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Semănătoare de prășitoare ED
Cu lăţimi de lucru de la 3 m la 6 m
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Folosită la semănatul convenţional, în bandă sau fără arătură, semănătoarea ED bob-cu-bob se distinge în special prin 
operaţia foarte precisă de depunere. În combinaţie cu rezervorul din spate sau din faţă pentru aplicarea îngrășămintelor, 
și cu lăţimi de lucru de la 3 la 6 m, semănătoarea ED este o mașină deosebit de puternică

ED
Precizie și fiabilitate
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  „ Conform experienţei noastre din practică, seminţele au fost 

bine distribuite și depuse uniform la adâncimea dorită”

(Revista Agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)

  „Per total, execuţia semănătorii ED 6000-2C, inclusiv vopsitoria 

și cablajul, face o impresie foarte bună.” 

(profi „Test practic ED 6000-2C Super” · 11/2016)

  „Bună execuţie & stabilitate.”

(Revista top agrar „Test comparativ ED 6000-2C Super” · 12/2016)
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4 până la 12 agregate de 

însămânţat de câte 60 l

Rezervor mare de îngrășăminte de la

900 până la 2.000 l

Cu lăţime de lucru 

3 până la 6 m

Argumente principale:

  Depunere deosebit de precisă datorită înălţimii mici de cădere de 10 și 14 cm

  Numeroase discuri de separare pentru o varietate de seminţe garantează o utilizare optimă

  Brăzdarul trapezoidal împiedică răspândirea seminţelor

  Bună acoperire a seminţelor la toate etajele, datorită diverselor scule de înglobare 

  Rezervor spate și faţă pentru distribuţia optimă a greutăţii la lăţimi mai mari de lucru 

  Însămânţare bob-cu-bob combinată cu fertilizarea, opţional cu acţionare mecanică sau electrică 

  4 până la 12 agregate de însămânţare de câte 60 l și rezervoare de fertilizator de 900 până la 2.000 l asigură 
acoperirea unor suprafeţe mari

  Adaptarea confortabilă a cantităţilor de distribuire în timpul rulajului din cabina tractorului

  Împrăștietor pneumatic de microgranulat Micro plus pentru aplicarea microgranulatelor și micro-fertilizatoarelor

  Șnecuri de umplere hidraulice și integrate pentru umplerea fertilizatorului, pentru toate tipurile 
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MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/ed

Cu sistem de transport KR cu o lăţime 

de lucru de până la 12 m

Înălţimi mici de cădere de numai 

10 cm (agregat de însămânţare Classic) 

și 14 cm (agregat de însămânţare Contour)

Opţiuni:

  Cu șnec de umplere hidraulic și integrat 

Melc de umplere
  Cu împrăștietor pneumatic de microgranulat 

Micro plusDiverse variante 
de echipamente: 

Opţional ca ED Special 

sau ED Super

Argumente principale
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Semănătoare de prășitoare ED
O familie de precizie se prezintă 

ED Special ED Super

  Acţionare mecanică pentru dozarea fertilizatorului

  Unitate mecanică de separare

  Sistem electronic de bază AMASCAN+

  Acţionare electrică pentru dozarea fertilizatorului 

  Unitate hidraulică de separare

  Sistem electronic Profi, ISOBUS

Semănătoare ED rigidă 
cu rezervor în spate 

ED 3000-C 
rigid

ED 4500-C 
rigid

ED 6000-C 
rigid

Lăţime de lucru (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Numărul agregatelor 
de semănat

4, 5, 6 6, 8 8 – 12

Distanţe posibile 
între rânduri (cm)

45 – 80 45 – 80
45/50/70/

75/80

ED rabatat 
cu rezervor în spate 

ED 4500-2C 
rabatat

ED 6000-2C 
rabatat

Lăţime de lucru (m) 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Numărul agregatelor 
de semănat

6, 7 8, 9

Distanţe posibile 
între rânduri (cm)

60 – 80 60 – 80

ED 3000-C Special

ED 4500-2C Special
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Semănătoarea de prășitoare ED marchează printr-o depu-
nere precisă a seminţei și prin separare a ce lucrează foarte 
precis, care se poate adecva, cu discul de separare adecvat, 
la aproape fiecare sămânţă. Rezervoarele de sămânţă, mari 
de 60 l, reduc, în plus, timpii de umplere.

La ED Special, antrenarea îngrășământului și a răririi sunt me-
canice. Mașina ED Super este dotată cu o antrenare electrică 
pentru dozarea îngrășământului și cu o antrenare hidraulică 
a răririi.

Pe lângă mașinile rigide de 3 m, 4,5 m și 6 m AMAZONE 
oferă și tipurile rabatate de 4,5 m și 6 m. Mai mult, este 
posibilă folosirea unui rezervor frontal pentru îngrășăminte.

Mașina ED este compatibilă cu ISOBUS și se lasă manevrată 
confortabil cu electronica Profi, prin AMATRON 3, CCI 100, 
AMAPAD sau cu alte terminale ISOBUS. În dotarea electronică 
de bază, mașina ED Special este controlată cu (terminalul) 
AMASCAN+, specific mașinii.

Cea mai modernă tehnică pentru cele mai bune rezultate de muncă

ED rabatat/
cu rezervor frontal

ED 6000-2/
ED 6000-2FC 

rabatat

Lăţime de lucru (m) 5,40 – 6,40

Numărul agregatelor 
de semănat

8, 12

Distanţe posibile 
între rânduri (cm)

45 – 80

ED 6000-2FC



ED

ED 6000 Special
Conceput pentru tractoarele mai simple și mai vechi

ED 6000-C Special

Semănătoarea bob-cu-bob ED 6000 Special poate fi echipa-
tă opţional cu sau fără rezervorul de 1.100 l pentru fertilizator. 
Rezervoarele pentru sămânţă au câte 60 l. Drept brăzdare 
există la dispoziţie brăzdarul Classic pentru sămânţa după 
plug sau brăzdarul Countour potrivit pentru semănatul în 
bandă. Depunerea fertilizatorului se poate face opţional 
prin brăzdarul tractat sau brăzdarulmonodisc pentru semă-
natul în bandă.

Cerinţele asupra sistemelor hidraulic și electric ale tracto-
rului sunt foarte reduse. De exemplu, la ED 6000 Special 
suflanta este antrenată de arborele cardanic. Operaţia de 

separare precum și dozarea fertilizatorului se fac mecanic 
prin roata de bază. Pentru supravegherea operaţiei de sepa-
rare și pentru contorizarea la hectar se folosește AMASCAN+.

AMAZONE oferă semănătoarea ED 6000-C Special în varian-
ta pentru 8 rânduri, cu rezervor de fertilizator pentru fertili-
zare cu picior inferior. Pentru însămânţarea sfeclei de zahăr, 
a rapiţei sau a soiei AMAZONE echipează mașina cu două-
sprezece agregate. Mașina de semănat bob-cu-bob se poate 
comanda opţional cu două distribuitoare de microgranulat. 

ED 6000 pentru 12 rânduri și distribuitor de microgranulat Micro plus
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ED 9000-KR și ED 12000-KR
Randament maxim pe suprafaţă la preţ scăzut 

Tipurile

Mașinile de semănat bob-cu-bob ED 9000-KR și ED 12000-KR 
sunt combinaţii tractate compuse din câte 3 semănători in-
dividuale în sistem remorcă KR. Fiecare mașină merge șasiul 
propriu și astfel se poate adapta foarte flexibil și pe soluri 
extrem de neuniforme. Sistemul de remorcare este tras de 
tractoare din clasa de 180 kW (240 PS). Pentru transport și 
întoarcere la marginea terenului cele trei mașini de semă-
nat sunt ridicate cu sisteme „Huckepack”. Marcatorul de cale, 
foarte stabil, marchează o cale pentru centrul tractorului și 
se pliază până la verticală. 

Sunt disponibile agregate de semănat atât tip Classic,cât și 
Contour. La echipamentele pentru porumb se pot alege distanţe 
între rânduri de 70 cm și 75 cm, pentru sfeclă sunt disponibile 
distanţe între rânduri de 45 cm și 50 cm. Agregatele de semă-
nat sunt monitorizate de computerul de bord AMASCAN+.

În vederea transportului, agregatele exterioare se rabatează 
pe șasiul principal. În stare pliată, lăţimea de transport este 
de cca. 5,80 m. Pentru acţionarea mașinii sunt necesare 3 con-
trolere cu efect dublu. 

Sistemul de remorcare KR 9002/12002 oferă numeroase 
posibilităţi de utilizare, și ca atare are o utilizare foarte eco-
nomică. Alternativ, cadrul de cuplare poate fi echipat cu 
semănătoarea D9 sau cu grapa disc Catros.

Semănătoare bob-cu-bob ED 9000-KR | ED 12000-KR
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Agregatele de semănat 
ED Classic și Contour
Pentru plasare optimă și depunere exactă

Agregat de semănat ContourAgregat de semănat Classic

Agregatul de semănat AMAZONE Contour se adecvează, 
în mod excepţional, însămânţării în teren mulcit și însă-
mânţării cu plugul. O caracteristică excelentă a agregatu-
lui de semănat AMAZONE Contour este separare a situată 
adânc, cu o înălţime de cădere, de doar 140 mm. Tehnica 
elaborată de brăzdar creează o brazdă de semănat, care 
este aproape liberă de material organic. Deoarece brăzdarul 
de semănat erodează regresiv discul de perforat, se cultivă 
o brazdă bine întărită la spate, sub formă de straturi inter-
mediare.

Acestea sunt premisele optime. La condiţii de sol foarte ușor 
și nisipos, se poate monta o roată portantă suplimentară la 
brăzdarul de semănat Contour, pentru a împiedica o cufun-
dare prea adâncă în sol, astfel se poate păstra, evident mai 
bine, adâncimea de depunere.

Agregatele de semănat AMAZONE sunt construite fără com-
promisuri, cu precizie mare, cu consum redus de întreţinere. 
Mânuirea simplă, cu mâna, economisește timpii de dotare 
și mărește calitatea muncii. Agregatele de semănat sunt do-
tate cu un rezervor de sămânţă de 60 l. În electronica Profi 
se poate obţine, opţional, un control al nivelului de umplere.

Agregatul de semănat Classic se adecvează la însămânţarea 
de porumb, de floarea soarelui, de fasole, de mazăre, de 
bumbac ș.a.m.d. după plug. Înălţimea căderii la agregatul 
Classic însumează doar 100 mm! Acestea sunt cele mai 
bune premise pentru o plasare mare, pentru o depunere 
bună și pentru o ascensiune înaltă în câmp! 

Agregat de semănat ED Classic Agregat de semănat Contour cu rolă suplimentară, de tasare 

a seminţei

1   Brăzdar de îngrășământ cu un disc,

2   Brăzdar de semănat cu disc de tăiere,

3   Formator brazdă cu separare,

4   Rolă de presare a seminţei,

5   alternativ la rola de tasare în V: 
anvelope cauciucate Walk
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Agregat de semănat Contour
Cu mers liniștit, pentru depunere precisă

Agregatul de semănat Contour se conduce peste un tandem 
pe lungime, care se sprijină pe o rolă de presiune aranjată 
unilateral, continuu, iar la spate, pe o rolă de presiune în 
V sau pe anvelopele cauciucate Walk. Influenţele suprafeţei 
solului asupra silenţiozităţii agregatului sunt, de aceea, 
puternic reduse. Bulgării mari nu lasă agregatul să sară, 
ci rulează lin peste ei. Modificarea adâncimii de depunere, 
datorată unei suprafeţe denivelate a solului, este ţinută 
extrem de redusă, în mod egal.

Rola de presiune din faţă este executată conștient, doar 
unilateral, pentru ca pământul aruncat de brăzdarul de 
îngrășământ să nu creeze mișcări suplimentare ale agrega-
tului. Prin remorcarea în tandem pe lungime, agregatul 
poate fi ajustat optim la conturul câmpului, pe de o parte, 

pe de altă parte, se menţine o silenţiozitate mare la viteze 
mari și soluri dure. Ambii factori conduc la o plasare optimă, 
cu o adâncime exactă de depunere! Distribuţia sarcinii pe 
ambele role de presiune din tandemul pe lungime este 
reglabilă. În funcţie de condiţiile de sol și de stare, se poate 
găsi, totdeauna, zona de lucru corectă.

  Chit Air EnviroSafe

  Sămânţa de porumb curăţită cu tehnica de subpresiune pneumatică, răspândită și valoroasă, este 
permisă încă din 2009 în numeroase regiuni ale lumii, doar cu canal adecvat. Acesta protejează 
oamenii și mediul de aerul evacuat, contaminat cu rămășiţe de tratament de sămânţă. Chit-ul cu 
aer de la AMAZONE a fost examinat de institutul Julius Kühn (JKI) și el satisface toate pretenţiile ridi-
cate și este recunoscut ca și măsură eficace de protecţie.

  „Cutiile de seminţe oferă, la 60 l, cea mai mare rezervă și cel 

mai mic nivel de umplere. Aceasta se datorează poziţionării 

foarte joase a unităţii de separare , care aduce boabele la o 

înălţime de cădere foarte mică.”

(Revista top agrar „Test comparativ ED 6000-2C Super” · 12/2016)
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Separarea 
Reglaj exact, sigur, cel mai simplu

Agregatele de însămânţare bob-cu-bob AMAZONE lucrează 
pe principiul aerului aspirat. Separarea a boabelor, antre-
nată mecanic (ED Special) sau hidraulic (ED Super), are loc 
printr-un raclet și oferă avantaje considerabile, deoarece 
ea este aproape independentă de viteză și de confort. Speci-
ficitatea la agregatele de semănat prășitoare de la AMAZONE 
stă în discul de separare . Prin subpresiune, boabele sunt 
poziţionate în găurile ridicate și sunt furnizate racleţilor. 
Găurile pentru noduri au o funcţie cu mecanism de ames-
tecare, deoarece ele se extind peste suprafaţa discurilor și 
aduc, astfel, mișcare în rezervorul de sămânţă. Găurile pentru 
noduri sunt executate conic, de aceea cuantumuri de boabe 
sfărâmate nu le pot înfunda. Proeminenţa găurilor pentru 
noduri vis-a-vis de discul de separare îngrijește ca bobul să 
părăsească discul în cădere liberă, fără ca să atingă, eventual 
încă o dată, discul. Acest lucru este deosebit de important 
pentru exactitatea depunerii.

Principiul aerului aspirat al răririi

Racleţi

Deschidere 
de control

OptosenzorAruncători
Clapetă de 

golire a resturilor

Clapetă 
de golire

Clapetă de 
reducere

1. Umplere 2. Separare prin racleţi
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Componente sintetice valoroase 

și etanșare optimă

Separare 

Tehnica de racleţi de la AMAZONE este, de aceea, așa de 

avantajoasă, deoarece ea se lasă reglată simplu. Doar 5 trepte 

sunt complet suficiente pentru a atinge un rezultat optim la 

seminţele respective. Reglajul racleţilor este insensibil, în 

mod dovedibil, vis-a-vis de forma bobului și de viteză. 85 % 

din totalul sortimentelor de porumb existente momentan 

pe piaţă se lasă rărite cu unul și același reglaj al racleţilor!

Controlul este asigurat de o fereastră mare de control 

și/sau un senzor optic poziţionat în carcasă. Acesta servește 

la înregistrarea boabelor pe discul de separare . Dacă, dato-

rită unei erori, abaterea este mai mare de 10 %, în terminal 

este afișată o înregistrare de eroare.

Componentele sintetice valoroase din diversele 

combinaţii de materiale sunt răspunzătoare pentru 

o etanșare excepţională între aspirarea de formă 

ovală și discul de separare . Combinaţia diverselor 

materiale garantează o viaţă îndelungată a produsu-

lui și o etanșare optimă.

Etanșare optimă

Cădere liberă

3. Monitorizare prin senzor optic 4. Descărcare în brăzdar

  „Elementul de separare/rărire asigură prin joasa presiune 

distanţa pe rânduri. Reglarea se face simplu.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Depunere precisă
Pentru cele mai mari recolte și cea mai mare eficienţă

După căderea fără contact a boabelor, un aruncător cuplat ul-
terior asigură ca găurile pentru noduri să fie absolut libere. 
Tipul de construcţie al mecanismului de separare facilitează 
o cădere de la mică înălţime, de doar 100 mm la agregatul 
Classic, și de doar 140 mm la agregatul de semănat Contour. 
O premisă importantă pentru o depunere precisă!

Numeroase discuri de separare permit însămânţarea de 
porumb, de floarea soarelui, de rapiţă, de sfeclă de zahăr, 
de sorg, de bumbac ș.a. Pentru fiecare cultură sunt disponi-
bile chiar cel puţin 2 discuri de separare cu diverse mărimi 
de orificii, pentru un reglaj optim. Discurile de separare 
din material sintetic se pot schimba rapid și sunt deosebit 
de ieftine.

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12 13

1) sfeclă de zahăr 2) sfeclă și pepene verde 3) floarea soarelui și sfeclă de zahăr 4) floarea soarelui 5) floarea soarelui 6) porumb 

7) porumb 8) porumb 9) fasole lată 10) sorg 11) soia boabe 12) fasole și mazăre 13) dovleac 

și multe alte discuri de rărire/separare

140 mm

  „În plus faţă de porumb, pot fi extrase cu precizie și seminţe 

de sfeclă de zahăr și multe alte tipuri mde seminţe.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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14 15Discuri rărire (separare) | role presare

Role de tasare după dimensiune
Acoperire de încredere a seminţei

După depunerea seminţei pe rândul de însămânţare 
preformat, aceasta este presată de rolă și astfel este bine 
înglobată în sol. Aceasta asigură o răsărire rapidă și sigură 
pe câmp a recoltei. În funcţie de condiţii, forţa de presare 
poate fi adaptată în trei poziţii. În condiţii de umiditate 
extremă, rola poate fi complet demontată, rapid și fără 
scule, și depozitată. 

Pentru dotarea agregatelor de semănat, stau la dispoziţie 
anvelope cauciucate Walk, montate cu rulment cu bilă, de 
diverse mărimi. Anvelopa cauciucată Walk se adecvează cel 
mai bine la însămânţarea de porumb după plug, în legătură 
cu nivelatoare intermediare. 

Rolă opţională de presare a seminţei

Anvelope cauciucate Walk

Super rolă presare în V 

∅∅ 380 x 57 mm

Rolă de tasare V 

∅ 500 x 50 mm

Pneuri tip Walk 

∅ 370 mm și ∅ 500 mm

1   Rolă de presare a seminţei,

2   alternativ la rola de presare în V: 
anvelope cauciucate Walk

Pentru dotarea agregatelor de însămânţat, stau la dispozi-
ţie role de tasare în V, de diverse mărimi. Ele sunt utilizate, 
în mod preferenţial, pentru însămânţarea în teren mulcit 
la porumb și la sfeclă de zahăr. Prin reglajul unghiului de 
tasare, al unghiului deschizăturii, precum și al lărgimii des-
chizăturii, rolele de tasare în V se lasă ajustate optim la 
condiţiile respective de sol. Rolele de tasare în V pot lucra 
optim, cu sau fără nivelatoare intermediare, atât în condiţii 
de teren arat cu plugul, cât și în teren mulcit. 

Role de tasare în V 

  „Cele două discuri în formă de V deschid brazda pentru seminţe. 

Aceasta este formată și reconsolidată de brăzdarul care taie 

mai adânc. Astfel seminţele sunt mai bine înglobate în pământ.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Dotarea, care încântă!

Pentru performanţă cu confort

La hidraulică, se poate alege între trei variante, în funcţie 
de solicitări. Pe de o parte, hidraulica standard, la care 
fiecare funcţie trebuie să fie deservită printr-un modul de 
control. La tractoare cu un număr limitat de module de 
comandă, se poate alege hidraulica Komfort. Acolo, pe un 
modul de control, pot fi combinate funcţiile de rabatare 
a braţului extern și a marcatorilor printr-o supapă electrică 
de control. Pentru clienţii, care doresc sa manevreze toate 
funcţiile prin terminal sau prin maneta multifuncţională 
opţională, stă la dispoziţie hidraulica Profi. 

La utilizare pe soluri grele, sunt utili scormonitorii de urmă 
ai tractorului. Aceștia afânează urmele blocate din urma 
anvelopelor. Poziţia scormonitorilor de urmă poate fi reglată 
orizontal și vertical.

În funcţie de tipul de sol și de cazul de utilizare al mașinii, 
scormonitorul de urmă poate fi dotat cu diverse scule de 
afânare. Siguranţa de suprasarcină îngrijește de o forţă 
egală de eliberare în toate poziţiile ghearelor.

Diverse variante hidraulice 

Scormonitor de urmă al tractorului

Brăzdar îngust Brăzdar cu aripiBrăzdar cu inimă 
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AMAZONE oferă posibilitatea de a dota ED-ul cu unul sau 
două distribuitoare de microgranule, Micro plus. Astfel, 
la o trecere pot fi aplicate la sămânţă, în funcţie de tipul 
mașinii, până la două microgranule. În funcţie de solicitare, 
granulele pot fi predate la două puncte diferite. Micro plus 
dispune de un rezervor central, de 110 l și de o dozare elec-
trică centrală pentru toate rândurile, ceea ce conturează foar-
te simplu umplerea și golirea. Cantitatea de granule de scos 
poate fi reglată și modificată foarte simplu prin terminal.

În dotarea electronică de bază a mașinii ED Special, distri-
buitorul de microgranule Micro plus este controlat prin 
computer – ul de bord suplimentar, AMADRILL+.

Terminalele ISOBUS – AMATRON 3, CCI 100 și AMAPAD – 
din echipamentul electronic profesional, pot controla inde-
pendent un distribuitor de microgranulat. Un distribuitor 
suplimentar pentru microgranulat trebuie controlat cu un 
AMADRILL+ suplimentar. 

În combinaţie cu terminalul ISOBUS pot fi efectuate rapid 
teste de calibrare pentru aplicarea cantităţilor exacte de 
fertilizator. Operaţia de calibrare a întregului proces de cali-
brare se face în partea stângă a mașinii.

Pentru controlul și antrenarea dozatorului de îngrășământ, 
viteza de mers a mașinii ED Special este înregistrată prin 
antrenarea roţii la sol. La ED Super, acest lucru poate avea 
loc printr-un receptor GPS, prin priza de semnal a tractoru-
lui sau prin senzorul radar, super rapid, al semănătorii de 
prășitoare.

Faruri cu LED 

De o vedere bună pe întuneric îngrijesc faruri cu LED opţionale, atașate la 
și în buncărul de îngrășăminte, care iluminează optim, atât zona de lucru, 
cât și interiorul rezervorului de sămânţă.

Distribuitor de microgranule Micro plus

Tastă de calibrareÎnregistrarea vitezei
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Fertilizare
Pentru o creștere perfectă a plantelor

Pentru dozarea îngrășământului, la ED Special stă la dis-
poziţie o antrenare mecanică, iar la ED Super, o antrenare 
electrică. La antrenarea electrică, cantitatea de îngrășă-
mânt poate fi ajustată în mod variabil, și în timpul mer-
sului. În legătură cu antrenarea electrică a dozării, există 
la ED Super un buton de calibrare, ca și standard. Ilumi-
natul opţional din interiorul rezervorului și farul cu LED-uri 
fac posibil lucrul și pe timp de noapte. 

La rezervorul de fertilizator din spate se ajunge simplu și în 
siguranţă prin rampa de încărcare. O rampă de încărcare cu 
cutie de transport este disponibilă pentru toate tipurile.

Brăzdarele de îngrășământ ale tractorului și cele cu un disc 
sunt create pentru condiţii de utilizare dure. Resortul de trac-
ţiune puternic (160 kg) asigură brăzdarul împotriva spargerii 
pietrelor și, pe de altă parte, îngrijește, totdeauna, de o adân-
cime egală de depunere. El poate să aibă loc rapid și fără 
scule, printr-o simplă strângere cu un bolţ. Poziţia brăzda-
rului de îngrășământ la brăzdarul de semănat este liber 
selectabilă prin tehnica specială de strângere.

Brăzdarul de îngrășământ cu un disc se adecvează, deosebit 
de bine, condiţiilor de semănat în teren mulcit, datorită dia-
metrului mare. El nu posedă elemente cu raclet și, de aceea, 
se răsucește fără înfundări, și în condiţii extreme. Discul din 
oţel de găurire este foarte rezistent la uzură.

Dotare cu îngrășământ

Brăzdare cu discuri pentru îngrășăminte 
și pentru tractor

Elemente ale 
vârfului de 
brăzdar Clip-On

  Trebuie amintit, în special, vârful de brăzdar Clip-on de la 

brăzdarul de îngrășământ al tractorului. Prin desfacerea unei 

conexiuni de șuruburi, situată protejat, vârful uzat se lasă de-

tașat. Acest lucru economisește timp! Suportul de mers-retur 

împiedică o înfundare accidentală la descărcare sau la mer-

suri-retur. Brăzdar de 
îngrășământ 
al tractorului

Brăzdar de 
îngrășământ 
cu un disc

  „Prin vizorul existent la rezervorul de fertilizator, operatorul 

are în permanenţă în vedere nivelul de umplere.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super”· 10/2015)

  „Merită toată lauda siguranţa de aplicare și distribuţia trans-

versală a fertilizatorului. Arborele dozator este amplasat în 

spatele rezervorului, pe direcţia de mers, și bine protejat de 

o rigletă din plexiglas ușor de tras. Nu am întâmpinat niciodată 

probleme cu roţi dozatoare umede, lipicioase sau murdare, așa 

încât cantitatea de fertilizator antrenată a fost întotdeauna uni-

form distribuită.”

(profi „Test practic ED 6000-2C Super” · 11/2016)
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Melc de umplere
Umplerea rezervorului de îngrășământ 
cu economie de timp

Fertilizare | Melc de umplere

Pentru a umple rezervorul mașinii ED cu îngrășământ, 
AMAZONE oferă un melc de umplere antrenat hidraulic și 
integrat în conceptul mașinii. Astfel, se pot reduce timpii 
de umplere iar performanţa mașinii poate fi mărită mai 
mult. Melcul de umplere este disponibil pentru toate 
modelele de ED.

Cu o înălţime de umplere de numai 70 cm, melcul trans-
portator poate fi umplut chiar și cu o remorcă basculantă. 
Antrenarea și comanda melcului de umplere se face prin 
sistemul hidraulic al tractorului. 

Pentru controlul nivelului de umplere, rezervorul de fertili-
zator are vizoare de control în faţă și în spate. Suplimentar, 
comanda electronică a nivelului de umplere la rezervorul 
de fertilizator din spate poate fi selectată, astfel încât con-
ducătorul auto să fie atenţionat din timp să reîncarce con-
tainerul de fertilizator.

AMAZONE oferă o soluţie deosebit de confortabilă prin 
tehnica de cântărire pentru mașina ED 6000-2C Super. 
Datorită acesteia nivelul de umplere este măsurat în per-
manenţă. În plus, se poate stabili cu precizie cât de mult 
fertilizator a fost necesar pentru operaţia respectivă. Furni-
zorii de servicii agricole în special apreciază foarte mult 
această soluţie convenabilă.   Deschizătura mare a melcului de umplere ușurează umplerea.

Melc de umplere cu asistenţă de umplere Tehnică de cântărire pentru rezervorul de fertilizator la mașina 

ED 6000-2C Super

  „Mașina ED se umple repede cu melcul de umplere a fertilizato-

rului și cu rezervoarele de material de însămânţat mari de 60 l.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Electronică: de la electronică simplă 
până la tehnică ISOBUS
Totul sub control cu terminalul de operare adecvat

Antrenările mecanice ale răririi și fertilizarea la ED Special 
pot fi controlate prin electronica de bază. AMASCAN+ supra-
veghează toată antrenarea, până la alocarea la discurile de 
separare , în legătură cu optosenzorii. În timpul muncii, pe 
monitor este afișat numărul exact de boabe semănate/ha. 
În legătură cu decuplarea electrică, prin AMASCAN+ se poate 
decupla fiecare agregat individual de semănat. Electronica 
înregistrează perturbările în mai puţin de 10 sec. O tastă de 
service permite testul rapid al funcţiei optosenzorului. Alte 
afișaje: ha, Σ/ha, ha/h, t, km și km/h și multe altele.

În situaţii neclare, sisteme cu cameră ajută și contribuie la 
siguranţa mașinii. Acest lucru e valabil, atât la circulaţia 
rutieră, cât și la munci de manevrare. 

Electronică de bază cu AMASCAN+

Cameră inversată, livrabilă opţional

Electronică Profi
ISOBUS

Electronică de bază
AMASCAN+

ED Special ED Super

  Unghi larg de vizualizare, la 135°

  Cameră cu încălzire și strat cu efect lotus 

  Imagine clară chiar și în condiţii de întuneric prin 
tehnologia de vedere nocturnă cu infraroșii

  Funcţie automată lumină de fundal 

incl. divizare ecran
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Terminale ISOBUS 
Tehnica cea mai modernă cu multe avantaje 

Echipamentul electronic profesional constă opţional dintr-un 
AMATRON 3, CCI 100 sau AMAPAD și este disponibil atât 
pentru ED Special cât și pentru ED Super. Terminalul ISOBUS 
permite monitorizarea completă a mașinii și o operare con-
fortabilă. Pe lângă posibilitatea unui reglaj rapid, terminalul 
ISOBUS oferă și posibilitatea de gestionare a comenzilor, 
controlul senzorului optic, precum și utilizarea ca monitor 
pentru camera de marșarier. 

Apropo, dacă a trecut campania, puteţi utiliza ambele 
terminale, fără probleme, și pentru manevrarea altor mașini 
AMAZONE. 

Electronică profesională cu AMATRON 3, 
CCI 100 sau AMAPAD

  Pe lângă terminalele AMAZONE ISOBUS, ED-ul poate fi 

operat și cu terminalele ISOBUS ale altor producători.

Mâner multifuncţional

Toate funcţiile din meniul de lucru pot fi deservite și cu 
maneta multifuncţională AmaPilot sau cu alte manete 
multifuncţionale ISOBUS (AUX-N).

  Ergonomie perfectă 

  Aproape toate funcţiile sub control direct pe 3 nivele

  Suport de mână, reglabil

  „Prin terminalul ISOBUS mașina este reglată și monitorizată. 

Simplu și confortabil.”

(Revista agrarmagazin „Probă de teren ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Terminal de operare AMATRON 3

Comanda tuturor funcţiilor importante la mașina 
ED o poate prelua terminalul ISOBUS AMATRON 3. 
Acestea includ funcţii de lucru, precum și opţiuni 
funcţionale pentru setarea mașinii, de ex. canti-
tatea de seminţe sau dozarea fertilizatorului.

AMATRON 3 este un terminal ISOBUS general 
valabil pentru semănători, distribuitoare de 
fertilizator și pulverizatoare de câmp, care per-
mite acţionarea și comanda optimă a cantităţilor.

Poate fi folosit la toate mașinile 

Terminalul de operare controlează și monitorizează, de 
asemenea, și funcţiile căilor de trafic. Acestea includ, de 
asemenea, soluţii viabile pentru obstacolele marcatoarelor 
de cale. Datorită noului controler de sarcini (task controler) 

comenzile pot fi pregătite confortabil pe calculatorul fermei, 
apoi transferate cu un USB la terminal, în format ISO-XML 
și prelucrate. Cu AMATRON 3 și mașina ED, prin ISO-XML 
sau Shape, pot fi executate hărţi specific pe parcelă. 

AMATRON 3

Unul pentru TOŢI!

Cu 

ISOBUS 

tehnică
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GPS-Switch

Buton GPS cu comutare a rândurilor individuale

Plasare precisă a seminţelor

După succesul sistemelor cu GPS-Switch pentru distribui-
toarele de fertilizator și pulverizatoarele de câmp, accentul 
se pune acum pe însămânţare. În acest scop, activarea și 
dezactivarea agregatelor individuale este controlată prin GPS. 
În special, pe suprafeţele mici, cu numeroase viraje, se poate 
obţine o ușurare semnificativă a șoferului și o îmbunătăţire 
a rezultatelor muncii.

Viitorul astăzi

De asemenea, sunt din ce în ce mai populare hărţile de 
însămânţare, la care cantităţile de seminţe se pot adapta 
la condiţiile la scară mică din teren – cum ar fi dâmburi 
și depresiuni sau diferenţe la sol. Controlerul de sarcini 
(prin ISO-XML) sau GPS-Maps permite, sub forma unei 
opţiuni a terminalului AMATRON-3, o simplă conversie a 
harţilor din aplicaţie. Afișarea grafică a hărţii pe fundal 
asigură o bună imagine de ansamblu. 

AMATRON 3 și buton GPS-Switch 

Butonul GPS controlează pornirea și oprirea în funcţie de 
poziţia mașinii și de reglajele șoferului. Prin cuplarea în 
serie pot fi create foarte ușor și convenabil căi de trafic și 
de irigare. Pentru distanţele mai mici între rânduri sunt 
necesare căi de trafic pentru a aplica substraturile de fer-
mentaţie sau alţi fertilizatori în culturile în creștere, fără a 
deteriora plantele. Astfel, supra- sau subînsămânţarea în 
punctele critice, frecvent întâlnită în practică la marginea 
terenului și în colţuri, poate fi redusă la minimum. Locurile 
goale aparţin trecutului. Șoferul se poate concentra numai 
asupra condusului.

Pornire-Oprire automată „top agrar” Test comparativ

Mașina ED a fost deosebit de convingătoare și la testul com-
parativ al revistei top agrar din decembrie 2016. În zonele 
înclinate, comutatorul GPS-Switch a activat și dezactivat 
agregatele individuale ale ED 6000-2C cu o temporizare. 
Cu cea mai bună medie, ED a fost foarte aproape de oprirea 
necesară pe ultimul rând transversal.

Porniri și opriri în dreptul capetelor de teren înclinat (cca. 30°) 

la 8 km/h (sursa: top agrar · 12/2016)

AMAZONE

cm

A B C D

Ultimul rând 
tranversal

Abatere standard 

Valoare medie pentru 8 rânduri 
și în ambele direcţii de mers 
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Terminal CCI

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii:

  ISOBUS operare mașină 
  Funcţia calculator tractor (interfaţă pentru viteză, 

priza de forţă și bara de direcţie inferioară) 
  Gestionarea comenzilor pentru documentaţie CCI.Control
  CCI.Command (opţional):

  Control automat secţiune CCI.Command.SC
  asistenţă conducere paralelă CCI.Command.PT

  Hărţi de aplicaţii asistate în format ISOBUS
  Interfaţă USB la schimbul de date 
  Interfaţă la racordul unui modem GSM
  Interfaţă ASD și LH5000 prin RS232 (transfer valori de 

referinţă), de ex. pentru senzorii N 
  Funcţie cameră CCI.Cam
  În legătură cu tehnologia de însămânţare, terminalul CCI 

dispune de funcţia sistem automat de benzi de trafic. În 
acest sens, cuplarea sistemului de benzi de trafic este 
controlată, prin GPS, cu ajutorul modulului de mers paralel 
din terminalul CCI.

Avantajele dvs. 

Terminalul CCI ISOBUS de la AMAZONE este rezultatul 
colaborării cu mai mulţi producători de mașini agricole din 
cadrul Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Împreună cu CCI, 
AMAZONE și partenerii săi au pus bazele a introduce ISOBUS 
în practică. Terminalul CCI 100 servește drept bază pentru 
a trece succesiv toate mașinile și agregatele AMAZONE la 
standardul ISOBUS.

  Ecran color de înaltă intensitate de 8,4" cu emisie puter-
nică de lumină și senzor de lumină ambientală, care 
ajustează automat luminozitatea la condiţiile de lumină. 
Acest lucru previne ca șoferul să fie orbit de ecranul prea 
luminos la amurg sau pe timp de noapte.

  Introducerea datelor se face opţional pe ecranul tactil 
sau prin taste.

  Lucrul fără efort în condiţii de întuneric este susţinut de 
o iluminare a tastelor, care sunt de asemenea conectate 
la senzorul de lumină.

  Operarea cu o singură mână de la AMAZONE este încă 
disponibilă, deoarece alocarea funcţională a tastelor 
programabile (Softkey) poate fi pur și simplu reprodusă. 

  Pentru administrarea intuitivă a meniului și introdu-
cerea confortabilă a valorilor și textelor terminalul este 
prevăzut cu un ecran tactil.

  Pentru introducerea și setarea directă și rapidă a valori-
lor de referinţă în carcasă se află integrată ergonomic o 
rotiţă de derulare cu funcţii de confirmare.

Cu 

ISOBUS 

tehnică
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Terminalul dispune 
de următoarele funcţii: 

Caracteristicile terminalului 
AMAPAD:

  ISOBUS operare mașină
  Gestionarea comenzilor pentru documentaţie
  Sistem GPS-Switch pro pentru control automat secţiune
  Sistem GPS-Track pro cu bandă integrată de lumină 

pentru asistarea mersului paralel
  Opţiune de a fi extins într-un automat de direcţie
  Sistem GPS-Maps pro cu modul cu aplicaţie hărţi 
  Interfaţă RS232 prin adaptor SCU 

(pentru schimbul de date)
  Două interfeţe USB pentru schimb date
  Modul WLAN (prin adaptor USB)
  Ieșire GPS 

  Faţa ecranului din sticlă specială securizată 
  Carcasă din material plastic rezistent la șocuri 
  Muchie extra subţire pentru o vizualizare maximă 

a ecranului
  Plat, etanș la praf/umezeală

AMAPAD
O modalitate deosebit de confortabilă 
de a controla mașinile agricole

O nouă dimensiune a controlului 
și a monitorizării

Cu ajutorul terminalului de control AMAPAD, AMAZONE oferă 
o soluţie completă și de înaltă calitate pentru aplicaţiile GPS, 
cum ar fi controlul automat prin GPS al secţiunilor și aplicaţii 
tip Precision-Farming.

AMAPAD dispune de un ecran tactil deosebit de ergonomic 
de 12,1 ". Datorită conceptului „miniviewer” aplicaţiile 
care nu se folosesc activ pe moment, dar care se doresc 
a fi monitorizate, pot fi afișate clar pe pagină. La nevoie, 
acestea pot fi mărite „din vârful degetului”. Posibilitatea de 
a putea acoperi în mod individual un "panou de bord" cu 
afișaje completează ergonomia operatorului.

În plus faţă de sistemul GPS-Switch pro pentru controlul 
secţiunii, prin sistemul GPS-Track Pro se instalează, ca stan-
dard, și posibilitatea urmăririi manuale a traseului, profe-
sională și de înaltă calitate. Sistemul GPS-Track pro poate fi 
actualizat până la sistemul de direcţie automată.

Cu 

ISOBUS 

tehnică

Terminal CCI | AMAPAD

  „Imaginile pe ecran sunt clar structurate și aranjate [...]. 

Ne-au plăcut foarte multe detaliile practice, cum ar fi de ex. 

predozarea exactă pentru fertilizatori resp. seminţe.”

(profi „Test practic ED 6000-2C Super” · 11/2016)
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Service AMAZONE – Totdeauna 
în apropierea dumneavoastră
Satisfacţia dumneavoastră este stimulentul nostru

  Tehnologie AMAZONE SmartService 4.0

  În contextul mașinilor agricole din ce în ce mai complexe, AMAZONE 
folosește cele mai noi tehnologii SmartService 4.0 pentru a accelera 
procesul de învăţare, instruire și reparaţie în domeniul asistenţei pentru 
clienţi și pentru a-și sprijini clienţii în probleme de întreţinere. Imple-
ment rea se face printr-o instruire cu sistemul de realitate virtuală (Virtu-
al-Reality: VR), posibilitatea de a comunica în timp real cu specialiștii de 
service de la AMAZONE și prin crearea și livrarea de conţinut de învă-
ţare utilizând sistemul de realitate augmentată (Augmented Reality: AR). 
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Mașinile dumneavoastră sunt supuse unor sarcini extre-
me! Calitatea pieselor de schimb și de uzură AMAZONE 
vă oferă încrederea și siguranţa, de care aveţi nevoie pentru 
o prelucrare eficientă a solului, o însămânţare precisă, o 
fertilizare profesională și o protecţie de succes a plantelor.

Doar piesele de schimb și de uzură originale sunt ajustate 
exact, din punct de vedere al funcţiei și al durabilităţii, la 
mașinile AMAZONE. Aceasta garantează un rezultat optim 
al muncii. Piesele originale, la preţuri rezonabile plătesc 
dividende.

De aceea, decideţi-vă pentru original!

Avantajele pieselor de schimb și de uzură originale

 Calitate și încredere
 Inovaţie și capacitate de performanţă
 Disponibilitate imediată
 Valoare mare de revânzare a mașinilor second-hand

Service AMAZONE 

Cu scula de internet „E-Learning”, AMAZONE a lărgit oferta de 
service pe website-ul firmei sale – www.amazone.de/
e-learning – cu o funcţie foarte utilă. „E-Learning” este un 
training interactiv de șoferi, cu care se poate școlariza în 
legătură cu operarea unei mașini complexe, online, cât și 
offline, la un PC sau Tablet-PC. Noua ofertă de service oferă 
șoferilor posibilitatea de a se familiariza, deja înainte de 
prima utilizare a unei mașini noi, cu operarea acesteia. 
Însă și șoferii instruiţi pot să-și împrospăteze aici cunoș-
tinţele lor, pentru a exploata, încă și mai bine, potenţialul 
de performanţă al mașinilor.

AMAZONE „E-Learning” – 
Noul training de șoferi la PC

Alegeţi mai bine 
chiar originalul

În plus, ne bazăm pe partenerii noștri de vânzări competenţi. 
Ei sunt persoana de contact de încredere pentru agricultori și 
contractori, și la întrebări de service. Prin școlarizări continue, 
partenerii de vânzări și tehnicienii de service se găsesc mereu 
la cel mai nou nivel al tehnicii.

Satisfacţia clienţilor noștri este ţelul 
cel mai important

Baza pentru logistica noastră de piese de schimb internaţio-
nală o constituie depozitul central de piese de schimb de la 
fabrica-pilot din Hasbergen-Gaste. Acesta îngrijește de 
o disponibilitate optimă a pieselor de schimb, și pentru 
mașini mai vechi.

În depozitul central de piese de schimb de la fabrica-pilot 
din Hasbergen-Gaste, piesele de stoc, care sunt comandate 
până la ora 17, ca și comandă de zi, părăsesc fabrica noastră 
încă din aceeași zi. 34.000 de piese de schimb și de uzură 
diverse sunt comisionate și stocate prin sistemul nostru de 
depozit ultramodern. Zilnic sunt expediate la clienţii noștri 
până la 800 de comenzi.

Vă oferim service de piese de schimb 
de primă clasă



Date tehnice

Imaginile, conţinutul și informaţiile cu privire la datele tehnice sunt informative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot să difere. Imaginile mașinilor se 
pot abate de la reglementările de trafic rutier specifice ţării respective. 

ED 3000-C 

rigid

ED 4500-C 

rigid

ED 6000-C 

rigid

ED 4500-2C 

rabatat

ED 6000-2C 

rabatat

ED 6000-2FC 

rabatat

ED 9000-KR/ 

ED 12000-KR

Dotare Special Super Special Super Special Special Super Special Super Special Super Special

Lăţime de lucru (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 5,40 – 6,40 8,40 – 12,60

Numărul agregatelor de semănat 4, 5, 6 6, 8 8  – 12 6, 7 8, 9 8, 12 12, 15, 18/18, 21

Distanţe posibile între rânduri (cm) 45 – 80 45 – 80 45/50/70/75/80 60 – 80 60 – 80 45 – 80 45 – 80

Agregate de semănat Contour oder Classic

Anvelopări posibile 10.0/75-15 31x15,5/15
10.0/75-15 

(KR = 550/60-22.5)

Lăţime de transport (m)
la distanţă între rânduri de 75 cm 

3,00 4,06 6,00 3,00 3,00 5,80

Lăţimi de transport (m)
în funcţie de distanţa dintre rânduri

3,00 4,00 – 4,31 5,40 – 6,40 3,00 3,00 – 3,25 5,80

Lungime de transport (m) 2,40 – 2,60 2,40 – 2,60 2,90 – 3,10 2,80 – 3,00 2,90 – 3,10 11,40

Antrenare a răririi mec. hidr. mec. hidr. mecanic mec. hidr. mec. hidr. mec. hidr. mecanic

Distanţa între boabe de la 3,1 cm până la 86,9 cm, dependentă de discul de separare utilizat

Antrenare suflantă
Arbore cardanic cu roată liberă, turaţie arbore cardanic 540 min-1, 710 min-1 sau 1.000 min-1 

 opţional acţionare hidraulică a suflantei (nu și pentru ED 6000-C Special)
hidraulic

Element de separare Discuri de separare pentru porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, rapiţă, soia, sorg, fasole, mazăre 

Volumul rezervorului 
de îngrășământ (l)

900 1.100 900 / 1.100 1.100 1.500 – 2.000 –

Antrenarea dozării îngrășământului mec. electr. mec. electr. mecanic mec. electr. mec. electr. mec. electr. –

Înălţime de umplere a rezervorului 
de îngrășământ (m)

1,78 1,78 1,91 1,78/1,91 1,91 1,60/1,78 –
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