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cu lăţime de lucru de 6 m şi 9 m
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EDX
Performanţă fără compromisuri  

Utilizată la însămânţarea cu plugul, în teren mulcit şi la însămânţare directă, semănătoarea de prăşitoare 
tractată, EDX, se distinge în special prin fiabilitatea sa şi prin confortul său mare la operare. Cu lăţimi de 
lucru de 6 m şi 9 m şi cu mărimi ale rezervorului de sămânţă de 600 l şi 800 l, maşina EDX este enorm de 
eficace cu viteze de lucru de până la 15 km/h. 

 Medalia de aur şi alte distincţii pentru mărunţirea  

 boabelor, Xpress şi sistemul de depunere la  

 Agritechnica 2007.
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SPEED

seeding

seeding

Viteză de lucru de până la 

15 km/h

Cu lăţime de lucru de  

6 m şi  9 m

Rezervor de îngrăşăminte cu 3.000 l/4.600 l 
şi rezervor de sămânţă cu 600 l/800 l

  Impact enorm datorită vitezelor de lucru de până la 15 km/h

  Sistem Xpress pentru 1 rărire şi o depunere optimă a sămânţei

  Productivitate mare, datorită rezervoarelor mari de sămânţă şi de îngrăşăminte 

  Umplere rapidă şi schimb rapid de sămânţă datorită rezervorului de sămânţă central

  Umplere rapidă a rezervorului central de îngrăşăminte 

  Închidere simplificată a cantităţilor de îngrăşăminte

  Terminal central de operare pentru toate funcţiile, AMATRON 3 

  Reglaj hidraulic central pentru brăzdare de îngrăşăminte şi de semănat, opţional cu operare la distanţă cu AMATRON 3

  Rabatare compactă şi rapidă la lăţime de transport de maxim 3 m 

  EDX 6000-TC, lărgibilă cu până la două distribuitoare de microgranule

Argumente de vârf:

EDX



cu sistem de rărire 
şi de depunere, 

Xpress

lărgibil cu  

distribuitor de 
microgranule

Distanţe între rânduri cu  

45 cm, 50 cm, 55 cm, 
70 cm, 75 cm şi 80 cm

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/edx

Programul EDX de la AMAZONE stă  
pentru impact mare

Tuturor maşinilor le este comun faptul că ele se lasă 
utilizate, atât după mod de prelucrare convenţională 
a solului, cât şi după cea conservatoare sau pentru 
însămânţarea directă. Aceasta este valabil, în mod egal, 
pentru însămânţarea de porumb, de floarea soarelui şi de 
rapiţă.

Maşinile tractate EDX 6000-TC şi 9000-TC se adecvează 
ideal pentru structuri de suprafeţe mai mari. Experienţele 
practice dovedesc că, cu o maşină EDX 9000-TC, în funcţie 
de întreprindere, sunt posibile realizări de campanii de până 
la 1.500 ha. Valoarea corespunzătoare pentru EDX 6000-TC 
mai mici se situează la o suprafaţă de utilizare de cca 900 ha. 
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Calea către o clasă de putere nouă
Mărunţirea boabelor, Xpress şi sistemul de depunere

Optosenzor

Buncăr de sămânţă central

Unitate racletă

Conducerea aerului

Rolă de acoperire

Role de presiune
Rolă de 
prindere

Formator de brazdă cu 
canal de umplere

Brăzdar de semănat cu 
discuri de tăiere

Brăzdar de îngrăşământ cu bandă 
de depunere a îngrăşământului

Tobă de mărunţire

Furtun umplere

EDX
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În locul mărunţirii obişnuite cu aer de aspirare, la EDX se 
utilizează sistemul de mărunţire şi de depunere Xpress. 
Mărunţirea şi depunerea bobului au loc separat, una de alta:  
La sistem cu suprapresiune, sămânţa este transportat activ, 
prin mărunţire şi furtunuri de umplere, până la depunerea 
precisă în brazda de sămânţă. Aşs se lasă realizate viteze de 
lucru de până la 15 km/h. 
 
AMAZONE oferă, pentru cele 3 culturi, de porumb, 
de floarea soarelui şi rapiţă, în principal, câte 2 tobe 
de mărunţire, pentru a putea reacţiona la diversele 
caracteristici (formă, diametru, etc.) ale sămânţei şi pentru a 
o mărunţi curat. 
 
Mărunţirea pneumatică exactă a boabelor are loc în funcţie 
de maşină şi de lărgimea rândului, pentru 6 pînă la 16 
rânduri, concomitent, prin tobe de mărunţire centrale. La 
găurile acestor tobe se găsesc unităţile de racletă, reglabile 
şi sincronizate central pentru mărunţirea boabelor.

 
Aşa funcţionează sistemul Xpress

Numărul punctelor de referinţă

Rezultatele căutării:  
Tehnologia EDX în comparaţie

La încercările voluminoase de depunere au stat în 
comparaţie, pentru însămânţarea de porumb, în 2010, 
diverse semănători de prăşitoare. Ţelul încercărilor a fost 
de a compara calitatea depunerii la noua semănătoare 
de prăşitoare EDX cu cea de la maşinile convenţionale de 
altă fabricaţie (A, B, C). Rezultatele indică un avans clar al 
tehnologiei EDX.

După mărunţire, boabele de sămânţă sunt ’’trimise’’ prin 
furtunuri în zona de depunere cu spaţiu separat, aşa-
numitul sistem de prindere Xpress, cu formator de brazdă 
şi rolă de prindere. Formatorul de brazdă trage de –a lungul 
urmei a două discuri de tăiere antelucrătoare, o brazdă cu 
secţiune dreptunghiulară. Rola de prindere care urmează 
încheie jos şi la pereţii laterali cu aceasta brazdă cu formă 
închisă, aşa încât boabele nu se rulează nici la soluri 
dezavantajoase, ci sunt colectate şi presate cu încredere. 
Aceasta asigură calitatea optimă a depunerii. Deoarece rola 
de prindere este poziţionată direct în spatele formatorului 
de brazdă, calitatea depunerii rămâne constantă, şi la 
viteză de mers crescândă. Este avantajos, în comparaţie cu 
semănătorile de prăşitoare obişnuite, şi faptul că precizia 
depunerii la sistemul de prindere, Xpress nu mai depinde 
de starea de uzură a brăzdarelor de semănat.

 Distanţa între boabe pe şir

La coeficienţii variaţiei (VK), măsura pentru exactitatea depunerii, 
EDX –ul taie foarte bine, în comparaţie cu maşinile obişnuite. 
Valorile VK ale EDX se situează la 15 km/h, care sunt cam la fel de 
mari ca la maşinile obişnuite cu tempou de lucru redus.

 Puncte de referinţă

La toate vitezele de lucru EDX a putut realiza cel mai mare procentaj 
la punctele de referinţă. Chiar la 15 km/h, procentajul punctelor 
de referinţă ale maşinii EDX s-a situat peste nivelul maşinilor de 
comparaţie cu viteze mult mai reduse.

Tobă de mărunţire EDX

Mărunţire/depunere
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EDX 6000-TC
Pentru structuri de suprafeţe medii şi desfăşurări de campanii de până la 900 ha

   „Cu EDX 6000-TC, Amazone a pus pe picioare o semănătoare 

de prăşitoare profesională, care poate convinge la încorporarea 

sămânţei, la fertilizarea pe rânduri sau la manevrare.“

 (profi 2/2012, pag. 20-25)

EDX



Sunt necesare mai puţine forţe  
de ridicare la tractor

Cu lăţime de lucru de 6 m, EDX 6000-TC este cea „mică“ dintre 
ambele maşini tractate EDX şi totuşi este deja concepută 
pentru performanţe de campanii uriaşe de 600 - 900 ha. 

Semănătoarea tractată, EDX 6000-TC, necesită, comparativ 
cu o maşină montată, mai puţine forţe de ridicare la tractor. 
Semănătoarea de prăşitoare dispune de un rezervor de 
sămânţă central, cu volum al rezervorului de 600 l, rezervo-
rul de îngrăşăminte cuprinde 3.000 l. 

Aceste rezervoare ajung pentru aproximativ 20 ha, fără ca să 
trebuiască să fie umplute ulterior cu sămânţă sau cu îngrăşă-
mânt. Pentru umplerea rezervorului de îngrăşământ, AMA-
ZONE oferă, ca şi dotare specială, un melc de umplere. Maşina 
EDX 6000-TC poate fi dotată pentru toate distanţele între 
rânduri relevante deocamdată în practică, de 37,5 cm - 80 cm. 
În Germania, maşina se livrează, în serie, cu instalaţie de frână 
pneumatică şi cu autorizaţie de 40 km. 

EDX 6000-TC în privire de ansamblu

EDX 6000-TC

 Distanţe posibile între rânduri

 37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

* La o dotare pe 16 rânduri, se instalează o mărunţire lată şi un buncăr de sămânţă de 700-l.

Raport practic EDX 6000-TC

Contractorul Jörg Dreeßen este foarte mulţumit cu a sa EDX. 
La o structură, care este impregnată de suprafeţe colţuroase şi 
cu pene, cu mărime medie de în jur de 5 ha, EDX 6000-TC  
creează, în spatele unui tractor de 200 CP, până la 4 ha/oră. 
„Creşterea performanţei este una,, costurile reduse cu 
tractorul şi de personal sunt celălalt aspect. Şi numai prin 
aspectul că prin tempoul mărit creăm mai multă suprafaţă, 
această maşină este un progres enorm.“ 

Ca şi alte puncte, care contribuie la creşterea performanţei, 
contractorul numeşte: „Mai trebuie umplut doar un buncăr 
de sămânţă. Şi încărcarea îngrăşământului a devenit 

simplă. Închiderea cantităţilor este mai rapidă şi, înainte de 
toate, mai exactă. Supravegherea exactităţii depunerii şi a 
reglajului racletei se lasă acum îmdeplinită prin monitor şi 
prin tastatură.“

Jörg Dreeßen 

Contractorii Jörg Dreeßen 

Bargenstedt/Germania

Tip Volum buncăr sămânţă Rezerva de sămânţă  
la 80.000 boabe/ha pentru

Volum rezervor de 
îngrăşământ

Stoc îngrăşământ 
pentru cca.

EDX 6000-TC 600 l * 20 ha 3.000 l 20 ha
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EDX 9000-TC
Ideal pentru suprafeţe mari şi desfăşurări de campanii de până la 1.500 ha

EDX



Fără compromisuri la utilizarea pe 
suprafeţe mari

Ca şi emblemă a semănătorilor de prăşitoare EDX, maşina 
tractată EDX 9000-TC, cu lăţime de lucru de 9 m este 
configurată, fără compromis, pe utilizarea la suprafeţe mari. 
Multe EDX 9000-TC au creat în doar o campanie de pus, 
1.000 ha şi mai mult, spre deplina mulţumire a posesorilor 
lor.

EDX 9000-TC dispune de două buncăre de sămânţă centrale, 
cu fiecare câte 400 l capacitate volumetrică, rezervorul 

de îngrăşământ cuprinde 4.600 l. Şi pentru EDX 9000-TC 
AMAZONE oferă, pentru umplerea rapidă şi simplă a rezervorul 
de îngrăşământ, un melc de umplere, ca şi dotare specială. 

EDX 9000-TC poate fi dotată pentru distanţe între rânduri 
de 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm sau 80 cm. 
În Germania, maşina se livrează, în serie, cu instalaţie de 
frână pneumatică şi cu autorizaţie de 40 km..

EDX 9000-TC în privire de ansamblu

EDX 9000-TC

 Distanţe posibile între rânduri

44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

Tip Volum buncăr sămânţă Rezerva de sămânţă  
la 80.000 boabe/ha pentru

Volum rezervor de 
îngrăşământ

Stoc îngrăşământ 
pentru cca.

EDX 9000-TC 2 x 400 l 25 ha 4.600 l 25 ha
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Aşa apreciază practica 
Rapoarte practice la EDX 9000-TC

 Contractorii Gebr. Groß,  
 Löningen/Germania 

 Osterhuber Agrar GmbH,  
 Wilhelmsburg, Germania

„Cu EDX 9000-TC am putut, cu 
în medie 13 km/h, în spatele 
unui tractor de 200 CP să dublăm 
productivităţile la până 9 ha/oră,“ 
raportează agricultorul Leroux. 
După doi ani de utilizare, EDX 
este, pentru el dovada clară, că 
nu mai este necesar să se meargă 
încet pentru a depune precis 
bunul de sămânţă. Productivităţi 
duble, micşorarea timpilor de 

La contractorul Gebr. Groß s-au 
utilizat în 2010 două EDX 9000-TC. 
Deşi suprafeţele sunt relativ mici 
în Oldenburger Münsterland, 
productivităţile s-au situat, incl. 
toţi timpii secundari, precum 
transformarea şi umplerea, la  
5 ha/oră, performanţele zilnice 
la 50 şi 80 ha/maşină. Cu în jur 
de 1.000 ha, performanţa la 
campanie/maşină au fost mai 

La Osterhuber Agrar GmbH două 
EDX 9000-TC au lucrat, în timpul 
campaniei de punere de porumb 
din 2010, care a durat doar 10 zile,  
câte 1.100 ha suprafaţă de 
utilizare. Acestea s-au situat – la 
funcţionarea în două schimburi –  
zilnic, la peste 100 ha/maşină. 
La vârf, perfomanţele orare s-au 
situat la 6,7 ha. Ulf Wrase, şef 
producţie plante raportează: „Ceea 

mers în gol–de acestea este foarte mulţumit agricultorul 
Leroux.

mult decît duble faţă de tehnica obişnuită, utilizată mai 
demult. „Noi creăm mai mult decât dublu, însă avem 
nevoie de încă o maşină, un tractor şi un şofer,“ e de părere 
Wilfried Förster de la contractorul Gebr. Groß.

ce noi am făcut în anii precendenţi cu 5 maşini a 9 m lăţime 
de lucru, am reuşit în acest an, cu 2,5. Şi nu am fost mai 
înceţi. La aceasta am economisit complet un om şi munca 
contractorului, care ne-a sprijinit în anii precendenţi. Aceste 
economisiri sunt deja enorme!“

 Agricultor Leroux, întreprinderea familială  
 „Scea du Trounquet“, SV-ul Franţei 

Agricultor Leroux 

„Scea du Trounquet“

Wilfried Förster 
Lohnunternehmen Gebrüder Groß

Ulf Wrase  
Osterhuber Agrar GmbH 

EDX



 Întreprinderea «parteneră» GmbH –  
 Kozhanov Sergey Anatoljewitch, Rusia

Deocamdată sunt cultivate în 
întreprinderea Sajzew, grâu, 
porumb şi fasole. Din 2011, în 
întreprindere lucrează EDX 9000 
TC, „Pe zi se prestează cca. 250 ha, 
însă mult depinde de şofer. Reglajul 
este foarte simplu, totuşi n-ar trebui 
să se renunţe la şcolarizarea de 
service“. De avantajele EDX aparţin, 
după Anatolij, calitatea semănării, 
depunerea sămânţei şi numărul 

Specializat în cultivarea plantelor 
şi în producţia de animale, 
întreprinderea exploatează o 
suprafaţă arabilă de 21.000 ha, 
din care 50 % grâu şi 25 % floarea 
soarelui, porumb, fasole şi culturi 
de furaje. 
În intreprindere sunt utilizate 
două semănători de prăşitoare 
EDX 9000-TC. „La cicluri de lucru 
bine organizate semănătoarea 

redus de procedee de umplere. 
„Eu sunt foarte mulţumit cu semănătoarea şi o voi recomanda 
mai departe. Nu au existat probleme“, spune Anatolij.

atinge performanţe zilnice de până la 200 ha, de exemplu 
per sezon, peste 3.000 ha de floarea soarelui. Unul din 
cele mai importante avantaje vis-a-vis de alte maşini 
este timpul de umplere, clar mai scurt. La semănători de 
prăşitoare obişnuite, asta durează foarte mult, cu EDX însă 
există doar 3 umpleri într-un schimb. Totul este genial de 
simplu. La forţe de muncă mai puţine, calitatea muncii 
rămâne foarte mare. Cel mai important aspect la EDX sunt 
urcările în câmp. Aceasta uşurează desigur, recolta.“ 

 Întreprinderea Sajzew, Anatolij Sajzew,  
 Rusia

Rapoarte practice

Anatolij Sajzew  
Sajzew

«Partner» GmbH 

Kozhanov Sergey Anatoljewitch
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Tehnică de brăzdar la perfecţie

 Cu semănătorile de prăşitoare EDX vă stă la dispoziţie un 

spectru larg de posibilităţi de utilizare.
   „Sistemul de brăzdar al EDX a prestat la la testul nostru 

chiar lucrare bună, în toate condiţiile. Şi la însămânţarea 

în teren mulcit şi pe soluri grele, tehnica de brăzdar a adus 

îngrăşământul şi sămânţa în adâncime, cu încredere.“

 
( Test top agrar · 2/2013)

EDX



Depunerea îngrăşământului, depunerea sămâtei

Role Super-V

Rolă de prindere

Racletă  
Rolă de tracţiune brăzdar de 
semănat (opţional)

Formator de brazdă Brăzdar de 
semănat cu 
discuri duble

Lanţ pentru execuţia în adâncime 
Brăzdar de îngrăşământ

Role de tracţiune

Şi la viteze mari

Tocmai la viteze mari se ajunge la faptul că agregatele de 
îngrăşământ şi de semănat rulează liniştit, pentru ca, atât 
îngrăşământul, cât şi sămânţa să fie depuse la adâncimea 
dorită. De aceea, AMAZONE foloseşte, la toate semănătorile 
de prăşitoare, EDX, sisteme de presiune a brăzdarului 
centrale, reglabile hidraulic.

Depunerea exactă a îngrăşământului

Peste brăzdarele de îngrăşământ dispuse oblic cu formator 
de brazdă, îngrăşământul mineral este depus la exact 5 cm  
lângă brazda de sămânţă. Pentru utilizarea pe soluri grele,  
maşinile pot fi dotate şi cu formatoare de brazdă, stratificate 
din metal dur. Fixarea cantităţii de îngrăşământ are 
loc printr-o transmisie fără trepte, din rezervorul de 
îngrăşământ central. Adâncimea depunerii o comandaţi 
central pentru toate brăzdarele printr-un reglaj hidraulic al 
presiunii brăzdarului. 

Precizie la depunerea sămânţei

Fiecare agregat de semănat Xpress constă din mai multe 
elemente: Mai întâi, un brăzdar de semănat cu două 
discuri, poziţionat în formă penetrează suprafaţa solului şi 
îndepărtează lateral resturile de plante. Urmează formatorul 
de brazdă, care curăţă complet brazda şi presează compact 
în solul de dedesubt.  
Direct în spatele formatorului de brazdă, bunul de sămânţă 
este reperat în brazdă, este absorbit şi presat de rola de 
prindere. În continuare, role reglabile Super-V acoperă 
cu pământ brazda de sămânţă şi o presează prin brazda 
acoperită.

Antetrupiţă stratificată din metal dur

Pentru utilizarea în condiţii puternice de uzură se pot livra, 
opţional, antetrupiţe stratificate din metal dur.  
Pentru distanţă optimă între brăzdarul de îngrăşământ este 
disponibil, opţional, un lanţ de execuţie în adâncime. 
La soluri foarte cleioase, racleţi speciali (opţiune) îngrijesc 
de curăţenia rolelor de tracţiune.

Brăzdar de îngrăşământ

Antetrupiţă stratificată 
din metal dur
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Precizie la depunerea bunului 
de sămânţă

 Brăzdarele AMAZONE au cheltuieli reduse de întreţinere, nu 

au locuri de gresare şi nici motoare, care să fie instalate direct 

la brăzdar şi care să poată murdări. Acestea economisesc timpi 

de dotare şi de întreţinere valoroşi.

EDX



Poziţia formatorului de brazdă şi astfel, adâncimea dorită 
de depunere sămânţei le puteţi regla individual prin axa 
rotativă. Aşa se lasă reglate mai adânc brăzdare individuale, 
de ex. pe o urmă de tractor. Adâncimea maximă de 
depunere însumează 10 cm. 

Câte două role de tracţiune per brăzdar de semănat, cu 
diametru de 500 mm, care, datorită suprafeţei de contact 
late merg foarte liniştit, sprijină unitatea de semănat 
completă. Presiunea pe rolele de tracţiune se lasă reglată, 
în egală măsură, central şi hidraulic şi astfel, se adecvează 
respectivelor tipuri de sol. Presiunea maximă însumează 
200 kg/unitate. Aceasta asigură mersul linştit al agregatelor 
de semănat şi, în mod corespunzător, adâncimi precise de 
depunere. 

 
Reglaj central al presiunii brăzdarului

Ca dotare de bază are loc reglarea presiunii pentru 
brăzdarele de îngrăşământ şi agregate, prin şuruburi de 
ventil la maşină. Încă şi mai confortabilă este reglarea 
electrică la distanţă, care se poate obţine ca dotare specială, 
cu care se pot regla presiuni prin terminalul de deservire 
AMATRON 3, din cabină. 

Depunerea îngrăşământului, depunerea sămâtei

Reglaj în adâncime cu pivot

Role de tracţiune şi racord la brazdă cu rolă de tasare, Super-V

Reglaj manual al presiunii EDX 9000-TC

Posibilităţi de dotare

 Curăţitor în cruce  Evacuare bulgări
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Porumb, floarea soarelui, rapiţă şi sorg – 
totul este posibil!

 Indiferent dacă porumb, floarea soarelui, rapiţă sau sorg – 

pentru însămânţarea diverselor culturi, însă şi pentru boabe 

de porumb mari sau mici există tobe de mărunţire, care se pot 

schimba rapid şi simplu. 

Porumb

Rapiţă

Sorg

Floarea soarelui

EDX



Adecvate pentru toate tipurile de sol

Mulţumită agregatelor de semănat speciale, semănătorile 
de prăşitoare EDX-pot fi utilizate universal şi fără 
transformare, pentru însămânţarea cu plugul, în teren 
mulcit sau pentru însămânţare directă. Capacitatea de 
însămânţare în teren mulcit este, deja astăzi, plină de 
semnificaţie pentru multe întreprinderi de exploatare fără 
pluguri.

Registru agricol de eroziune-gata!

După introducerea registrului agricol de eroziune UE larg 
la 01.07.2010, culturile pe rânduri, precum porumbul au 
voie a fi comandate pe suprafeţe pericilitate de eroziunea 
apei din clasa de periclitare CCa apei 2, încă numai cu lăţimi 
între rânduri de mai puţin de 45 cm, dacă a avut loc în 
prealabil o prelucrare a solului cu plugul. Aici, programul 
de semănători de prăşitoare EDX vă oferă, în egală măsură, 
soluţiile adecvate.

Însămânţarea îngustă în discuţie

La însămânţarea îngustă de porumb cu distanţe între 
rânduri de sub 75 cm, platele se pot dezvolta mai bine în 
faza de vlăstar, în anumite condiţii. Însă şi la rapiţă este în 
discuţie procedeul de semănare de prăşitoare cu distanţe 
între rânduri de 37,5 sau 44,9 cm (45 cm). Pentru aceasta, 
Amazone oferă soluţii, în egală măsură.

Distanţă între rânduri de 80 cm?  
Nici o problemă!

În Sudul Franţei, porumbul este depus pe lăţime a rândului 
de 80 cm. O dotare corespunzătoare este posibilă pentru 
toate maşinile.

Comutarea cărărilor tehnologice/ 
pe rânduri individuale

La distanţe între rânduri mai înguste e nevoie de cărări 
tehnologice, pentru a scoate substraturi de fermentare sau 
alte îngrăşăminte în cantităţi crescânde, fără ca plantele să 
fie afectate.  
Semănătorile de prăşitoare, - EDX pot fi dotate, datorită 
comenzii electronice, cu o comutare corespunzătoare a 
cărărilor tehnologice. Concomitent, cu comutarea de rânduri 
individuale, de ex. la semănarea de pene pot fi cuplate şi 
decuplate rânduri individuale.

Depunerea îngrăşământului, depunerea sămâtei

Distanţe între rânduri-privire de ansamblu

Tip Distanţe posibile între rânduri, în cm

EDX 6000-TC 37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 9000-TC 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

Reglaj central al mărunţirii
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AMATRON 3
Terminalul de deservire pentru toate funcţiile maşinii

Confort de deservire de top, cu AMATRON 3

Şi la deservire, semănătorile de prăşitoare EDX oferă clar 
mai mult confort. Pe lângă o supraveghere cuprinzătoare 
a maşinii se lasă deservite numeroase funcţii, comod şi 
simplu, prin terminalul de deservire AMATRON 3. Acesta 
despovărează suplimentar şoferul. 

 „Datorită antrenării electrice de serie a mărunţirii, cantitatea 

de însămânţare este, prin introducerea numărului de boabe/ 

hectar, la fel de confortabilă ca şi majorarea procentuală şi 

micşorarea acestei cantităţi în timpul lucrului.“

 
(profi 2/2012, pag. 20-25)

Dacă a trecut campania, puteţi utiliza AMATRON 3, de altfel, 
fără probleme, şi pentru deservirea altor maşini AMAZONE.

EDX



 Cameră marşarier, livrabilă opţional 

 Sisteme cu cameră ajută, în situaţii neclare şi contribuie la siguranţa  
 maşinii. Aceasta este valabil, atât la circulaţia rutieră, cât şi la lucrări  
 de manevrare. Sistemul cu cameră, ofertat de AMAZONE, se distinge  
 prin componente valoroase. Monitorul oferă o prezentare clară, fără  
 protecţie, la mărime suficientă.

Terminalul de deservire

Introducere rapidă a datelor

Mai întâi are loc introducerea de date specifice maşinii 
şi referitoare la comenzi prin terminalul de deservire 
AMATRON 3, de ex. reglajul cantităţilor scoase de sămânţă 
sau de îngrăşământ. Şi în timpul semănării, puteţi modifica 
cantităţile de însămânţare sau să recomutaţi funcţii 
hidraulice.

Cel mai bine informat

Afişajul AMATRON 3 vă informează continuu legat de 
vitezele de lucru, de cantităţile de însămânţare, de 
cantităţile de resturi din buncărul de sămânţă şi din 
rezervorul de îngrăşământ sau despre porţiunea de drum 
rămasă, până când este complet gol buncărul de sămânţă, 
respectiv rezervorul de îngrăşământ.

Senzori ai nivelului de umplere / 
indicator de nivel scăzut

Pentru ca să ştiţi mereu exact, buncărul de sămânţă şi 
rezervorul de îngrăşământ sunt dotate fiecare cu câte un 
senzor al nivelului de umplere. De îndată ce nivelele de 
umplere ale buncărului de sămânţă şi ale rezervorului de 
îngrăşământ scad sub limite critice, primiţi o semnalizare de 
alarmă.

Supraveghere cuprinzătoare

Pentru o operare fără fricţiuni, AMATRON 3 supraveghează, 
de ex. turaţiile la suflantă şi tobă şi presiunea din sistemul 
de mărunţire.

Controlul reglajului racletelor

Dacă racletele sunt reglate corect în tobele de mărunţire, 
puteţi recunoaşte acest lucru, în egală măsură, la terminalul 
de deservire. Semnalele vin de la optosenzori, care recunosc 
dovezile multiple sau imperfecţiunile la găuririle tobelor de 
mărunţire. 
În caz că găuririle, în baza presiunii aerului, reglată fals 
nu sunt ocupate cu boabe de sămânţă sau un brăzdar 
de semănat este înfundat cu resturi de sol primiţi, prin 
AMATRON 3, o semnalizare de alarmă.

Managementul comenzilor

Calculatorul dispune de o administrare a comenzilor(Task 
Controller) şi de cuplarea la documentaţia automată cu 
referire la culturi (ASD).

Dacă aţi pornit o comandă, atunci AMATRON 3 memorează 
cantităţile de sămânţă şi de îngrăşământ scoase, volumul 
suprafeţelor prelucrate, timpii de semănat şi performanţa 
de lucru medie/oră.
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Configurat pe putere, 
fără compromis

Putere mare

Nu doar tempoul mare de lucru al semănătorii de prăşitoare 
EDX-conduce la creşterea perfomanţei, ci şi timpii de dotare 
şi secundari, clar reduşi. Practicienii confirmă că maşinile 
sunt configurate până în detaliu - ca de ex. etanşări 
cu capac sau reglaje cu maneta – complet, pe utilizare 
profesională. 

Buncăr de sămânţă mare, central

Umplerea şi golirea mai rapidă, schimbul mai rapid de bun 
de sămânţă – buncărele de sămânţă mari, centrale se ating 
comod şi se umplu repede. Aceasta conduce la o mărire în 
continuare a performanţei. Buncărele oferă, în plus, aşa de 
mult volum, încât acum puteţi prelucra mai multe hectare, 
fără întrerupere.

Melc de umplere

Datorită deschiderilor mari, buncărele maşinilor EDX 6000-TC 
şi 9000-TC tractate se lasă incărcate fără probleme, direct prin 
încărcătorul frontal. După dorinţă, maşinile pot fi dotate însă, 
şi cu un melc de umplere. 

EDX



Spectru de putere

Rezervor de îngrăşământ de volum mare

Rezervoarele de îngrăşământ oferă, cu o capacitate de până 
la 4.600 l (EDX 9000-TC), mult volum. Aşa sunt reduşi la 
minim şi timpii de oprire pentru umplerea ulterioară cu 
îngrăşământ, respectiv timpii de mers pentru luarea de 
îngrăşământ . La toate maşinile, îngrăşământul este condus 
printr-un tăvălug de dozare la piciorul rezervorului de 
rezervă şi, în continuare, printr-un sistem pneumatic, cu 
unul, respectiv două capuri de distribuţie, la brăzdarele de 
îngrăşământ.

Reglaj central rapid a racletelor

Reglajul racleţilor la toba de dozare nu mai are loc 
individual, pentru fiecare rând, ci şi – datorită tobelor de 
mărunţire centrale – concomitent, pentru toate rândurile.

Ca şi opţiune, există posibilitatea de a regla racleţii şi în 
timpul mersului, prin tastele Plus/Minus, la terminalul de 
deservire AMATRON 3. Astfel, trebuie realizate, foarte rapid 
şi central, ajustările la configurarea însămânţării respective.

Închidere în cel mai scurt timp

În interacţiune cu terminalul AMATRON 3-terminal de 
deservire se lasă îndeplinite rapid probe de închidere 
pentru scoaterea de cantităţi exacte de îngrăşământ. 

Reglaj central al presiunii brăzdarului

În dotarea de bază are loc reglajul central al presiunii 
pentru brăzdare de îngrăşământ sau de semănat, prin două 
sisteme de presiune separate, hidraulice. Ele trebuie singure 
să regleze la maşină şuruburile de ventil corespunzătoare. 

Pentru adecvarea optimă a brăzdarului de semănat şi a 
brăzdarului de îngrăşământ, acestea se pot regla opţional 
din cabină, cu servomotoare, independente unul de altul, 
prin AMATRON 3.

Reglaj la distanţă al racletului

Reglaj la distanţă al 
presiunii brăzdarului

22 23



Pentru încă şi mai multă/performanţă

Scormonitor de urmă al tractorului

La operare pe soluri grele, scormonitorii de urmă ai tractoru-
lui sunt utili pentru a afâna urme împotmolite la spatele 
anvelopelor. Scormonitorul de urmă valoros al tractorului, 
cu gheare cu arc,este dotat cu un resort de tracţiune. Prin 
selectarea sculelor de brăzdar cu aripi sau de brăzdar îngust, 
e posibilă o operare flexibilă.

Brăzdar îngust, brăzdar tip inimă şi brăzdar cu aripi 

La operarea pe soluri sensibile la compactare sunt utili 
scormonitorii de urmă opţionali pentru semănători. 
Aceştia afânează urme împotmolite la spatele anvelope-
lor semănătorii. Poziţia scormonitorilor de urmă poate 
fi reglată pe orizontală şi pe verticală. În funcţie de tipul 
de sol şi de cazul de utilizare al maşinii, scormonitorul 
de urmă poate fi echipat cu diverse scule de afânare. 
Siguranţa pentru suprasarcină îngrijeşte de o forţă de 
declanşare constantă în toate poziţiile.

Scormonitor de urmă pentru semănători
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Dotări

Cutie de transport pentru o altă tobă de dozare

Iluminare cu LED

Pentru o iluminare mai bună a cadrului brăzdarului există, 
ca şi dotare specială, o iluminare de lucru cu LED la rezer-
vorul de îngrăşăminte, precum şi o iluminare cu LED a brăz-
darului individual. Astfel se pot găsi simplu, şi pe timpul 
nopţii, puncte de rabatare spre înăuntru şi în afară.

Hidraulică de bord

Pentru EDX 6000-TC există posibilitatea de a decupla 
antrenarea suflantei de la dispozitivul de control al 
tractorului şi de a o antrena printr-o hidraulică de bord 
antrenată prin priza de putere. Acest lucru devine interesant 
atunci când puterea hidraulicii tractorului este prea redusă, 
pentru a putea alimenta sigur maşina.

Şasiu şi transport rutier

Şasiurile maşinilor tractate EDX 6000-TC şi 9000-TC dispun 
de anvelope de volum mare de 700/40-22.5., respectiv 
700/50-26.5, de o instalaţie de frână pneumatică, precum şi 

de o permisiune la viteză de transport de 40 km/h.

Reglaj la distanţă pentru transmisie Vario

Cu reglaj la distanţă pentru transmisia Vario există 
posiblitatea de a regla electronic cantitatea de îngrăşământ 
la EDX 9000-TC prin AMATRON 3, fără a coborî din tractor 
pentru aceasta. 

Tehnică de cântărire la EDX 6000-TC

Sistemul de cântărire pentru EDX 6000-TC serveşte pentru 
afişajul cantităţilor de resturi actuale din rezervorul 
de îngrăşământ şi pentru controlul cantităţii scoase cu 
adevărat pe câmp. Pentru documentaţie mai simplă şi 
fixarea cantităţilor de sămânţă poate fi instalată opţional şi 
o imprimantă în cabina tractorului.

Cu noile anvelope duble, la distanţe între rânduri de 70 şi 75 cm, rândul 
de sămânţă nu este strivit la spatele anvelopelor cu mecanism de rulare. 
Îndeosebi pe soluri grele, umede, anvelopele duble acţionează împotri-
va compactărilor solului, care au ca şi consecinţă o creştere întârziată a 
plantelor.

Datorită unui mecanism de rabatare inventat, toate semănătorile de 
prăşitoare EDX pot fi rabatate împreună pentru transportul rutier, în cel 
mai scurt timp, la lăţime de transport de 3 m.
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Distribuitor de microgranule, Micro plus, 
pentru semănătoarea de prăşitoare,  
EDX 6000-TC

EDX 6000-TC cu două distribuitoare de microgranule

EDX



Distribuitor de microgranule, Micro plus

Pentru EDX 6000-TC, AMAZONE oferă posibilitatea de a 
instala până la două distribuitoare pneumatice de micro-
granule. Astfel pot fi aplicate la sămânţă, dintr-o trecere, 
până la două tipuri de microgranule diferite. Avantajul dis-
tribuitorului AMAZONE Micro plus constă în aceea că toate 
rândurile pot fi însămânţate cu un rezervor comun. Acest 
lucru optimizează timpii de umplere. Antrenarea electrică, 
precum şi schimbul simplu al tăvălugului de dozare, oferă 
un confort evident la reglajul cantităţii dorite de aplicare. 
Tăvălugul de dozare care este conţinut în valoarea- stan-
dard a distribuitorului de microgranule, Micro plus, acoperă 
un domeniu de la 4 până la 15 kg/ha. În plus, pentru uti-
lizări speciale este ofertat un tăvălug de dozare opţional cu 
un domeniu de mărime de la 2 până la 7 kg/ha.

 
Distribuitor de microgranule, Micro plus

Schimbul tăvălugului de dozare Operarea Micro plus cu AMADRILL+ sau AMATRON 3

La execuţie cu un distribuitor de microgranule pot fi selec-
tate, opţional, în domeniul de brăzdar, puncte de predare 
„direct în brazda de semănat“ sau „prin brazda de sămânţă 
care se închide“. Dacă sunt instalate două distribuitoare, se 
vor utiliza ambele puncte de predare.

Pentru operarea distribuitorului de microgranule, Micro 
plus, stau la dispoziţie computer-ul de bord, AMADRILL+, 
sau terminalul confortabil de operare, AMATRON 3. Prin 
operarea integrată cu AMATRON 3 rezultă o reducere de 
costuri la achiziţionarea terminalului şi se va consuma mai 
puţin loc în cabina tractorului.

Canal de sortare pentru sămânţă

Predarea microgranulelor direct în 

brazda de semănat

Predarea microgranulelor prin brazda 

de semănat care se închide
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Date tehnice EDX

Tip EDX 6000-TC EDX 9000-TC

Lăţime de lucru (distanţă între rânduri de 75 cm) 6 m 9 m

Lăţime de transport 3 m 3 m

Viteză de lucru 8 până la 15 km/h

Volum rezervor de îngrăşământ 3.000 l 4.600 l

Volum buncăr de sămânţă 600 l 2 x 400 l

Numărul agregatelor de semănat  
(distanţă între rânduri de 75 cm)

8 12

Distanţe posibile între rânduri (cm) 37,5, 44,9 (45),  
50, 55, 70, 75, 80

44,9 (45), 50,  
55, 70, 75, 80

Numărul maxim de agregate de semănat cu fertilizare 
sub rădăcină

16 20

Necesarul de putere de la 125 kW /170 CP de la 180 kW /250 CP

Necesarul minim de putere electrică
12,5…13 V/30 A  

(alternator tractor >110 Ah)
12,5…13 V/30 A  

(alternator tractor >150 Ah)

Necesar minim de putere hidraulică 80 l/min la 180 bar 120 l/min la 190 bar

Racorduri hidraulice necesare 2DW+1EW cu retur fără presiune

Imagini, conţinut şi date despre datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot să difere. 
Imaginile maşinilor se pot abate de la reglementările de circulație rutieră, specifice țărilor.
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