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Cataya

Combinaţie mecanică de semănat
Semănătoare Cataya cu grapă rotativă KE 01 sau cultivator rotativ KG/KX 01 

  „Este foarte plăcut centrul de reglare din partea stângă. Aici 
totul este dispus în mod organizat și permite o operare ușoară 
și necomplicată.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)

  „Noua unitate modulară de dozare cu pâlnie mică permite în-
sămânţarea până când nu mai rămân aproape deloc seminţe 
în buncăr. Distribuţia transversală la buncărul de seminţe 
aproape golit rămâne de asemenea în stare bună mai mult 
timp, deoarece alunecarea este evitată.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)
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Cataya

Combinaţie mecanică de semănat

Grapă cu corpuri rotative, KE, sau 
cultivator cu corpuri rotative, KX/KG

cu tăvălug
 Tăvălug packer cu dinţi PW
 Tăvălug cu inel trapezoidal, TRW
 Tăvălug cu inele trapezoidale KW sau 
 Tăvălug cu inele, având profil matrice KWM

Semănătoare Cataya
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Utilizaţi posibilităţile dumneavoastră de combinare

Conceptul 

Cu combinaţia mecanică de semănat AMAZONE oferă 
o  mașină completă pentru prelucrarea activă a solului 
și pentru însămânţare concomitentă.

Semănătoarea Cataya poate fi montată opţional pe o grapă 
rotativă KE, respectiv pe un cultivator rotativ KX/KG. Există 
diferite tipuri disponibile pentru alegerea tăvălugului, astfel 
încât unitatea completă să fie adaptată perfect la prelucrarea 
solului la condiţiile respective de la faţa locului. 

Datorita interfeţei inteligente, prelucrarea solului poate fi 
separată foarte simplu de semănătoarea purtată, în decurs 
de câteva minute. Astfel, grapa cu corpuri rotative/cultivato-
rul cu corpuri rotative pot fi utilizate foarte bine și în opera-
re individuală. 
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Cataya

  Reglaj confortabil cu scula universală de deservire

  Reglarea ușoară a barei de nivelare – datorită ghidajului prin intermediul 
tăvălugului nu este necesară o reglare suplimentară a adâncimii de lucru. 

  Reglaj simplu și exact al adâncimii de lucru cu bolţuri de excentric 

  Reglaj hidraulic opţional al adâncimii de lucru din cabină

  Spaţii libere mari între gheare și peste suporţii de scule – pentru cantităţi extreme de paie 
și grămezi de pământ

  Cu sistemul de antrenare, Long-Life-Drive, pentru sarcini extreme și durată lungă de viaţă

  Cu sistem Quick + Safe – sistem valoros de schimbare rapidă a ghearelor și siguranţă contra 
 pietrelor integrată

  Suport de gheare și arbore forjat dintr-o bucată

  Foarte stabile, datorită cadrului înalt și profilului puternic al vanei cu podea dublă a vanei

  Programul diversificat pentru tăvăluguri oferă alegerea potrivită pentru toate tipurile de sol

Grapă cu corpuri rotative KE 01 
și cultivator cu corpuri rotative, 
KX/KG 01

Argumente de vârf:

Opţional cu „gheare pe tractor” 
sau „gheare pe suport”

Pentru toate grapele cu corpuri rotative și toţi cultivatorii 
cu corpuri rotative 
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Argumente de vârf Grapă rotativă/cultivator rotativ

Suporţi de gheare & bară cu gheare, 
forjate dintr-o bucată

Grapele rotative KE 01 și cultivatoarele rotative KX/KG 01, la o lăţime de lucru de 3 m, sunt 
ideale pentru exploatarea individuală sau în combinaţie cu o semănătoare montată pe grapă 
pentru semănat. Echipat cu tăvălugurile potrivite, se obţine o reacoperire foarte bună. 

Foarte stabile, 
datorită cadrului înalt 
& profilului puternic al vanei 

Sistem de schimbare rapidă a ghearelor

Siguranţă contra pietrelor, integrată
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Cataya

Totdeauna, alegerea corectă 
Grapă cu corpuri rotative sau 
cultivator cu corpuri rotative

 Decuplate rapid pentru operare individuală
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Tipurile

Originalul – totdeauna cel mai bun! 

Grapa cu corpuri rotative, KE 01, cu lăţimea de lucru de 3 m, 
este mașina ideală pentru pregătirea patului germinativ pe 
soluri ușoare. 

Indiferent daca e utilizată în operare individuală sau în 
combinaţie cu semănătoarea purtată, cu ghearele tractate 
se atinge un pat germinativ fărâmiţat fin.

KE 3001 Special
 pentru tractoare de până la 102 kW/140 CP

Grapă cu corpuri rotative KE Special/Super 01 – Rotorul de durată, de încredere

Cultivatorul cu corpuri rotative KX 01 – Mașina pivotantă

Cultivatorul cu corpuri rotative, KX 01, cu lăţimea de lucru 
de 3 m, este mașina ideală pentru pregătirea patului ger-
minativ pe soluri medii până la grele. 

Atât la exploatarea individuală cât și în combinaţie cu o 
 semănătoare de mare capacitate montată pe grapă, utilajul 
permite o operare flexibilă, datorită sistemului de schimbare 
rapidă a ghearelor și o alegere a ghearelor târâtoare sau ghe-
arelor „cu prindere”. O gamă largă de seturi de angrenaje fac 
posibilă, suplimentar, o varietate de viteze ale ghearelor.

Avantajele KE Super 01:
  Pat germinativ fărâmiţat fin 
  Schimb simplu al turaţiei prin simpla reconectare 

de roţi dinţate conice în unealtă 
  Ușoară, mobilă, și, concomitent, stabilă – datorită 

 tipului de cadru dublu

KE 3001 Super
 pentru tractoare de până la 135 kW/180 CP

Cultivatorul cu corpuri rotative, KG 01, cu lăţimea de lucru 
de 3 m, este mașina ideală pentru pregătirea patului ger-
minativ pe soluri grele. 

Indiferent dacă e utilizat individual sau în combinaţie cu 
 semănătoarea purtată mașina poate fi utilizată foarte flexi-
bil, datorită unui sistem cu schimbare rapidă a ghearelor, 
opţional, cu gheare tractate sau cu gheare pe suport. 

KG 3001 Special
 pentru tractoare de până la 161 kW/220 CP

Cultivator cu corpuri rotative, KG Special/Super 01 – 
Geniu universal și pachet de putere

Avantaje ale cutivatorului KX 01:
  Foarte flexibil și efectiv în selecţia operării 
  Timpi scurţi de pregătire prin sistemul dovedit, 

cu schimbare rapidă a ghearelor 
  Poate fi utilizată în mod foarte flexibil, la alegere, 

cu cuţite pe partea portantă sau cu cuţite pe mâner 

KX 3001
 pentru tractoare de până la 142 kW/190 CP

Avantaje ale cutivatorului KG Special și KG Super 01:
  Profil consolidat al vanei, diametru mai gros al arborelui 

și gheare mai puternice
  Afânare fără probleme a solurilor dure, solide
  Amestecare intensivă a paielor și a altui material organic

KG 3001 Super 
 pentru tractoare de până la 220 kW/300 CP
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Cataya

  10 suporţi de scule pe lăţime de lucru de 3 m aduc spaţiu liber 
și stabilitate

  10 suporţi de scule semnifică mai mult spaţiu liber și piese de 
antrenare mai stabile, gheare mai puternice și acces mai bun

În comparaţie: alte grape cu corpuri rotative: 12 suporţi de scule

AMAZONE: 10 suporţi de scule

La AMAZONE, la grapele și cultivatoarele cu corpuri rotative, 
ghearele stau într-o poziţie în unghi specială, una faţă de 
cealaltă. Aceasta garantează o fărâmiţare egală a solului și 
o rulare liniștită a mașinii. Astfel, sunt împiedicate oscilaţii 
și eforturile vârfurilor. Mașinile sunt menajate, se economi-
sește necesarul de putere și carburant.

Configuraţia decalată a ghearelor 
vă garantează o rulare liniștită

1  Transmisie robustă

2  Intercalare mare roţilor a dinţate

3   Spaţiere exactă pentru locașurile rulmenţilor pentru 
o bună funcţionare lină

4  Distanţă mare între rulmenţii cu role conice 

5   Garnitură dublă, tip labirint, contra intrării de murdărie 
și de resturi de plante

6   Suporţii ghearelor și arbore dintr-o bucată, cultivatoare 
cu corpuri rotative KG și KX, cu diametru de 60 mm

7   Sistem Quick + Safe, cu schimb fără scule al ghearelor și 
cu siguranţă contra pietrelor integrată

Long-Life-Drive este sistemul de antrenare, care îngrijește 
la grapele și cultivatoarele cu corpuri rotative AMAZONE de 
o durată de viaţă lungă, de un mers liniștit la maxim și de 
valoare de revânzare mare. Roţi dinţate și lagăre rulează în-
tr-o baie de ulei și sunt, astfel, fără întreţinere – fără nipluri 
de gresare.

Calitate cu sistemul

Pentru toate grapele cu corpuri rotative și toţi cultivatorii cu corpuri rotative 
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Pentru KE, KX și KG – deja 75.000 de clienţi mulţumiţi

Ghearele sunt împinse simplu în geanta suporţilor de gheare 
și sunt asigurate cu un bolţ cu șplint. Mai simplu și mai rapid 
nici nu merge. Nu există șuruburi de fixare a ghearelor, care 
să trebuiască să fie strânse. Și modificarea din „gheare pe 
suport” în gheare tractate se lasă efectuată ușor și rapid. 
Ghearele forjate din oţel special durizat sunt elastice și rezis-
tente la uzură.

Întărirea elastică a ghearelor facilitează o evitare a ghearei 
la pietre. Ghearele sunt fixate strâns la mijlocul suporţilor 
de scule din geantă. Acest lucru se lărgește apoi spre exte-
rior, așa încât piesa orizontală a ghearei se poate răsuci 
elastic. Astfel sunt amortizate impacturile dure la lovirea 
de pietre a vârfului ghearelor. Această întărire a ghearelor 
dă siguranţă la soluri pietroase și permite poziţia „gheare 
pe suport” la KX și la KG.

Sistem de schimbare rapidă a ghearelor Siguranţă contra pietrelor, integrată

Long-Life-Drive și Sistem Quick + Safe
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Cataya

Gheare pentru fiecare caz de utilizare

Gheare pentru KE Gheare pentru KX/KG
tractate

Gheare pentru KX/KG
Suport Special

Gheare pentru KX/KG
Suport Super

KX/KG 
Gheare pentru cartofi
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Cu gheara HD, AMAZONE oferă o gheară, care, prin stratifica-
rea sa din metal dur, indică o durabilitate cu până de 3 ori 
mai mare. 

Prin utilizarea ghearelor HD sunt minimizate costurile și, 
concomitent, e economisit timp de lucru valoros pentru 
 reajustare și pentru schimbul ghearelor. 

Gheare HD, pentru durabilitate 
încă și mai mare

Ghearele 

Prin înălţimea mare a cadrului, prin podeaua absolut netedă 
a vanelor, fără locuri de blocaj și ghearele lungi rezultă spaţii 
libere mari între gheare și peste suporţii de scule. De aceea, 
chiar grămezi extrem de mari de pământ sau cantităţi de paie 
pot trece fără probleme. Ghearele pot fi utilizate timp înde-
lungat, de aceea, sunt costuri reduse cu piesele de uzură. 
Primiţi o structură excepţională a patului germinativ, care 
avantajează o ascensiune optimă în câmp a plantelor tinere.

Spaţii libere mari la KE, KX și KG

Ghearele cultivatorului cu corpuri rotative AMAZONE ames-
tecă în mod egal solul și resturile de recoltă peste adâncimea 
de lucru. Sunt încorporate sigur și cantităţi mari de resturi 
de materii organice.

Pentru cultivatorul cu corpuri rotative, KX/KG, stă la dispozi-
ţie, pentru fiecare cerinţă, gheara adecvată.

Efect de încorporare

Uzura comparativă a ghearelor

Gheare KX/KG 
Suport Special HD

*  Uzura ghearelor este dependentă de tipul de sol, de conţinutul 
de umiditate, de viteza de lucru, de adâncimea de lucru, …

Suport KG Special HD

cu stratificare 
din metal dur după 

170 ha/în [g]*

Suport KG Special

fără stratificare 
din metal dur după 

170 ha/în [g]*

STOP

Direcţie de mers

Utilizare scurtă 
a ghearelor

Aglomeraţie de 
pământ / înfundare 

cu pietre

Direcţie 
de mers

Utilizare 
 îndelungată 
a ghearelor

Mișcare a 
pământului

350
300
250
200
150
100

50
0
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Cataya

Dotarea, care încântă!
Pentru mai multă putere și mai mult confort 
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Bara de nivelare din echiparea standard nivelează fluxul de 
pământ între cuţite și tăvălug și împinge obstacolele în jos. 
Înălţimea barei de nivelare poate fi reglată cu ajutorul instru-
mentului universal de operare. Indiferent de adâncimea de 
lucru, înălţimea barei de nivelare este menţinută, deoarece 
bara de nivelare este paralelă cu tăvălugul.

Siguranţa contra suprasarcinii integrată facilitează ca bara 
de nivelare să devieze în sus la la obstacole mai mari. 

Bară de nivelare 

Brăzdar îngust, brăzdar în formă de inimă și brăzdar cu aripi 

La operare pe soluri sensibile la compactare și la adâncime 
redusă de lucru, scormonitorii de urmă opţionali ai tracto-
rului sunt utili. Aceștia afânează urme blocate la spatele an-
velopelor tractorului. Poziţia scormonitorilor de urmă poate 
fi ajustată pe orizontală și pe verticală. În funcţie de tipul de 
sol și de cazul de utilizare al mașinii, scormonitorul de urmă 
poate fi echipat cu diverse scule de afânare. Siguranţa contra 
suprasarcinii îngrijește de o forţă de declanșare constantă în 
toate poziţiile.

Scormonitor al urmei tractorului

Plăcile laterale nou dezvoltate sunt montate pe resort. Dato-
rită suspensiei lor, plăcile laterale pot fi reglate printr-un 
orificiu lung și, la uzură, pot fi înlocuite simplu. Pentru un 
reglaj e necesară, în egală măsură, doar scula de deservire 
universală, livrată concomitent.

Plăci laterale

Dotare

 Planșeu de nivelare reglabil  Plăci laterale montate pe resort 

  „Tabla de uzură din partea inferioară poate fi ușor reglată pe 
adâncime: desfaceţi șuruburile și introduceţi placa în ,locașul’ 
dorit, strângeţi șuruburile, gata.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)
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Cataya

Reglajul adâncimii de lucru – 
exact și confortabil

Reglarea opţională hidraulică a adâncimii cultivatorului rota-
tiv KX/KG oferă conducătorului un plus de confort și posibi-
lităţi mai multe decât înainte, de vreme ce bara de nivelare 
ghidată paralel deasupra tăvălugului nu mai trebuie reglată 
suplimentar la reglarea adâncimii de lucru. 

Dacă e necesar, ca de exemplu, la prelucrare mai adâncă la 
capăt de rând, cultivatorul cu corpuri rotative poate fi reglat 
fără trepte în adâncimea de lucru, comod, din cabină. Astfel, 
se poate reacţiona direct la diverse condiţii de sol. 

Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru 
KX/KG

Întrucât tăvălugul și bara de nivelare sunt ghidate în para-
lel, adâncimea de lucru poate fi reglată foarte ușor și inde-
pendent. Printr-o simplă reconectare a bolţului de excentric, 
adâncimea de lucru poate fi ajustată comod la condiţiile de 
locaţie și de operare.

Reglaj adâncime

  Reglarea mecanică a adâncimii de lucru   Ghidajul în paralel al tăvălugului

  Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru KX/KG
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Afânător în profunzime, TL
Totul într-o singură trecere

Afânătorul în profunzime, TL, construit compact, facilitează, 
cu ale sale 4 gheare, o afânare a solului de până la 25 cm. 
Astfel, AMAZONE oferă, opţional, posibilitatea de a realiza 
cultivare fără plug, chiar și la cantitate mare de paie obţinute. 
Cultivarea fără plug, cu afânare adâncă, dintr-o singură tre-
cere, previne compactările solului.

Afânător în profunzime, TL 3001

  Sunt utilizate în serie, brăzdare cu aripi de 30 cm. Sunt posibile, 
opţional, brăzdare cu aripi ce desţelenesc lat, cu 60 cm, precum 
și o prelungire a plăcii laterale. 

Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru și afânător în profunzime, TL

Cuţit de afânare la adâncime 
TL 3001

Lăţime de lucru (m) 3,00

Lăţime de transport (m) 3,00

Numărul de organe de afânare în adâncime 4

Lăţimea brăzdarelor cu aripi (cm) 30 (opţional 60 cm, ca și documentaţie)

Înălţime cadru (mm) 1.000

Greutate (kg) 494
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Cataya

Tăvălug cu inel trapezoidal, 
TRW/500 mm/600 mm

Tăvălugul cu inel trapezoidal, TRW, îngrijește, cu inelele 
sale trapezoidale, de o reconsolidare în fâșii. Prin capacita-
tea sa bună de tracţiune, e împiedicată o cufundare prea 
adâncă a inelelor sale trapezoidale pe soluri ușoare. 

  Capacitate bună de tracţiune

  Reconsolidare în fâșii

  Suficient pământ fin

  În serie, racleţi rezistenţi la uzură prin stratificarea 
din metal dur

Tăvălug packer cu dinţi 
PW/600 mm

Tăvălugul cu packer dinţat, PW, posedă o bună antrenare 
proprie și lasă în urmă, cu dinţii săi ce stau pe suport, 
o  reconsolidare integrală a întregii suprafeţe. 

Prin proprietăţile sale, tăvălugul cu packer dinţat este 
 utilizabil foarte universal. 

  Reconsolidare extensivă, pe întreaga suprafaţă

  Fără înfundări pe soluri cleioase și la multe paie

  În serie, racleţi rezistenţi la uzură prin stratificarea din 
metal dur (durată de viaţă de 3 până la 5 ori mai mare 
vis-a-vis de racleţii nestratificaţi)

  Racleţi, ce stau adânc, îngrijesc de o suprafaţă plană, 
chiar și pe soluri umede

Program pentru tăvăluguri
Alegerea potrivită pentru fiecare tip de sol 
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Tăvălug cu inele trapezoidale 
KW/520 mm/580 mm

Tăvălugul cu inel trapezoidal, KW, dispune de un spectru larg 
de utilizare. Prin tipul său de construcţie, reconsolidarea în 
fâșii este asigurată la aproape toate solurile și în orice con-
diţii. 

Lipirea, înnoroirea, înfundarea nu sunt o problemă!

  Universal, pentru toate solurile și condiţiile

  Reconsolidare în fâșii

  Chiar și la soluri grele, stă la dispoziţie suficient pământ 
afânat, pentru a acoperi optim sămânţa

  Foarte bine adecvat la orice vreme, indiferent dacă 
e umedă sau uscată

  Mers silenţios al brăzdarului prin brazda de semănat 
formată 

Tăvălug cu inele având profil matrice 
KWM/600 mm

Tăvălugul inel pană KW, cu profilul anvelopei Matrix, dispu-
ne de o capacitate de auto-conducere deosebit de bună, și, 
cu profilul anvelopei Matrix, tăvălugul produce mai mult sol 
fin pentru patul germinativ. 

  Reconsolidare în fâșii

  Profilul anvelopei Matrix pentru capacitate sporită de 
auto-conducere 

  Fărâmiţare mai bună, chiar și în condiţii grele

  Mers silenţios al brăzdarului prin brazda de semănat 
formată 

  Foarte bine adecvat la orice vreme, indiferent dacă 
e umedă sau uscată

Cea mai importantă sarcină a unui tăvălug este reacoperirea. 
Datorită numeroaselor cerinţe posibile (seminţe/condiţii ale 
solului/putere de ridicare a tractorului), există o varietate de 
diferite tăvăluguri disponibile la alegere. Astfel, pentru fiecare 
tip de sămânţă și fiecare sol poate fi ales tăvălugul adecvat.

În același timp, consola cupolă servește ca prindere pentru 
bara de nivelare, astfel încât aceasta să fie întotdeauna ghi-
dată potrivit cu înălţimea tăvălugului. 

Program diversificat pentru tăvăluguri – pentru cea mai bună dezvoltare a plantelor

Program pentru tăvăluguri
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Cataya

Operarea efectuată cu ușurinţă!
Pentru muncă eficientă și simplă 

Instrument universal de operare 
pentru KE/KX/KG 01 și Cataya

Noua sculă de deservire universală a mașinii Cataya este 
soluţia ideală pentru a economisi căutări obositoare și 
transportul concomitent al mai multor scule. 

Prin design-ul său ergonomic și configurarea tuturor punc-
telor de reglaj, fiecare reglaj poate fi modificat într-o clipă. 

  Sculă de deservire universală

Sunt posibile următoarele posibilităţi de utilizare:

  reglajul marcatorilor de urmă,

  reglajul adâncimii depunerii,

  reglajul presiunii brăzdarului,

  deschizătura grilajului sitei, 

  reglajul echipamentului de marcare a cărărilor tehnologice,

  reglajul greblei exacte,

 reglarea pe înălţime a planșeului de nivelare,

  reglajul plăcilor laterale
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Pentru a putea utiliza grapa cu corpuri rotative/cultivatorul 
cu corpuri rotative în procedură individuală, AMAZONE ofe-
ră suporţi de parcare opţionali pentru decuplarea simplă și 
rapidă a semănătorii purtate. Astfel, mașina este cuplată și 
remorcată foarte rapid.

Suporţi de parcare

Date tehnice 
ale grapei rotative și cultivatorului rotativ

Operare | Date tehnice Grapă rotativă, cultivator rotativ și tăvăluguri

Grape cu corpuri rotative Cultivatoare cu corpuri rotative

KE 3001 Special KE 3001 Super KX 3001 KG 3001 Special KG 3001 Super

Lăţime de lucru (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Lăţime de transport (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 48/65 59/80 66/90 66/90 66/90

Pentru putere tractor de până la (kW/CP) 102/140 135/180 142/190 161/220 220/300

Numărul suporţilor de scule 10 10 10 10 10

Greutate de bază de la (kg), 
fără tăvălug

703 800 1.184 1.172 1.183

Greutate începând cu (kg) 
cu PW, TRW, KW, KWM

1.401 1.472 1.729 1.717 1.728

Tăvăluguri

Tăvălug packer 
cu dinţi

Tăvălug 
cu inel trapezoidal

Tăvălug 
cu inele trapezoidale

Tăvălug 
cu inele, având 
profil matrice

PW 600 TRW 500 TRW 600 KW 520* KW 580 KWM 600

Lăţime de lucru (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Diametru (mm) 600 500 600 520 580 600

Greutate de bază de la (kg)
cu distanţă între rânduri de 12,5 cm/
cu distanţă între rânduri de 15,0 cm

607 560/520 665/620 410/– 545/515 555/525

KG 3001 Super cu marcator de urmă și cu tăvălug cu inel 
trapezoidal cu profil tip matrice al anvelopelor, KWM 600

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.

* numai pentru distanţa dintre rânduri de 12,5 cm
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Cataya

Semănătoare mecanică purtată, Cataya

Viteză de lucru de 

12 km/h 

Sistem de dozare nou, Precis

  Putere maximă de acţiune și umplere rapidă și fără pierderi datorită buncărului 
mare pentru seminţe 

  Reglaj central și confortabil al mașinii prin SmartCenter, calibrare prin apăsare 
de buton

  Sistem de dozare nou, Precis, pentru dozare exactă și modificare simplă din 
 sămânţă fină în sămânţă normală, cu ajutorul vanei glisante

  Cantităţi minime de resturi, datorită pâlniei de evacuare integrate – golire simplă 
a cantităţilor de resturi și curăţire rapidă

  Modificare rapidă a ecartamentului și a lăţimii cărărilor tehnologice prin arborele 
intermediar

  Reglarea centrală a adâncimii de depunere la brăzdare cu dublu disc TwinTeC

  Discuri ghidare adâncime rezistente la uzură și cu autocurăţire Control 10 și rolele 
ghidare reglare adâncime Control 25 pentru reglarea adâncimii de acţiune la 
brăzdare cu un singur disc RoTeC-Control

  Reglaj opţional, confortabil și fără trepte, al presiunii brăzdarului din cabina 
 tractorului cu gradaţie bine vizibilă

Argumente de vârf:

Toate reglajele de dozare se realizează central, prin 

SmartCenter 
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Argumente de top pentru semănătoarea Cataya 

Cea mai modernă comunicare 

cu ISOBUS

Variante diferite de echipare:

Opţional ca Cataya Special 
cu 650 l buncăr pentru seminţe 

și 850 l (cu set de extensie)

sau Cataya Super 
cu   830 l buncăr pentru seminţe 

și 1.270 l (cu set de extensie)

Cu RoTeC-Control-brăzdar cu un disc 

sau TwinTeC-brăzdar cu două discuri

În combinaţie cu grapa rotativă KE 01, cultivatoarele rotative KX sau KG 01, 
semănătoarea mecanică Cataya oferă mașina ideală pentru însămânţarea cu 
plug și strat vegetal în ferme profesionale. Cataya este disponibilă în varianta 
de echipare Special și Super, cu lăţimea de lucru de 3 m. Cataya Special are un 
volum de alimentare al buncărului pentru seminţe de 650 l, și poate fi mărit 
prin intermediul unei extensii atașate la 850 l. Cataya Super are un volum de 
alimentare al buncărului pentru seminţe de 830 l, și poate fi mărit prin inter-
mediul unei extensii atașate la 1.270 l.

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/cataya
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Cataya

Cataya Special

Cataya Super

Semănătoare mecanică
Cataya Special și Cataya Super 

  Buncăr pentru seminţe cu un volum al buncărului de 
830 litri cu extensie atașată până la un volum al buncă-
rului de 1.270 l

  Unitate de dozare electrică unilaterală (stânga sau 
dreapta / opţional bilateral)

  Brăzdar cu un disc RoTeC-Control sau alternativ brăzdar 
TwinTeC cu două discuri cu ţesală pentru precizie, ţesală 
cu role sau ţesală individuală la brăzdarul TwinTeC

  Buncăr pentru seminţe cu un volum al buncărului de 
650 litri cu extensie atașată până la un volum al buncă-
rului de 850 l

  Unitate de dozare electrică unilaterală (stânga)

  Brăzdar cu un disc RoTeC-Control cu ţesală pentru precizie
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Rezervor de sămânţă 

  Alimentare comodă a Cataya Super cu furca încărcătorului frontal

Timpii de reumplere sunt reduși datorită buncărul mare pen-
tru seminţe. Buncărele mari pentru seminţe pot fi mărite prin 
extensii atașate de până la 1.270 l și oferă astfel o putere de 
acţiune enormă în clasa lor. 

Capacul rezervorului închide rezervorul de sămânţă datorită 
garniturii rotative, etanșe la praf și semietanșe la apă. 

Un senzor reglabil, de semnalizare a golirii, supraveghează 
nivelul de umplere al rezervorului de sămânţă. Ferestre de 
control și o iluminare a interiorului rezervorului facilitează, 
în plus, o verificare optică rapidă a nivelului de umplere.

O platformă de încărcare deosebit de lată, ce poate fi atinsă 
prin trepte de scară rabatabile, facilitează umplerea semănă-
torii.Deschizătura foarte largă de umplere permite o procedu-
ră de umplere rapidă și fără eforturi, chiar și cu bigbag, lopeţi 
de încărcător frontal, însă și cu mărfuri ambalate în saci.

Capacul rezervorului, cu ajutor de scuturare integrat, servește 
umplerii comode și fără pierderi a rezervorului de sămânţă.

Rezervorul mare de sămânţă

Nivelul de umplere – totdeauna în vedere Umplere comodă

Site protejează utilizatorul în mod sigur contra intervenţiei 
neatente în arborele agitatorului, cât și sistemul de dozare 
în mod sigur contra corpurilor străine. Un senzor de siguranţă 
la scară împiedică pornirea arborelui de semănat și a arbo-
relui agitatorului la scară rabatată. Sitele sunt, de asemenea, 
adecvate pentru așezarea sacilor de seminţe.

Operare mai sigură

 Rezervor de sămânţă ușor accesibil  Buncăr pentru seminţe de mare volum al Cataya Super

 Senzor de semnal de golire 
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Cataya

Precis
Sistemul de dozare mecanic nou

 Sistem de dozare Precis

  „Prin integrarea dispozitivelor de dozare, inclusiv a pâlniei în 
buncăr, seminţele pot curge mai bine. Cantitatea tehnică rezidu-
ală este scăzută, deoarece se va semăna mai mult pe întreaga 
lăţime cu exactitate.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)

  „Împingătorul verde închis, împingătorul portocaliu deschis și 
mașina este deja transformată pentru seminţe fine. Este cât se 
poate de rapid și se poate vedea de departe dacă reglajul este 
corespunzător.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)
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Sistem de dozare Precis

Noul sistem de dozare AMAZONE, Precis, cu pâlnie de eva-
cuare integrată, stă pentru cantităţi minime de resturi și 
 sămânţă uniformă. Cu noul ElectricDrive, sistemul de dozare 
dispune acum de o antrenare electrică a arborelui de semă-
nat. Printr-o lăţime mare a benzii de seminţe, poate fi asi-
gurată o consistenţă excepţională a aplicării.

Datorită clapetei centrale de calibrare, modificarea între ope-
rare de semănat și calibrare este foarte confortabilă. Cali-
brarea are loc electric prin apăsare de buton a unui buton de 
 calibrare, respectiv opţional prin terminalul TwinTerminal 3.0.

Datorită pâlniei de evacuare integrate, abia rămân cantităţi 
de resturi în rezervorul de sămânţă, astfel încât poate fi rea-
lizat un schimb rapid și curat al soiurilor. O modificare din 
sămânţă fină în sămânţă normală se realizează cu ajutorul 
vanei glisante. Datorită formei de construcţie a sistemului 
de dozare e posibil chiar un schimb al roţilor de semănat.

Modificare centrală din operare 
de semănat în calibrare prin 
clapeta de calibrare, reglabilă 
central

Calibrare prin apăsare de buton 
datorită antrenării electrice

Cea mai simplă modificare din 
sămânţă fină în sămânţă nor-
mală cu ajutorul vanei glisante.

Curăţire simplă și rapidă, cantitate minimă de 
resturi, datorită pâlniei de evacuare integrate

  Modificare din sămânţă fină în sămânţă normală cu ajutorul 
vanei glisante

 Pâlnii de evacuare ce stau una lângă cealaltă 
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Cataya

SmartCenter
Deservire centrală și confortabilă 

  SmartCenter al Cataya Super 1  Reglaj al clapetei sol,
2  Reglaj al clapetei de calibrare,
3  Buton de calibrare,
4  Jgheab pentru calibrare,

5   Reglarea presiunii brăzdarului 
(doar la Cataya Super),

6   Adâncimea de acţiune 
(doar la Cataya Super cu TwinTeC)
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SmartCenter și conceptul de calibrare 

  Jgheab pentru calibrare din două părţi

  S-a gândit la tot – suport la platforma de încărcare   Totul la bord – găleată pliabilă și cântar digital

Pentru a simplifica în continuare operarea, AMAZONE oferă, 
cu noul SmartCenter, o configurare foarte simplă și clară a 
reglajelor celor mai importante. Pornind central de la partea 
stângă, sistemul de dozare poate fi reglat și calibrat ușor. 
Datorită integrării funcţionale inteligente, clapeta de acope-
rire a SmartCenter de pe Cataya Super acoperă toate instru-
mentele de operare și reglare, și poate fi închisă doar după ce 
toate reglajele mașinii au fost introduse în poziţie de lucru. 
Prin urmare, o operare eronată este exclusă. 

Calibrarea poate fi efectuată comod, de pe partea stângă, 
datorită butonului de calibrare sau, opţional, chiar și cu 
TwinTerminal-ul 3.0 în SmartCenter. Jgheaburile pentru 
 calibrare plasate direct dedesubtul rezervorului de sămânţă 
pot fi scoase ambele de pe partea stângă, prin SmartCenter.

În timpul calibrării, sămânţa ajunge curată și în mod sigur în 
jgheaburile de calibrare. Datorită jgheaburilor de calibrare 
din două părţi, reumplerea în găleata pliabilă livrată conco-
mitent merge repede, simplu și confortabil.

După calibrare, jgheaburile de calibrare sunt răsucite simplu 
în poziţie de parcare, cu deschizătura în jos. 

Prin intermediul cântarului digital din echiparea standard, 
cantitatea calibrată poate fi cântărită sigur și cu precizie. Da-
torită spaţiului suplimentar de depozitare din SmartCenter 
al Cataya Super pentru echipamente din dotarea standard, 
cum ar fi găleata pliabilă și cântarul digital, acestea sunt 
depozitate în siguranţă și direct gata de utilizare. La Cataya 
Special, găleata pliabilă și cântarul digital sunt depozitate în 
siguranţă în capacul buncărului.

Conceptul de calibrare
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Cataya

Reglare simplă
Dozarea și calibrarea efectuate cu ușurinţă!

  Semănătoarea Cataya 3000 Super cu brăzdar RoTeC-Control   „Reglarea completă se realizează prin intermediul terminalu-
lui și al Smartcenter din partea stângă a mașinii. Și: un singur 
instrument de operare este suficient pentru toate reglajele 
mecanice.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)
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Antrenare a dozării și TwinTerminal 

Mașina Cataya dispune în serie de o antrenare electrică a 
dozării, ElectricDrive. Calibrarea este complet automată și 
confortabilă în legătură cu antrenarea electrică. Antrenarea 
electrică oferă funcţii suplimentare, ca de exemplu predoza-
rea sămânţei la începutul câmpului, precum și majorarea și 
reducerea densităţii la însămânţare în timpul muncii. Pentru 
înregistrarea vitezei stau la dispoziţie pentru Cataya diverse 
surse de semnal. Pe lângă senzorul radar sau semnalul GPS, 
poate fi utilizat și semnalul de viteză al tractorului. 

Antrenare a dozării, ElectricDrive

Pentru a simplifica în continuare predozarea, calibrarea și 
golirea resturilor, AMAZONE oferă pentru mașină pachetul 
Comfort 1 cu TwinTerminal 3.0. TwinTerminal-ul se mon-
tează direct la semănătoare în SmartCenter. Această poziţie 
aduce cu sine un avantaj decisiv: Șoferul poate efectua acum 
operarea și introducerea datelor pentru calibrare direct la 
mașină și se economisește, astfel, coborârea și urcarea mul-
tiplă din și în tractor.

Terminalul Twin 3.0 este format dintr-o carcasă etanșă la 
apă și praf, cu un ecran mare de 3.2 inch și cu 4 taste mari 
pentru operare.

Pachet Comfort 1 cu TwinTerminal 3.0

Antrenarea electrică poate fi obţinută, opţional, de pe par-
tea stângă sau de pe partea dreaptă. Opţional se pot obţine 
2 antrenări, astfel încât devine posibilă o comutare automată 
pe jumătate de parte.

Antrenare

Antrenarea electrică de serie dă posibilitatea de a selecta 
 liber, atât semnalul de viteză, cât și cel al poziţiei de lucru. 
Astfel, se poate selecta flexibil, în funcţie de situaţie, între 
diversele semnale.

Semnal de viteză și pentru poziţia de lucru

Cablu de semnal sau semnal GPS Senzor pentru poziţia de lucru

Senzor radar

TECU

TECU

ISOBUS

Viteză

Poziţie de lucru
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Cataya

Comutare semilaterală și a cărărilor tehnologice
Pentru fiecare lăţime de lucru, ecartamentul corect și lăţimea corectă 
a cărărilor tehnologice

  Comutare semilaterală și a cărărilor tehnologice pentru ritmuri asimetrice ale cărărilor tehnologice
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Comutare semilaterală și a cărărilor tehnologice 

Cu comutarea cărărilor tehnologice, nou concepută, pot fi 
decuplate, în total, până la 2 x 5 rânduri de sămânţă, astfel 
încât poate fi creată, fără probleme, o cărare tehnologică. 

Comutarea cărărilor tehnologice e implementată printr-un 
arbore intermediar pentru roţile de semănat cărări tehnolo-
gice. Dacă e creată o cărare tehnologică, arborele interme-
diar se oprește și oprește, concomitent, discurile de trasat 
cărări tehnologice, ce se rotesc liber pe arborele de semănat. 
Ca atare, cărările tehnologice create mai late, se adecvează 
pentru utilizarea de tractoare de cultivare cu lăţimi de anve-
lope de până la 900 mm, la distanţă între rânduri de 15 cm, 
respectiv de până la 750 mm, la distanţă între rânduri de 
12,5 cm. Ecartamentul și lăţimea cărării tehnologice pot fi 
ajustate rapid și fără probleme datorită roţilor cilindrice din-
ţate, divizate în două. 

Comutare a cărărilor tehnologice

Printr-o decuplare semilaterală pot fi atinse ritmuri asime-
trice ale cărărilor tehnologice. Comutarea semilaterală se 
 realizează printr-o separare a arborelui de semănat și a celui 
intermediar, divizaţi la mijloc.

Dacă pentru Cataya Super este selectată unitatea opţională 
de dozare electrică bilaterală, comutarea la o singură parte 
poate fi efectuată din cabină. În combinaţie cu comutarea 
automată a lăţimilor parţiale, GPS-Switch, poate fi facilitată 
astfel o decuplare încă și mai precisă pe straturi intermediare 
și la capete de rând care se termină oblic. 

Comutare semilaterală

  Datorită roţilor cilindrice dinţate, divizate 
în două, ecartamentul și lăţimea cărărilor 
tehnologice pot fi modificate rapid.
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Cataya

  Pentru adâncimi de depunere foarte 
mari, discul de execuţie în adâncime 
este detașat complet cu un mâner.

  Brăzdarul RoTeC-Control, cu 
disc de execuţie în adâncime 
 Control 10, cu suprafaţă de 
 contact, lată de 10 mm.

Brăzdar RoTeC-Control
Brăzdar mono disc demonstrat

1
2

3

Disc de semănat

Rolă de execuţie în adâncime Control 25

Reglaje3

Brăzdarele RoTeC-Control lucrează aproape fără uzură. Ele 
nu se înfundă, chiar și la cantităţi mari de paie și resturi 
multe de plante. Formarea brazdei de semănat și ghidarea 
optimă a seminţei în sol are loc, pe de o parte, prin dis-
cul de semănat, iar pe de altă parte, printr-un formator 
de brazdă. Discul din material plastic elastic împiedică 
 lipirea pământului de discul de semănat, creează și el 
brazda de semănat și controlează exact adâncimea de 
semănat reglată.

Formator de brazdă

Demonstrat de peste 
300.000 de ori!
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Brăzdar RoTeC-Control 

Presiune 
pe greblă

Presiunea brăzdarului

Execuţia în adâncime, foarte egală și controlată exact, a 
brăzdarului RoTeC-Control este atinsă prin discul de execu-
ţie în adâncime Control 10, cu o suprafaţă de așezare, lată 
de 10 mm, sau prin rola de execuţie în adâncime, Control 25, 
cu o suprafaţă de contact, lată de 25 mm. Deoarece această 
execuţie în adâncime este montată direct lateral la brăzdar, 
acest principiu lucrează mai exact decât sistemele de brăzdar 
cu rolă de execuţie în adâncime postpusă, conectată ferm. 
Cu discurile sau rolele de execuţie în adâncime, reglajul de 
bază al adâncimii semănării are loc rapid, simplu și confor-
tabil, prin presiunea pe brăzdar. În condiţiile date, aceasta 
poate fi reajustată fără scule la brăzdarul de semănat, cu un 
segment de reglaj cu grilaj, în 3 trepte de reglaj. 

Brăzdarele RoTeC-Control sunt conduse cu presiune pe brăz-
dar de până la 35 kg. Aici presiunea, într-adevăr eficientă pe 
brăzdar, este comparabil mai mare la AMAZONE, deoa rece 
presiunea nu este distribuită pe brăzdar și pe rola de tasare 
intermediară, ci afectează exclusiv brăzdarul. La sămânţă 
de rapiţă sau la culturi timpurii, în condiţii uscate, se poate 
semăna fără probleme, chiar și la presiune redusă a brăzda-
rului. 

Sunt selectabile distanţe între rânduri de 12,5 și 15 cm. 

  Disc de semănat din oţel de găurire cu rezistenţă mare 
la tracţiune

  Unghi de atac redus, pentru mișcare puţină a pământului
  Disc din material plastic,rezistent la uzură, ca și rolă 

 reglabilă de control al adâncimii, și pentru curăţire

Distanţa mare dintre rândul de brăzdar din spate și cel din 
faţă asigură o însămânţare fără înfundări, chiar și la cantităţi 
mari de paie. 

Cu doar câte un disc de tăiere/brăzdar, AMAZONE asigură, 
chiar și la distanţă între rânduri de 12,5 cm și la însămân-
ţare în teren mulcit în tempo crescut, o pătrundere fără 
 înfundări a materialului în zona de brăzdar intermediar. 

Calitate și încredere prin:
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Cataya

Brăzdar TwinTeC
Brăzdarul cu două discuri pentru Cataya Super

Opţional, semănătoarea Cataya Super poate fi echipată, de 
asemenea, cu brăzdare cu două discuri TwinTeC.

Brăzdarul TwinTeC îngrijește de o depunere curată a să-
mânţei. La o presiune pe brăzdar de până la 60 kg/brăzdar, 
brăzdarul rulează foarte silenţios prin sol și depune precis 
sămânţa.

Brăzdar TwinTeC

Datorită supensiei tuturor brăzdarelor, în cadrul de brăzdar 
aliniat cu conturul este posibil un reglaj central al presiunii 
brăzdarului. Deoarece adâncimea depunerii e determinată 
cu rolele de control a adâncimii, adâncimea depunerii poate 
fi reglată central pentru toate brăzdarele de la 0 până la 6 cm, 
independent de presiunea brăzdarului. Se pot alege distanţe 
între rânduri de 12,5 cm și 15 cm. 

Placă de protecţie

Disc de semănat 
∅ 340 mm/10°

Lagăr cu 4 puncte, cu inel 0

2x2 șaibe distanţiere 
pentru reajustarea 
 discurilor la uzură

Tiranţi centrali pentru reglajul central al adâncimii 
de semănat

Carcasă a lagărului brăzdarului cu elemente 
cauciucate ale formei pentru amortizare și 

reglaj central al presiunii brăzdarului

Control alternativ al sămânţei cu 
prelungire deplasabilă a ghidajului

Raclet intern

Suporţi roţi cu posibilitate de 
montaj pentru greblă la brăzdar

Rolă de control 
a adâncimii, 

Control 50 sau 65

  „Brăzdarul cu două discuri promite o însămânţare bună. A fost 
rezolvată inteligent reglarea centrală a adâncimii, la care presi-
unea brăzdarului rămâne aceeași.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)

  „Adâncimea însămânţării și presiunea brăzdarului pot fi 
 reglate fără trepte cu ajutorul noii cheie de pe partea stângă. 
Atât pentru adâncimea însămânţării, cât și pentru presiunea 
brăzdarului, există afișaje ușor lizibile.”

(dlz agrarmagazin „Raport privind conducerea Cataya Super” · 01/2017)
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Brăzdar TwinTeC

Pentru a se respecta adâncimea depunerii fiecărui brăzdar 
individual TwinTeC, o rolă de control al adâncimii, ghidată în 
paralel, îngrijește de un control exact al adâncimii la spatele 
fiecărui brăzdar TwinTeC. Datorită pasului mare al brăzdaru-
lui, de 195 mm, și a accesibilităţii rolei de control a adânci-
mii, prin suporţii cu role ghidaţi sus, rămâne suficient spaţiu 
liber, astfel încât e posibilă o muncă fără înfundări. Datorită 
unghiului de atac redus al discurilor de semănat, de 10°, pă-
trunderea este excepţională, chiar și la viteze mari de mers și 
la resturi mari de recoltă. Racleţii opţionali ai rolei de control 
a adâncimii îngrijesc de o adâncime sigură a depunerii, chiar 
și în condiţii umede și argiloase.

Control al adâncimii

Întrucât toate brăzdarele sunt suspendate într-un cadru 
paralelogram, este posibilă o reglare centrală și fără trepte 
a presiunii brăzdarelor. Opţional se poate obţine un reglaj 
hidraulic al presiunii brăzdarului, cu care presiunea brăzda-
rului poate fi ajustată comod, din cabină. Cu ridicare hidrau-
lică a brăzdarului, acestea pot fi ridicate până la 145 mm, 
astfel încât capătul de rând poate fi lucrat în prealabil fără o 
rulare concomitentă a brăzdarelor. În special pentru prelucra-
rea colţurilor câmpului, ridicarea brăzdarului e foarte utilă.

Există posibilitatea de a crește presiunea pe brăzdar cu încă 
6 kg, prin alte resorturi de tracţiune, de ex. în zona roţilor de 
tractor.

Reglaj al presiunii brăzdarului

Se poate alege între două role diverse de control a adâncimii. 
Rola de control a adâncimii, Control 50 mm, are o pătrundere 
mare și se adecvează, în special, la soluri grele, rezistente. 
Rola de control a adâncimii, Control 65 mm, oferă, din con-
tră, o mai mare capacitate de încărcare, în special, pe locaţii 
mai ușoare. 

Rolă de control al adâncimii

Pentru a garanta un mers fără frecare al brăzdarului, la 
brăzdarul cu discuri duble sunt instalaţi racleţi interni. 

Opţional se pot obţine racleţi din metal dur pentru soluri 
argiloase foarte aderente. 

Racleţi

Control 65Control 50Racleţi opţionali
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Cataya

Ţesala cu role* presează suplimentar solul deasupra brazdei 
de seminţe, astfel încât să se creeze condiţii optime pentru 
germinare. Acest lucru se recomandă, în special, pe soluri 
fine, uscate, la însămânţarea de culturi de vară sau de rapiţă. 

Greblele

Grebla exactă pentru acoperirea brăzdelor deschise de se-
mănat și pentru nivelare lucrează fără înfundări, chiar și la 
cantităţi mari de paie. Cu elemente de greblă poziţionate 
oscilant în mod individual, ea se adecvează denivelărilor 
solului și are ca efect o acoperire egală a sămânţei.

Presiunea greblei este reglată mecanic, central. Alternativ se 
poate obţine reglajul hidraulic opţional al presiunii greblei, 
care se ajustează automat în legătură cu reglajul hidraulic al 
presiunii brăzdarului. Opţional poate fi comandată o ridica-
re hidraulică a brăzdarului. 

Ia naștere un profil al suprafeţei sub formă de valuri, ce ate-
nuează eroziunea. Într-un domeniu de ± 100 mm, grebla cu 
role, reglabilă separat de presiunea pe brăzdar, poate urma 
conturului solului.

*(doar pentru Cataya Super)

Greblă exactă 
pentru brăzdarele RoTeC-Control și TwinTeC

Ţesală cu role 
pentru brăzdarul RoTeC-Control
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Greblele

Noua ţesală de la brăzdarul TwinTeC este o ţesală individuală 
agăţată direct pe brăzdar. Prin forma sa, e necesar un spaţiu 
mai îngust de asamblare și mai puţină greutate. Controlul 
adâncimii are loc fără probleme, chiar și la denivelări ale so-
lului, datorită suportului cu arc al greblei. 

În plus, fiecare greblă poate fi reglată în funcţie de necesar. 
La uzură pot fi ajustaţi până la 150 mm, în 7 trepte. E regla-
bilă chiar și intensitatea greblei prin reconectarea unui bolţ 
în 3 trepte (30°, 45°, 60°).

Prin spaţiul îngust de asamblare al greblei, însămânţarea 
poate avea loc până în colţurile câmpului.

Greblă la brăzdarul TwinTeC
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Cataya

Terminale ISOBUS
ISOBUS caracterizează un standard de comunicare, valabil la nivel mondial, între terminale de operare, între tractoare 
și implemente, pe de o parte, și software agricol de birou, pe de altă parte. Acest lucru semnifică că puteţi opera, cu un 
 terminal, toate utilajele capabile de ISOBUS.

Semănătoarea multifuncţională Cataya poate fi operată 
cu diferite terminale AMAZONE ISOBUS:

Alte terminale ISOBUS

AMAZONE AMATRON 3
Monitor mare de 5,6 ţoli

AMAZONE CCI 100
Monitor tactil, mare de 8,4 ţoli

AMAZONE AMAPAD
Monitor tactil, 
mare de 12,1 ţoli

Indicaţie importantă
Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru 
un sistem operabil cu alte terminale 
ISOBUS, trebuie să fie disponibil un 
software suplimentar Section Control, 
de ex. al producătorului tractorului. 
Acest lucru nu este inclus în versiunea 
standard a altor terminale ISOBUS.

de exemplu John Deere GreenStar de exemplu terminal Müller TOUCH 800
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Prin semănătoarea multifuncţională Cataya, AMAZONE oferă 
un software ISOBUS de creaţie proprie. Datorită acestei dez-
voltări interne, este posibil o reacţie și mai rapidă și indepen-
dentă la cerinţele viitoare ale pieţei. Software-ul AMAZONE 
oferă numeroase avantaje utilizatorilor.

Datorită afișelor multifuncţionale editabile aleatoriu și a câm-
purilor de comandă care pot fi atribuite în mod aleatoriu, pu-
teţi personaliza individual interfaţa utilizatorului. O separare 
clară a meniului de câmp și a meniului de setări, precum și 
interfaţa tactilă de operare optimizată asigură, de asemenea, 
o operare facilă. În esenţă, operarea mașinii prin terminale 
devine mai clară, mai flexibilă și astfel mai confortabilă.

Comanda mașinii AMAZONE – Software ISOBUS

Cu 

tehnică 

ISOBUS
  Mâner multifuncţional, AmaPilot

  Funcţionarea este deosebit de confortabilă cu mânerul multifuncţional 
AmaPilot. Toate funcţiile din meniul de lucru pot fi operate prin inter-
mediul AmaPilot sau a altor joystick-uri ISOBUS (AUX-N).

  Meniul de câmp și meniul 
de setări clar organizate

Avantajele dumneavoastră prin ISOBUS:
  Toate terminalele AMAZONE ISOBUS, precum și calculatorul de lucru, susţin standardul 

AUX-N și pot aloca unui mâner multifuncţional conform cu AUX-N o configurare de taste.
  Mașinile AMAZONE ISOBUS pot controlate cu fiecare licenţă Section Control, conformă 

cu ISOBUS.

Caracteristici speciale ale mașinilor AMAZONE ISOBUS:
  Pot fi create până la trei profile de utilizator și suprafeţe individuale de operare pentru 

diverși șoferi.
  Meniul de operare poate fi ajustat optim la terminale ISOBUS cu număr diferit de taste.
  Fiecare funcţie a mașinii poate fi plasată liber în navigarea în meniu.
  Documentaţie completă prin Task Controller (ISO-XML). Alternativ la documentaţia prin 

Task Controller este posibilă o înregistrare simplă de valori de sume (suprafaţa prelu-
crată, timp necesar, cantitate aplicată). Valorile de sume înregistrate pot fi exportate ca 
și Screenshot pe un stick USB.

Meniu câmp Reglaje

Control | Terminale ISOBUS
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Cataya

Terminal de manevrare 
AMATRON 3

Controlul tuturor funcţiilor importante poate fi 
preluat de către terminalul ISOBUS, AMATRON 3. 
Printre acestea se numără, atât funcţii de lucru, 
cât și funcţii pentru reglajul mașinii, de ex. cali-
brarea.

AMATRON 3 este un terminal ISOBUS pentru 
semănători, distribuitoare de îngrășăminte și 
mașini de erbicidat, care permite un control 
optim al cantităţii și o operare optimă.

Utilizabil la nivelul mașinii

În serie, mașina dispune de o antrenare electrică a dozării. 
Aceasta permite o calibrare simplă și o modificare indivi-
duală a cantităţii de sămânţă. 

Terminalul de operare controlează și supraveghează, supli-
mentar, funcţiile cărărilor tehnologice. De acestea aparţin și 

AMATRON 3

soluţii utile pentru marcatori, de tip obstacol. Cu noul Task 
Controller pot fi pregătite, comod, comenzi la calculatorul 
de birou și pot fi predate și procesate cu stick USB la termi-
nal, în format ISO-XML. Cu AMATRON 3 pot fi procesate, 
prin ISO-XML sau Shape, hărţi specifice lăţimilor parţiale.

Unul pentru TOŢi!

Cu 

tehnică 

ISOBUS
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Terminal de manevrare AMATRON 3 și GPS-Switch

GPS-Switch

Cuplare și decuplare automată, dependentă de poziţie, a dozării 
electrice, cu GPS-Switch

Suprasemănat și subsemănat la cuplare manuală, fără GPS-Switch

Utilajul 
este cuplat și 

decuplat manual

După succesul sistemelor GPS-Switch la distribuţia de îngră-
șăminte și la erbicidare, acum stă în prim-plan însămânţarea. 
În proces, cuplarea și decuplarea dozării electrice este con-
trolată prin GPS. În special la suprafeţe mici, cu numeroase 
operaţiuni de întoarcere, poate fi atinsă astfel o ușurare de-
cisivă a șoferului și o îmbunătăţire a rezultatului muncii.

GPS-Switch comandă, dependent de poziţia mașinii și de 
reglaje, prin șofer, cuplarea și decuplarea dozatorului elec-
tric al mașinii Cataya. În legătură cu antrenarea electrică, 
 bilaterală, a dozării, la Cataya Super e posibilă o comutare 
semilaterală, la 1½ m.

Astfel, pot fi minimizate suprasemănatul sau subsemăna-
tul, întâlnite adesea în practică în locurile critice, precum 
și întoarcerea la capătul lotului și la straturi intermediare. 
Astfel, ferestrele de semănat aparţin de domeniul trecutu-
lui. Șoferul se poate concentra complet pe condus și poate 
atinge un transfer curat, independent de implementele în 
lucru.

Economisiţi sămânţă și utilizaţi mai productiv: cu GPS-Switch 
sămânţa disponibilă este evitată, ca la procedura clasică, la 
care semănătoarea este decuplată abia când este ridicată. 
Sămânţa aplicată este plasată, așadar, mai bine.

Viitorul deja astăzi: tot mai populare devin, cu atât mai mult, 
hărţile de sămânţă, la care cantităţile de sămânţă pot fi ajus-
tate la realităţile spaţiilor mici din câmp – precum racordarea 
și coborârea sau diferenţele de sol. Task Controller-ul (prin 
ISO-XML) sau hărţile GPS facilitează o implementare simplă 
de hărţi de aplicaţii. Pot fi importate formate standardizate, 
sistemul le transpune, apoi, complet automat. Un afișaj grafic 
al hărţii în fundal dă, în proces, o vedere de ansamblu bună.

Plasarea exactă 
a sămânţei

Întoarcere virtuală

În câmp e posibilă o hartă 
de aplicaţii pentru diverse 
cantităţi de sămânţă

Suprafaţa prelucrată

Cataya decuplează 
automat precis

AMATRON 3 cu GPS-Switch
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Cataya

Cu 

tehnică 

ISOBUSTerminal de manevrare 
CCI 100

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii:

 Operarea mașinii cu ISOBUS
  Funcţie ECU la tractor (interfaţă pentru viteză, pentru 

priza de putere și pentru poziţia tirantului lateral)
 Gestionarea comenzilor pentru documentaţia CCI.Control
 CCI.Command (opţional):

  Control automat al secţiilor CCI.Command.SC 
Asistent de ghidare pentru rularea în paralel, 
CCI.Command.PT

 Susţine hărţi de aplicaţii în format ISOBUS
 Interfaţă USB pentru schimbul de date
  Interfaţă pentru racordul unui modem GSM
  Interfaţă ASD și LH5000 prin RS232 (predarea valorii 

 nominale), de ex. pentru senzori N
 Funcţie de cameră CCI.Cam
  În legătură cu tehnica de semănat, terminalul CCI dis-

pune de funcţia de automatism al cărărilor tehnologice. 
Aici comutarea cărărilor tehnologice este controlată cu 
ajutorul modulului de mers în paralel al terminalului CCI, 
prin GPS.

Terminalul universal

Terminalul CCI ISOBUS de la AMAZONE este rezultatul cola-
borării cu mai mulţi alţi producători de mașini agricole în 
Centrul de Competenţă ISOBUS e.V. (CCI). Cu CCI, AMAZONE 
și partenerii săi au pus bazele pentru punerea în practică 
a ISOBUS-ului. CCI 100 servește ca bază pentru a converti, 
treptat, toate mașinile și echipamentele AMAZONE în stan-
dardul ISOBUS.

Avantajele dumneavoastră:
  Afișaj color luminos, de 8,4 ţoli cu radiaţie luminoasă 

puternică și senzor de lumină ambientală, care ajus-
tează automat luminozitatea la condiţiile de lumină. 
Acest lucru împiedică șoferul să fie orbit de un afișaj 
prea luminos în amurg sau pe timpul nopţii.

  Menţiunea se face opţional, fie prin intermediul ecranu-
lui tactil, ușor de utilizat, sau al butoanelor.

  Munca fără oboseală pe timpul întunericului este susţi-
nută de o iluminare a butoanelor, care sunt, de asemenea, 
conectate la senzorul de lumină. 

  Consacrata consolă AMAZONE, care se acţionează cu o 
singură mână, este disponibilă și aici, deoarece atribui-
rea funcţiilor pentru butoanele existente se poate face 
simplu prin transpunere în oglindă.

  Pentru navigarea intuitivă în meniu și introducerea 
ușoară a valorilor și a textelor, terminalul este echipat cu 
un ecran tactil valoros.

  Pentru introducerea directă, rapidă și reglarea de valori 
reale, o rotiţă de derulare, cu funcţii de confirmare, este 
integrată ergonomic în carcasă.

  Bară luminoasă externă pentru sistemul de ghidare pentru 
 rularea în paralel, CCI.Command.PT

  Ca o posibilă extindere, stă la dispoziţie o bară luminoasă externă, care 
poate fi cuplată cu ușurinţă cu CCI.Command.PT. Bara de lumină exte-
rioară poate fi poziţionată în mod liber în cabină. Condiţia pentru utili-
zare este o versiune a sistemului de ghidare pentru rularea în paralel 
în CCI.Command.
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Terminal de manevrare CCI 100 | Terminal de manevrare AMAPAD

Cu 

tehnică 

ISOBUSTerminal de manevrare 
AMAPAD

Terminalul AMAPAD de la AMAZONE oferă o soluţie com-
pletă și de calitate pentru aplicaţii GPS, cum ar fi cea de 
 comutare automată a lăţimilor parţiale prin GPS, precum 
și aplicaţiile agricole de precizie.

AMAPAD dispune de un ecran tactil deosebit de ergonomic, 
mare de 12,1 ţoli. Cu „conceptul Mini View” unic, aplicaţiile 
care nu sunt în prezent utilizate în mod activ, dar se dorește 
să fie monitorizate, sunt afișate lateral, în mod clar. Dacă 
este necesar, acest lucru poate fi mărit „prin indicare cu de-
getul”. Posibilitatea de a putea aloca individual cu afișaje un 
„tablou de bord”, rotunjește ergonomia de operare.

Un tip de deosebit de convenabil 
pentru a controla mașinile agricole

Pe lângă controlul secţiunii GPS-Switch pro, cu GPS-Track pro 
este instalată, ca și echipament standard, și o urmărire ma-
nuală de înaltă calitate profesională. GPS-Track pro poate fi 
modernizat pentru direcţie automată.

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii: Proprietăţile AMAPAD-ului:

  Operarea mașinii cu ISOBUS
  Gestionarea comenzilor pentru documentare
  Control automat al secţiilor cu GPS-Switch pro
  Garnitură luminoasă integrată pentru asistentul 

de  ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track pro
  Opţional, se poate extinde la Autopilot
  Modul de hărţi de aplicaţii, GPS-Maps pro
  Interfaţă RS232 prin adaptor SCU 

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

  Partea din faţă a ecranului, realizată din sticlă special 
durizată

  Carcasă din material plastic rezistent la impact
  Margine extrem de îngustă pentru claritate maximă
  Nu permite pătrunderea prafului/a umidităţii
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Cataya

Noaptea, 
… și se face lumină

  Cea mai bună vizibilitate pe întuneric prin iluminarea de lucru opţională, cu LED 
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Dotare

Datorită utilizării celei mai moderne iluminări cu LED, mași-
na este oricând bine vizibilă, chiar și în timpul transportului 
rutier. Tehnica robustă îngrijește de o funcţionare sigură și 
cu durată lungă de viaţă a mașinii.

Iluminare LED 
pentru Cataya Super

De o vizibilitate bună pe întuneric îngrijesc faruri de lucru 
opţionale la rezervorul de sămânţă. Prin farul rotativ cu LED, 
zona de lucru de lângă și din spatele combinaţiei de semă-
nat e iluminată optim. Iluminarea de lucru poate fi cuplată 
comod din terminal.

O iluminare a spaţiului intern al rezervorului de sămânţă 
servește ca și ajutor la umplere și la controlul nivelului de 
umplere.

Iluminare de lucru cu LED – 
din noapte devine zi

Astfel, chiar și după o întrerupere, munca poate fi continuată 
curat, pe partea dreaptă a mașinii este integrat în serie în 
mașină un rezervor de spălare manuală. 

Rezervor pentru spălare mâini – 
pentru Cataya Super

  Rezervor de spălare manuală 
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Cataya

  Cataya 3000 Super cu semănătoarea purtată de culturi intermediare, GreenDrill 

GreenDrill 200E 
pentru Cataya Super
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GreenDrill 200E

Însămânţare de culturi intermediare 
cu GreenDrill 200E

Semănătoarea purtată de culturi intermediare, GreenDrill, 
este soluţia ideală pentru însămânţarea de culturi interme-
diare și de culturi de protecţie a solului doar dintr-o trecere. 
Rezervorul de sămânţă al mașinii GreenDrill, care este ușor 
de atins prin platforma de încărcare, cuprinde 200 l. Distri-
buţia sămânţei pe întreaga suprafaţă are loc prin discuri de 
impact. Punctul de depunere poate fi reglat înaintea sau în 
spatele greblei. 

Pentru comanda mașinii stau la dispoziţie două alternative 
de calculatoare cu confort de deservire diferit de mare. Cu 
computer-ul de bord, 3.2, din dotarea de serie,arborele de 
semănat și suflanta pot fi cuplate, iar turaţia arborelui de 
semănat poate fi reglată. În dotarea Komfort, computer-ul 
de bord, 5.2, oferă, suplimentar, un meniu de selecţie pen-
tru sprijinirea probei de calibrare și pentru afișajul vitezei, 
al suprafeţei prelucrate și al orelor de muncă. Turaţia arbori-

Însămânţare de culturi intermediare și de 
 culturi de protecţie a solului cu GreenDrill

  Rezervor de sămânţă al mașinii GreenDrill

  Discuri de impact 

lor de semănat se adecvează automat la vitezele de mers 
schimbătoare, când calculatorul de bord este racordat la 
 priza de semnal a tractorului, de 7 pini.
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Cataya

Semănătoarea multifuncţională AMAZONE –
Totul dintr-o singură sursă

   Sigur și rapid la drum pe șosea, cu o lăţime de transport de 3 m
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Date tehnice semănătoare montată pe grapă

Cataya 3000 Special 
(cu brăzdar RoTeC-Control)

Cataya 3000 Super 
(cu brăzdar RoTeC-Control)

Cataya 3000 Super 
(cu brăzdar TwinTeC)

Lăţime de lucru (m) 3,00 

Lăţime de transport (m) 3,00 

Viteză de lucru (km/h) 6 – 10 8 – 15

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 74/100 121/170

Volum Rezervor de sămânţă (l) 650 830

cu rezervor cu ajutaj (l) 850 1.270

Înălţime de umplere Rezervor de sămânţă(m) 1,66 1,75

cu rezervor cu ajutaj (m) 1,79 1,96

Lăţime de umplere (m) 2,55 2,60

Adâncime de umplere (m) 0,54 0,75

Număr de rânduri 24/20

Distanţă între rânduri (cm) 12,5/15,00

Greutate de bază de la (kg)
Cataya cu brăzdare de semănat, cu platformă de încărcare 
(fără prelucrare a solului)

980 1.150

Greutate începând 
cu (kg)

cu grapă cu corpuri rotative, 
KE 3001/KW 580

2.452 2.622

cu cultivator cu corpuri rotative, 
KX 3001/KW 580

2.709 2.879

cu cultivator cu corpuri rotative, 
KG 3001 Special/KW 580

2.697 2.867

cu cultivator cu corpuri rotative, 
KG 3001 Super/KW 580

2.708 2.878

Cataya 3000 Special 
cu brăzdar RoTeC-Contol

Cataya 3000 Super 
cu brăzdar RoTeC-Control

Cataya 3000 Super 
cu brăzdar TwinTeC

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.

Date tehnice 
ale semănătorii Cataya
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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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