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Opţiunea clasică, de încredere
Semănători mecanice de păioase D9 și AD
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Semănătorile mecanice de păioase D9 și AD prezintă un grad de fiabilitate și calitate fără com-
promis, precum nici o altă semănătoare de pe piaţă. De la Semănătoare D9 purtată de 2,5 m până 
la 4 m lăţime de lucru, la semănătoare AD montată cu 3 m lăţime de lucru, acestea oferă semănă-
toarea potrivită pentru semănatul în orice fermă. O pregătire de primă clasă și o plasare precisă 
a seminţelor conving până în prezent orice agricultor, prin modelele de succes dovedite D9 și AD.

Fiabilă cofirmată consacrată și de succes
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Prelucrarea solului
Descoperiţi posibilităţile

Semănătoarea AD și Semănătoarea D9 poate fi combinate 
opţional cu o grapă KE, cultivatorul rotativ KX sau cultivato-
rul rotativ KG.

Există o gamă variată de tipuri pentru alegerea tăvălu-
gului, astfel încât unitatea completă să fie adaptată 
perfect la prelucrarea solului la condiţiile respective 
de la faţa locului.

Tăvălug cu inel trapezoidal 

TRW/500 mm/600 mm

Tăvălug cu inele trapezoidale 

KW/520 mm/580 mm

Tăvălug cu inele având 

profil matrice 

KWM/600 mm

Tăvălug packer cu dinţi 

PW/600 mm

Tăvălug 

SW/520 mm

Cultivatorul rotativ KG

Rămâneţi flexibil

Gama de tăvăluguri generoasă – 

pentru fiecare tip de teren tăvălugul adecvat
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Cultivator rotativ KX

Grapă rotativă KE

  Informaţii suplimentare pot fi găsite 
în broșura separată a produsului de la 
partenerul dumneavoastră de vânzări
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Datorită sistemului de tip Huckepack al semănătoarei D9 și 
sistemului de cuplare rapidă QuickLink al semănătoarei AD, 
montat în superioară, semănătoarea poate fi operată ușor, 
rapid și fără nici o unealtă suplimentară conecta la diferitele 

dispozitive de prelucrare sol de la AMAZONE. În acest fel, 
se pot realiza diferite combinaţii de semănat pentru o mare 
varietate de tipuri de sol și cerinţe.

Alegerea este la dumneavoastră

Montare și demontare – 

inteligentă, simplă și flexibilă

Grapă rotativă KE sau 

Cultivator rotativ KX sau 

Cultivator rotativ KG

cu tăvălug

 Tăvălug SW

 Tăvălug packer cu dinţi PW

 Tăvălug cu inel trapezoidal, TRW

 Tăvălug cu inele trapezoidale KW sau 

  Tăvălug cu inele, având profil matrice KWM

Semănătoare D9 sau 

Semănătoarea AD

KE 3001 Super cu sistem de tip Huckepack 

și semănătoare D9 3000 cuplate
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Sistemul Huckepack 

pentru Semănătoarea D9

Sistemul AMAZONE de tip Huckepack permite combinarea 
Semănătoarii D9 cu un cultivator de sol. Astfel, în combi-
naţie, pregătirea patului germinativ și însămânţarea pot fi 
realizate într-o singură trecere. Atașarea se poate face fără 
unelte și doar în câţiva pași simpli.

Cadru de prindere pentru D9

Pentru a realiza o atașare rigidă a Semănătoarei D9 la 
o instalaţie de cultivare a solului, sunt disponibile piese 
de cuplare opţionale.

Sistemul de cuplare rapidă QuickLink 

pentru semănătoarea AD

Datorită sistemului inteligent de cuplare rapidă QuickLink, 
semănătoarea AD poate fi separată cu ușurinţă în câteva 
minute. Acest lucru face ca prelucrarea solului sa fie facută 
individual.

Prindera în 3 puncte, ușor accesibilă, a sistemului de cuplare rapidă QuickLink asigură 

un proces de cuplare și decuplare rapid, fără unelte adiţionale necesare și în siguranţă

Semănătoriile D9 sunt, de asemenea, ideale pentru utilizarea 

individuală
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  Rezervor de sămânţă ușor accesibil

Tehnica de semănare mecanică
Solidă și de încredere, ușoră și silenţioasă!
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Kit opţional de rapiţăPartiţii opţionale

Buncărul mare de seminţe este închis printr-un capac cu 
balamale robuste, cu garnituri de cauciuc, fiind rezistent la 
praf și impermeabil. Cu mânerul capacului și cilindrul de 
presiune a gazului, este deosebit de ușor de utilizat. Prin 
modificarea dimensiunii buncărului de seminţe, prin exten-
sii, volumul buncărului poate varia de la 450 l la 1.000 l la 
o lăţime de lucru de 3 m.

Un kit opţional de rapiţă se poate amplasa, în câteva 
 etape, pentru a reduce cantităţile de reziduuri de rapiţă 
în buncărul de seminţe.

Rezervor de sămânţă

Kit de rapiţă

O platformă de încărcare deosebit de lată,scară cu trepte 
 rabatabilă, facilitează umplerea semănătorii. Deschizătura 
foarte generoasă de umplere permite o procedură de um-
plere rapidă și fără eforturi, chiar și cu big-bag, cupa încăr-
cătorului frontal, însă și cu mărfuri ambalate în saci mici.

Datorită indicatorului standard de nivel mecanic, nivelul 
 rămâne mereu vizibil, chiar și din cabina tractorului.

Umplere comodă

Pereţi separatori, ce se pot echipa opţional, împiedică, la 
poziţii în pantă, o alunecare a sămânţei.

Unitate de separare Indicator de nivel
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Dozarea a fost optimizată în continuare, în ce privește carac-
teristicile transportului și distribuţia pe lungime. Aceasta este 
atinsă prin combinaţia formată dintr-o roată de semănat 
Control, mare de 80 mm, în legătură cu o clapetă la bază, 
nou concepută și o carcasă de dozare.

Diametrul mare al roţilor de semănat cu camă face ca 
 sămânţa să fie mărunţită mai îndelung în cadrul dozării. 
O transmisie uniformă este asigurată de transmisia conti-
nuă Vario.

Dozare și calibrare de cea mai înaltă precizie

Raport de verificare DLG 5724F

www.dlg-test.de

Criteriu test rezultat test apreciere

Fidelitatea cantităţilor  foarte bună  ++

Distribuţie transversală  foarte bună  ++

Interval de evaluare: ++/+/o/–/– – (o = standard)

VarioControl
Dozată, sămânţa dumneavoastră are valoarea aurului!



Vario-

Control
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Componente interne Pinioane de 

semănat Control

Cu VarioControl, reglabilă fără trepte, și cu mers fără 
șocuri sunt dozate, cu cea mai mare precizie, cantităţi de 
 sămânţă de la 400 kg până mai jos, la doar 1,5 kg/ha. Bine-
înţeles că toate seminţele, precum rapiţă, iarbă, păioase 
până la mazăre și fasole sunt dozate la fel de precis. Trans-
misia Vario este, de asemenea, un element care nu presu-
pune întreţinere și este ușor de utilizat. Arborele agitator 
este închis pentru semănatul de rapiţă, prin scoaterea unui 
preconector de arc. Mașina este pregătită pentru calibrare 
în doar câţiva pași.

Combinaţia dintre pinionul de semănat fin (portocalie) și 
 pinionul de semănat normal (verde) facilitează scoaterea 
de cantităţi de sămânţă de 1,5 kg/ha – 400 kg/ha, fără a 
schimba pinioanele. Transformarea are loc în câteva etape 
simple.

Roţi de semănat ControlVarioControl – Reglabilă la infinit
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Bine comandat!
Simplu și confortabil

 „Opţiunea confortabilă”
(Comparaţie combinaţii de semănat, 

publicaţia „Landwirt” · Ediţia 18/2014)
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Calculatorul de operare AmaLog+ este special conceput 
pentru exploatarea semănătorilor AMAZONE. Terminalul 
poate fi operat și alimentat în mod convenabil prin inter-
mediul unei prize cu 3 pini. 

Cu AmaLog+, puteţi controla marcarea cărării tehnologice 
și a marcajelor cărărilor. Crearea cărărilor tehnologice este 
controlată printr-un senzor, iar reprogramarea pe alte ca-
denţe a cărărilor tehnologice este simplu de realizat. Afișa-
jul vă indică poziţiile de lucru a marcatorilor de urmă și al 
cărărilor tehnologice, în plus, întreaga suprafaţă și nivelul 
de umplere al buncărului de sămânţă.

  Cărare tehnologică electronică
  Afișarea poziţiilor de lucru ale cărărilor tehnologice și 

a marcajelor
  Numărarea continuă a cărărilor tehnologice
  Control al nivelului
  Contor hectare

AmaLog+ – 

Asistentul dumneavoastră de încredere

Funcţiile AmaLog+

Calculatorul de operare AmaLog+

  Setul standard de calibrare cu recipient pliabil și cântar cu 

 agăţare este compact și comod de transportat
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Brăzdar 
RoTeC-Control
Brăzdarul universal mono disc

Sistemul de brăzdare RoTeC este 
dovedit în 1.500.000 de situaţii!

Brăzdarul mono disc 

RoTeC-Control care nu 

necesită întreţinere

Brăzdar RoTeC-Control nu necesită întreţinere și funcţionează 
fără uzură. Ele nu se înfundă, chiar și la cantităţi mari de 
paie și resturi vegetale. Formarea brazdei de semănat și 
ghidarea optimă a seminţei în sol are loc, pe de o parte, prin 
discul de semănat, iar pe de altă parte, printr-un formator 
de brazdă. Discul din material plastic elastic împiedică lipi-
rea pământului de discul de semănat, creează și el brazda 
de semănat și controlează exact adâncimea de semănat 
 reglată.

Sigur și precis, până la limită Calitate și încredere prin:

  Disc de semănat fabricat din oţel de înaltă rezistenţă 
pentru o durată de viaţă și mai lungă

  Rolă de control adâncime rezistente la uzură cu auto- 
curăţare Control 10 și role de control adâncime Control 25 
pentru reglarea exactă a adâncimii de semănat

  Decuplarea ghidajului și reconsolidarea pentru o rulare 
liniștită și o ajustare universală la condiţiile meteorolo-
gice

Grapă exactă pentru acoperire 

 excelentă a seminţelor.

Braţ de sprijin întărit cu o presi-

une de brăzdar de până la 35 kg.

Reglarea centrală a presiunii 

brăzdarului.

Disc de semănat ∅∅ 320 mm din 

oţel bor, unghiul de lucru de 7°, 

pentru o desfășurare lină.

Rolă de ghidare de adâncime și rolă de 

curăţare „Control” 25 mm sau 10 mm 

pentru un control uniform al adâncimii.

Tub de ghidare de seminţe către formatorul de 

brazdă pentru plasarea uniformă a seminţelor.

Setarea fără alte unelte a 

 adâncimii de semănare în 3 etape.

Formator de brazdă pentru o formare 

curată a brazdei de seminţe.
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Presiune 
pe greblă

Presiunea brăzdarului

Distanţa mare dintre rândul de brăzdar din spate și cel din faţă 

asigură o însămânţare fără înfundări, chiar și la cantităţi mari de 

paie. 

Disc de 

 semănat

Rolă de control al 

adâncimii Control 25

Formator 

de brazdă

Pentru adâncimi de semănat foarte mari, rola de control este 

 detașat complet cu un mâner.

Control al adâncimii

Unul dintre avantajele imbatabile ale brăzdarului mono disc 
RoTeC-Control constă în ghidarea individuală și reconsolida-
rea. Drept urmare, brăzdarul este ridicat o singură dată când 
o piatră este traversată. În plus, presiunea brăzdarului și a ro-
lei pot fi reglate independent. Discul de control al adâncimii 
Control 10, cu o suprafaţă de contact de lăţime de 10 mm 
sau rola de control al adâncimii Control 25 cu o suprafaţă de 
contact de lăţime de 25 mm direct pe brăzdă asigură această 
ghidare foarte uniformă și precisă a brăzdarului mono disc 
cu RoTeC-Control.

Setarea de bază a adâncimii de semănare se face fără unelte 
suplimentare în 3 etape, direct pe brăzdar. Reglarea fină 
este apoi nelimitată din perspectiva presiunii brăzdarului.

Reglaj al presiunii brăzdarului

Presiunea brăzdarului este reglată continuu, mecanic sau 
hidraulic, în funcţie de echipament, servește la adaptarea 
simplă a adâncimii de însămânţare și permite o adaptare 
rapidă la condiţiile corespunzătoare ale solului. Brăzdarele 
de control RoTeC sunt conduse la o presiune de până la 
35 kg.

Reglaje3

1

2

3
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Brăzdar cu patină WS
Brăzdare robuste și precise după arătură pentru toate Semănătoarele D9

Brăzdarul cu patină WS este excelent pentru aratură sau 
conţinut de paie scăzut, spre ex. după cartof sau sfeclă. 
 Materialul din piesă turnată în cochilie are o durată de viaţă 
semnificativă. Pentru fermele mari, cu soluri agresive, este 
posibil,o uzură pronunţată, schimbul rapid al vârfurilor de 
brăzdar, prin deșurubarea unui singur șurub.

Ordonarea pe 3 rânduri și pasul mare al brăzdarului dau 
 siguranţă contra înfundărilor la brăzdar. O pâlnie la brăzdar 
plasează sămânţa exact până în spatele vârfului brăzdaru-
lui. Suportul de brăzdar împiedică înfundarea rampei brăz-
darului la rularea mașinii.

În funcţie de tipul mașinii, există distanţe între rânduri de 
la 12,0 cm până la 16,6 cm (vezi datele tehnice).

Pentru plasare foarte plană a seminţei pe soluri ușoare 
sau în miriște, cu amestec mediu de paie, s-a dezvoltat vâr-
ful de brăzdar tip sabie. Cu costuri reduse, acesta se poate 
schimba cu vârful de brăzdar WS.

Saboţii pentru bandă de sămânţă se regleză ușor pentru 
plasarea seminţei în benzi și pentru reducerea adâncimii 
semănat.

Vârf brăzdar 

din oţel albSuport brăzdar

Vârf de brăzdar tip sabie Sabot pentru bandă de seminţe
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Grebla de tractor cu gheare este utilizată, cu precădere, la 
brăzdare WS. Pentru soluri fără paie și acoperite cu puţine 
paie, aceasta este o alternativă economicoasă și care mena-
jează solul. Cadrul de prindere a greblei are un dispozitiv 

de siguranţă de inversare integrat și, astfel, previne deterio-
rarea atunci când mașina se deplasează în spate, în mod 
neintenţionat.

Brăzdar cu patină WS | Greblă cu gheare pentru tractor

Greblă cu gheare pentru tractor
Alternativa robustă și accesibilă
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Greblele

Marcaj de pre-emergenţă

La crearea de cărări tehnologice, discurile de urmă se coboară 
automat și marchează cărarea tehnologică. Astfel, cărările 
tehnologice devin deja vizibile, înainte ca plantele să răsară.

Greblă exactă

Grapă exactă pentru acoperirea terenului deschis și pentru 
nivelare funcţionează în mod fiabil chiar și cu cantităţi mari 
de paie. Cu elementele de greblă poziţionate oscilant indi-
vidual, ea se adaptează denivelărilor solului și are ca efect 
o acoperire egală a seminţei, atât la suprafeţe fără paie, cât 
și la suprafeţe pline de paie.

Presiunea din grapă este reglată mecanic central prin deli-
mitator. La reglaj hidraulic al presiunii greblei este fixată, în 
prealabil, o valoare minimă și una maximă, prin conectarea 
de bolţuri. Astfel, puteţi să ajustaţi rapid, concomitent, în 
timpul mersului, presiunea greblei și cea a brăzdarului, cu 
doar printr-o valvă de comandă, la soluri cu structură 
schimbătoare.

Apreciere a testului profi 7/2005

„Grebla exactă 
lucrează foarte bine …”

Greblă exactă

Greblă exactă
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Greblă cu role

Greblă cu role

Grapa cu role presează suplimentar solul deasupra brazdei, 
pentru a crea astfel condiţii optime de germinare. Acest 
proces este recomandat în special în ce privește solurile 
ușoare și uscate, atunci când se prelucrează culturi de vară 
sau rapiţă. Rezultatul este un profil de suprafaţă ondulat, 
care reduce eroziunea. Un avantaj deosebit îl constituie 
 presiunea reglabilă a rolelor, complet independentă de 
 presiunea brăzdarului.

Reglajul central al greblei cu role are loc printr-un reglaj 
al greblei cu siguranţă la suprasarcină. Astfel, la greblele cu 
role se poate regla, chiar foarte flexibil, intensitatea forţei 
de tasare a rolelor sau rolele de tasare pot fi chiar suspen-
date complet. Astfel, rolele de tasare pot fi ridicate complet, 
de exemplu la culturile târzii de toamnă, în condiţii de umi-
ditate. Grebla cu gheare a tractorului poate fi reglată exact 
printr-o interfaţă.

Reglaj mecanic al presiunii greblei Greblă cu role

Reglaj al presiunii pe greblă
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  Semănătoare ușoară și compactă, de asemenea, pentru uz individual

  Reglare centrală, continuă a presiunii brăzdarului, control mecanic sau hidraulic

  Ghidare perfectă de adâncime a brăzdarului mono disc RoTeC-Control prin intermediul rolelor 
de control al adâncimii de curăţare Control 10 sau al rolei de control al adâncimii Control 25

  Canalul brazdei de seminţe curăţat în mod clar datorită brazdei fiabile

  Acoperirea în siguranţă a suprafeţei de sol prin grebla exactă – chiar și în ce privește semănatul 
în miriște!

  Cea mai bună accesibilitate la buncărul de seminţe prin platforma de încărcare securizată

  Închiderea buncărului de seminţe peste capacul buncărului rezistent la praf

Semănătoarea D9
Succes impecabil. Un clasic printre semănătoari

Avantajele dumneavoastră la o simplă privire:

Cu lăţime de lucru de 

2,5 m, 3 m, 3,5 m și 4 m
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Semănătoarea dumneavoastră 

de încredere

D9 Special

Semănătoriile D9 pot fi utilizate individual sau în combinaţie 
cu o un utilaj de cultivat compatibil pentru teren arat sau 
miriște prelucrată. Cu lăţimi de lucru cuprinse între 2,5 m și 
4 m, semănătoarele D9 reprezintă alegerea potrivită pentru 
fermele mici și mijlocii. D9 este echipat opţional cu Brăzda-
rul cu patină WS sau cu brăzdarul mono disc RoTeC-Control.

D9 Special este construit să dispună de lăţimile de lucru de 
2,5 m și 3 m. Această semănătoare accesibilă reprezintă un 
model atractiv la nivelul de calitate AMAZONE. Aceasta în-
seamnă că nu există compromisuri în ceea ce privește do-
zarea cu precizie și dispunerea exactă a seminţelor. Dimen-
siunile buncărului: lăţime de 3 m, între 450 l și maximum 
850 l.

Avantajele dumneavoastră

  Poate fi utilizat individual
  Este posibilă utilizarea cu Grapa rotativă KE sau 

 Cultivatorul rotativ KX/KG
  Este posibil să se utilizeze utilaje compatibile de 

 prelucrare a solului de la alţi producători

D9 Super este oferit în versiuni cu lăţimi de lucru de 3 m, 
3,5 m și 4 m. În combinaţie cu sistemul de transport KR, 
 lăţimea de lucru a D9 Super poate atinge chiar și 9 m și 12 m. 
Dimensiunile buncărului de 3 m lăţime D9 Super variază de 
la 600 l până la maximum 1.000 l. Reglarea presiunii brăz-
darului D9 Super se efectuează, standard, hidraulic.

D9 Super

D9 4000 Super 

cu lăţimea de lucru de 4 m și brăzdarul mono disc RoTeC-Control

D9 3000 Super 

cu lăţimea de lucru de 3 m și brăzdarul mono disc RoTeC-Control
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Flexibilă și fiabilă
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Utilizare individuală

Mai ales pe terenurile arate, Semănătoarea D9 fără echipa-
ment de cultivare oferă un proces de semănat ușoar și com-
pact pentru fermele mici și mijlocii.

Semănătoarea D9 3000 cu brăzdar cu patină WS 

pentru uz individual

Marcatori de urmă pentru D9

Scormonitori ai roţilor semănătorii

Scormonitori de urmă a tractorului 

pentru D9

Pentru utilizarea frecventă, în mod individual, a Semănătoa-
rei D9, alternativa constă în montarea marcatorilor de cărare 
direct pe suportul de cultivare a solului. La comutarea mar-
catorului, cărarea tehnologică continuă să fie numărată, pen-
tru a crea cărări tehnologice în cadenţa dorită. Marcatoarele 
de pe D9 Super sunt asigurate suplimentar împotriva dete-
riorării, prin șuruburile de forfecare.

Rolul scormonitorilor roţilor semănătorii este de a slăbi 
din nou solul din spatele roţilor. Adâncimea de lucru sau 
intensitatea pot fi adaptate la condiţiile respective. Datorită 
protecţiei la supra-sarcini, vârful scormonitorului cedează 
în mod convenabil la momentul impactului/contactului cu 
pietre.

Atunci când folosiţi Semănătoare D9 în exploatare individu-
ală, pe soluri sensibile la compactare și la adâncime mică de 
lucru, scormonitorii opţionali al urmelor tractorului prezintă 
utilitate. Acestea slăbesc terenul în spatele anvelopelor trac-
torului. Poziţia scormonitorului poate fi reglat orizontal și 
vertical. Pentru solurile foarte pietroase, este disponibilă și 
o versiune consolidată.

Scormonitori ai roţilor semănătorii Scormonitori de urmă a tractorului Scormonitori de urmă a tractorului, 

 versiune consolidată
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  Combinaţie de semănat foarte compactă și ușoară

  Reglarea centrală, continuă a presiunii brăzdarului

  Ghidare de adâncime a brăzdarului mono disc RoTec-Control prin intermediul discului 
de control al adâncimii de curăţare Control 10 sau al rolei de control al adâncimii 25

  Brazdă curată datorită formatorului de brazdă fiabil

  Acoperirea în siguranţă a seminţei cu sol prin grebla exactă – chiar și in cazul semănatului 
în miriște prelucrată

  Cea mai bună accesibilitate la buncărul de seminţe prin platforma de încărcare

  Închiderea buncărului de seminţe, capacul etanș, rezistent

Semănătoare atașabilă AD
Unitatea puternică

Avantajele dumneavoastră la o simplă privire:

Cu  RoTeC-Control 

Brăzdarul mono disc

Cu lăţime de lucru de 3 m
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Semănătoare atașabilă AD

Semănătoarea atașabilă AD Super, cu lăţime de lucru de 
3 m, este ideală pentru fermele medii și mari. Atasabilă pe 
o Grapă rotativă KE sau pe un cultivator rotativ KX/KG și echi-
pat cu brăzdarul mono disc RoTeC-Control, AD Super este 
ideal, reprezentând o combinaţie universală pentru semă-
natul în teren arat sau în amestec de resturi vegetale rezul-
tate din prelucrare superficială.

Datorită structurii semănătorii AD, pe diferitele utilaje de 
prelucrare a solului, se creează combinaţii de însămânţare 
compacte și corespunzătoare în mod optim.Datorită unui 
centru de greutate, seminificativ îmbunătăţit, nici puterea 
de ridicare a combinaţiei de semănat nu necesită putere 
 relativ ridicată.

Avantajele dumneavoastră

  Capacitate de ridicare și putere necesare mai mici
  Atașare posibilă la o grapă rotativă KE sau cultivatorul 

rotativ KX/KG
  Este posibilă utilizarea cu utilaje de prelucrare a solului 

ale altor producători

AD atașată
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Semănătoare D9-60 Super
Tehnică simplă și stabilă pentru fermele mari
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Performanţă ridicată în ce 
privește productivitatea pe suprafaţă

Semănătoare D9-60 Super

Mașina D9-60 Super, cu lăţime de lucru de 6 m constă din 
două semănători de 3 m, care sunt așezate pe un cadru 
 comun, cu anvelope mari. De aici rezultă o semănătoare 
pentru suprafeţe mari, la un preţ avantajos. Pe soluri ușoare, 
puţin dure, este posibil ca, în locul celor două anvelope mari 
de cauciuc să se monteze, anvelope gemene.

Designul compact permite utilizarea ca echipament 
 individual purtat cu tractoare de 130 kW (180 CP).
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Sisteme de transport și 
Cadru de cuplare KR 9002 și KR 12002
Productivitatea cea mai mare, la cel mai avantajos preţ
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O conexiune 
puternică
Mașini convingătoare pentru 

suprafeţe mari

Lăţimile puternice de lucru de 9 m și 12 m rezultă din confi-
gurarea a trei semănătoare D9 în cadrul cuplului KAZ pe sis-
temul Cadru de transport AMAZONE. Fiecare semănătoare 
individuală, rulează pe propriul șasiu, astfel, se poate adapta 
într-un mod foarte flexibil, chiar și la un teren neuniform. 
Cadrul de cuplare este tras de tractoare din clasa de 180 kW 
(240 CP). Pentru transport și viraje la marginea câmpului, 
cele trei semănătoare sunt ridicate cu sisteme de tip Hucke-
pack. Marcarea cărariilor tehnologice foarte stabilă, o cărare 
pentru centrul tractorului și apoi marcatorul este pliată pe 
verticală.

Semănătoarea centrală este dotată cu o comutare a cărărilor 
tehnologice, care poate așeza cărări tehnologice cu o dis-
tanţă între ele de 12 m, 24 m sau 36 m. Pentru transport 
cadrul cu semănători, se rabatatză, spre interior. În stare 
 rabatată, lăţimea de transport însumează cca. 6 m. În total, 
sunt necesare doar două valve de comandă la tractor. Cele 
trei mașini D9 Super pot fi utilizate și individual.

Cadru de transport KR, combină utilajele individuale, pentru 
a forma o mașină puternică, poate fi de asemenea utilizat cu 
semănătoarele cu seminţe ED sau cu grapa cu discuri Catros. 
Cadrul de transport KR este proiectat pentru a fi utilizat în 
operaţiuni bine stabilite pe scară largă.*

Compatibil cu grape cu discuri 

Catros și semănătoare de cereale ED

Tip Lăţime de lucru

D9 9000-2T

(constă în 3 x D9 3000 Super 
în Sistem Cadru de transport KR 9002)

9,00 m

D9 12000-2T

(constă în 3 x D9 4000 Super 
în Sistem Cadru de transport KR 12002)

12,00 m

* nu este disponibil în UE
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Semănători mecanice și Combinaţii 
mecanice de semănat AMAZONE
Beneficiaţi de peste 70 de ani de experienţă în tehnologia de semănat!
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Tip

D9 

2500 

Special

D9 

3000 

Special

D9 

3000 

Super

D9 

3500 

Super

D9 

4000 

Super

D9-60 

Super

D9 

9000-2T

D9 

12000-2T

AD 

3000 

Super

Lăţime de lucru² (m) 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 6,00 9,00 12,00 3,00

Număr de brăzdare WS 15/21 18/25 18/25 21/29 24/33 48/60 – – –

Distanţă de semănat 
cu brăzdar WS (cm)

12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 10,0/12,5 – – –

Număr de brăzdare 
RoTeC-Control

15/17/21 18/21/25 18/21/25 21/25/29 24/29/33 48 54/63/75 72/87/99 24

Distanţa de semănat 
cu RoTeC-Control (cm)

12,0/14,7/
16,6

12,0/14,3/
16,6

12,0/14,3/
16,6

12,0/14,0/
16,6

12,0/13,8/
16,6

12,0
12,0/14,3/

16,6
12,0/13,8/

16,6
12,5

Volum al buncărului, 
fără extensie (l)

360 450 600 720 830 1.200 1.800 2.490 600

Volum al buncărului, 
cu extensie (l)

– 850 1.000 1.200 1.380
1.720 
2.000

3.000 4.140 1.000

Greutate 
brăzdar WS¹ (kg)

630 690 780 918 1.070 1.540 – – –

Greutate 
brăzdar RoTeC¹ (kg)

710 760 850 1.010 1.180 1.700 5.950 7.060 747

Date tehnice
Semănătoriile D9 și semănătoarea AD

Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. 
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.

¹ Greutatea mașinii de bază, cu reglarea mecanică a presiunii brăzdarului, greblă exactă, marcatori și marcatori de pre-emergenţă
² Lăţimea de lucru reală poate să difere cu până la max. 3,2 cm, în funcţie de tipul de brăzdar

1948 

Prima semănătoare: 

semănătoarea D1

1967 

Prima combinaţie modernă 

de însămânţare cu grapă vibrantă: RE-D4

2016 

Cea mai recentă generaţie 

de combinaţii mecanice: Cataya



Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. 
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.
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