 
Šajā īpašajā gadījumā šasija regulē dziļumu. Tad šasija notur to 
darba dziļumā. Zari, kas novietoti aiz riteņiem, irdina braukšanas 
joslas un nodrošina vienmērīgu darba rezultātu.

Kā Cenius-2TX speciālais aprīkojums ir pie-
ejama sējmašīna GreenDrill. Tātad augsnes 
apstrādi un starpkultūru sēju iespējams ap-
vienot vienā darba ciklā.

Kā izvēles aprīkojums ir pieejams papildu 
pieslēdzams vilces pastiprinātājs. Aktivizējot 
šo pastiprinātāju, tas daļu no mašīnas svara 
pārnes uz traktora aizmugures asi. Ar maksi-
mālo darba dziļumu ir iespējami 1500 kg.

Iekārtu Cenius-2TX var pievienot pie traktora, 
izmantojot apakšējo vilcējstieni, grozāmo sa-
kabi vai savienojumu K80. Šāda veida daudz-
veidība ļauj izmantot gan standarta traktorus, 
gan arī kāpurķēžu traktorus un traktorus ar 
grozāmo rāmi.

Vidējā šasija nodrošina lielisku mašīnas 
 manevrētspēju gan uz ceļa, gan uz lauka. 
Atkarībā no valstī spēkā esošajiem ierobežo-
jumiem, pārvadājot pa autoceļu, var tikt 
atļauts pārvietoties ar 40 km/h ātrumu.

Augsnes apstrāde | Kultivators dziļirdinātājs Cenius-2TX
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Produkti

Diska ecēšu un kultivatora 
kombinācija Ceus-2TX
Maksimāla veiktspēja tikai vienā pārbraucienā un 
ārkārtīga elastība

Ceus 6000-2TX Super

Ceus 6000-2TX pielietojums praksē

Ar Ceus vienā pārbraucienā iespējams apvienot vairākus darba ciklus –
priekšējais disku bloks ar robotiem 510 mm diskiem ļauj veikt seklu 
augsnes apstrādi darba dziļumā no 5 līdz 14 cm, tam papildus seko 
uzirdināšana ar darba dziļumu līdz 30 cm, ko paveic zaru 
bloks ar C-Mix-Super zariem. Ceus tādējādi ir piemērota 
gan rugaines, gan arī augsnes pamatapstrādei, dziļai uzir-
dināšanai, augsnes sagatavošanai sējai un saimniecībām, 
kam jāapstrādā daudz organiskās masas.

Zaru bloka aprīkojuma papildināšanai pēc iz-
vēles ir pieejams viss AMAZONE C-Mix leme-
šu sistēmas spektrs. Pateicoties apm. 40 cm 
atstatumam starp zariem, Ceus izrādās īpaši 
viegli velkams arī dziļās uzirdināšanas laikā, 
vienlaikus saglabājot labu caurgājību orga-
niskā vidē.

Aizmugurē sekojošais zaru bloks uzirdina 
dziļos augsnes slāņus līdz pat 30 cm dziļumā. 
Iespējams veikt arī seklu augsnes apstrādi, 
kad lemeša smaile mitrā un smagā augsnē 
tikai mazliet iegrimst zem disku ecēšu darba 
dziļuma.

Priekšējais disku bloks ļoti labi sasmalcina 
organisko masu, intensīvi sagriežot un sa-
maisot uz zemes palikušos ražas atlikumus. 
Vienlaikus augsnes virskārtā veidojas drupe-
na augsnes struktūra.

Ļoti mitros apstākļos Ceus-2TX var izmantot 
arī bez veltņiem. Tad to aizmugures zonā vairs 
nevada veltnis, bet gan šasija.

Strādāšana bez veltņiem

Strādāšana bez disku bloka

Ceus-2TX ar visiem instrumentiem darba pozīcijā

Strādāšana bez zaru bloka
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Augsnes apstrāde | Diska ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX

Darba platums 4 m / 5 m / 6 m / 7 m

Ceus 6000-2TX Super

Ceus 6001-2TX pielietojums praksē

Ceus apvieno seklai augsnes apstrādei paredzētās kompaktās disku 
ecēšas ar dziļai uzirdināšanai piemērotu zaru bloku. Pateicoties šai 
kombinācijai, Ceus-2TX ir ideāli piemērota augsnes apstrādes iekārta 
tiem uzņēmumiem, kam jāiestrādā ļoti liels organiskas masas dau-
dzums, piem., graudu, kukurūzas vai starpkultūras, un kas vēlas ļoti 
elastīgi veikt seklu un dziļu augsnes apstrādi ar vienu un to pašu iekār-
tu. Ar ātrumu no 8 līdz 15 km/h darba režīmā iespējams apstrādāt 
lielas platības.

Ceus-2TX iebūvētā TX šasija nodrošina 
mašīnai lielisku manevrētspēju apgriešanās 
zonā un ērtu transportēšanu ceļu satiksmē. 
Atkarībā no valstī spēkā esošajiem norma-
tīviem, ar Ceus-2TX var tikt atļauts pārvie-
toties ar ātrumu 40 km/h.

Papildus jau tā plašajai aizmugurējo 
veltņu programmai, modeļiem Cenius-2TX 
un Ceus-2TX tiek piedāvāts arī dubultais 
aizrausējs. Tas nodrošina, ka kultūraugu at-
liekas ir labāk sadalītas un virsma ir optimāli 
izlīdzināta.

Gan priekšējās kompaktās disku ecēšas, gan 
zaru bloku un nolīdzināšanas sekciju var ap-
rīkot ar hidraulisko dziļuma regulēšanu. Ie-
statījumi ir skaidri redzami no traktora sēdekļa
pat pāri trim lieliem svariem.

Lai mašīna, strādājot arī ar platāku darba 
joslu, stāvētu mierīgi un strādātu nemainīgā 
dziļumā, mašīnās, sākot ar 6 m darba joslas 
platumu, tiek papildus integrēti hermetizēti 
balsta riteņi. Arī šajā gadījumā riteņu atstāto 
nospiedumu uzirdināšanai aiz katra riteņa 
ir piestiprināta tapa.
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Produkti

Augsnes pievelšanai AMAZONE augsnes apstrādes ierīcēm ir pieejami dažādi aizmugurējie veltņi: stieņu veltnis SW, tandēma veltnis TW, 
zobratu (metāla zobu) veltnis PW, leņķa profila veltnis WW, U profila veltnis UW, dubultais U profila veltnis DUW ar aizmugures aizrausēju, 
ķīļriņķu veltnis KW, ķīļriņķu veltnis ar matricas riepu profilu KWM, disku veltnis DW vai dubulto disku veltnis DDW.

Dubultais U profila veltnis DUW 
ar aizmugures aizrausēju 
(papildaprīkojums)

Kīļriņķu veltnis KW Ķīļriņķu veltnis ar Matrix 
riepu profilu KWM

U profila veltnis UW

Tandēma veltnis TW

Leņķa profila veltnis WWZobratu (metāla zobu) veltnis PW

Stieņu veltnis SW

Disku veltnis DW Dubulto disku veltnis DDW

Veltņi augsnes nostiprināšanai 
un dziļuma vadībai
Katrai augsnei labākā izvēle
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Augsnes apstrāde | Aizmugurējie veltņi | Aizmugures tvertne XTender un XTender-T 

XTender
Tvertnes tilpums 2200 l / 4200 l

XTender-T
Tvertnes tilpums 4200 l

XTender piedāvā labāku smaguma punkta 
izvietojumu piekarei pie traktora, izmanto-
jot 3 punktu piekari (3/4N kat.). Aizmugurē 
piekabinātās mašīnas pievieno pie XTender, 
arī izmantojot standartizētu apakšējo vilcēj-
stieņu piekari, kas atbilst kategorijai 3 vai 4N.

XTender agregātam ir spiediena tvertne ar 
2200 vai 4200 litru tilpumu, ko var sadalīt 
proporcijās 50/50. Iespējamais izsējas dau-
dzums ir no 2 līdz 400 kg/ha. Tvertnes lielā 
atvere nodrošina ļoti ātru un vienkāršu pie-
pildīšanu.

Vilktais XTender-T ir īpaši piemērots trakto-
riem bez celšanas mehānisma vai ar zemu 
vilces spēku. Šasija pieļauj uzkabināmās ierī-
ces statisko vertikālo kravu 4000 kg apmērā.

Aizmugures tvertne XTender un XTender-T
Liela ietilpība, kas paredzēta mēslošanai un 
starpkultūru sējai, apvienojumā ar augsnes 
apstrādes mašīnām Catros, Cenius un Certos

XTender 4200 ar 
fiksācijas un 

pārvietošanas papildierīci

XTender 4200 mit Cenius 6003-2TX und diviem padeves kanāliem mēslojuma un 
sēklas izsēšanai

Aizmugures tvertne XTender dod iespēju augsnes apstrādes laikā 
vienlaicīgi iestrādāt mēslojumu un/vai sēklu, tāpēc tā veido elastīgi 
izmantojamu tvertņu sistēmu pasīvai augsnes apstrādei. Ar aizmu-
gures tvertņu sistēmu XTender var apvienot vienā kopīgā darba ciklā 
gan starpkultūru sēju, gan arī starpkultūrai nepieciešamā mēsloju-
ma iestrādi vai salmu sadalīšanās procesam vajadzīgā mēslojuma 
iestrādāšanu.

Mēslojuma iestrādes zari 
ar C-Mix lemešiem 
40 Cenius-2TX 
ierīcē: ar atloku, kas pierīkots mēslojuma 
iestrādes zariem, var regulēt, cik dziļi jāie-
strādā mēslojums.
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Veltnis AW
Ideāla augsnes nostiprināšana!

Veltni var iegādāties ar jebkuru pieejamo 
darba platumu un Cambridge vai Crosskill 
gredzeniem. Lai nodrošinātu lielisku pašat-
tīrīšanos un pielāgošanos augsnei visā dar-
ba platumā, atsevišķie veltņa segmenti ar 
to kustīgajiem starpgredzeniem ir aprīkoti 
ar neatkarīgiem gultņiem.

Veltnis ir ideāli pielāgots augsnes nolīdzināša-
nai pēc sējas gan smagās, gan vieglās augsnēs. 
Ir svarīgi, lai sējot tiktu pievienots vispiemēro-
tākais pievelšanas agregāts.

AW 9400, transportēšana – 
ar ātrumu līdz 40 km/h

AW 9400

Veltnis AW 15400

Veltnis ir universāls profesionālās lauksaimniecības instruments, ko 
izmanto rugāju iestrādei, augsnes sagatavošanai sējai un arī labības 
atlieku blietēšanai ziemas beigās.

Darba platums  6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 
12,2 m / 15,4 m

Traktora jauda no 80 ZS līdz 180 ZS
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CombiDisc kompaktās disku 
ecēšas uzstādīšana
Ātri kombinēts, elastīgs lietošanā

CombiDisc diski ar diametru 410 mm ir ide-
āls risinājums augsnes sagatavošanai sējai. 
Mazais disku diametrs palīdz sasniegt lielu 
diska ātrumu, kas garantē ļoti labu sasmal-
cināšanu.

Pateicoties disku savienojumam ar elastī-
giem gumijas atsperu elementiem uz rāmja, 
katram disku pārim ir iespējams individuāli 
sekot diska kontūrai. Tādējādi tiek garantēta 
vienmērīgi gluda augsnes apstrāde arī tad, 
kad augsnes virsma ir nelīdzena.

Divu rindu diska ecēšu vienība pirms sēklu 
izsējas atslābina, sairdina un izlīdzina aug-
sni. Ar 14° leņķi priekšējai disku rindai un 
12° leņķi aizmugurējai disku rindai Combi-
Disc diski ir iestatīti īpaši šauri. Šis leņķis 
nodrošina optimālu augsnes nolīdzināšanu.

Pateicoties ātrajai savienojuma sistēmai 
QuickLink, CombiDisc var atdalīt dažos vien-
kāršos soļos, lai uzstādīto kompakto disku 
ecēšu varētu ļoti labi izmantot arī atsevišķi, 
augsnes sagatavošanai pirms sējas.

CombiDisc 3000 ar uzkarināmo sējmašīnu Centaya

Kompaktās disku ecēšas CombiDisc ar darba platumu 3 m ir lieliski 
piemērotas lieliem braukšanas ātrumiem, īpaši sējai ar Cataya vai 
Centaya uzkarināmām sējmašīnām. Ar darba dziļumu no 3 cm līdz 
8 cm tiek izveidots optimāls sēklas gultnis. Lielais veltņu klāsts no-
drošina pareizo veltni katrai augsnei, lai nodrošinātu optimālu tās 
nostiprināšanu.

Darba platums 3 m
Traktora jauda no 80 ZS līdz 280 ZS

CombiDisc 3000 ar 
ķīļriņķu veltni ar Matrix riepu profilu 

un sliežu ceļiem

₄10 mm

Augsnes apstrāde | Veltnis AW | CombiDisc kompaktās disku ecēšas uzstādīšana
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Unikālais ķīļriņķu veltnis nodrošina augsnes 
nostiprināšanu līnijveidā. Sēklas tiek novie-
totas līnijās. Piemērots jebkuriem laika aps-
tākļiem un jebkura veida augsnei.

Zobratu veltnis neaizsprostojas arī tad, ja 
ausgne ir līpoša vai uz tās atrodas daudz 
salmu. Zemu novietotie izlīdzinātāji veido 
līdzenu virsmu.

AMAZONE rotējošās ecēšas un rotējošie kul-
tivatori ar Long-Life-Drive piedziņas sistēmu 
izceļas ar savu ilgo darbmūžu un maksimāli 
klusu darbību.

Rotējošās ecēšas KE
Stabilitāte ir ieguvums!

Ar cenas ziņā izdevīgo stieņu veltni iespējams 
sasniegt labu augsnes nostiprināšanu arī dzi-
ļumā, piem., veicot apstrādi pirms sēšanas 
vai veicot dziļo stādīšanu.

Rotējošās ecēšas KE 3001 Super

Rotējošās ecēšas KE optimāli darbojas pēc augsnes apstrādes ar arklu 
un kultivētā laukā. Pateicoties lielajam rāmja augstumam, pilnīgi 
gludajai vannas apakšai un garajiem zariem, veidojas lielas brīvās 
vietas un pat lieli augsnes nelīdzenumi nerada problēmas.
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Līmeņošanas stienis izlīdzina augsnes plūs-
mu starp tapām un veltni un spiež uz leju 
šķēršļus. Integrētā pārslodzes aizsardzība pie 
lielākiem šķēršļiem ļauj pacelt uz augšu lī-
meņošanas stieni.

Rotējošās ecēšanas KE 3001 Super ar uzkarināmo sējmašīnu Cataya 3000 Special

KE Special ir ideāls risinājums traktoriem ar jaudu līdz 140 ZS, 
jo tas ir gan stabils, gan arī viegls. KE Special ar 3 m darba pla-
tumu sver tikai 850 kg.

„KE Super“ ir mašīna, kas pilnībā atbilst moderna lauksaimnie-
cības uzņēmuma augstajām prasībām. Tās izturīgā konstrukcija 
ir kā radīta ilgstošai slodzei. Lai veidotu efektīvu sēšanas kombi-
nāciju, traktoriem ar jaudu līdz 180 ZS piemērotākās rotējošās 
ecēšas ir KE Super.

Ar jūgvārpstas starpposmu Jūs varat darbināt 
papildu uzstādāmu ierīci, piemēram, pnei-
matisku sējmašīnu.

Atsperēs iekarinātās sānu plāksnes, saduro-
ties ar akmeņiem, paceļas uz augšu. Gara 
svira un stabilas atsperes ļauj KE Super droši 
lietot arī akmeņainas un smagas augsnes 
apstrādei. Tas pats attiecas arī uz visiem 
 rotējošajiem kultivatoriem.

Rotējošām ecēšām un kultivatoriem kā pa-
pildaprīkojums ir iespējams augstumā un 
platumā regulējams traktora riepu nospiedu-
mu irdinātājs. Aizsardzībai pret bojājumiem 
tie ir aprīkoti ar atsperu drošības sistēmu.

Rotējošās ecēšanas 
KE 3001 Super 

ar ķīļriņķu veltni

Augsnes apstrāde | Rotējošās ecēšas KE

KE Special 
Darba platums 2,5 m / 3 m
Traktora jauda līdz 140 ZS

KE Super 
Darba platums 3 m / 3,5 m / 4 m
Traktora jauda līdz 180 ZS
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Ļoti spēcīgais rotējošais kultivators KG ir noturīgs neatkarīgi no tā, 
vai lauks ir uzarts, kultivēts vai vispār nav apstrādāts; arī smagā 
augsnē vienmēr tiek uzturēts iestatītais darba dziļums, jo zari 
 stāvoklī „auf Griff“ (grābšana) iekļūst dziļi augsnē. Zari stāvoklī 
„auf Griff“ (grābšana) irdina zemi no apakšas uz augšu. Pēc tam 
vairs neveidojas augsnes sablīvējumi.

Kompaktās uzbūves dziļirdinātājs TL uzirdina 
augsni. AMAZONE piedāvā iespēju apstrādāt 
augsni bez aršanas arī tad, ja ir daudz salmu.

Ar atjaukšanas metodi rupjākā augsnes daļa tiek novietota virspusē. Smalkā augsne paliek 
sēklas apvidū, tā veidojot ideālus dīgšanas apstākļus. Tādējādi sēklas nonāk tur, kur atrodas 
smalkā augsne. Lielākās daļas virspusē aizsargā pret izskalošanu, izžūšanu un eroziju. „Veltņa
vagošanas sistēma“ ar ķīļriņķu veltni, RoTeC-Control lemešiem un ritenīšu aizrausējiem nodrošina
uzlabotu sēklas uztveršanu un lielāku ražu.

Ekstrēmais pārbaudes posms izturībai pret akmeņiem: Elastīgi zaru stiprinājumi 
atvieglo rotējošo ecēšu un kultivatora zaru izvairīšanos no akmeņiem.

Rotējošais kultivators KG ar zariem 
pozīcijā „auf Griff“ (grābšana)

Ķīļriņķu 
veltnis KW

RoTeC-Control ar 
dziļuma vadības lemesi

Veltņa ecēšas

Rotējošais kultivators ar trapecveida gredzenveida veltni

Rotējošais kultivators KX un KG
Oriģināls vienmēr ir labākais

Zaru ātrās maiņas sistēma rotējošajām 
ecēšām un rotējošajiem kultivatoriem: 
zari jāievieto zaru turētāja kronšteinā 
un jānodrošina ar tapu. Vēl vienkāršāk 
un ātrāk nav iespējams.



50

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   50 14.10.19   10:37

50 51

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil1_191011.indd   51 14.10.19   10:37

Rotējošajam kultivatoram KG piemīt visas rotējošo ecēšu labās īpašī-
bas un papildus vēl tam ir stiprāks vannas profils, lielāks asu dia-
metrs un stiprāki zari. Arī cietas un smagas augsnes kultivators bez 
problērmām uzirdina, vienlaicīgi iestrādājot augsnē salmus. Salmu 
un augsnes maisījums var brīvi virzīties starp zariem arī zaru rotoru 
augšpusē.

Lielā atstarpe starp zaru turētājiem novērš 
aizsprostojumus pat strādājot ar nolietotiem 
zariem. Zariem ir ilgs lietošanas laiks, tas 
nozīmē zemas nolietojuma izmaksas. Arī 
lieli salmu daudzumi un augsnes kankāļi 
nenoved pie augsnes sablīvējumiem.

Augsnes kustība

Braukšanas 
virziens

Salocīts uz 3 m

Ilgs zaru lieto-
šanas laiks

Monolīti zaru kronšteini – 
8 mm biezais vannas profils, 
60 mm vārpstas diametrs.

Rotējošo kultivatoru KX un KG papildu hid-
rauliskais dziļuma regulējums piedāvā vadī-
tājam daudz komforta. Piemēram, rotējošā 
kultivatora darba dziļumu var ērti pielāgot no 
kabīnes, lai dziļāk strādātu uz apgriešanās 
zonas vai joslās.

Rotējošais kultivators KG 3001 ar ķīļriņķu veltni ar Matrix riepu profilu

Augsnes apstrāde | Rotējošais kultivators KX un KG

KG Special
Darba platums  3 m / 3,5 m / 4 m 

piekabināms
Traktora jauda līdz 220 ZS

KX ar zariem pēc izvēles pozīcijā „grābšana“ vai „vilkšana“

Darba platums 3 m
Traktora jauda līdz 190 ZS

KG Super
Darba platums  3 m / 3,5 m / 4 m 

piekabināms
Traktora jauda līdz 300 ZS

KG (salokāms)
Darba platums 4 m / 5 m / 6 m
Traktora jauda līdz 360 ZS

Rotējošie kultivatori ar darba platumu 4 m, 5 m un 6 m ir hidrauliski saliekami līdz 3 m 
transportēšanas platumam un paredzēti traktoriem ar jaudu līdz 265 kW (360 ZS). Saliekamā 
rotējošā kultivatora galvenais pārnesums ir aprīkots ar divpakāpju pārnesumkārbu, kas ļauj 
ātri pielāgot zaru apgriezienu skaitu dažādām augsnēm un darba intensitātei. Īpaši stabili 
būvēto, salokāmo rotējošo kultivatoru īsā konstrukcija droši darbojas, apstrādājot arī nelielas 
platības.
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Sēšanas tehnika un atsevišķo graudu  
sēšanas tehnika AMAZONE
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Sēšanas tehnika un atsevišķo graudu  
sēšanas tehnika AMAZONE

Sēšanas tehnika | Atsevišķo graudu sēšanas tehnika
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Ar uzkabināmo sistēmu „Huckepack“ sējma-
šīnu transportēšanas laikā vai apgriezienos 
lauka galā jaudas samazināšanai velk uz 
priekšu.

Mazākām un vidējām saimniecībām ir pie-
mērota 2,5 un 3 m D9 Special. Vidējām un 
lielām saimniecībām D9 Super ar darba pla-
tumu no 3 līdz 6 m. D9 12000-2T ir vilkta 
12 m sējmašīna ar savu ritošo daļu pieka-
res nesējsistēmā KR.

Control izsējas rati Vario piedziņa

DLG-FOKUS-TEST 
(DLG Pārbaudes ziņojums 5724F)

Pārbaudes  Pārbaudes Novēr-
kritērijs rezultāts tējums

Izsējas daudzums ļoti labs ++
Šķērsvirziena sadale ļoti labs ++
Novērtējums: ++/+/o/–/– – (o = standarts)

Piekares sējmašīna D9 6000-TC „Combi“ ar 6 m 
darba platumu ir ideāli piemērota precīzai ar-
šanai un sējai mulčā. Ar 2800 l tvertnes tilpu-
mu mēslojumam un sēklām, ka arī darba ātru-
mu 15 km/h tiek garantēts augsts platības 
pārklājums.

Mehāniskā uzkarināmā 
sējmašīna D9
Sēja ar augstāko precizitāti!

D9, 6 m

D9, 12 m

D9 3000 Super ar 
3 m darba platumu un 

normālajiem lemešiem WS

3 punktu uzkarināmo sējmašīnu D9 izmanto gan kā atsevišķu sēj-
mašīnu, gan arī kombinācijā ar visām aktīvajām augsnes apstrādes 
iekārtām. D9 raksturo stabilā rāmja konstrukcija un liela sēklas tver-
tne. Ar jauno dozācijas sistēmu VarioControl iespējama precīza un 
uzticama sēklu izsēja no 1,5 līdz 400 kg/ha.

D9 3000 Super ar nolīdzināšanas ecēšām kombinācijā ar rotējošajām ecēšām un zobratu veltni

Darba platums  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
4 m / 6 m / 9 m / 12 m

Sēklas tvertnes 
tilpums 360 l līdz 4140 l
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RoTeC-Control lemešiem, kuri paredzēti dar-
bam arumā un mulčas iestrādes iekārtām, ir 
dziļuma vadības veltnis Control 25, ar kuru 
precīzi un bez instrumentu palīdzības tiek 
iestatīts izsējas dziļums.

Ritenīšu aizrausēji bez nosprostošanās darbo-
jas arī lielā salmu daudzumā un nodrošina 
vienmērīgu sēklas materiāla nosegšanu.

Lielais attālums starp aizmugurējo un priekšē-
jo lemešu rindu nodrošina sēju bez aizspros-
tojumiem. Ar attiecīgi tikai vienu griezējdisku 
uz lemesi AMAZONE, pat ātrā tempā veicot 
sēju ar 12,5 cm rindu attālumu un sēju mulčā,
nodrošina, ka tiek saglabāta materiāla caur-
laidība bez aizsprostojumiem.

Universālā visiem darbiem paredzētā kom-
binācija sēšanai uzartā augsnē un mulčā: 
Rotējošais kultivators KG, ķīļriņķu veltnis KW, 
AD ar RoTeC-Control lemešiem.

Vagas veidotājs

Izsējas disks

Dziļuma vadības 
veltnis Control 25

AD 3000 Super 
ar dziļo irdinātāju TL

Sēšanas tehnika | Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna D9 | Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna AD

Darba platums  3 m 
Sēklas tvertnes 
tilpums 600 l līdz 1000 l

Uzkarināmo sējmašīnu AD ir iespējams kombinēt ar AMAZONE rotē-
jošām ecēšām, rotējošiem kultivatoriem vai citu ražotāju augsnes 
apstrādes iekārtām. AD Super ir pieejams ar 3 m darba platumu.

Kompaktais dziļais irdinātājs TL ar 4 tapām uzirdina zemi līdz 25 cm 
dziļumā. Papildus AMAZONE piedāvā iespēju apstrādei bez arkla arī 
pie liela salmu daudzuma.

Mehāniskā uzkarināmā 
sējmašīna AD
Sēja ar maksimālo sēšanas precizitāti!

AD 3000 Super, 3 m darba platums ar ritenīšu aizrausējiem
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Mehāniskā uzkarināmā 
sējmašīna Cataya 
Precīza un ērta

Cataya 3000 Special ar RoTeC lemešiem un Exakt aizrausēju

Mehāniskā sējas kombinācija sastāv no rotējošām ecēšām KE 
vai rotējoša kultivatora KX/KG un uzkabināmas sējmašīnas 
Cataya Special vai Super.

Cataya 3000 Special pamata aprīkojumā sēklu tvertnei ir 
650 l  tilpums. Ar 200 l papildborta palīdzību to var paplašināt 
līdz 850 l kopējam tilpumam.

AMAZONE dozēšanas sistēma Precis ar integ-
rētu tvertnes izlādi nodrošina minimālus at-
likumus un vienmērīgu sēju. Ar ElectricDrive 
dozēšanas sistēma ir ieguvusi sējas vārpstas 
elektronisku vadību. Plašais sēklas tvertņu 
klāsts var nodrošināt izcilu daudzuma regu-
lēšanu.

Apstrādājot blīvēšanai jutīgu augsni ierobe-
žotā darba dziļumā, ir vērts izmantot papildu 
traktora sliežu irdinātāju. Tas uzirdina trak-
tora riepu iebrauktās sliedes.

Jaunais universālais instruments Cataya ir ide-
āls risinājums, lai aiztaupītu kaitinošu meklē-
šanu un vairāku instrumentu līdzņemšanu. 
Ar savu ergonomisko dizainu un katra uzstā-
dīšanas elementa izkārtojumu uzstādīšana 
var tikt mainīta ar vienu rokas pagriezienu.

Cataya Special ir aprīkota ar RoTeC-Control 
lemešiem un lemešu attālumiem pēc izvēles 
12,5 cm vai 15 cm apmērā. Izsējas dziļumu 
var iestatīt tieši pie lemešiem 3 dažādās po-
zīcijās.

Vienkārša un ātra 
 apkope, minimāls 

 atlikušais daudzums, 
pateicoties integrētai 

tvertnes izlādei

Visvienkāršākā smalkas 
un parastas sējas uzstādīšana 
ar noslēdzošo aizbīdni

Centralizēta sējas pielā-
gošana ar centralizēti 
iestatāmu kalibrēšanas 
konsoli

Elektriskā piedziņa 
 nodrošina kalibrēšanu, 
nospiežot pogu

Cataya Special 
ar mehānisko piedziņu, 

RoTeC Control lemešiem 
un Exakt aizrausēju

Precīzs dziļuma 
 iestatījums no 
1 cm līdz 6 cm

Dziļuma vadības 
un tīrīšanas rullis 
„Control“ 25 mm 
vai 10 mm

Vadu veidotājs

Sēklu padeves 
 caurule līdz vagu 

veidotājam

Sēšanas disks 
∅∅ 320 mm, 
izgatavots no 
bora tērauda, 
darba leņķis 7°

Pastiprināta konsole 
ar lemeša spiedienu 
līdz 35 kg
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Cataya 4000 Super ar TwinTeC lemešiem

Sējmašīnas un augsnes apstrādes ierīces kopējais dizains atstāj viena 
veseluma iespaidu. Cataya Super gadījumā to raksturo slaida, bet 
liela sēklu tvertne. Cataya 3000 Super bāzes tilpums ir 830 l, kontei-
ners var tikt palielināts ar papildbortu līdz 1270 l jaudai, un no 1180 l 
līdz 1730 l Cataya 4000 Super. Šī mehāniskai sējas kombinācijai ļoti 
lielā tilpuma kapacitāte nodrošina samazinātus uzpildes laikus un 
atbilstoši lielāku efektivitāti.

Īpaši platas, salokāmas kāpnes atvieglo sēj-
mašīnas piepildīšanu. Ļoti platā piepildīšanas 
lūka ļauj veikli un bez pūlēm piepildīt tvertni 
arī ar lielu maisu, priekšējo ielādes kausu vai 
parastu maisu palīdzību.

Uzkabināmā sējmašīna Cataya Super pēc 
 izvēles ir aprīkota ar RoTeC-Control viena 
diska lemešiem vai TwinTeC dubultā diska 
lemešiem.

Lai vēl vairāk vienkāršotu apkalpošanu, 
AMAZONE SmartCenter ļoti uzskatāmi ir 
 izkārtojusi svarīgākos uzstādījumus. No 
 kreisās puses var centralizēti veikli uzstādīt 
un kalibrēt elektrisko dozēšanas sistēmu.

Control 65Control 50

TwinTeC lemesis nodrošina ļoti tīru sēklu 
 izsēju. Dziļuma kontroles ritenim Control 
50 mm ir augsta caurlaidība, un tas ir pie-
mērots izmantošanai smagā, nestspējīgā 
augsnē. Dziļuma kontroles ritenis Control 
65 mm nodrošina augstāku nestspēju, it 
īpaši vieglā augsnē.

Cataya Special
Darba platums   3 m
Sēklas tvertnes tilpums  650 līdz 850 l

Cataya Super
Darba platums   3 m / 4 m
Sēklas tvertnes tilpums  830 l īdz 1730 l

Regulējamas 
ecēšas

Dziļuma vadības / piespiedējruļļi ar platumu 50 vai 65 mm

Dubultais disks ∅∅ 340 mm, 10° leņķis

Uzglabāšana bez apkopes

Tērauda priekšējais dubļu sargs

Paralelograms ar augšējo vilcēj-
stieni centrālajai regulēšanai

Novietošanas dziļuma 
un lemešu spiediena cen-
trāla un vienam no otra 
 neatkarīga regulēšana

Sēšanas tehnika | Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna Cataya
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Produkti

Tvertnes atvere stiepjas dāsnā 2,43 m x 0,91 m 
apjomā, tāpēc Centaya bez problēmām var 
piepildīt ar lielmaisu vai priekšējo ielādes 
kausu. Piepildot ar maisiem, sēklu tvertnes 
sieta režģus var izmantot maisu novietošanai.

Pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna 
Centaya Super
Augstākās klases pneimatiskā sēšanas tehnika

Cataya 3000 Super ar TwinTeC dubultā diska lemešiem

Pneimatisko uzkabināmo sējmašīnu Centaya Super pēc izvēles var 
aprīkot ar 1600 l vai 2000 l sēklu tvertni. No plastmasas izgatavotā 
tvertne ir pavilkta tālu uz priekšu, tādējādi iegūstot optimālu, trak-
toram tuvu novietotu smaguma centru.

Cataya 3000 Super 
ar TwinTeC lemešiem 

un Exakt aizrausēju

Sēklu dozēšanu veic ar elektriskas piedzi-
ņas dozatoru, kas atrodas zem sēklu tvert-
nes. Dažādām sēklām ir pieejami dažādi 
dozē šanas veltņi, kurus var ātri un vienkārši 
nomainīt.

Segmentu sadalītāja galviņa ir novietota aiz 
sēklu tvertnes un tieši virs lemešiem. Izman-
tojot segmentu sadalītāja galviņu, var arī at-
slēgt vienu no Centaya Super pusēm, piem., 
asimetrisku tehnoloģisko sliežu gadījumā 
lauka malā.

Ar mašīnas kreisajā pusē izvietoto Smart-
Center, iespējams ērti, stāvot blakus mašīnai, 
kalibrēt un iestatīt Centaya Super. Transpor-
tēšanas kastē tieši pie mašīnas ir novietoti 
digitālie svari un salokāmais spainis.
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Paralēli sējām ar Centaya ir iespējams izsēt 
arī pasēju, gliemežu apkarošanas līdzekli vai 
starpkultūras. Šim nolūkam kā speciālais ap-
rīkojums ir pieejama starpkultūru sējmašīna 
GreenDrill 200-E ar 200 l tvertnes tilpumu, 
elektriskas piedziņas dozēšanas veltni un 
ventilatoru ar uzstādīšanu mašīnas aizmu-
gurē.

Darba platums  3 m / 3,5 m / 4 m
Sēklas tvertnes tilpums 1600 l līdz 2000 l

Cataya 3000 Super ar RoTeC pro viena diska lemešiem

Jauno Centaya 3000 Super pēc izvēles var aprīkot ar TwinTeC dubultā 
diska lemešiem vai RoTeC pro viena diska lemešiem un 12,5 cm vai 
15 cm rindu attālumu. Pie lemeša spiediena līdz 60 kg uz vienu lemesi
TwinTeC lemeši ļoti mierīgi virzās pa augsni un precīzi izvieto sēklas. 
Alternatīvi pieejamie RoTeC pro viena diska lemeši savas stiprās puses 
it īpaši rāda lielu ražas atlikumu gadījumā, kā arī no mitruma smagās 
un lipīgās augsnēs.

KG 3001 Super 
ar Centaya Super

Lemeša spiediens uz TwinTeC lemeša un 
graudu novietošanas dziļums SmartCenter ir 
iestatīts arī atsevišķi. Patiecoties universālā 
instrumenta izmantošanai, arī šie centrālie 
iestatījumi ir veicami ātri un vienkārši.

Lai veiktu kalibrēšanu, vadītājs bīda kalibrē-
šanas muldu no sāniem pa sliedi zem doza-
tora korpusa un atver kalibrēšanas konsoli. 
Tagad, izmantojot kalibrēšanas taustiņu vai 
SmartCenter uzstādīto TwinTerminal, viņš 
var sākt kalibrēšanu.

Sējas kombinācijas vadībai pēc izvēles var 
izmantot ISOBUS termināļus AmaTron 4 vai 
AmaPad 2, ko piedāvā AMAZONE, vai jebkura 
cita ražotāja ISOBUS termināli.

Sēšanas tehnika | Pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna Centaya Super
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Produkti

Ar elektrisko dozēšanu AmaDrill+ terminālī 
automātiskā kalibrēšana notiek ātri, droši 
un akurāti. Sēšanas laikā, atrodoties traktora 
sēdeklī, iespējams mainīt izsējas blīvumu 
un lauka sākumā jau iepriekš dozēt sēklas 
materiālu.

AD-P Special sējmašīna piedāvā izcili ērtu vadību un optimālu tvert-
nes formu ar plakanu konstrukciju. Sēklas tvertnes ietilpība pēc izvē-
les ir 850 l vai 1250 l. Ar papildbortiem kopējo tilpumu var palielināt 
līdz 1100 l vai 1500 l. Tā kā AD-P Special ir kompakti uzkares izmēri, 
vajadzīgs tikai neliels cēlējspēks. Elektriskā dozatora ieslēgšanai un 
izslēgšanai izmantojot GPS komutatoru, tiek ekonomēta sēkla un vēl 
vairāk atvieglots darbs vadītājam apgriešanās zonā.

AD-P Special sējmašīnas dozatoram ir elek-
triskā piedziņa. Tas ļauj veikt kalibrēšanu, 
nospiežot pogu, un vienkārši regulēt izsējamo 
daudzumu, atrodoties traktora kabīnē. Ērtās 
piekļuves iespēja atvieglo dozatora veltņu 
maiņu un kalibrēšanu.

AD-P 3001 Special ar RoTeC lemešiem un pievēlšanas riteņu bloku

AD-P sējmašīnu var vadīt ar ISOBUS termi-
nāli AmaTron 4 un AmaPad 2 vai jebkuru 
citu termināli, kas ir saderīgs ar ISOBUS. Līdz 
ar to pastāv iespēja aprīkot AD-P ar automā-
tiskās apgriešanās pārslēdzēju GPS-Switch.

AD-P 3001 Special, 
darba joslas platums 3 m 

ar rotējošo kultivatoru 
KG 3001 Special

Vienkārši apkalpojamais tents noslēdz sēklu 
tvertni, izolējot to no putekļiem un lietus.

Darba platums 3 m / 3,5 m / 4 m
Sēklas tvertnes 
tilpums 850 l līdz 1500 l

Pneimatiskā uzkarināmā 
 sējmašīna AD-P Special
Komfortablais daudzpusīgums
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Avant piegādā fiksētajā versijā ar 4 m un 
 saliekamajā versijā līdz 6 m darba platumu, 
ko pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem 
 iespējams salikt līdz 3 m platumam.

Sēklu padeves ventilatoru darbina ar hidrau-
lisko motoru.

Avant, 6 m

Sēšanas tehnika | Pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna AD-P Special | Avant piekabināmā sēšanas kombinācija ar priekšējo tvertni 

Avant 6000-2, darba platums 6 m

Priekšā uzstādītā sēklas materiāla tvertne ir 
īpaši plata un zema, tādējādi skats uz priek-
šu netiek ierobežots. Tas pats ir attiecināms 
uz skatu atpakaļ – uz aizmugurē pievienoto 
mašīnu.

Avant piekabināmā sēšanas 
kombinācija ar priekšējo tvertni
Racionāla lielu platību apstrāde!

Piekabināmā sēšanas kombinācija Avant ar priekšējo tvertni ir ideāla 
mašīna lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un lielām saim-
niecībām, kas lielās platībās veic racionālu sēju uzartā augsnē un 
mulčā. Sēklas tvertne priekšpusē un frēze ar sējmašīnu aizmugurē 
rūpējas par vienlīdzīgu noslogojumu uz asīm. 

Priekšējo tvertni iespējams aprīkot ar vadāmu 
priekšējo riteņu blīvētāju, kas blietē augsni 
starp traktora riteņiem. 

Darba platums 4 m / 5 m / 6 m
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Produkti

Cirrus 3003 Compact ar TwinTeC+

dubulto disku lemešiem un 
 ecēšām uz lemešiem

Cirrus 3003 Compact

Darba platums  3 m / 3,5 m
Sēklas tvertnes tilpums  3000 l
Rindu attālums  12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 3003 Compact modelis ir ļoti interesanta iespēja darbam 
 mazos laukos. Ar 3000 l tilpumu tā ir kompaktāka un pārliecina ar 
izcilu manevrētspēju. Priekšpusē novietotā sēklu tvertne visās Cirrus 
sējas kombinācijās smaguma pārvietošanas rezultātā nodrošina 
labāku traktora vilci, daudz vietas apgriešanās manevriem un brīvu 
piekļuvi dozatoriem. Tvertnes piepildījuma pakāpe neietekmē sēklas 
materiāla iesēšanas dziļumu.

Visu Cirrus svarīgākā daļa un garantija vien-
mērīgai un ātrai kustībai pa lauku ir Matrix 
riepas. Platais diametrs kombinācijā ar jau-
no profilu nodrošina augstu pašpiedziņu un 
tādējādi mazāku vilces spēku.

Sējmašīna lielām platībām 
Cirrus Compact
Kompakts, manevrētspējīgs, ātrs

Vietās, kur dzinumu veidošanās apstākļi 
nav tik ļoti jutīgi, Cirrus alternatīvi var aprī-
kot ar vienkāršām AS diagonālajam riepām. 
Ar īsajām skavām mašīnai ir ļoti laba paš-
piedziņa, tādējādi tā ir viegli velkama.

Disku ecēšas ar īpašā leņķī novietotiem 
diskiem, kuriem nav nepieciešama apkope, 
nodrošina ļoti labi apstrādātas un izlīdzinātas 
vagas. Apstrādes dziļumu darba laikā iespē-
jams hidrauliski pielāgot.

Ar Matrix riepām, kas īpaši izstrādātas iekārtai 
Cirrus, pat ar pilnu sēklas materiāla tvertni 
sējmašīna uz ceļa var droši pārvietoties ar 
ātrumu 40 km/h. Tas pilnībā atbilst ceļu 
 satiksmes noteikumu prasībām. Pateicoties 
pievienojumam pie apakšējiem vilcējstieņiem, 
Cirrus manevrēšanas spējas, piemēram, vagas 
galā, ir izcilas.
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Stingrais Cirrus 4003 ar 
 RoTeC pro disku lemešiem 

un Exakt aizrausēju

Sējmašīna lielām 
platībām Cirrus 
Panākumus sēsi – panākumus pļausi

Uzkabināmā sējas kombinācija Cirrus ar 4 m darba platumu ir pie-
ejama gan kā nelokāma mašīna, gan salokāmā versijā. Salokāmo 
versiju iespējams salocīt uz 3 m transportēšanas platumu transpor-
tēšanai ceļu satiksmē.

Šie 4 m varianti ir it īpaši interesanti vidēji lielām saimniecībām, 
kurām ir nepieciešams liels sējas apjoms un līdz ar to augsta efek-
tivitāte. Sēšanas tehnikai paredzētajam standarta traktoram šāda 
lieluma saimniecībās nereti ir no 170 līdz 200 ZS, kas optimāli der 
arī Cirrus 4003 un 4003-2.

Cirrus 4003-2 ar RoTeC pro viena diska lemešiem

Cirrus ar Well Disc laukumu Minimum TillDisc
saņem citu speciālu aprīkojumu sagatavo-
šanas rīku jomā. Ar rindu attālumu 16,6 cm 
ar griezējdiskiem var griezt tieši pie augsnes 
lemešiem, kultūraugu atliekām vai pat pie 
dzīviem augiem.

Smalki zobots disks 
460 mm

Rupji robots disks 
460 mm

Sēšanas tehnika | Sējmašīna lielām platībām Cirrus Compact | Sējmašīna lielām platībām Cirrus

RoTeC pro lemešiem ir īpaši stabili gultņi, lai 
varētu strādāt arvien lielākā sēšanas ātrumā. 
Aizrausēji Exakt S nodrošina labu sēklas ma-
teriāla nosegšanu arī pašos smagākajos dar-
ba apstākļos un pie lieliem salmu apjomiem.

Ritenīšu aizrausēji papildus piespiež augsni 
virs sēklu lemešiem, tādējādi nodrošinot 
optimālus dzinumu apstākļus. To īpaši ietei-
cams izmantot mīkstas, sausas augsnes ap-
strādē, sējot vasaras augu kultūras vai rapsi.

Dubultā diska lemeša sistēmai TwinTeC+ ir 
bezpakāpju, hidrauliska lemešu spiediena 
iestatīšana ar diapazonu no 15 līdz 100 kg. 
Tādējādi spiedienu iespējams ātri un vienkār-
ši pielāgot mainīgiem augsnes apstākļiem.
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Produkti

Sējas kombinācija Cirrus 6003-2 ar TwinTeC+ dubultā diska lemešiem

Cirrus 6003-2C ar RoTeC pro viena diska lemešiem

Cirrus 4003-2 ar 4 m un Cirrus 6003-2 ar 6 m darba platumu – jūsu 
rīcībā ir mašīna, ar kuru tieši vidējas līdz augstas ražas līmenī var veikt 
precīzu izsēju ar atbilstoši lielu platības apstrādes jaudu. Turklāt ie-
kārta Cirrus-C ir pieejama ar spiediena tvertni drošai „viena šāviena“ 
mēslojuma dozēšanai vagā. Šai mašīnai ir divu izeju 4000 l tilpuma 
tvertne. Pēc nepieciešamības to var uzpildīt ar sēklas materiālu un 
mēslojumu vai tikai ar sēklas materiālu.

Visas Cirrus svarīgākās funkcijas vada ISOBUS 
terminālis. Tas pilda gan darba funkcijas, gan 
arī mašīnas iestatīšanai nepieciešamās funk-
cijas, piemēram, kalibrēšanu.

Ar segmenta sadales galviņu asimetriski slie-
žu ceļi vienā mašīnas pusē var tikt izmantoti 
otrā mašīnas pusē bez nevēlamas sēšanas 
ātruma samazināšanas. Ar segmentu sada-
lītāja galviņu ir iespējama elektriska pušu 
pārslēgšana un Section Control funkcija.

Lai vēl vairāk vienkāršotu iepriekšējo dozē-
šanu, kalibrēšanu un atlikumu iztukšošanu, 
AMAZONE iekārtai Cirrus kombinācijā ar va-
dības termināļiem AmaTron 4 vai AmaPad 2 
piedāvā Comfort paketi 1 ar TwinTerminal 3.0.

Sēklu tvertņu iztukšošana no sēklām un 
mēslojuma norit ātri un vienkārši, izman-
tojot papildaprīkojumā pieejamo ātro iztuk-
šošanu, kas labi pieejamā veidā ir uzstādīta 
pie tvertnes. Pagarināšanai var uzspraust HT 
vai drenāžas caurules.

Sējmašīna lielām platībām Cirrus 
Ātra, universāla, jaudīga
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Cirrus ₄003  nesalokāma
Darba platums  4 m

Cirrus ₄003-2  salocīts
Darba platums  4 m 

Cirrus 6003-2  salocīts
Darba platums  6 m

Sēklas tvertnes tilpums 3600 l

Rindu attālums  12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus ₄003-C, Cirrus ₄003-CC  nesalokāma
Darba platums    4 m

Cirrus ₄003-2C, Cirrus ₄003-2CC salocīts
Darba platums    4 m

Cirrus 6003-2C, Cirrus 6003-2CC salocīts
Darba platums    6 m

Sēklas tvertnes tilpums  4000 l (spiediena tvertne)

Rindu attālums    12,5 cm / 16,6 cm

ISOBUS mašīnas vadība
Divkāršais 
 padeves kanāls

2. lemeša sliede ar 
viena diska lemesi 
FerTeC

1. lemeša sliede ar 
dubultā diska lemesi 
TwinTeC+

Universālā uzkabināmā 
 sējmašīna GreenDrill 501, 
piemēram, pasējai

Tehnoloģiskās sliedes pārslēgšana, 
sēklu līnijas uzraudzība pēc izvēles

Sēšanas tehnika | Sējmašīna lielām platībām Cirrus

Cirrus 6003-2CC arī Double Shoot procesam

Cirrus-CC ir 4000 l spiediena tvertne ar divām elektriskajām dozē-
šanas ierīcēm. Papildus Cirrus-C Single-Shoot procesam jaunais 
 Cirrus-CC ir aprīkots ar otru konveijera līniju un papildu FerTeC 
 viena diska lemešiem riepu iepakotāja priekšā. Tādējādi divus 
priekšmetus var dozēt un novietot atšķirīgi Double Shoot procesā.

Cirrus 6003-2/2C ar uzpildī-
šanas gliemežtransportieri 

sēklām un mēslojumam

Ar Cirrus 4003-2/2C/2CC un 6003-2/2C/2CC 
sējmašīnas sānu veltni T-Pack S augsni var 
piespiest vieglos līdz vidējos apstākļos vai 
aiz arkla jau pirms disku bloka, līdz ar to 
panākot papildu nostiprinājumu.

Cirrus 4003-2/2C/2CC un 6003-2/2C/2CC 
priekšējo veltņu koncepciju var papildināt 
ar veltni T-Pack IN. Tas ir novietots mašīnas 
vidū zem dīseles un piespiež augsni starp 
traktora riteņiem.

Pneimatiskā universālā uzkabināmā sējma-
šīna GreenDrill, kas paredzēta sējmašīnai 
Cirrus, ļauj lietotājam sējas laikā uz augsnes 
virsmas izkaisīt vēl vienu vielu – vienalga, 
zālāju pasējai vai granulas pret gliemežiem.

Priekšpusē novietotais starpasu veltnis 
 T-Pack U pieveļ augsni pirms disku bloka. 
Tādējādi augsne pirms mašīnas tiek vēlreiz 
papildus nostiprināta. Tā ir priekšrocība 
īpaši vieglās augsnēs. Veltni T-Pack U var 
 izmantot arī kā priekšējo veltni.
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Produkti

Ja Citan tiek izmantots sausās vietās, ir pie-
ejams HD ruļļu aizrausējs ar rūdītiem ecēšu 
zariem. Aizmugurējos saspiešanas rullīšus 
var piespiest līdz pat 35 kg spiedienam – 
neatkarīgi no sēšanas lemeša – un nodroši-
nāt zemes nostiprināšanu.

Izmantojot papildu elektrisko dozēšanas 
piedziņu kopā ar jaunāko ISOBUS vadību 
un  dokumentāciju, visus dozēšanas moto-
rus var kalibrēt neatkarīgi un kontrolēt 
braukšanas laikā.

Citan 12001-C

Citan 9000

Vienkārša dozatora maiņa bez instrumenta. 

Ar iekārtu Citan AMAZONE piedāvā iespēju nodalīt augsnes apstrādes 
un sēšanas darbus darba platumā no 6 m līdz 15 m. Citan augstais 
ražīgums ļauj iespējami labāk izmantot optimālo sējas laiku. Strādā-
jot ar darba ātrumu līdz 20 km/h sējmašīna Citan pārliecina ar lielu 
ražību un perfekto  izsējas precizitāti.

Augsta ražīguma sējmašīna Citan
Sējiet ātri un ekonomiski optimālajā laika brīdī

Jēgpilna palīgsistēma ir papildaprīkojumā 
pieejamā sēklu vada pārraudzība, kas uzreiz 
konstatē pie lemeša un vadā radušās blokā-
des. Tieši pēc izkliedētāja galviņas novietotie 
sensori kontrolē sēklas materiāla plūdi sēklas 
materiāla vados.
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Citan 12001-C ar minerālmēsliem

TAM uzpildīšanas gliemežtransportieri lielo 
platību sējmašīnai Citan un zarveida lemešu 
sējmašīnai Condor var bez problēmām ap-
kalpot ar mašīnas vadības ierīci. Transporta 
izmēri paliek zem 4 m augstuma un 3 m 
platuma.

Citan 12001-C

Sēšanas tehnika | Augsta ražīguma sējmašīna Citan

Citan ir sējmašīna, ko izmanto vienu platībās, kurās 
augsne jau ir apstrādāta un sagatavota sējai. Par 
vienu no efektīvākajām un konkurētspējīgākajām 
sējmašīnām to padara īpašie raksturlielumi – no 
6 līdz 15 m sēšanas platums, liela sēklas tvertne un 
degvielas patēriņš, kas var būt mazāks par 3 l/ha.

Darba platums  8 m / 9 m / 12 m / 15 m
Sēklas tvertnes tilpums 5000 l / 8000 l

Ar RoTeC pro Control lemesi ir iespējams sēt 
lielākajā ātrumā neatkarīgi no augsnes un lai-
ka apstākļiem. Sēšanas dziļums tiek iestatīts 
ātri un ērti – hidrauliski ar lemeša spiedienu. 
Dziļajai sējai var veikt precīzu pielāgošanu, 
izmantojot režģa regulēšanas sistēmu pie 
lemeša.

Izmantošanai irdenās vai nenostiprinātās 
augsnēs papildaprīkojumā tiek piedāvāti slie-
žu irdinātāji. Riteņu atstātie nospiedumi tiek 
uzlauzti un nolīdzināti. Izmantojot hidraulis-
ko noregulēšanu, ievietošana un izņemšana 
apgriešanās zonā vai, salokot transportēšanas 
vajadzībām, notiek automātiski.

Iekārtas Citan 12001-C un 15001-C nodro-
šina iespēju reizē ar sēklas materiālu izsēt 
vagā arī mēslojuma devu. Tāpēc tvertne 
ir sadalīta divās daļās un tās 2/3 iespējams 
piepildīt ar sēklas materiālu, bet 1/3 ar mine-
rālmēsliem vai citu sēklu. Ja nav nepiecie-
šams sadalīt tvertni, to var pilnībā uzpildīt 
ar vienu sēklas materiāla šķirni. Dozēšanu 
veic regulējams pārvadmehānisms, kas spēj 
dozēt sēklas materiālu diapazonā no 1,5 līdz 
400 kg/ha.
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Produkti

Zaru lemešu sējmašīnas Cayena koncepcija nodrošina ātru izsēju 
 iepriekš apstrādātā un arī neapstrādātā augsnē. Tā ir jo īpaši noderīga, 
apstrādājot cietas, akmeņainas augsnes un strādājot sausos apvidos, 
kur nav izmantojami parastie diskveida lemeši. Lai arī kāds būtu 
 sēšanas veids – raupja, vidēja vai smalka sēklas izsēja, sēšana 
mulčā, uzartā augsnē vai rugājos – Cayena ar 6 metru darba platumu 
ir ļoti noderīga.

Sakabe, šasija un hidrauliski saliekami instru-
mentu kronšteini raksturo Cayena kā kompak-
tu vienību ar ļoti labu manevrētspēju.

TineTeC kaltis atbrīvo izsējas rindu no orga-
niskās masas. Pateicoties šaurajai formai, tiek 
pārbīdīts neliels zemes daudzums. Priekšro-
cības: ūdens ietaupījums, minimāla mašīnas 
vilces slodze. 

Zaru lemešu sējmašīna Cayena
Liela apstrādātā platība ar precīzu dozēšanu!

Cayena 6001: 
36 zaru lemeši, rindu attālums – 16,6 cm – darba ātrums līdz 15 km/h

Cayena 6001

Cayena sēklas tvertnes tilpums ir 3600 l un 
tik un tā ir ērti uzbūvēta. Tādēļ jūs varat 
 redzēt TineTeC kaltis darbībā. Sēklas tvertes 
forma pieļauj vienkāršu un ātru tās uzpildi.

Elektriskā dozēšana atvieglo precīzu izsējas 
daudzuma regulēšanu.

Iekārta Cayena 6001-C, kas piemērota arī 
darbam ar mēslojumu, ir aprīkota ar 4000 l 
spiediena tvertni, kas sadalīta divos nodalī-
jumos attiecībā 60:40, un pilnībā elektriskiem 
dozatoriem. Sēklas un mēslojums pa kopīgu 
padeves kanālu reizē nonāk sēšanas vagās.

Darba platums  6 m
Sēklas tvertnes tilpums 3600 l
Sēklas un minerālmēslu  4000 l
tvertnes tilpums (spiediena tvertne)
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Tiešās sēšanas sējmašīna īpaši izmantošanai 
rugainē. Condor strādā ar atsevišķi dziļumā 
vadītiem kaltveida lemešiem. Mašīnas 
Condor koncepcija ir veidota atbilstoši 
 prasībām vēl vairāk paplašināt sēšanas 
 intensitāti ar vairāk nekā 9 m darba platumu, 
lieliem rindstarpu attālumiem un precīzu sēklas 
novietošanu.

Condor var būt aprīkots ar papildu elek-
trisko dozēšanas piedziņu, lai precīzi pielā-
gotu sēklu daudzumus konkrētajai laukuma 
daļai. Ietekmes radītās peļņas atšķirības var 
novērst vēl labāk un labāk izmantot ekono-
misko ietaupījumu potenciālu.

Zaru lemešu sējmašīna Condor
Tiešajai sēšanai

Condor 15001

Condor 15001: 
Liels uz lauka, šaurs pārvadājot – transportēšanas platums ir 3 m

Sēšanas tehnika | Zaru lemešu sējmašīna Cayena | Zaru lemešu sējmašīna Condor

8000 l tilpuma spiediena tvertne – sadalīta 
2 nodalījumos (2/3 sēklas materiāls + 1/3 
mēslojums). Minerālmēslu padeve notiek 
pa to pašu cauruli, kur sēkla. Šādā veidā 
 ziemas kultūru izsēšanas laikā ir iespējama 
atbilstoša sēklas materiāla padeve, bet, 
 izsējot vasaras kultūras kontinentālos aps-
tākļos, – optimāla, pilnīga mēslošana tieši 
augsnē bez zaudējumiem.

Darba platums  12 m / 15 m
Sēklas tvertnes 8000 l (2/3 sēklas materiāls
tilpums + 1/3 mēslojums)

ConTeC pro lemesis ļoti precīzi vertikāli pielā-
gojas zemei, pateicoties aiz tā esošam blīvē-
šanas ritenim. Lemešu attālums, konstrukci-
ja trīs rindās un rāmja augstums nodrošina 
darbu bez nosprostojumiem.

Lai kalpošanas laiks būtu ilgāks, lemešu 
smailes ir pārklātas ar cietsakausējumu. 
Komfortablās dziļuma regulēšanas iespēja 
ļauj ļoti ātri pārregulēt izsējas dziļumu.
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Produkti

Stiprinātie lemeši atbrīvo augsnē vietu 
 sēklai un minerālmēsliem – pārbaudīts 
100 000 reizes!

Lemešu vienību izkārtojums 4 rindās vienai 
aiz otras uz gareniskās traversas veido lielas 
atstarpes un labu salmu plūstāmību.

Visi kaltveida lemeši ir uzkarināti paralelo-
gramos. Tas novērš, ka dažādos vai mainīgos 
braukšanas ātrumos un pie papildu augsnes 
nelīdzenumiem netiktu precīzi ieturēts vēla-
mais izsējas dziļums.

Paralelograma veidā vadāmie kalti vienmēr 
var sekot pamatnes nelīdzenumiem. Drošības 
sistēma aizsardzībai no akmeņiem elastīgi 
nodrošina vertikālu un horizontālu izvairī-
šanos šķēršļu gadījumā.

Tiešajā sējā un sējot rugainē atbalsta ritenis 
rūpējas par ļoti precīzu dziļuma saglabāšanu 
un sēklas apklāšanu.

Augsta ražīguma sējmašīna Primera DMC ir veidota speciāli tiešajai 
sējai un sēšanai mulčā sausos reģionos. Ar savu unikālo kaltveida 
lemesi uzartā zemē, kultivētās platībās un, veicot tiešo sēju, tā sa-
sniedz augstāko kvalitāti sēšanas precizitātes un sēklu ievietošanas 
ziņā. Sēklas tiek novietotas zem iepriekšējās ražas pārpaliku-
miem, tā veidojot labu sēklu/augsnes saskari, kas, savukārt, 
nodrošina teicamu kultūru augšanu.

Primera DMC 6000-2C

Primera DMC 9000 9 m darba platumā

Augstas ražības sējmašīna 
Primera DMC
Precizitāte un ātrums, veicot tiešo sēju, 
sēju mulčā un tradicionālo sēju
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Precīzo ruļļu ecēšu piespiedējriteņi vēl papil-
dus piespiež augsni virs sējumu vadziņām. 
To īpaši ieteicams izmantot vieglās un sau-
sās augsnēs, sējot vasaras kultūras vai rapsi. 
Riteņu siju var pacelt centralizēti, tādējādi 
ātri pārtraucot iedarbību.

Lai Primera DMC tvertni piepildītu ar sēklām 
un mēslojumu, AMAZONE piedāvā hidrauliski 
darbināmu uzpildīšanas gliemežtransportieri. 
Tas palīdz samazināt uzpildei vajadzīgo laiku 
pat par 15 min. un atbilstoši vēl vairāk kāpina 
mašīnas darba ražīgumu.

Kombinējot ar elektrisko dozatoru, AMAZONE 
piedāvā ar ISOBUS saderīgu AmaTron 4 un 
AmaPad 2 – divus īpaši ērtus apkalpes ter-
mināļus ISOBUS iekārtām.

Kombinējot ar sējmašīnu Primera DMC, sēj-
mašīnu Condor vai precīzās izsējas sējmašīnu 
EDX vietās, kur lauksaimniecība jāveic sausa 
klimata apstākļos, var izmantot Fertiliser 
Delivery Cart FDC. Šķidro mēslojumu sēša-
nas lemešiem nogādā ar sūkni, kas mēslo-
jumu ievada augsnē. Šī kombinācija tiek 
 izmantota, lai paveiktu sēju un sākotnējo 
mēslošanu vienā piegājienā.

Primera DMC 9001-2C un 12001-2C spiediena tvertne ar 13 000 l kapa-
citāti ļauj ievērojami samazināt uzpildes laikus un sasniegt atbilstoši 
augstākas platību apstrādes jaudas izsējas laikā. Sadalot spiediena tvert-
ni četrās vienāda izmēra kamerās, atbilstoši vajadzībām var izvadīt vai 
nu tikai sēklas, vai sēklas un mēslojumu attiecībā 3:1 vai 1:1. Pateicoties 
sadalījumam, sēšanas vagā kopā ar sēklām, izmantojot Single-Shoot 
paņēmienu, iespējams novietot pat divas dažādas 
mēslojuma šķirnes.

Darba platums  3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Sēklas tvertnes tilpums 4200 l / 6000 l / 13000 l

Primera DMC 12001-2C ar 12 m darba platumu un ārpusē novietotām sadalītāja galviņām

Primera DMC 12001-2C, 
12 m darba platums

Sēšanas tehnika | Augstas ražības sējmašīna Primera DMC
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Produkti

Piekares nesējsistēma KR
Daudzveidīgas lietošanas iespējas!

Sējmašīnas D9 9000-2T | D9 12000-2T

Precīzās izsējas sējmašīna ED 12000-KR

Kompaktās disku ecēšas Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Piekares nesējsistēma KR daudzveidīgas 
 pielietojuma iespējas un tāpēc ir īpaši saim-
nieciski izmantojama. Alternatīvi piekares 
nesējsistēmu var aprīkot ar precīzās izsējas 
sējmašīnu ED, sējmašīnu D9 vai kompakta-
jām disku ecēšām Catros.

Piekares nesējsistēma transportēšanas vaja-
dzībām tiek salocīta kopā.

Darba platums 9 m / 12 m
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GreenDrill ir sējmašīna smalku sēklu, starpkultūru, pasējas un mēs-
lojuma izsēšanai, piemēram, izmantojot kompaktās disku ecēšas 
Catros, mulčas kultivatoru Cenius vai sēšanas kombināciju Cataya, 
Centaya vai Cirrus.

Sēklas tvertnes tilpums ir 200 l un 500 l. Tā ir ērti sasniedzama pa 
trepītēm. Ventilatora piedziņa notiek elektroniski vai hidrauliski.

Cataya 3000 Super 
 ar GreenDrill

Kompaktās disku ecēšas CatrosXL 8003-2TX ar universālo uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill 501

Sēšanas tehnika | Piekares nesējsistēma KR | Universālā uzkabināmā sējmašīna GreenDrill

GreenDrill
Universāla uzkabināmā sējmašīna smalkām sēklām, 
starpkultūrām, pasējai un mēslojumam

Izsējas daudzuma regulēšanas apgabalā bez 
sēklu tvertnes atrodas arī izsējas ripa, kura 
atkarībā no sēklas īpašībām un izsējas nor-
mas ir aprīkota ar parasto vai smalko izsējas 
spolīti. Izsējas ripas un ventilatora piedziņa 
notiek elektroniski vai hidrauliski.

GreenDrill 501 mašīnas vadību var veikt da-
žādos veidos. Ja GreenDrill 501 ir uzstādīts 
uz Cirrus, tas ir pilnībā integrēts Cirrus elek-
tronikā. Ja GreenDrill tiek veidots uz augsnes 
apstrādes, tas iegūst savu ISOBUS darba da-
toru un pēc tam to var apkalpot, izmantojot 
vai nu traktora ISOBUS termināli, vai arī iz-
mantojot AmaTron 4 ISOBUS termināli.

GreenDrill 200 
Tvertnes tilpums   200 l

GreenDrill 501 ar ISOBUS
Tvertnes tilpums   500 l 

GreenDrill 200 vadības datorā var ieslēgt sē-
jas vārpstu un ventilatoru, kā arī iestatīt sējas 
vārpstas apgriezienu skaitu. Komfortablajā 
aprīkojumā Control vadības dators papildus 
piedāvā kalibrēšanas izmēģinājuma atbalstu 
un apstrādātās platības rādījumu.

GreenDrill 501 ar 500 litru tvertnes tilpumu 
tiek izmantots starpkultūru, smalku sēklu, 
pasējas un mēslojuma sēšanai kombinācijā 
ar AMAZONE velkamo augsnes apstrādi vai 
sēšanas kombināciju Cirrus.
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Produkti

Precīzās izsējas sējmašīna 
Precea
Ātra, precīza, lietotājam draudzīga

6 rindu precīzās izsējas sējmašīna Precea 4500-2CC

Visu lemesi sējai mulčā droši vada divi lieli nesējruļļi. Augsnes atvēršana notiek, izmantojot 
dubulto disku vienība, ieskaitot vagu veidotāju. Pēc tam, kad sēklas ir nostiprinātas zemē ar 
uztveršanas rulli, seko V veida noblietēšanas ruļļi, lai vagu atkal aizvērtu. Visa lemešu vienība 
ir viegli pieejama. Pateicoties labi noslēgtiem gultņiem un ieliktņiem, kam nav nepieciešama 
apkope, ieguldījums apkopē ir ļoti mazs.

Pirmajā piegājienā AMAZONE iepazīstina ar nelokāmo precīzās izsējas 
sējmašīnu Precea 3000 ar darba platumu 3 m, kā arī teleskopiski izvir-
zāmo Precea 4500-2 ar darba platumu 4,5 m. Atdalīšanu pēc izvēles var 
darbināt mehāniski vai elektriski.

Precīzās izsējas sējmašīnai Precea Super ir elektriskā piedziņa ElectricDrive, 
kurā katra virsspiediena sadale tiek darbināta atsevišķi, izmantojot elek-
tromotoru. Tādā veidā, izmantojot termināli, var ļoti ērti iestatīt vēlamo 
izsējas daudzumu. Ar elektrisko piedziņu ir iespējams braukšanas ātrums 
līdz 15 km/h.

V veida noblie-
tēšanas ruļļi

Disku 
 piespiedējs

Uztveršanas 
rullisNesējruļļi

Dubulto disku mēslošanas 
 lemesis FerTeC Twin

Lemesim sējai mulčā PreTeC lemeša spie-
diens ir maks. 220 kg ar mehānisku lemešu 
spiedienu vai 400 kg ar hidraulisko lemešu 
spiedienu. Tas nodrošina mierīgu gaitu un 
vienmērīgu kustību pa lauku pat vissmagā-
kajos augsnes apstākļos.

Precīzās izsējas sējmašīnai Precea Special
ir mehāniska piedziņa SpeedShaft. Kopā ar 
vienmērīgu virsspiediena sadali uz katru, tas 
jau pamata segmentā padara par iespējamu 
braukšanas ātrumu līdz 12 km/h, neapdrau-
dot garenisko sadalīšanu.

Uztveršanas process

Spiediena 
sadale uz katru

Izkliedes posms

55 litru sēklu tvertne

Lokanās 
vārpstas 
 piedziņa

Precea 4500-2CC ar maināmu teleskopisko rāmi ar pilnu darba platumu
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Atsevišķo graudu sēšanas tehnika | Precīzās izsējas sējmašīna Precea

Uzstādītā 4 rindu precīzās izsējas sējmašīna Precea 3000-ACC

Sēklu tvertne ir 55 l. Spiediena tvertni var 
atvērt ar vienu roku, un tā ar gumijas apmali 
ir aizsargāta pret putekļu iekļūšanu. Turklāt 
tvertnes vākā atrodas tekne, lai izbērtu atli-
kušās sēklas.

Precīza atdalīšana ir Precea būtība. Dozēšana 
notiek, izmantojot virsspiedienu. Sēklas un 
viss dozētais tiek izsēts, izmantojot ventila-
toru ar virsspiedienu. Trīs tīrītāji nodrošina, 
ka tiek notīrīti liekie graudi, lai izvairītos no 
dubulti apsētām vietām. Tas nodrošina ļoti 
precīzu atdalīšanu pat pie liela braukšanas 
ātruma līdz 15 km/h.

Atkarībā no produkta veida un aprīkojuma 
iespējams uzstādīt mēslojuma tvertni 950 l 
vai 1250 l tilpumā. Precīzās izsējas sējmašīnu 
Precea-CC var kombinēt ar mēslošanu zem 
saknēm Double Shoot procesā.

Precīzās izsējas uzkabināmā sējmašīna Precea 3000-A pieejama tikai 
ar elektrisko piedziņu un saskarni ātrās sakabes sistēmai QuickLink. 
Pateicoties ātrās sakabes sistēmai QuickLink, Precea 3000-ACC tiek 
kombinēta ar AMAZONE augsnes apstrādi. Šādā veidā Precea var 
 uzmontēt uz rotējošā kultivatora KX vai KG, un kukurūzas sēju vie-
nā darba ciklā kombinēt ar augsnes sagatavošanu sējai. Pateicoties 
ātrās sakabes sistēmai QuickLink, Precea var ātri un bez instrumen-
tiem atdalīt no augsnes apstrādes.

Darba platums  3 m / 2,70 m līdz 3,20 m / 3,50 m līdz 4,80 m
Sēšanas agregāti  no 4 līdz 8

Mikrogranulu izkliedētājs Micro tiek izman-
tots, piemēram, mikroelementu, insekticīdu 
un gliemju granulu izsēšanai. 17 litru tvertne 
ar atsevišķu dozēšanas vienību ļauj precīzi 
dozēt dažādas izkliedējamās vielas.

Precea 3000-ACC ar ātrās 
 sakabes sistēmu QuickLink

Uzbēršanas 
punkts rindā

Dozēšana 
caur 
 difuzoru
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Produkti

ED 4500-2C Special

Augsta precizitāte ar minimāliem tukšu-
miem vai dubultizsēju. Sēja ar pulksteņa 
precizitāti!

Precīzās izsējas sējmašīna ED
ED – vienkārši pārdomāta!

Precīzās izsējas sējmašīna ED 6000-2C Super

Precīzās izsējas sējmašīna ED darbojas ļoti precīzi ar vakuuma principu. 
Ar vakuumu graudi tiek virzīti uz graudu caurumiem. Precīza graudu 
sadale notiek mehāniski ar izlīdzinātāju. Tas strādā gandrīz neatkarīgi 
no ātruma un graudu formas. Sēšanas agregātu piedziņa ir iekapsu-
lēta, tādējādi nepieciešamais apkopes apjoms ir pavisam neliels.

Sēšanas agregāts Classic ir piemērots ku-
kurūzas, saulespuķu, pupiņu, rapša, zirņu, 
kokvilnas u. c. sēklu sējai aiz arkla. Kritiena 
augstums tikai 100 mm!

AMAZONE sēšanas agregāts Contour ir lie-
liski piemērots sējai mulčā un aiz arkla. Izcila
īpašība ir optimālā pielāgošanās augsnes 
reljefam, ko panāk dziļuma vadība ar garen-
virziena tandēmu.

AMAZONE viengrauda sējmašīnas darbojas 
pēc vakuuma principa. Ar mehānisku (ED 
Special) vai hidraulisku (ED Super) piedziņu 
darbināmā sēklu atdalīšana pa vienai notiek 
ar tīrītāju.

Brīvais 
kritiens

Optimāls 
 noblīvējums
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Lai sējmašīnas ED tvertni piepildītu ar mēs-
lojumu, AMAZONE piedāvā mašīnas kon-
cepcijā integrētu un hidrauliski darbināmu 
uzpildes gliemežtransportieri. Tas palīdz 
samazināt uzpildei vajadzīgo laiku un vēl 
vairāk kāpina mašīnas darba ražīgumu.

ED sējmašīnu var aprīkot ar vienu vai diviem 
mikrogranulu izkliedētājiem Micro plus. Tādē-
jādi pārbrauciena laikā atkarībā no mašīnas 
modeļa sējai var izmantot līdz divām mikrog-
ranulu ierīcēm.

Profesionālais aprīkojums ar elektroniku un 
ISOBUS terminālis ļauj pilnībā kontrolēt 
mašīnu un ērti vadīt procesus.

Precīzās izsējas sējmašīna ED 6000-2C Super

ED 6000-2C Super

Mēslojuma un sēklu atdalīšanas piedziņa ED Special mašīnās ir 
mehāniska. ED Super mašīna ir aprīkota ar elektrisku piedziņu 
 mēslojuma dozēšanai un hidraulisku piedziņu sēklu atdalīšanai.

Līdztekus viengabalainajām 4,5 m platajām mašīnām AMAZONE 
piedāvā arī salokāmus variantus ar 4,5 m un 6 m platumu. Turklāt 
pastāv iespēja priekšējo tvertni izmantot kā mēslojuma tvertni.

Apvienojumā ar samazinātā platuma pār-
slēgšanu GPS-Switch vai Section Control 
un atsevišķo rindu slēgumu pastāv iespēja 
atsevišķos agregātus ar GPS palīdzību pār-
slēgt automātiski, strādājot ķīļveida platībās 
vai apgriešanās zonā.

Atsevišķo graudu sēšanas tehnika | Precīzās izsējas sējmašīna ED

Darba platums 4,5 m / 6 m Sēšanas agregāti no 6 līdz 12



78

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   78 14.10.19   10:26

78 79

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   79 14.10.19   10:26

Produkti

Noteicošais faktors ir graudu dozēšanas sis-
tēmu moduļu nodalīšana. Precīzo pneima-
tisko graudu atdalīšanu pa vienam veic ar 
centrāli izvietotu atdalīšanas cilindru sešām 
vai attiecīgi astoņām rindām.

Pateicoties lieliem atvērumiem, tvertnes var 
viegli uzpildīt tieši ar priekšējo iekrāvēju. 
Pēc klienta vēlēšanās mašīnas iespējams 
aprīkot arī ar uzpildīšanas gliemežtranspor-
tieri. 

Atsevišķu graudu sējmašīna EDX
Xpress atdalīšana un Xpress novietošanas sistēma 
 lieliem darba platumiem līdz 9 m

Xpress sistēmas raksturīpašība – graudu dozēšanas iespēja. Tādē- 
jādi ir iespējams sasniegt līdz pat 15 km/h lielu darba ātrumu un, 
salīdzinot ar parastajām atsevišķo graudu sējmašīnām, palielināt 
 apstrādājamo platību par līdz pat 50 %.

EDX: Lielāka jauda, lielāks veikums, mazākas 
izmaksas!

Velkamā atsevišķo 
graudu sējmašīna EDX 6000-TC, 

darba platums 6 m

Precīzās izsējas sējmašīna EDX, 6 m darba platums

Ja darba platums ir 9 m, ir jāuzpilda tikai divas 
sēklas materiāla tvertnes. Darba  centralizēšana 
ļauj samazināt uzpildes un iestatīšanas laiku, 
tādējādi palielinot  kopējo lietderību.
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Darba platums 6 m / 9 m Sēšanas agregāti no 8 līdz 16/no 12 līdz 20

Ar pilnībā nokomplektētu programmu AMAZONE katrai saimnieciska-
jai vajadzībai piedāvā atbilstošas mašīnas. Visām mašīnām kopīgs ir 
tas, ka tās var izmantot gan arumā, gan mulčā vai arī tiešajai sējai. Tas 
attiecas gan uz kukurūzas, gan saulespuķu, gan arī uz rapša izsēju.

EDX 6000-TC ar kompaktu salikšanas tehniku

Super V veida veltņi Nesošie veltņi

Uztvērējrullis Vagas veidotājs Divu disku sēšanas lemesis Mēslojuma lemesis

Atsevišķo graudu sēšanas tehnika | Atsevišķu graudu sējmašīna EDX

Katram Xpress sēšanas agregātam ir vairāki elementi: vispirms V veidā veidots divu disku 
 sēšanas lemesis iegriež augsnes virskārtu un nobīda malā augu atliekas. Tam seko vagas 
veidotājs, kas atbrīvo vagas vietu un iespiež zemē rievu. Aiz tā vagā tiek iešautas sēklas, 
kur uztveršanas veltnis tās uztver un iespiež vagā. Noslēgumā regulējamie Super V veida 
veltņi pārklāj sēšanas vagu ar augsni un tad to piespiež.

Velkamā atsevišķo graudu sējmašīna EDX 9000-TC, darba platums 9 m

Visām EDX mašīnām graudu atdalītāju regu-
lēšana tiek veikta vairākām rindām vienlai-
cīgi. Pieejams īpašais papildaprīkojums – 
skrāpju attālinātā regulēšana, lai vadītājs ar 
AmaTron 3 varētu regulēt skrāpju pozīciju, 
darba laikā atrodoties kabīnē.

Pie katra sēšanas lemeša ir pa diviem visu 
sējas vienību balstošiem nesējruļļiem ar 
500 mm diametru un ļoti mierīgu gaitu, pa-
teicoties platajiem balsta laukumiem. Uz 
nesējruļļiem izdarīto spiedienu var centrāli 
un hidrauliski regulēt un tādējādi pielāgot 
attiecīgajiem augsnes apstākļiem.
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Produkti

Mēslošanas tehnika AMAZONE
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Produkti

Divu disku izkliedētājs mazākiem un vidējiem 
lauksaimniecības uzņēmumiem. ZA-X Perfect 
ir viegli iestatāms un nodrošina precīzu visu 
parasto veidu minerālmēslu izkliedēšanu līdz 
18 m un šķidrā mēslojuma izkliedēšanu līdz 
15 m.

Izkliedētāja nelielais kopējais platums, kas 
ir tikai viens metrs, novērš vīnogulāju bojā-
jumus, strādājot uz vīnogulāju kalna.

Dubultpiltuves tvertnes sienas ar optimāli 
izveidotu slīpumu nodrošina vienmērīgu 
mēslojuma pieplūdi – arī nogāzēs.

OmniaSet izkliedēšanas diski ar uzlokāmām 
izkliedēšanas lāpstiņām nodrošina sevišķi 
precīzu mēslojuma pārklājumu.

Uzkarināmais izkliedētājs 
ZA-X Perfect
Tas jums patiks

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-X Perfect

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-X Perfect

Eļļas vannā strādājošais reduktors, kam nav 
nepieciešama apkope, ir visu AMAZONE divu 
disku izkliedētāju izturīgā sirds, kas sevi aplie-
cinājusi jau 500 000 reižu.

Tvertnes tilpums  500 l / 600 l / 900 l / 
1250 l / 1400 l / 1750 l

Darba platums no 10 m līdz 18 m
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Profesionāls divu disku izkliedētājs lauksaim-
niecības uzņēmumiem un lauksaimniekiem 
ar darba platumu līdz 36 m. Lēni rotējošie 
augstas ražības maisītāji un mazais disku 
apgriezienu skaits nodrošina ļoti vienmērīgu, 
saudzējošu minerālmēslu plūsmu.

Augstvērtīgais tvertņu un rāmju elekroforē-
zes krāsojums (automašīnu standarts) un 
no nerūsējošā tērauda ražotais izkliedēšanas 
mehānisms garantē ilgu izmantošanas laiku 
un augstu atkalpārdošanas vērtību.

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.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-M
Mēs pilnībā izprotam mēslošanas tehniku

Mēslošanas tehnika | Uzkaramais izkliedētājs ZA-X Perfect | Uzkaramais izkliedētājs ZA-M

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-M

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-M

Tvertnes tilpums  1000 l / 1200 l / 1500 l / 
1700 l / 2000 l / 2200 l / 
2500 l / 2700 l / 3000 l

Darba platums no 10 m līdz 36 m

ZA-M ar mehānisko izkliedēšanas disku pie-
dziņu ir pieejama Control pakete ar AmaDos+

izsējas daudzuma elektroniskai regulēšanai 
atkarībā no braukšanas ātruma.

Veicot izkliedēšanu pie lauka malas, lauka 
robežas vai grāvja ar hidrauliski attālināti 
vadāmo iekārtu Limiter izkliedēšanai pie 
lauka robežas, nav jāaptur traktors un jāiz-
kāpj no tā. 
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Produkti

ZA-V un ZA-TS pamata tvertne ir izgatavota 
ar dziļās izvilkšanas metodi, tāpēc tai nav 
stūru, šķautņu un metinātu šuvju. Tas no-
drošina vienmērīgu minerālmēslu padevi.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-V
Izkliedētājs visiem gadījumiem

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-V 2000

Ar izkliedētāju ZA-V AMAZONE laiž apgrozībā jaudīgu minerālmēslu sēj-
mašīnu, kas ir projektēta īpaši lielam darba ātrumam līdz pat 30 km/h. 
ISOBUS komunikācija, svēršanas tehnika un daudzi citi jauninājumi 
padara ZA-V par modernāko minerālmēslu sējmašīnu savā klasē.

Lielā caurlaides spēja līdz 390 kg/min un maksimālais darba platums 
36 m nodrošina platību apstrādes jaudu līdz 33 ha/h.

ZA-V 1400

AMAZONE piedāvā ZA-V ar hidraulisku un 
elektrisku aizbīdņa darbināšanu. Hidrauliskais 
aprīkojums ļauj tiešā veidā apkalpot aizbīd-
ņus, izmantojot divas traktorā uzstādītās du-
bultās darbības hidrauliskās vadības ierīces.

Mašīnai ZA-V ar hidraulisku aizbīdņa darbi-
nāšanu, lai veiktu izkliedēšanu malās, robež-
joslās un grāvjos, ir pieejama hidrauliski dar-
bināma sistēma izkliedēšanai gar robežlīniju 
jeb ierobežotājs Limiter V. Pirms izkliedēšanas 
atkarībā no robežas situācijas ar tapu tiek 
nosprausts ierobežotāja Limiter V nolaišanas 
dziļums.

Lai izkliedētu gar blakus esošajiem laukiem, 
ceļiem vai ūdeņiem, ZA-V iespējams aprīkot 
ar papildaprīkojumā pieejamu elektriski attā-
lināmi vadāmu ierobežotāju Limiter V+. Šādā 
gadījumā ierīci izkliedēšanai gar robežlīniju 
iespējams, regulējot nelielās pakāpēs, ielaist 
mēslojuma plūsmā.
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Mēslošanas tehnika | Uzkaramais izkliedētājs ZA-V

Stabilais rāmis un izdevīgais smaguma pun-
kta novietojums piešķir ZA-V robusta pieka-
bināmā agregāta īpašības. Super rāmja liet-
derīgā slodze ir 3200 kg, bet Ultra rāmim tā 
ir 4500 kg.

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-V 2700 Profis Tronic ar atlokāmām kāpnēm

Pateicoties dažādajiem tvertnes papildbortiem, ZA-V iespējams aprī-
kot ar ikvienai saimniecībai piemērotu tvertnes tilpumu no 1400 l 
līdz 4200 l.

Lai uzstādītu ZA-V Easy, nav nepieciešami hidraulikas pieslēgumi. 
Tādējādi, lai palaistu izkliedētāju, ar traktoru ir jāsavieno tikai 3 polu 
strāvas kabelis un šarnīrvārpsta.

Pateicoties praktiskajiem un pārskatāmi 
 izveidotajiem ISOBUS vadības termināļiem 
AmaTron 4 vai AmaPad 2, ir va jadzīgs vairs 
tikai viens terminālis dažādu mēslojuma 
funkciju vadībai. Tiek pārska tāmi attēloti 
visi svarīgākie dati.

Ar EasySet vadības datora palīdzību, tik vien 
kā nospiežot taustiņu, iespējams savstarpēji 
neatkarīgi iestatīt izplūdes aizbīdņa atveres 
kreisajā un labajā pusē un braukšanas laikā 
pieregulēt. Tas ļauj arī individuāli pielāgot 
daudzumu kreisajā un labajā pusē.

Vadības dators AmaSpread+ gādā, lai dau-
dzums tiktu regulēts atbilstoši braukšanas 
ātrumam. Iekārtu Limiter V+, kas izkliedē 
pie lauka robežas, var vadīt tieši no traktora 
sēdekļa, nospiežot pogu un iestatot vienu 
no sīkās gradācijas pakāpēm, kas paredzētas 
normālai izkliedei, izkliedei gar malu, robežu 
un grāvi.

Tvertnes tilpums  1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Darba platums no 10 m līdz 36 m
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Produkti

Uzkarināmais izkliedētājs 
ZA-V Profis
Kurš sver, tas iegūst!

Svēršanas sistēma piedāvā kontrolētu kom-
fortu un lielāku drošību. Izmantojot 200 Hz 
svaru tehniku, tā tiešsaistē nosaka dažādās 
izkliedējamā materiāla īpašības, saglabājot 
augstu mērījumu precizitāti. Sistēma auto-
mātiski salīdzina faktiski izkliedēto daudzu-
mu ar ievadīto vēlamo daudzumu.

Izkliedētājs ar svariem ZA-V 2000 Profis Tronic ar Limiter V+

Izkliedētājs ZA-V Tronic ar mehānisko piedziņu ir sērijveidā aprīkots ar 
astoņkārtīgu samazinātā platuma pārslēgšanu, pielāgojot izsējamo dau-
dzumu.

Izkliedētājs ar svariem ZA-V Profis Control ar vadības datoru AmaSpread+

ir daudzuma regulēšana, kas atkarīga no braukšanas ātruma, un moder-
nākā 200 Hz svēršanas tehnika ar diviem svaru moduļiem. Izkliedētājam 
ZA-V Profis izvēles veidā ir pieejams arī sasveres sensors, lai izkliedētājs 
arī slīpās pozīcijās vienmēr nodrošinātu precīzu svēršanas rezultātu.

Tikai 3 izkliedes disku pāri spēj apkalpot 
visu darba zonas platumu no 10 līdz 36 m. 
Darba zonas platumu var vienkārši, ātri un 
droši regulēt ar izkliedes lāpstiņu pozīciju. 
Izkliedes lāpstiņas iestata bez jebkādiem 
darbarīkiem, izmantojot vienīgi regulēšanas 
sistēmu QuickSet.

ZA-V agregāta ārkārtīgi modernais izkliedē-
šanas mehānisms ar savu lielo aizbīdņa atvē-
rumu spēj nodrošināt līdz 390 kg/min lielu 
caurlaides spēju. No aizbīdņa atvēruma izej-
ošā piltuves smaile nepieļauj nekādus atli-
kumus un ir viegli tīrāma.

ZA-V agregāta mehāniskais maisītājs ar za-
riem atrodas tieši virs zemu novietotās izejas 
atveres un gādā par pastāvīgu un nepār-
trauktu minerālmēslu plūsmu jebkurā izsējas 
daudzumā. Strādājot ar mazu ātrumu – tikai 
45 apgr./min, tas īpaši saudzē minerālmēslus.

Izkliedes disks ar regulēšanas sistēmu QuickSet
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Uzkarināmais izkliedētājs ZA-V Profis Hydro
Sērijveidā aprīkots ar 16 pakāpju samazinātā platuma pārslēgšanu, 
Profis svaru tehniku un ISOBUS komunikāciju

Hidrauliski darbināmas ZA-V shematisks attēlojums

Ar ZA-V samazinātā platuma pārslēgšanu 8 vai 16 pakāpēs iespējams 
regulēt atsevišķas ārpusē esošās platuma daļas

SwitchPoint dod iespēju regulēt ieslēgšanas 
un izslēgšanas punktus atkarībā no mēslo-
juma veida un darba joslas platuma, ja tiek 
izmantots GPS komutators. Abas vērtības 
var uzzināt izkliedes tabulā un ievadīt attie-
cīgajā vadības terminālī.

ZA-V Hydro ar hidraulisku izkliedēšanas disku piedziņu ļauj veikt 
 abpusēju izkliedēšanu malās, robežjoslās un grāvjos ar samazinātā 
platuma pārslēgšanu 16 pakāpēs. Lai veiktu izkliedēšanu lauka 
malā, braukšanas laikā iespējams pārslēgt šīs atsevišķās funkcijas.

Līdzās mēslojumu saudzējošai, vienkārši pārslēdzamai un pieregulē-
jamai izkliedēšanai lauka robežjoslā ZA-V Hydro sniedz priekšrocību, 
ka izkliedētājs darbojas pilnīgi neatkarīgi no traktora dzinēja apgrie-
zienu skaita, kas ietaupa degvielu.

Ar ZA-V Profis ar slīpuma sensora sistēmu tiek ņemtas vērā iespējamās smaguma centra 
noviržu izraisītās ietekmes, veicot mērījumus braukšanas laikā: divu asu slīpuma sensors, 
kas fiksē slīpumu uz priekšu un aizmuguri, kā arī pa kreisi un pa labi, labo mērījuma kļūdas, 
kas var rasties, braucot kalnā vai lejā no kalna vai braucot pa sānu nogāzi.

  Sasveres sensors konstatē 
10° slīpumu

  ZA-V Profis svaru modulis 
konstatē 483 kg

Piemērs.

₄83 kg 10 °

α °

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

DüngeService (minerālmēslu laboratorija): 
No mājaslapā www.amazone.de esošās datu 
bankas visu diennakti iespējams bez maksas 
iegūt jaunākās šķērsvirziena padeves iestatī-
juma vērtības un AMAZONE minerālmēslu iz-
kliedētāju izkliedes daudzumus. Tagad pieej-
ams arī kā vietne iPhone un citām ierīcēm.

SwitchOff-Point 
(izslēgšanas brīdis)

SwitchOn-Point 
(ieslēgšanas brīdis)

Braukšanas 
sliedes vidus

Braukšanas sliede 
apgriešanās zonā

500 kg

Mēslošanas tehnika | Uzkaramais izkliedētājs ZA-V Profis

500 kg
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Produkti

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-TS
Augstražīgais izkliedētājs ar vislielāko darba ātrumu

Hidrauliski vadāmais tents ļauj turpināt 
 izkliedēšanu ar ZA-V un ZA-TS arī sliktos 
laikapstākļos.

Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-TS 4200

Izkliedētājs ZA-TS 2000

Pateicoties izkliedes lāpstiņu īpašajai formai 
un leņķim, ZA-TS veido daudzus izkliedes 
nodalījumus. Tādējādi garo un īso izkliedes 
lāpstiņu izkliedes nodalījumi savstarpēji cits 
citu neietekmē un iegūst optimālu kustības 
trajektoriju.

Ievades sistēma ar elektriskās piedziņas zvaig-
znes veida maisīšanas mehānismu piltuves 
smailē nodrošina vienmērīgu mēslojuma 
plūsmu uz izkliedes diska. Maisīšanas mehā-
nisma zvaigznes formas segmenti lēni rotē 
un vienmērīgi padod mēslojumu uz attiecīgo 
izplūdes atveri.

Tvertnes tilpums  1400 l / 1700 l / 
2000 l / 2200 l / 
2600 l / 2700 l / 
3200 l / 4200 l

Darba platums no 15 m līdz 54 m

Jaudīgajam izkliedētājam ZA-TS darba platumam no 15 līdz 54 m ir precīzs 
izkliedēšanas mehānisms ar integrētu ierīci izkliedēšanai gar robežlīniju 
AutoTS. Ļoti stabilais trijstūra standarta izkliedes pārklājums ar lielu izmetes 
attālumu un lieliem pārlaidumiem gādā par to, lai liels vējš, darbs nogāzē 
vai mainīgas mēslojuma īpašības neietekmētu rezultātu. Sistēma izkliedē-
šanai gar robežlīniju AutoTS ļauj lietotājam ļoti uzticami veidot stāvi krītošu 
izkliedes pārklājumu un tādējādi līdz pat pašai lauka robežai nodrošināt opti-
mālus apstākļus augšanai. ZA-TS tātad normāliem izkliedētājiem ar lielu 
 izmetes attālumu piedāvā divkāršu perfekciju, izkliedējot gar robežlīniju.

TS izkliedēšanas mehānisms ar integrētu 
elektomehāniski vadāmu malu aprīkojumu 
AutoTS: Parastiem izkliedētājiem un izklie-
dētājiem gar lauka malu uz izkliedes diska 
tiek aktivizētas atšķirīgas izkliedes lāpstiņas. 
Priekšzīmīgs minerālmēslu pārklājums bez 
izkliedes disku maiņas – attālināti vadāms 
no traktora kabīnes darba laikā.
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DynamicSpread un Argus Twin
Automātisks izkliedētājs ar līdz pat 128 platuma daļām

DynamicSpread: 
64 vai 128 pakāpju samazinātā platuma pārslēgšana ZA-TS iekārtai

Robustā pārvietošanas un novietošanas 
pierīce atvieglo izkliedētāja pievienošanu 
un atvienošanu ZA-V un ZA-TS, kā arī ma-
nevrēšanu pagalmā. Ritenīši ir ātri izlaižami/
ievelkami un labi pasargāti no netīrumiem.

Jaudīgais izkliedētājs ZA-TS Profis Hydro

Iekārtas ZA-TS Profis svaru sistēma ar integrētu sagāzuma sensoru sistēmu (pie-
ejama kā papildu aprīkojums) arī nogāzēs nodrošina precīzu daudzuma vadību. 
ZA-TS sērijveidā ir aprīkots ar samazinātā platuma pārslēgšanu 8 līdz 128 pakāpēs. 
ZA-TS Tronic modelī samazināto platumu pārslēdz, pielāgojot izkliedējamo daudzu-
mu un ievades sistēmu. ZA-TS Hydro modelī samazināto platumu vada, pielāgojot 
izkliedējamo daudzumu, apgriezienu skaitu un ievades sistēmu. ZA-TS izkliedētājos 
samazināto platumu var vadīt arī ar GPS. Viennozīmīgi ir pierādīts mēslojuma 
ietaupījums un veldrē sagāztas labības apjoma samazinājums, pateico-
ties precīzai izkliedēšanai.

ZA-V un ZA-TS visapkārt uzstādītā aizsarg-
caurule izpilda negadījumu novēršanas 
priekšrakstus. Lielizmēra brīdinājuma zīmes, 
kā arī apgaismojums pievērš lielāku uzma-
nību ceļu satiksmē.

ZA-V un ZA-TS papildu dubļu aizsargi no-
drošina, ka netīrumi no traktora riteņiem 
netiek uzsviesti uz izkliedēšanas diskiem.

Izkliedētājus ZA-TS var aprīkot ar sistēmu 
Argus, kas reģistrē izkliedes vēdekļu stāvokli. 
Argus Twin ar radara sensoru palīdzību pa-
stāvīgi kontrolē gan kreiso, gan labo izklie-
des vēdekli un pēc vajadzības automātiski 
koriģē viena vēdekļa elektrisko ievades sis-
tēmu neatkarīgi no otra.

ZA-V Tronic, ZA-TS Tronic 
ar manuālu ievades sistēmu

Pārlaiduma 
zonas

8 sekcijas

ZA-V Hydro, ZA-TS Tronic 
ar elektronisku ievades sistēmu
ZG-TS Tronic

32 sekcijas ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro
*atkarībā no termināla

ar 6₄ platuma daļām ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

ar 128 platuma daļām ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

16 sekcijas

Mēslošanas tehnika | Uzkaramais izkliedētājs ZA-TS
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Produkti

ZG-TS lieljaudas izkliedētājs
Nevainojama precizitāte visaugstākajām prasībām

Augstražīgais izkliedētājs ZG-TS ātrai un precīzai minerālmēslu izklie-
dēšanai. Viņš pārliecina ar nevainojamu precizitāti un lielu jaudu, 
pateicoties TS izkliedēšanas mehānismam un ērtai vadībai ar ISOBUS 
vadības terminālēm kā AmaTron 4 un AmaPad 2 un ir peejams ar 
7500 l vai 10000 l tvertnes tilpumu.

No nerūsējošā tērauda izgatavotās detaļas 
ir nodilumizturīgas arī smagos apstāklos. 
 Izkliedētājam ZG-TS ir mehāniskā piedziņa, 
bet izkliedētājam ZG-TS Hydro hidrauliskā.

Tvertnes tilpums 7500 l / 10000 l
Darba platums no 15 m līdz 54 m

AMAZONES Soft Ballistic System pro kā „mine-
rālmēslu saudzējošais mehānisms“ uzkarinā-
majiem izkliedētājiem ZA-TS un piekabinā-
majiem izkliedētājiem ZG-TS ir  iekļauts bāzes 
aprīkojumā. Maisītājs,  dozēšanas elementi 
un izkliedes ripas ir  savstarpēji salāgoti.

TS modeļa izkliedētāju piltuvju tievgaļos 
 novietotie elektriski darbināmie maisītāji ar 
zariem nodrošina vienmērīgu minerālmēslu 
plūsmu uz izkliedes diska. Tas automātiski 
izslēdzas, ja aizbīdnis noslēdzas, arī vienpu-
sēji un neatkarīgi viens no otra.

Lielizmēra riteņi samazina spiedienu uz aug-
sni un nodrošina iespēju strādāt arī smagos 
apstākļos. AS profila riepām ir iespējams pēdu 
atstatums no 1,8 līdz 2,25 m.

Izkliedētājs ZG-TS 10001 ProfisPro

Izkliedētājs ZG-TS 7501
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ZG-B lieljaudas izkliedētājs
Izcila precizitāte!

Apjomīgas riepas samazina spiedienu uz 
augsni. Tvertni iespējams viegli uzpildīt 
no torņa vai ar iekrāvēju.

ZG-B ir universāls izkliedēšanas mehānisms 
mitra materiāla (kaļķa) izkliedēšanai līdz 15 m 
un minerālmēslu izkliedēšanai līdz 36 m pla-
tumam.

ZG-B Drive

Lieljaudas izkliedētājam ZG-B, kas paredzēts lieliem uzņēmumiem 
un pakalpojumu sniedzējiem, ir liels tvertnes tilpums un robusta 
šasija braukšanas ātrumam līdz 50 km/h.

Gumijas lentes transportieris apkopes laikā ir vienkārši izvelkams 
no pamatrāmja. Pievienotais aprīkojums: automātiskā lentes vadība 
konstantam un vidējam padeves lentes kustības ātrumam.

ZG-B Drive ir aprīkots ar elektrohidrauliski va-
dāmu gumijas lentes grīdu, kas ar  AmaTron 3 
regulē izkliedējamo daudzumu atkarībā no 
braukšanas ātruma.

ZG-B Drive ar AmaTron 3 ir aprīkots ar 
 OmniaSet diskiem precīzai minerālmēslu 
 izkliedei.

Mēslošanas tehnika | ZG-TS lieljaudas izkliedētājs | ZG-B lieljaudas izkliedētājs

Izkliedētājs ZG-B Super

Tvertnes tilpums 5500 l / 8200 l
Darba platums no 10 m līdz 36 m
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Produkti

Augu aizsardzības tehnika AMAZONE
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Augu aizsardzības tehnika
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Produkti

Visiem UF uzkarināmajiem miglotājiem līdz 1200 l ir viegls, tomēr 
ļoti stabils rāmis, kā arī šaura, smaguma centra ziņā labvēlīga uzpil-
des pozīcija. Modernās polietilēna tvertnes noapaļotā konstrukcijas 
variantā gādā par perfektu maisīšanas rezultātu un tīrīšanu, kā arī 
minimāliem atlikumiem. AMAZONE stieņu sistēmas ir superstabilas 
un supervieglas, pateicoties speciālajai profila konstrukcijai. To šarnīra 
konusveida tapām nav eļļošanas uzgaļu, tādēļ praktiski nav nepiecie-
šama apkope.

Super-S1 stangu sistēma ir pieejama darba 
platumos 15 m, 18 m un 21 m. 18 un 21 m 
variantu darba platumu, vienkārši salokot 
ārējo stangu sistēmas segmentu, var sama-
zināt uz 15 m.

UF vadības centrāle atrodas mašīnas kreisās 
puses centrā. Lai izmantotu visas funkcijas, 
pietiek ar trim apkalpes krāniem.

Uzkarināmie miglotāji UF 01
Superviegla profilu konstrukcija

Stieņu sistēmas vadība DistanceControl plus 
tiek aprīkota ar četriem sensoriem. Papildus 
palielinātajam sensoru skaitam regulēšanas 
programmatūra palīdz optimāli vadīt stieņus 
arī tad, ja ir lielāks braukšanas ātrums un 
samazināts atstatums starp mērķa platībām.

Uzkarināmie miglotāji UF 901

Hidrauliski salokāmo Q-Plus stieņu 
sistēmu no 12 līdz 15 m ar sērij-
veida aprīkojumu iespējams salikt 
kreisajā pusē, skatoties braukšanas 
virzienā.

UF 1201 ar 
21 m Super-S1 
stangu sistēmu

UF 2002 ar 
28 m Super-S2 
stangu sistēmu

Uzkarināmie miglotāji UF 1201 ar 18 m Super-S2 stangu sistēmu

Hidrauliski salokāmajai Super-S2 stieņu sis-
tēmai no 15 līdz 30 m ir ļoti šaurs transpor-
tēšanas platums – tikai 2,4 m. Ar vienpusē-
jas salikšanas iespējām.

Uzkarināmie miglotāji UF 901, UF 1201 
Tvertnes tilpums  900 l / 1200 l
Darba platums  no 12 m līdz 30 m



94

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   94 14.10.19   10:28

94 95

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   95 14.10.19   10:28

Apkalpošanas centrs SmartCenter ir aprīkots 
ar lielām atvāžamām durvīm, kas aizsargā 
visus nozīmīgos apkalpošanas elementus, kā 
arī ieskalošanas tvertni no netīrumiem un 
miglotāja šķidruma. Atvāžamo durvju iekš-
pusē atrodas cimdu un mērtrauka turētājs.

Uzkarināmie miglotāji UF 02
Jaudīgs – viegli apkalpojams – ērts

UF 02 aprīkots ar 1600 l vai 2000 l nominālo tilpumu. Īpašas formas 
polietilēna tvertne ir lieliski integrēta pamata rāmī, pateicoties tās 
smaguma centram. UF 02 rāmis tika pilnībā pielāgots jaunajam 
tvertnes dizainam. Ar pastiprinātiem tērauda profiliem tiek panākta 
milzīga stabilitāte ar minimālu svaru.

Tvertnes forma tika izvēlēta tā, lai gan uz 
ceļa, gan arī, apstrādājot rindu kultūraugus, 
tā netiktu pakļauta nekāda veida ietekmei.

Manevrētspējīgo traktoru īpašās priekšrocī-
bas – darbs nelielās platībās, kā arī teicamā 
stabilitāte, strādājot nogāzēs, – ir pārliecinoši 
argumenti par labu risinājumam ar priekšējo 
tvertni.

Uzkarināmie miglotāji UF 1602, UF 2002 
Tvertnes tilpums  1600 l / 2000 l
Darba platums  no 15 m līdz 30 m

Priekšējā tvertne FT 1001 UF 01 un UF 02
Tvertnes tilpums 1000 l

Priekšējā tvertne FT 1502 UF 02
Tvertnes tilpums 1500 l

Uzpildes līmeņa pārvaldība FlowControl 
ISOBUS terminālī nodrošina optimālu mig-
lošanas šķīduma homogenitāti abās tvertnēs 
atkarībā no uzpildes līmeņa.

Uzkarināmie miglotāji UF 2002 ar 30 m Super-S2 stangu sistēmu

Uzkarināmie miglotāji 
UF 1602 ar 28 m 

Super-S2 stangu sistēmuPriekšējā tvertne FT 1001 un FT 1502
Izdevīgais pašgājējs

Augu aizsardzības tehnika | Uzkarināmie miglotāji UF 01 | Uzkarināmie miglotāji UF 02 | Priekšējā tvertne FT 1001 un FT 1502
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Produkti

Piekabināmais miglotājs UG
Pārbaudīta tehnika vissmagākajai nepārtrauktai 
 ekspluatācijai!

Piekabināms miglotājs UG ar 2200 l un 3000 l tvertnes tilpumu izce-
ļas ar stieņu sistēmu Super-S2, kas ir īpaši viegla, īpaši stabila un ļoti 
kompakta profila konstrukcija. Izcila stieņa uzkare nodrošina mierīgu 
stieņa pozīciju. Ar darba platums ir no 15 m līdz 28 m, UG ir īpaši jau-
dīga mašīna. Pašsūcošie ar membrānu aprīkotie vairākcilindru virzuļ-
sūkņi ir īpaši jaudīgi, viegli apkopjami un droši pret darbināšanu bez 
šķidruma.

Vienādas sliedes ieturēšanas, universālā, sa-
kabināmā vai sekojošā dīsele ar hidraulisko 
vadību palīdz izvairīties no sliedes bojāšanas.
Pēc vēlēšanās ir iespējams piegādāt bremžu 
iekārtu.

Platais profila tērauda rāmis, kompaktā tvert-
ne un robustā stieņu sistēmas tehnika gādā 
par nepieciešamo stabilitāti. Visas malas ir 
noapaļotas, visas šļūtenes ir ievietotas rāmī.

Ar spiediena cirkulācijas sistēmu (DUS), kas 
iebūvēta visos AMAZONE miglotājos, izsmi-
dzināmā līdzekļa koncentrācija ir nemainīga 
līdz pat sprauslai. Tīrīšanas laikā sistēmu līdz 
pat sprauslai skalo ar tīru ūdeni.

Ar pārskatāmo vadības centrāli priekšā krei-
sajā pusē visas pārslēgšanas darbības var 
veikt ērti, nekļūdīgi un ātri.

Piekabināmais miglotājs UG 3000 Super

Piekabināmais miglotājs UG 3000 Super ar Super-S2 stieņu sistēmu no 15 m līdz 28 m

UG Special ar vienu sūkni

UG Super ar diviem sūkņiem

Tvertnes tilpums  2200 l / 3000 l
Darba platums no 15 m līdz 28 m
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Alternatīva – pie UX iespējams pievienot arī 
Super-S2 stieņu sistēmu ar platumu no 15 
līdz 28 m. Visas stieņu sistēmas iespējams 
pilnīgi automātiski vadīt ar DistanceControl 
paralēli miglojamai virsmai.

Super-L2 stangu sistēma no 21 m līdz 36 m 
ar transportēšanas platumu 2,6 m apmērā 
ir ļoti šaurā veidā salocīta blakus tvertnei. 
Ar transportēšanas augstumu maks. 3,8 m 
UX ir ļoti kompakts arī ar lielām riepām 
(18.4R46).

Ar UX uzstādīto paralelograma veida piekari 
iespējams sasniegt miglošanas augstumu 
no 0,5 līdz 2,5 m. Stieņu sistēma ir ļoti labi 
vadāma visos kustības virzienos, pateicoties 
saskaņotajai amortizējošai iekārtai.

Piekabināmais miglotājs 
UX Special 
Vislielākais ražīgums!

Kompaktajai, pilnīgi gludajai tvertnei bez 
stūriem un nodalošajām sieniņām ir ļoti 
zems smaguma centrs.

UX 3200 Special, UX ₄200 Special, 
UX 5200 Special 
ar vienu sūkni

Tvertnes tilpums  3200 l / 4200 l / 5200 l
Darba platums no 15 m līdz 36 m

Piekabināmais miglotājs UX 5200 Special

Iekārta UX Special ar maksimālo nominālo tilpumu 5200 l un darba platumu 
līdz pat 36 m izmēru ziņā ir ļoti kompakta. Miglotājs ir kustīgs, viegli vadāms 
un ar optimālu stieņu sistēmas amortizāciju, paredzēts vislielākajai izsmidzi-
nāšanas jaudai un braukšanas ātrumam.

Profesionāla izlikšanas un salikšanas sistēma nozīmē stieņu sistēmas darbi-
nāšanu elektrohidrauliski. Līdz ar to ISOBUS terminālī var vienkārši vadīt 
 augstuma iestatīšanu, salocīšanu/atlocīšanu, vienpusējo salocīšanu, stieņu 
sistēmas saīsināšanu un slīpuma regulēšanu (Profi locīšana 1). Iespējama 
 papildus slīpuma leņķa palielināšana ar Profi 2 izlikšanas/salikšanas sistēmu. UX 3200 Special ar vienu sūkni ar Super-L2 stangu sistēmu

Augu aizsardzības tehnika | Piekabināmais miglotājs UG | Piekabināmais miglotājs UX Special
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Produkti

Tr
an

sp
or

tē
jot pa ceļiem, bez stūrēšanas50 km/h

UX Super ir pieejams arī jauns vadāmais 
tilts ar maksimāli 28° pagrieziena leņķi. 
 Pateicoties šim lielajam pagrieziena leņķim 
un UX Super kompaktajai konstrukcijai, 
 iespējams izbraukt arī ļoti šaurus līkumus. 
Atkarībā no riepām un šķērsbāzes mazākais 
iespējamais pagrieziena rādiuss ir 4,5 m.

Piekabināmais miglotājs UX 5201 Super

Piekabināms miglotājs UX Super tiek piedāvāts ar tvertnes 
 tilpumu 4200 l, 5200 l vai 6200 l. Pēc izvēles visām mašīnām 
sērijveidā var pilnībā apšūt šasijas apakšpusi, kam pateicoties, 
augi var netraucēti izslīdēt cauri zem mašīnas, tādējādi efektīvi 
pasargājot to no bojājumiem.

Piekabināmais miglotājs 
UX Super
Ērta apkalpošana līdz pēdējai detaļai

Piekabināmais 
miglotājs 

UX 5201 Super

Pateicoties speciālajai profila konstrukcijai, 
AMAZONE stieņu sistēma vienlaikus ir ļoti 
viegla un stabila. Stieņu sistēmas darba 
platums no 21 līdz 40 m ļauj optimāli pie-
lāgoties ekspluatācijas struktūrai.

Ar Profi vai Flex locīšanu visas hidrauliskās 
funkcijas, ieskaitot vienpusēju salocīšanu, 
var droši un viegli un droši veikt no traktora 
kabīnes caur ISOBUS termināli.

Papildu atsevišķo sprauslu LED apgais-
mojums vēl precīzāk izgaismo miglošanas 
konusu. Tas ļauj veikt arī stangu sistēmas 
pēdējās sprauslas darbības vizuālo pārbaudi.
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Lai efektīvi ieskalotu pulverveida un granulu 
veida līdzekļus, zem izplūdes atveres atrodas 
papildu jaukšanas sprausla, kura droši aiz-
sargā izplūdes atveri no aizsprostošanās. Šīs 
sajaukšanas sprauslas jaudu iespējams iesta-
tīt bez pakāpēm.

Tvertnes tilpums 4200 l / 5200 l / 6200 l
Darba platums no 21 m līdz 40 m

Kreisajā pusē zem pārsega ir paslēpts 
SmartCenter ar ieskalošanas tvertni un visu 
vadības armatūru, tai skaitā ar uzpildes 
pieslēgumiem uzpildīšanai ar uzsūkšanu 
un spiedienu, kā arī diviem putekļu dro-
šiem novietošanas nodalījumiem un izvē-
les  paketi Comfort ar TwinTerminal 3.0.

Comfort pakete plus papildus piedāvā skārienekrānu iekārtas apkal-
pošanai. Miglošanas šķidruma cirkulācijas sistēmas vadība notiek 
tikai ar spiedienjutīgo skārienekrānu, kurš teicami darbojas arī tad, 
ja rokās ir cimdi.

SmartCenter ar LED apgaismojumu un Comfort plus paketi

Ar apšūto šasijas apakšpusi UX Super ir 
 teicams risinājums arī augstos sējumos, 
 optimāli pasargājot gan mašīnu, gan augus. 
Pateicoties apakšējās daļas apšuvumam, 
visa mašīnas apakšpuse ir apšūta ar nerūsē-
jošā tērauda plāksnēm tā, lai šasija un augi 
būtu optimāli pasargāti.

Vadības terminālis AmaTron 4 atbalsta, 
piem., precīzu pārslēgšanu 50 cm sekcijās, 
automātisku stangu nolaišanu lietojum-
programmas uzsākšanai, automātisko 
 dokumentāciju un apgabalam piemērotu 
lietojumprogrammu.

Daudzfunkciju svira AmaPilot 
nodrošina ērtu armatūras un stieņu 

 sistēmas funkcijas apkalpošanu

Augu aizsardzības tehnika | Piekabināmais miglotājs UX Super
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Produkti

ContourControl stangu sistēmas vadības sē-
rijveida aprīkojumā ietilpst seši ultraskaņas 
sensori, kuri ir vienmērīgi sadalīti pa visu 
stangu sistēmas darba platumu. Abi ārējie 
sensori katrā pusē neatkarīgi viens no otra 
kontrolē kreisās un labās puses stieņu strēles 
leņķi. Vidējie sensori detektē sējumus pa 
kreisi un pa labi blakus mašīnai un regulē 
vidējā segmenta augstumu.

Piekabināmais miglotājs UX Super ar ContourControl un SwingStop

ContourControl un SwingStop
Aktīvās sistēmas vadība ar aktīvu svārstību slāpētāju 
sarežģītos apstākļos UX Super un Pantera

SwingStop tieši lielu stangu gadījumā optimizē horizontālo stāvokli. Lai mazinātu šīs horizontālās svārstības, ar paātrinājuma sensoriem 
mēra radušos stangu strēļu paātrinājumu. Abi aktīvi strādājošie hidrauliskie cilindri stieņu sistēmas piekarē šīs svārstības aktīvi izlīdzina un 
tādējādi nodrošina ļoti vienmērīgu stieņu sistēmas horizontālo stāvokli.

ContourControl optimālai stieņu sistēmas 
vadībai vertikālā virzienā

SwingStop optimālai stieņu sistēmas 
vadībai horizontālā virzienā

SwingStop paātrinājuma 
sensors

ContourControl 
 ultraskaņas sensors

SwingStop cilindri

Braukšanas virziens

UX Super un Pantera ir pieejamas Super-L2 stieņu sistēmu 21 m līdz 40 m 
garumā. Stangas vadībai, sākot ar parasto manuālo līdz jaunajai, novatoriska-
jai aktīvajai stangas vadībai, ContourControl ar izvēles SwingStop ir piemērots 
risinājums, kas atbilst visām prasībām.

Aktīvā stangas vadība ContourControl ļauj samazināt vertikālās stangas kus-
tības, izvēles aktīvā svārstību amortizācija SwingStop samazina horizontālās 
stangas kustības.
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Ar UX 11200 AMAZONE piedāvā tandēmass miglotāju ar 12000 l ietil-
pību uzņēmumiem ar īpaši augstām apstrādājamās platības prasībām.

Super-L2 stanga dara iespējumu darba platumu variēšanu no 20 līdz 
40 m. Sūkņi ir 900 l/min ražīgi.

Vienmēr mierīga, saudzējoša stangu vadība 
un lielisks braukšanas komforts kombinācijā 
ar amortizētu apakšējo dīseli, hidropneima-
tisko amortizāciju un ass stūrēšanu.

Tvertnes tilpums  11200 l
Darba platums no 24 m līdz 40 m

UX 11200 var tikt aprīkots ar elektrohidrau-
liski vadāmu asi. Miglotāja riepas precīzi 
seko traktora riepu pēdās, lai samazinātu 
nospiedumu bojājumus.

Ar mazgāšanas ierīces smidzināšanas stobru 
ikviena AMAZONE lauka miglotāja ārpusi 
tūdaļ pēc lietošanas var ātri un pamatīgi 
 notīrīt turpat uz lauka.

Piekabināmais miglotājs UX 11200
Jauna dimensija augu aizsardzības tehnikā

Augu aizsardzības tehnika | ContourControl un SwingStop | Piekabināmais miglotājs UX 11200

Piekabināmais miglotājs UX 11200

Atpakaļgaitas kamera, kas ir piegādājama 
daudzām AMAZONE mašīnām, galvenokārt 
sniedz drošību manevrēšanas laikā. Tas ir 
arī lielisks palīglīdzeklis iekšējo 8 sprauslu 
darbības pārbaudei aiz miglotāja. Pateico-
ties naktsredzamībai un apsildāmajam ob-
jektīvam, tas iespējams jebkādos apstākļos.

Piekabināmais miglotājs UX 11200 ar 40 m Super-L2 stangu sistēmu
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Produkti

Īpašā Panteras dubultā šasija nodrošina ne 
tikai labu piemērošanos zemes nelīdzenu-
miem, bet arī lielu stabilitāti, ja to piekabina 
sānos. Pateicoties hidro-pneimatiskajam at-
sperojumam ar līmeņa regulēšanu, Panteras 
vadītājam ir nodrošinātas visla bākās ērtības.

Pašgājējs miglotājs Pantera, 
Pantera-H un Pantera-W
Jaudīgā inteliģence

3,75 m pacelšanas augstums 
ar papildu celšanas moduli

Šasija Pantera-H

Pantera-H

klīrenss – 1,7 m

Pantera 
₄503-H

Pantera 
₄503-W1,

25
 m

 –
 

1,
70

 m

1,
20

 m

Pantera 
₄503

1,
20

 m

Sliežu platuma regulēšana: 
1,80 – 2,₄0 m ar 1,25 m augstumu | 2,10 – 2,60 m ar 1,70 m augstumu

Sliežu platuma regulēšana:
1,80 – 2,₄0 m ar 1,20 m augstumu

Sliežu platuma regulēšana: 
2,25 – 3,00 m ar 1,20 m augstumu

Pašgājējs miglotājs Pantera 4503 ar klīrensu 1,2 m apmērā

Sērijveidā tiek uzstādīta pilnībā automātiska šķērsbāzes regulēšanas sistēma no 1,8 m līdz pat 2,4 m (ar platajām riepām – arī 2,6 m), ar kuras 
palīdzību ir iespējams ātri reaģēt uz atšķirīgajām prasībām, kas saistītas ar dažādām augu kultūrām. Pantera 4503-W ir aprīkots ar sliežu pla-
tuma regulēšanu no 2,25 m līdz 3 m. „Controlled Traffic Farming“ sistēmās šis speciālais aprīkojums piedāvā labu alternatīvu.

Šajā pašgājējā augu aizsardzības līdzekļu miglotājā ir apvienotas mo-
dernākās tehnoloģijas un inteliģentas pārvaldības sistēmas. Iekārta 
Pantera ir aprīkota funkcijai SpeedSpraying līdz 20 km/h, un tā uz 
lauka darbojas ātri. Iekārtas maksimālais ātrums ir līdz pat 50 km/h, 
un ar to var ātri braukt pa koplietošanas ceļiem. Augu aizsardzībai 
laukos ar garu kukurūzu vai saulespuķēm AMAZONE tagad piedāvā 
šasiju Pantera 4503-H ar hidrauliski regulējamu augstumu. Izman-
tošanai ļoti kalnainās platībās tiek piedāvāts augus sargājošs pašgā-
jējs Pantera+ ar uzlabotu spēju pārvarēt kāpumu.
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Pantera vadītāja kabīne – ar augstvērtīgu 
aprīkojumu, labāko redzamību visapkārt 
 iekārtai un izcilām vadīšanas ērtībām.

Lai gan iekārta ir liela, tomēr minimālais 
Pantera apgriešanās rādiuss ir tikai 4,5 m, 
izmantojot visu riteņu stūrēšanu. Tas iespē-
jams, pateicoties mazajam attālumam starp 
riteņiem un lielajai stūres atdurei.

Panteru ērti un vienkārši vadīt un uzraudzīt 
ar daudzfunkcionālo vadības sviru AmaPilot 
un AmaPad 2 termināli.

Sākot no jaunā modeļa gada, Pantera izpilda 
izplūdes gāzu emisijas standarta 4. katego-
riju. Attiecībā uz izplūdes gāzu pēcapstrādi 
AMAZONE izvēlas atgāzu recirkulāciju ar dī-
zeļa oksidācijas katalizatoru un dīzeļa daļiņu 
filtru – tas saudzē vidi.

Tvertnes tilpums  4500 l Darba platums no 21 m līdz 40 m

Pašgājējam miglotājam Pantera-H paredzētais SunflowerKit kalpo tam, lai 
arī īpaši augstās augu platībās varētu veikt augu aizsardzības un mēslojumu 
darbības augus īpaši saudzējošā veidā. Tas gādā par augu optimālu aizsar-
dzību un vienlaikus saudzē pašgājēja miglotāja Pantera-H šasijas agregātus.

6,3
0 m₄,50 m

Augu aizsardzības tehnika | Pašgājējs miglotājs Pantera, Pantera-H un Pantera-W

Pašgājējs miglotājs Pantera 4503 ar kompaktu konstrukciju un visu riteņu vadību

AMAZONE lauka miglotājs ar 218 ZS jaudu ir 8,4 m garš, 3,8 m 
augsts un 2,55 m plats, tāpēc tas ir ļoti kompakts. Priekšpusē 
 izvietotā ērtā kabīne padara vadītāja darbu vieglāku un ērtāku. 
Aiz kabīnes ir uzstādīta 4500 litru tvertne un Super-L2 stieņu 
 sistēma ar līdz pat 40 m darba platumu; ar šīm iekārtām labos 
lauka apstākļos ir iespējams apstrādāt vairāk nekā 20 ha stundā. 
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Produkti

Atsevišķo sprauslu pārslēgšana 
AmaSwitch un AmaSelect
50 cm GPS platuma daļa – precizitātes nākotne

Pārlaiduma zonu GPS-Switch + AmaSelect vai 
AmaSwitch atsevišķo sprauslu pārslēgšana

Līdz 85 %* mazāks pārlaidums, piem., 
apgriešanās zonā

Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana 
pārlaiduma zonās

Manuāla samazinātā platuma pārslēgšana 
 pārlaiduma zonās

24 m 
stangu sistēma 

7 sekcijas

24 m 
stangu sistēma 

48 sekcijas

*  Vērtības atkarībā no platuma daļu skaita, platību struktūras un darba platuma.

Augu aizsardzības 
līdzekļu ietaupīšana

Automātiskā apgriešanās zonas 
un daļēja platuma pārslēgšana

GPS-Switch

5 %5 %* 5 %5 %*

Elektriska atsevišķo 
sprauslu pārslēgšana 

AmaSwitch vai AmaSelect

Papildu augu aizsardzības 
līdzekļu ietaupīšana
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Jūsu ieguvumi

Standarta armatūra
Uzkarināms miglotājs UF 

Piekabināms miglotājs UG, UX 
Pašgājējs miglotājs Pantera

„AmaSwitch“
Uzkarināms miglotājs UF 
Uzkarināms miglotājs UX 

Pašgājējs miglotājs Pantera

AmaSelect

Piekabināms miglotājs UX 
Pašgājējs miglotājs Pantera

platuma daļas līdz 13 līdz 80 līdz 80
50 cm platuma daļas
Manuālā sprauslu pārslēgšana
Automātiska sprauslu pārslēgšana un ieslēgšana
Sprauslu izvēle no kabīnes
Kombinējamas sprauslas
Spiediena cirkulācijas sistēmas DUS vai DUS pro DUS DUS pro (Augstspiediena cirkulācija) DUS pro (Augstspiediena cirkulācija)

25 cm sprauslu attālums
Brīva sekciju programmēšana
Atteikšanās no saspiestā gaisa
Katrai sprauslai LED apgaismojums

Sistēmu pārskats

Individuāla sprauslu pārslēgšana „AmaSwitch“

Bez DUS pro
(spiediena 

cirkulācijas sistēma)

Ar DUS pro: 
uzreiz ir pieejams 

viss darba platums

  Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana ar četrkāršas sprauslas 
kātu

  Automātiska sprauslu pieslēgšana un pārslēgšana, t. i., sprauslu 
maiņa, nenokāpjot no traktora

  50 cm platuma daļas automātiski pārslēdz ar GPS-Switch
  Ar papildaprīkojumā pieejamu 25 cm sprauslu attālumu
  Elastīga darba platuma un platuma daļu konfigurācija
  Ar integrētu LED atsevišķo sprauslu apgaismojumu
  Sērijveidā ar augstspiediena cirkulāciju DUS pro: nemainīgai 

miglošanas šķidruma koncentrācijai, pret nogulsnējumiem 
 miglošanas vados

  Niecīgi atlikumi un vienmērīgi spiediena apstākļi, pateicoties 
 koniskam miglošanas vadam

Optimālais funkciju apjoms augu 
 aizsardzības profesionāļiem: AmaSelect

Cenas ziņā izdevīgā alternatīva: 
„AmaSwitch“

  Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana
 Ļauj izmantot ar GPS pārslēgtu 50 cm platuma daļu 
 Ar manuāli vadāmu trīskāršu sprauslas korpusu
 Sprauslas atvēršana un aizvēršana ar elektrisku vārstu
 Sērijveidā ar augstspiediena cirkulāciju DUS pro
 Elastīga darba un sekciju platuma konfigurācija 
  Zems atlikums un vienmērīgi spiediena apstākļi, 

pateicoties koniskai izsmidzināšanas līnijai

Koniskais miglošanas cauruļvads: 
atšķirīgām stangu sistēmas daļām ir dažādi vada diametri

Spiediena cirkulācijas sistēma DUS pro: 
nepārtraukta miglošanas šķidruma cirkulācija arī pie atslēgtām platuma daļām

2₄ mm 20 mm 16 mm

Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana AmaSelect ar četrkāršu sprauslas 
 korpusu un 50 cm vai 25 cm sprauslu attālumu

= iekļauts

    

=  papildaprī-
kojums

 = nav iespējams

Augu aizsardzības tehnika | Atsevišķo sprauslu pārslēgšana AmaSwitch un AmaSelect
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Produkti

Schmotzer kaplēšanas tehnika
Lielisks papildinājums AMAZONE augu aizsardzības tehnikas programmām

Precīza kameru un vadības tehnoloģija 
 nodrošina milzīgu veiktspējas pieaugumu. 
Kamera var atpazīt jau rindu attālumu no 
12,5 cm. Pateicoties kameru tehnoloģijai, 
pašlaik bez problēmām ir iespējams ātrums 
līdz 15 km/h.

Mehāniska nezāļu apkarošana

Schmotzer kaplēšanas tehnikas klāstā ir kapļi stiprināšanai pie aiz-
mugurējās, priekšējās vai vidējās ass līdz 9 m darba platumam un 
rindu platumam no 16 cm līdz 200 cm. Jaunais paralēlās pārbīdes 
rāmis nodrošina precīzu kaplēšanu arī pie lieliem darba platumiem 
stāvās nogāzēs ar slīpumu līdz 40 %.

Pieaugošā braukšanas ātruma un pieaugošo veiktspējas prasību dēļ kapļu jomā aizvien svarīgāks paliek neliels nodilums, piemēram,  
kā darbarīku HD versijas. Lai turklāt palielinātu kalpošanas ilgumu vai vienkāršotu nažu nomaiņu dažādām pielietošanas vajadzībām, 
 piemēram, par standartu kļūst nažu nomaiņas sistēmas. Kapļu uzglabāšana bez apkopes samazina arī mašīnas dīkstāves.



106

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   106 14.10.19   10:28

106 107

MI7558_DieProdukte_10_2019_6c_de_Teil2_191014.indd   107 14.10.19   10:28

Augu aizsardzības tehnika | Schmotzer kaplēšanas tehnika

Papildus nezāļu apkarošanai starp rindām, 
ļoti svarīga ir arī mehāniska nezāļu apkaro-
šana rindās. Šajā kontekstā darbarīka agre-
sivitāte, piemēram, kapļa „pirksti“, jāpielāgo 
rindu kultūraugu augšanas fāzei.

Kaplēšana var uzirdināt augsnes garozu, tā-
dējādi veicinot augsnes ventilāciju un sakņu 
augšanu. Apstrādātā augsne ātrāk uzsilst un 
tādējādi veicina pavasara kultūraugu sākot-
nējo attīstību.

Kapļa aizsargruļļi aizsargā jutīgus kultūraugus 
no apbēršanas ar zemi un nodrošina optimā-
lu augšanu. Augi joprojām gūst labumu no 
papildu barības vielu mineralizācijas kaplē-
šanas laikā.

Cita starpā kaplēšanas priekšrocības ir nezāļu 
mehāniska apkarošana un ar to saistītais 
augu aizsardzības līdzekļu ietaupījums, kā 
arī spēja veiksmīgi apkarot izturīgas nezāles.

Kaplēšana kombinācijā ar joslas izsmidzināšanu

Papildus nezāļu mehāniskai apstrādei rindā kaplēšanas procesa 
laikā ir iespējams veikt joslas izsmidzināšanu vai arī mēslojuma iz-
kliedēšanu. Kapļa un joslas izsmidzināšanas kombinēšana nodrošina 
tīru sējumu, ietaupot 40 līdz 60 % augu aizsardzības līdzekļu. Patei-
coties kombinēšanai ar universālo uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill, 
ir iespējams izsēt starpkultūras, smalkas sēklas un mikrogranulas, 
 izmantojot deflektoru aiz kaplēšanas agregāta.

Informācija vietnē  
www.schmotzer-ht.de
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Produkti

Komunālā tehnika AMAZONE
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Komunālā tehnika
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Produkti

Profihopper SmartLine ir ļoti daudzpusīgs gan pļaušanai, vertikulē-
šanai, mulčēšanai, gan lapu, zirgu izkārnījumu vai citu atkritumu 
 savākšanai.

Kompaktais Profihopper SmartLine dizains ļauj stūrēt ar 0 grādu 
 apgriešanās rādiusu – lai nodrošinātu lielāku manevrētspēju un 
 drošību jebkurā reljefā, pat nogāzēs.

Pašgājējs pļāvējs Profihopper SmartLine
Profesionālās zālienu kopšanas pašgājējs

Pašgājējs pļāvējs Profihopper 1250 4WDi SmartLine

Profihopper 1250 iDrive SmartLine 
ar priekšpiedziņu un 0 grādu apgriešanās rādiusu

Pateicoties integrētajai PowerCompactor sa-
vākšanas un transportēšanas sistēmai, pļau-
šanas materiāls tiek ievadīts gliemežtrans-
portiera sistēmā tūlīt pēc tā paņemšanas, 
saspiešanas un savākšanas uztveršanas gro-
zā. Tas ļauj Profihopper salīdzinājumā ar 
 līdzīgām ierīcēm palielināt plūsmas ātrumu 

un ātrumu, pat augstā zālē.

Ar Profihopper 4WDi SmartLine katrs ritenis 
tiek darbināts ar nepieciešamo ātrumu, pa-
matojoties uz akseleratora pedāli un stūres 
rata leņķi. Īpaši sarežģītos apstākļos lietotājs 
gūst labumu no viedās pilnpiedziņas.

Pateicoties izcilajai vakuuma darbībai, tiek 
vākts gandrīz „viss“ (lapas, kastaņi, ozolzīles 
u. c). Konteinera tilpums tiek izmantots opti-
māli. Turklāt lapu sasmalcināšana ar rotējo-
šiem nažiem veicina ātrāku sadalīšanos.

Uztveršanas groza konstrukcija ļauj to iztuk-
šot 2,1 m (Profihopper 1250 SmartLine) vai 
2,5 m (Profihopper 1500 SmartLine) augstu-
mā. Pārslodzes punkts ir uzstādīts tālu atpa-
kaļ, lai pat augstos konteinerus varētu pie-
pildīt pēc iespējas labāk.
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Pašgājējs pļāvējs Profihopper 1500 SmartLine pļāvējs ar 4WDi viedo 
pilnpiedziņu ir augstas veiktspējas profesionāla iekārta ar maksimālu 
veiktspēju. Pateicoties darba ātrumam 10 km/h un korpusa darba 
platumam 1,5 m, ir iespējams nopļaut lielas platības.

Profihopper 1250 SmartLine 
Darba platums 1,25 m
Savākšanas tvertnes tilpums 730 l

Profihopper 1500 SmartLine 
Darba platums 1,50 m
Savākšanas tvertnes tilpums 1100 l

Profihopper 1500 4WDi SmartLine ar 
inteliģentu pilnpiedziņu un nulles grādu apgriešanās leņķi

Profihopper veic lielisku darbu gandrīz visos 
laika un veģetācijas apstākļos. Profihopper 
neietekmē tas, vai zāle ir sausa vai mitra, ir 
īpaši augsta vai blīva – tas sasniedz augstā-
kās klases rezultātu.

Pašgājējs pļāvējs Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Ar Profihopper 1500 SmartLine darba instru-
mentu, kas novietots uz pļāvēja, griezuma 
augstumu var regulēt no 0 līdz 90 mm. Viss 
pļāvējs ir pagriezts tā, lai dziļākas daļas 
 neietekmētu darba kopskatu.

Ar Profihopper var arī izcili vertikulēt. Ātri 
un bez instrumentiem montējamie verti-
kulēšanas naži sagriež zāli un attīra zāliena 
virsmu. Zāliena filcs tiek izķemmēta, savākts, 
un tajā pašā laikā tiek velmēta zeme.

Konveijera sistēma ir ļoti izturīga. Profihopper 
pļauj ragveida vietas un pilnībā savāc zirg-
ābolus. Profihopper nesagādā problēmas pat 
savākt kārbas, papīru un citus atkritumus, 
kas rodas autostāvvietās un atpūtas vietās.

Komunālā tehnika | Pašgājējs pļāvējs Profihopper SmartLine
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Produkti

Traktoram piekabināmās mašīnas ir iespējams izmantot visu gadu. 
Pavasarī, veicot pļavu un golfa laukumu vertikulēšanu, pavasarī un 
vasarā – sporta laukumu, parku platību, kempingu, pļavu, ziedu 
 pļavu un ekoloģisko pļavu pļaušanu, rudenī – lapu vākšanu.

Pļaušanas augstumu iespējams noregulēt 
atbilstoši vajadzībai. Izturīgais rotora pļauša-
nas mehānisms nodrošina lielisku griezumu 
un savākšanas jaudu – arī pļaujot mitru un 
slapju zāli.

Sūkšanas spēks, ko rada rotors, ļauj 
 Grasshopper izmantot arī jau nopļautas 
 zāles, lapu, zaru, zīļu, kastaņu u.tml. 
 savākšanai.

Zirgu ganību kopšana un pļaušana, vienlaikus 
savācot nopļauto materiālu un zirgu eks-
krementu gabalus, novērš nevēlamo zāles 
 puduru veidošanos un parazītu vairošanos.

Zāles pļaujmašīna
 Grasshopper ar bunkuru, ko 

piekabina nelielam traktoram

Darba platums no 1,35 m līdz 2,1 m
Savākšanas tvertnes 
tilpums no 1200 l līdz 3500 l

Pļāvējam Grasshoper un pašgājējam 
 Profihopper ir precīzās pļaušanas rotors 
SmartCut ar izcilu savākšanas kvalitāti. 
 Rotora izcilības pazīme ir īpašais v-veida 
nažu izkārtojums, kas nodrošina zemāku 
trokšņu līmeni un patērē mazāk enerģijas.

Daudzfunkcionāla mašīna Grasshopper

Daudzfunkcionāla mašīna 
Grasshopper
Pļaušana, vertikulēšana un savākšana
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Uzkaramais izkliedētājs E+S ir ideāli piemē-
rots profesionālam kaisīšanas pielietojumam 
ziemas dienestā. Ar darba platumu līdz pat 
8 m un lielo tvertnes tilpumu 300 līdz 1110 l 
apmērā jaudīgais izkliedētājs ar vienu disku 
pārliecina ar ļoti precīzu kaisīšanas rezultātu.

Uzkaramais izkliedētājs EK-S ir ideāli piemē-
rots uzticamam kaisīšanas pielietojumam 
ziemas dienestā. Ar daba platumu līdz pat 
8 m un tvertnes tilpumu no 150 līdz 370 l 
tas ir ideāli piemērots vidējiem kaisīšanas 
daudzumiem.

Uzkaramais izkliedētājs ZA-XS H ir speciāli 
konstruēts ceļu būvei. Pateicoties hidraulis-
kajai piedziņai, izkliedētājs ar diviem dis-
kiem ir ideāli piemērots ceļa veltņiem, kas 
vienlaikus nolīdzina brauktuvi ar granti.

Izkliedētājs E+S, EK-S un ZA-XS
Vispusīgs lietojums

Tvertnes tilpums  no 150 līdz 1110 l
Darba platums no 0,8 m līdz 8 m

Kaisītāju E+S ir ātri un viegli pārveidojams par 
minerālmēslu izkliedētāju granulu minerāl-
mēslu kaisīšanai. Tā tiek panākts vienmērīgs 
pārklājums un augsta darba ražība.

Ar modeļiem E+S, EK-S un ZA-XS AMAZONE 
piedāvā trīs augstvērtīgus izkliedētājus dažādu 
izkliedējamo materiālu izkaisīšanai. Lai tas būtu 
E+S un EK-S ziemas dienestā vai ZA-XS ceļu būvē,
ikvienai saimniecībai un pielietojuma nepiecie-
šamībai ir pieejams īstais izkliedētājs. Visi izklie-
dētāji izceļas ar ļoti stabilu un uzticamu kons-
trukciju un garantē augstu precizitāti.

Vadības dators EasySet aizbīdņa 
vai izkliedes platuma ierobežošanas 
 elektriskajai vadībai

Kaisītājs ziemas apstākļiem E+S Hydro 751 ir aprīkots 
ar 750 l tilpuma tvertni, nerūsējošā tērauda piltuves 
apakšu, hidraulisku izkliedēšanas disku piedziņu, kā 
arī no ātruma atkarīgu daudzuma regulēšanu

Komunālā tehnika | Daudzfunkcionāla mašīna Grasshopper | Izkliedētājs E+S, EK-S un ZA-XS

Izkliedētājs ar vienu disku E+S
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Produkti

Produktu pārskats
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AMAZONE produktu pārskats
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Produkti

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayros

 Cayros M Traktora jauda līdz 120 ZS Darba platums katram elementam 32, 36, 40, 44, 48 cm Mehāniski regulējams
  Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm Hidrauliska regulēšana

 Cayros XM Traktora jauda līdz 140 ZS Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Mehāniski regulējams
  Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm Hidrauliska regulēšana

 Cayros XMS Traktora jauda līdz 200 ZS Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Mehāniski regulējams
  Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm Hidrauliska regulēšana

 Cayros XS Traktora jauda līdz 260 ZS Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Mehāniski regulējams
  Darba platums katram elementam 32 līdz 55 cm Hidrauliska regulēšana

 Cayros XS pro Traktora jauda līdz 380 ZS Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Mehāniski regulējams
  Darba platums katram elementam 32 līdz 55 cm Hidrauliska regulēšana

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron

 Cayron 200 V 5 Traktora jauda līdz 290 ZS Darba platums katram elementam 30 līdz 55 cm Hidrauliska regulēšana
 Cayron 200 V 5+1 Traktora jauda līdz 290 ZS Darba platums katram elementam 30 līdz 55 cm Hidrauliska regulēšana

Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor 

 Hektor 1000 Traktora jauda līdz 360 ZS Darba platums katram elementam 38, 42, 46, 50 cm Regulējamas pakāpes

 Hektor 1000 S Traktora jauda līdz 360 ZS Darba platums katram elementam 38, 42, 46, 50 cm Regulējamas pakāpes

Veltnis AW

 AW  6600 Nepieciešamā jauda no  80 ZS Darba platums  6,60 m Hidrauliski saliekams
 AW  7800 Nepieciešamā jauda no 110 ZS Darba platums  7,80 m Hidrauliski saliekams
 AW  9400 Nepieciešamā jauda no 130 ZS Darba platums  9,40 m Hidrauliski saliekams
 AW 12200 Nepieciešamā jauda no 150 ZS Darba platums 12,20 m Hidrauliski saliekams
 AW 15400 Nepieciešamā jauda no 180 ZS Darba platums 15,40 m Hidrauliski saliekams

Augsnes apstrāde
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AMAZONE produktu pārskats

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Kompaktie diski Catros

 Catros/Catros+ 2503 Special Nepieciešamā jauda no  75 ZS Darba platums  2,50 m Nekustīga
 Catros/Catros+ 3003 Special Nepieciešamā jauda no  90 ZS Darba platums  3,00 m Nekustīga
 Catros/Catros+ 3503 Special Nepieciešamā jauda no 105 ZS Darba platums  3,50 m Nekustīga
 Catros/Catros+ 4003 Special Nepieciešamā jauda no 125 ZS Darba platums  4,00 m Nekustīga

 Catros/Catros+ 3001 Nepieciešamā jauda no  90 ZS Darba platums  3,00 m  Nekustīga
 Catros/Catros+ 3501 Nepieciešamā jauda no 105 ZS Darba platums  3,50 m  Nekustīga
 Catros/Catros+ 4001 Nepieciešamā jauda no 125 ZS Darba platums  4,00 m  Nekustīga

 CatrosXL 3003 Nepieciešamā jauda no 120 ZS Darba platums  3,00 m Nekustīga
 CatrosXL 3503 Nepieciešamā jauda no 140 ZS Darba platums  3,50 m Nekustīga
 CatrosXL 4003 Nepieciešamā jauda no 160 ZS Darba platums  4,00 m Nekustīga

 Catros/Catros+ 4002-2 Nepieciešamā jauda no 125 ZS Darba platums  4,00 m  Hidrauliski saliekams
 Catros/Catros+ 5002-2 Nepieciešamā jauda no 150 ZS Darba platums  5,00 m  Hidrauliski saliekams
 Catros/Catros+ 6002-2 Nepieciešamā jauda no 180 ZS Darba platums  6,00 m  Hidrauliski saliekams

 Catros/Catros+ 4002-2TS Nepieciešamā jauda no 125 ZS Darba platums  4,00 m Hidrauliski saliekams/velkams
 Catros/Catros+ 5002-2TS Nepieciešamā jauda no 150 ZS Darba platums  5,00 m Hidrauliski saliekams/velkams
 Catros/Catros+ 6002-2TS Nepieciešamā jauda no 180 ZS Darba platums  6,00 m Hidrauliski saliekams/velkams

 Catros+  7003-2TX Nepieciešamā jauda no 210 ZS Darba platums  7,00 m Hidrauliski saliekams/velkams
 Catros+  8003-2TX Nepieciešamā jauda no 240 ZS Darba platums  8,00 m Hidrauliski saliekams/velkams
 Catros+  9003-2TX Nepieciešamā jauda no 270 ZS Darba platums  9,00 m Hidrauliski saliekams/velkams

 Catros+ 12003-2TS Nepieciešamā jauda no 360 ZS Darba platums 12,00 m Hidrauliski saliekams/velkams

 Catros/Catros+ ar piekares nesējsistēmu KR  9002 Darba platums  9,00 m Hidrauliski saliekams/velkams
 Catros/Catros+ ar piekares nesējsistēmu KR 12002 Darba platums 12,00 m Hidrauliski saliekams/velkams

Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX

 Certos 4002-2TX Nepieciešamā jauda no 160 ZS Darba platums 4,00 m Salocīts/vilkts
 Certos 5002-2TX Nepieciešamā jauda no 200 ZS Darba platums 4,90 m Salocīts/vilkts
 Certos 6002-2TX Nepieciešamā jauda no 250 ZS Darba platums 6,00 m Salocīts/vilkts
 Certos 7002-2TX Nepieciešamā jauda no 350 ZS Darba platums 7,00 m Salocīts/vilkts

Diska ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX

 Ceus 4000-2TX Nepieciešamā jauda no 200 ZS Darba platums 4,00 m Hidrauliski saliekams
 Ceus 5000-2TX Nepieciešamā jauda no 250 ZS Darba platums 5,00 m Hidrauliski saliekams
 Ceus 6000-2TX Nepieciešamā jauda no 300 ZS Darba platums 6,00 m Hidrauliski saliekams
 Ceus 7000-2TX Nepieciešamā jauda no 350 ZS Darba platums 7,00 m Hidrauliski saliekams

Augsnes apstrāde
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Produkti

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Kultivators dziļirdinātājs Cenius

 Cenius 3003 Special/Super Nepieciešamā jauda no 120 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga
 Cenius 3503 Special/Super Nepieciešamā jauda no 140 ZS Darba platums 3,50 m Nekustīga
 Cenius 4003 Special/Super Nepieciešamā jauda no 160 ZS Darba platums 4,00 m Nekustīga

 Cenius 4003-2 Special/Super Nepieciešamā jauda no 160 ZS Darba platums 4,00 m Hidrauliski saliekams

 Cenius 4003-2TX Special/Super Nepieciešamā jauda no 200 ZS Darba platums 4,00 m Hidrauliski saliekams
 Cenius 5003-2TX Special/Super Nepieciešamā jauda no 250 ZS Darba platums 5,00 m Hidrauliski saliekams
 Cenius 6003-2TX Special/Super Nepieciešamā jauda no 300 ZS Darba platums 6,00 m Hidrauliski saliekams
 Cenius 7003-2TX Special/Super Nepieciešamā jauda no 350 ZS Darba platums 7,00 m Hidrauliski saliekams
 Cenius 8003-2TX Special/Super Nepieciešamā jauda no 400 ZS Darba platums 8,00 m Hidrauliski saliekams

CombiDisc kompaktās disku ecēšas uzstādīšana

 CombiDisc 3000 Nepieciešamā jauda no 80 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga

Rotējošās ecēšas KE

 KE 2501 Special Traktora jauda līdz 140 ZS Darba platums 2,50 m Nekustīga
 KE 3001 Special Traktora jauda līdz 140 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga

 KE 3001 Super Traktora jauda līdz 180 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga
 KE 3501 Super Traktora jauda līdz 180 ZS Darba platums 3,50 m Nekustīga
 KE 4001 Super Traktora jauda līdz 180 ZS Darba platums 4,00 m Nekustīga

Rotējošie kultivatori KG · KX

 KG 3001 Special Traktora jauda līdz 220 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga
 KG 3501 Special Traktora jauda līdz 220 ZS Darba platums 3,50 m Nekustīga
 KG 4001 Special Traktora jauda līdz 220 ZS Darba platums 4,00 m Nekustīga

 KG 3001 Super Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga
 KG 3501 Super Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 3,50 m Nekustīga
 KG 4001 Super Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 4,00 m Nekustīga

 KG 4001-2 Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 4,00 m Hidrauliski saliekams
 KG 5001-2 Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 5,00 m Hidrauliski saliekams
 KG 6001-2 Traktora jauda līdz 300 ZS Darba platums 6,00 m Hidrauliski saliekams

 KX 3001 Traktora jauda līdz 190 ZS Darba platums 3,00 m Nekustīga

Augsnes apstrāde
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AMAZONE produktu pārskats

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Sēšanas tehnika

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna D9

 D9  2500 Special Darba platums  2,50 m Tvetnes tilpums 360 l Nekustīga
 D9  3000 Special Darba platums  3,00 m Tvetnes tilpums no  450 līdz  850 l Nekustīga

 D9  3000 Super Darba platums  3,00 m Tvetnes tilpums no  600 līdz 1000 l Nekustīga
 D9  3500 Super Darba platums  3,50 m Tvetnes tilpums no  720 līdz 1200 l Nekustīga
 D9  4000 Super Darba platums  4,00 m Tvetnes tilpums no  830 līdz 1380 l Nekustīga
 D9    60 Super Darba platums  6,00 m Tvetnes tilpums no 1200 līdz 2000 l Nekustīga

 D9  9000-2T Darba platums  9,00 m Tvetnes tilpums no 1800 līdz 3000 l Ar piekares nesējsistēmu KR
 D9 12000-2T Darba platums 12,00 m Tvetnes tilpums no 2490 līdz 4140 l Ar piekares nesējsistēmu KR

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna AD

 AD 3000 Super Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums no 600 līdz 1000 l Nekustīga

Mehāniskā kombinētā sējmašīna Cataya 

 Cataya 3000 Special Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums no  650 līdz  850 l Nekustīga

 Cataya 3000 Super Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums no  830 līdz 1270 l Nekustīga
 Cataya 4000 Super Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums no 1180 līdz 1730 l Nekustīga

Pneimatiskās sējmašīnas AD-P Special

 AD-P 3001 Special Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums no  850 līdz 1500 l Nekustīga
 AD-P 3501 Special Darba platums 3,50 m Tvetnes tilpums no  850 līdz 1500 l  Nekustīga
 AD-P 4001 Special Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums no  850 līdz 1500 l  Nekustīga

Pneimatiskās sējmašīnas Centaya

 Centaya 3000 Super Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l Nekustīga
 Centaya 3500 Super Darba platums 3,50 m Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l Nekustīga
 Centaya 4000 Super Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l Nekustīga
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Produkti

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Sēšanas tehnika

Pneimatiskās sējmašīnas Avant

 Avant 4001 Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l Nekustīga
 Avant 4001-2 Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l Hidrauliski saliekams
 Avant 5001-2 Darba platums 5,00 m Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l Hidrauliski saliekams
 Avant 6001-2 Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Cirrus

 Cirrus 3003 Compact Darba platums 3,00 m Tvetnes tilpums 3000 l Nekustīga
 Cirrus 3503 Compact Darba platums 3,50 m Tvetnes tilpums 3000 l Nekustīga

 Cirrus 4003 Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 3600 l Nekustīga 
 Cirrus 4003-C Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Nekustīga 
 Cirrus 4003-2 Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 3600 l Hidrauliski saliekams
 Cirrus 4003-2C Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Hidrauliski saliekams
 Cirrus 6003-2 Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums 3600 l Hidrauliski saliekams
 Cirrus 6003-2C Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Hidrauliski saliekams

 Cirrus 4003-CC Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Nekustīga
 Cirrus 4003-2CC Darba platums 4,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Hidrauliski saliekams
 Cirrus 6003-2CC Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Citan

 Citan  8000 Darba platums  8,00 m Tvetnes tilpums 4600 l Hidrauliski saliekams
 Citan  9000 Darba platums  9,00 m Tvetnes tilpums 4600 l Hidrauliski saliekams
 Citan 12001-C Darba platums 12,00 m Tvetnes tilpums 8000 l Hidrauliski saliekams
 Citan 15001-C Darba platums 15,00 m Tvetnes tilpums 8000 l Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Cayena

 Cayena 6001 Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums 3600 l Hidrauliski saliekams
 Cayena 6001-C Darba platums 6,00 m Tvetnes tilpums 4000 l Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Condor

 Condor 12001-C Darba platums 12,00 m Tvetnes tilpums 8000 l Hidrauliski saliekams
 Condor 15001-C Darba platums 15,00 m Tvetnes tilpums 8000 l Hidrauliski saliekams
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AMAZONE produktu pārskats

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Sēšanas tehnika

Pneimatiskās sējmašīnas Primera DMC

 Primera DMC  3000/3000-C Darba platums  3,00 m Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l Nekustīga
 Primera DMC  4500/4500-C Darba platums  4,50 m Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l Nekustīga
 Primera DMC  6000-2/6000-2C Darba platums  6,00 m Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l Hidrauliski saliekams
 Primera DMC  9000-2/9000-2C Darba platums  9,00 m Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l Hidrauliski saliekams
 Primera DMC  9000-2C Super Darba platums  9,00 m Tvetnes tilpums no 6000 l līdz 8400 l Hidrauliski saliekams
 Primera DMC 12000-2C Darba platums 12,00 m Tvetnes tilpums no 6000 l līdz 8400 l Hidrauliski saliekams

 Primera DMC  9001-2C Darba platums  9,00 m Tvetnes tilpums 13000 l Hidrauliski saliekams
 Primera DMC 12001-2C Darba platums 12,00 m Tvetnes tilpums 13000 l Hidrauliski saliekams

Fertiliser Delivery Cart FDC 6000

 FDC 6000 Tvertnes tilpums 6000 l

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas Precea

 Precea 3000-A Super Darba platums 3,00 m Sēšanas agregātu skaits no 4 līdz 6 Nekustīga
 Precea 3000 Special/Super Darba platums 2,70 m līdz 3,20 m Sēšanas agregātu skaits no 4 līdz 6 Nekustīga
 Precea 4500 Special/Super Darba platums 3,50 m līdz 4,80 m Sēšanas agregātu skaits no 5 līdz 8 Nekustīga
 Precea 4500-2 Special/Super Darba platums 3,50 m līdz 4,80 m Sēšanas agregātu skaits 6 vai 7 Teleskopiski izbīdāms

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas ED

 ED  4500-C Special Darba platums  4,50 m Sēšanas agregātu skaits 6 vai 8 Nekustīga
 ED  6000-C Special Darba platums  6,00 m Sēšanas agregātu skaits no 8 līdz 12 Nekustīga
 ED  4500-2C Special Darba platums  4,50 m Sēšanas agregātu skaits 6 vai 7 Hidrauliski saliekams
 ED  6000-2C Special/Super Darba platums  6,00 m Sēšanas agregātu skaits 8 vai 9 Hidrauliski saliekams
 ED  6000-2FC Special/Super Darba platums  6,00 m Sēšanas agregātu skaits 8 vai 12 Hidrauliski saliekams

 ED 12000-KR Special Darba platums 12,00 m Ar piekares nesējsistēmu KR Hidrauliski saliekams

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas EDX

 EDX 6000-TC Darba platums 6,00 m Sēšanas agregātu skaits no  8 līdz 16 Hidrauliski saliekams
 EDX 9000-TC Darba platums 9,00 m Sēšanas agregātu skaits no 12 līdz 20 Hidrauliski saliekams
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Produkti

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Izkliedētājs ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Tvetnes tilpums no  500 līdz maks.  700 l Darba platums no 10 līdz 18 m

 ZA-X Perfect  602 Tvetnes tilpums no  600 līdz maks.  850 l Darba platums no 10 līdz 18 m
 ZA-X Perfect  902 Tvetnes tilpums no  900 līdz maks. 1700 l Darba platums no 10 līdz 18 m
 ZA-X Perfect 1402 Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 1750 l Darba platums no 10 līdz 18 m

Izkliedētājs ZA-M

 ZA-M 1001 Special Tvetnes tilpums no 1000 līdz maks. 1500 l Darba platums no 10 līdz 36 m

 ZA-M 1201 Tvetnes tilpums no 1200 līdz maks. 2700 l Darba platums no 10 līdz 36 m
 ZA-M 1501 Tvetnes tilpums no 1500 līdz maks. 3000 l Darba platums no 10 līdz 36 m

Izkliedētājs ZA-V

 ZA-V 1400 Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 2000 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 1700 Tvetnes tilpums no 1700 līdz maks. 2300 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 2000 Tvetnes tilpums no 2000 līdz maks. 2600 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 2200 Tvetnes tilpums no 2200 līdz maks. 3000 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 2600 Tvetnes tilpums 2600 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 2700 Tvetnes tilpums no 2700 līdz maks. 3500 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 3200 Tvetnes tilpums no 3200 līdz maks. 4000 l Darba platums no 10 līdz 36 m 
 ZA-V 4200 Tvetnes tilpums 4200 l Darba platums no 10 līdz 36 m

Izkliedētājs ZA-TS

 ZA-TS 1400 Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 2000 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 1700 Tvetnes tilpums no 1700 līdz maks. 2300 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 2000 Tvetnes tilpums no 2000 līdz maks. 2600 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 2200 Tvetnes tilpums no 2200 līdz maks. 3000 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 2600 Tvetnes tilpums 2600 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 2700 Tvetnes tilpums no 2700 līdz maks. 3500 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 3200 Tvetnes tilpums no 3200 līdz maks. 4000 l Darba platums no 15 līdz 54 m 
 ZA-TS 4200 Tvetnes tilpums 4200 l Darba platums no 15 līdz 54 m

Lieljaudas izkliedētājs ZG-TS

 ZG-TS  7501 Tvetnes tilpums  7500 l Darba platums no 15 līdz 54 m
 ZG-TS 10001 Tvetnes tilpums 10000 l Darba platums no 15 līdz 54 m

Lieljaudas izkliedētājs ZG-B

 ZG-B 5500 Tvetnes tilpums 5500 l Darba platums no 10 līdz 36 m
 ZG-B 8200 Tvetnes tilpums 8200 l Darba platums no 10 līdz 36 m

Mēslošanas tehnika
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Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

AMAZONE produktu pārskats

Uzkarināmie miglotāji UF

 UF  901 Tvertnes faktiskais tilpums 1050 l Darba platums no 12 līdz 30 m Hidrauliski/manuāli saliekams
 UF 1201 Tvertnes faktiskais tilpums 1350 l Darba platums no 12 līdz 30 m Hidrauliski/manuāli saliekams

 UF 1602 Tvertnes faktiskais tilpums 1600 l Darba platums no 15 līdz 30 m Hidrauliski/manuāli saliekams
 UF 2002 Tvertnes faktiskais tilpums 2000 l Darba platums no 15 līdz 30 m Hidrauliski/manuāli saliekams

Priekšējā tvertne FT

 FT 1001 Tvertnes tilpums 1000 l
 FT 1502 Tvertnes tilpums 1500 l

Pašgājējs miglotājs Pantera 

 Pantera 4503 Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l Darba platums no 21 līdz 40 m Sliežu platuma regulēšana 
 Pantera 4503-H Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l Darba platums no 21 līdz 40 m  Sliežu platuma/augstuma 

 iestatījums
 Pantera 4503-W Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l Darba platums no 21 līdz 40 m  Braukšanas sliežu regulēšana 

lielā mērogā

Piekabināmie miglotāji UG

 UG 2200 Special Tvertnes faktiskais tilpums 2400 l Darba platums no 15 līdz 28 m Hidrauliski saliekams
 UG 3000 Special Tvertnes faktiskais tilpums 3200 l Darba platums no 15 līdz 28 m Hidrauliski saliekams

 UG 2200 Super Tvertnes faktiskais tilpums 2400 l Darba platums no 15 līdz 28 m Hidrauliski saliekams
 UG 3000 Super Tvertnes faktiskais tilpums 3200 l Darba platums no 15 līdz 28 m Hidrauliski saliekams

Piekabināmie miglotāji UX

 UX  3200 Special Tvertnes faktiskais tilpums  3600 l Darba platums no 15 līdz 36 m Hidrauliski saliekams
 UX  4200 Special Tvertnes faktiskais tilpums  4600 l Darba platums no 15 līdz 36 m Hidrauliski saliekams
 UX  5200 Special Tvertnes faktiskais tilpums  5200 l Darba platums no 15 līdz 36 m Hidrauliski saliekams

 UX  4201 Super Tvertnes faktiskais tilpums  4600 l Darba platums no 21 līdz 40 m Hidrauliski saliekams
 UX  5201 Super Tvertnes faktiskais tilpums  5600 l Darba platums no 21 līdz 40 m Hidrauliski saliekams
 UX  6201 Super Tvertnes faktiskais tilpums  6600 l Darba platums no 21 līdz 40 m Hidrauliski saliekams

 UX 11200 Tvertnes faktiskais tilpums 12000 l Darba platums no 24 līdz 40 m Hidrauliski saliekams

Augu aizsardzības tehnika
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