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Distribuitorul cu două discuri, ZA-M,cu volum al rezervorului de până la 3.000 l şi cu lăţime de lucru de 
36 m, este o maşină ideală pentru întreprinderi agricole şi contractori,care pun valoare mare pe sigu-
ranţă şi încredere. Menicanismele de amestecare performante,ce se rotesc încet, şi turaţiile reduse ale 
discurilor îngrijesc de un flux foarte egal,menajator,al îngrăşământului.
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  Pâlnie dublă cu formă optimizată a buncărului pentru controlul permanent al funcţiei şi mai multă 
precizie

  Site de umplere cu ochiuri fine împiedică perturbările la împrăştiere şi sunt uşor rabatabile, pentru 
curăţirea maşinii şi pentru blocare

  Sistem de distribuţie, confecţionat complet din oţel inoxidabil 

 Confort şi siguranţă, prin reglajul simplu şi uşor accesibil al cantităţii de distribuit şi al lăţimii de lucru

  Sistem cu două discuri pentru un reglaj optim al cantităţilor şi un procedeu rapid de deschidere şi de 
închidere

 Set de siguranţă cu instalaţie de iluminare, tăblii de avertizare şi etrier de protecţie, de serie. 

Argumente de vârf:

Lăţime de lucru de până la 

36 m

SBS – Soft Ballistic System

Mărimi ale rezervorului de la 1.000 până 

la 3.000 litri

Turaţia discurilor de împrăştiere, de 

720 rot/min
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dovedită și testată de   

100.000 de ori

Sistem cu  
închizător dublu

Sistem de împrăștiere 
la limita terenului 

Limiter

10/03
Conformitatea cu  
normele de mediu 
înconjurător ale UE

Distribuitoarele 
AMAZONE  

corespund normei 
europene de mediu
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Multe distribuitoare, o familie
AMAZONE oferă, pentru fiecare întreprindere, distribuitorul corect!

Tip ZA-M 1001 Special

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Electronică de reglaj activabilă cu pachet Control

Conţinut buncăr (l) 
 

1000 – 1500  
(sarcină utilă de până la 1800 kg)

Variante de ajutaj cu 1 x S 500

Tip ZA-M 1201

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Electronică de reglaj activabilă cu pachet Control

Conţinut buncăr (l) 
 

1200 – 2700  
(sarcină utilă de până la 3100 kg)

Variante de ajutaj 
 
 
 

cu 1 x S 500 sau 
cu 2 x S 500 sau 
cu 3 x S 500 sau 
cu 1 x L 1000 sau 
cu S 500 + L 1000

ZA-M 1001 Special

ZA-M 1201

  Set de siguranţă cu instalaţie de iluminare, tăblii de 
avertizare şi etrier de protecţie, de serie. 

 Volumul rezervorului poate fi lărgit prin ajutaje furnizate  
 în afara echipamentelor de origine ale maşinii

  Pâlnie dublă cu formă optimizată a buncărului pentru 
controlul permanent al funcţiei

  Înălţime redusă de umplere

  Site de umplere cu ochiuri fine împiedică perturbările la 
împrăştiere şi sunt uşor rabatabile, pentru curăţirea 
maşinii şi pentru blocare

  Construcţie stabilă a cadrului şi sistem de distribuţie 
confecţionat complet din oţel inoxidabil

Avantajele de serie ale dumneavoastră:
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Tip ZA-M 1501 

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Electronică de reglaj activabilă cu pachet Control

Conţinut buncăr (l) 
 

1500 – 3000  
(sarcină utilă de până la 3100 kg)

Variante de ajutaj 
 
 
 

cu 1 x S 500 sau 
cu 2 x S 500 sau 
cu 3 x S 500 sau 
cu 1 x L 1000 sau 
cu S 500 + L 1000

Tip Distribuitorul de cântărire 
ZA-M 1001 Special Profis

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Electronică de reglaj 
Dispozitiv de cântărire, de serie şi  

pachet Profis Tronic cu AMATRON 3

Conţinut buncăr (l) 
 

1000 – 2000  
(sarcină utilă de până la 2100 kg)

Variante de ajutaj 
 

cu 1 x S 500 sau 
cu 2 x S 500 sau 

cu 1 x L 1000

ZA-M 1501

ZA-M 1001 Special Profis cu utilaj de împrăștiere la limită Limiter 
(opțiune)

  Confort şi siguranţă, prin reglajul simplu şi uşor accesibil 
al cantităţii de distribuit şi al lăţimii de lucru

 Cutie de viteză cu baie de ulei, fără întreţinere, cu  
 siguranţă de suprasarcină integrată – dovedită și testată  
 de 100.000 de ori

 Garderoba de furtun protejează de murdărire ştecherul  
 hidraulic 

  Sistem cu închizător dublu, perfect pentru reglajul  
cantităţilor şi pentru deschidere / închidere

 Set de închidere, tabela de distribuit şi disc de calcul,  
 de serie
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Mărimea compactă:
ZA-M 1001 Special
Pentru întreprinderi mici până la medii

Tip ZA-M 1001 Special

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Conţinut buncăr (l) 
cu ajutaj

1000  
1500

 Unitate cu 3 căi, HyClick

  Pachet de control ZA-M cu AMADOS+, pentru reglarea 
electronică, dependentă de viteză, a cantităţilor 

  Construcţie stabilă a cadrului cu sarcină 
utilă de până la maxim 1800 kg

  La AMADOS+ sunt existente locul de secţiune de serie 
pentru documentare, cât şi conexiunea de senzori N  
şi hărţile de aplicaţie pentru fertilizarea specifică supra-
feţelor parţiale

Opţiunile dumneavoastră electronice:
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Marile maşini flexibile:  
ZA-M 1201 şi ZA-M 1501
Pentru întreprinderi medii până la mari

Tip ZA-M 1201 / 1501

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Conţinut buncăr (l) 
cu ajutaj 

1200 / 1500 
1700 / 2000 / 2200 
2500 / 2700 / 3000

  Construcţie stabilă a cadrului cu sarcină 
utilă de până la maxim 3100 kg
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Cine cântăreşte, câştigă:  
Distribuitorul de cântărire  
ZA-M 1001 Special Profis

Tip ZA-M 1001 Special Profis

Lăţime de lucru (m) 10 – 36

Conţinut buncăr (l) 1000 / 1500 / 2000

În serie
Dispozitiv de cântărire şi pachet  

Profis Tronic cu AMATRON 3

Opţiuni electronică Unitate cu 3 căi, HyClick

  Construcţie stabilă a cadrului, cu tehnică integrată de 
cântărire, pentru sarcină utilă de maxim 2100 kg

 Tehnică de cântărire Online, în cadru, cu execuţie  
 paralelogramică – avantajoasă pentru cea mai redusă  
 pretenţie a celulei de cântărire

  Fără pretenţie laterală a celulei de cântărire la munca în 
pantă, deoarece buncărul, cadrul şi mecanismul de dis-
tribuţie formează o unitate

 Confort şi siguranţă, prin reglajul simplu al cantităţii de  
 paie şi al lăţimii de lucru

Avantajele de serie ale dumneavoastră:
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Fără închidere. Se introduce cantitatea 
de distribuit şi se porneşte! Mai simplu 
nici nu se poate.

Cu cadrul de cântărire al ZA-M Profis, cu sarcina utilă de 
până la 2100 kg, precizia şi vigoarea sunt majorate în conti-
nuare. Sistemul de cântărire oferă confort controlat şi mai 
multă siguranţă. El identifică, cu ajutorul unei celule de 
cântărire, trăsăturile diferite ale bunului de împrăştiat – şi 
aceasta, cu o exactitate de măsurare crescută. Ea compară, 
automat, cantitatea scoasă efectiv, cu cantitatea-ţintă. Sunt 
recunoscute abateri în comportamentul de curgere, de ex. la 
îngrășăminte minerale eterogene, iar distribuitorul reglează 
automat din nou, prin închizătorul electric de dozare. Pentru 
un bilanţ al substanţei nutritive referitor la cultură este do-
cumentată exact, în plus, cantitatea scoasă.

Cadrul de cântărire stabil este în aşa fel integrat, încât nici 
distanţa faţă de centrul de greutate, nici înălțimea de um-
plere nu se măresc.

Pentru o alimentare echilibrată cu substanță nutritivă, can-
titatea de scoatere poate fi modificată prin apăsare de bu-
ton, prin computerul de bord AMATRON 3. O adecvare 
complet automată a cantităţilor, corespunzătoare azotului 
pur, deja receptat poate avea loc printr-o tehnică de sen-
zori suplimentară Online-N.

Noi vă cântărim în siguranţă!

Distribuitorul de cântărire ZA-M 1001 Special Profis

 La AMATRON 3 sunt existente locul de secţiune de serie  
 pentru documentare, cât şi conexiunea de senzori N  
 şi schemele de aplicaţie pentru fertilizarea specifică  
 suprafeţelor parţiale
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Set de siguranţă
de serie, la toate ZA-M

AMAZONE ZA-M cu noul set de siguranţă oferă mai multă 
siguranţă. Implementele, tractorul montat la spate, ce  
merge rapid trebuie să poată fi recunoscute clar la circulaţia 
rutieră. AMAZONE a integrat cerinţele stricte, de siguranţă, 
în designul modern.

Siguranţă pentru toţi participanţii la trafic

Apărători de noroi opţionali îngrijesc ca 
nici un fel de noroi să nu poată fi arun-
cat de pe roţile tractorului pe discurile 
de împrăştiere. 

Tăblii de avertizare de suprafaţă mare la 
spate, precum şi instalaţia de iluminare, 
îngrijesc de mai multă vizibilitate a unui 
semnal optic.

Etrierul de protecţie rotativ îndeplineşte 
prevederile evitării accidentelor.
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Ajutaje
Volume ale rezervorului ce pot fi modernizate 
şi furnizate rapid în afara echipamentului de 
origine al maşinii   

Cu ajutajul îngust S obţineţi cea mai mică lăţime de trans-
port. Umplerea direct din basculantă sau din Big-Bags  
(saci mari) nu este o problemă. 

Lăţimea de umplere mare, de 2,76 m, vă oferă suficientă  
siguranţă la încărcarea cu lopeţi late. În special la utilizarea 
de lopeți de încărcare industriale mari se recomandă  
ajutajul lat L.

Ajutaj S – cel îngust Ajutaj L – cel lat

Umplere cu basculantă Umplere cu Big-Bag Umplere cu de lopeți de încărcare industriale 

  Ajutaj S 500 – îngust   Ajutaj L 1000 – lat

Set de siguranţă | Ajutaje
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SBS –  
Soft Ballistic System
Conceptul: menajarea îngrăşământului,  
pentru mai multă siguranţă

 Execuţie uşoară: 

AMAZONE Soft Ballistic System conţine elemente de ames-
tecare, care sunt în așa fel formate, încât îngrășământul 
este îndepărtat din buncăr pe o suprafaţă lată. Nu se for-
meaza o pâlnie de îngrășământ în mijlocul buncărului. 

 Sarcină uşoară: 

Punctul sarcinii îngrăşământului, nemijlocit, din centrul  
discului de împrăştiere este deosebit de avantajos, deoarece 
viteza periferică a discurilor de împrăştiere este foarte re-
dusă în acest sector.



3 4

14 15

Îngrăşământul mineral trebuie tratat îndeosebi cu menajare 
pentru ca el să fie distribuit precis şi exact şi să poată fi adus 
la plante, peste întreaga lăţime de lucru. Îngrăşământul, care 
este deja deteriorat în distribuitor, nu mai poate fi distribuit 
sigur.

Ca şi „pachet“ de siguranţă este deja integrat în serie AMAZONE 
Soft Ballistic System, în distribuitorul montat al ZA-M. Meca-
nismul de amestecare, elementele de dozare şi discurile de 
împrăştiere sunt ajustate optim, unul la celălalt. Acesta 
menajează îngrăşământul şi vă asigură recoltele.

Siguranţă standard

720 rot/min Direcţia de rotire

Poziţia lopeţii 
„pe tractor“

 Impuls ușor: 

Cu o turaţie a discurilor de 720 rot/min, AMAZONE Soft  
Ballistic System canalizează îngrăşământul dumneavoastră, 
menajându-l. Sortimentele de îngrăşământ cu rezistenţă 
redusă la spargere păstrează,ele însele,proprietăţile de 

împrăştiere.

 Descărcare uşoară: 

Cu AMAZONE Soft Ballistic System, îngrăşământul nu este 
alimentat cu mai multă energie decât este necesar pentru o 
traiectorie balistică optimă şi un tablou de împrăştiere precis.

SBS – Soft Ballistic System
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Sistem de împrăştiere din oţel inoxidabil

La distribuitoarele ZA-M, întregul sistem de distribuţie este 
confecţionat din oţel inoxidabil:

  Vârfurile pâlniei, cu spiralele de amestecare

  Grupa de sol completă, cu clapetele de dozare şi  
clapetele hidraulice

  Discurile de împrăştiere, cu lopeţile de aruncare

  Tăbliile de ecranare, complet limitatoare

Interacţiunea perfectă a:

 Mecanismului de amestecare

 Vârfurilor pâlniei

 Grupei de sol

 Clapetei duble

  Discurilor de împrăştiere şi a tăbliilor de ecranare

Cel mai inoxidabil dintre cele inoxidabile SBS – Soft Ballistic System

  Îngrijire uşoară, prin tipul de construcţie deschisă a  
distribuitorului

 Funcţie fără risipă, prin cutia de viteză în baie de ulei,  
 robustă şi fără întreţinere, antrenarea cu lanţ din oţel  
 inoxidabil a arborelui de amestecare, resorturile dimen- 
 sionate mari şi cilindri hidraulici, precum şi cadrul robust

Avantajele dumneavoastră:
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Cutia de viteză în baie de ulei
dovedită și testată de 100.000 de ori

Cutia de viteză în baie de ulei se distinge ca şi piesa centrală 
indestructibilă a distribuitorului cu două discuri AMAZONE. 
Transmisia AMAZONE este dovedită şi testată de 100.000 de 
ori, fără întreţinere, şi oferă o siguranţă de suprasarcină  
integrată contra deteriorărilor cutiei de viteză.

  Economisire de energie prin ciclul de fabricaţie optimizat 
în serii mari

  Cea mai bună posibilă valorificare a materialelor prime, 
prin tehnică de tăiere şi de îndoire, comandată prin  
procesor

  Procedura modernă de lăcuire, prin cufundare electrică, 
pentru protecţie anticorozivă valoroasă (standard auto-
mobil)

De încredere, timp de decenii 
Producţie perfectă: protecţie activă a  
mediului înconjurător, chiar de la început

  Lăcuire valoroasă, în mai multe straturi 

 1) Tablă din oţel

 2) Fosfatare cu zinc (strat din cristal)

 3) Grunduire cu KTL

 4) Lăcuirea punţii

1 2 3 4

Sistem de distribuţie | Cutia de viteză in baie de ulei
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Reglarea cantităţii de distribuţie
simplă – sigură – precisă

Cu ajutorul tabelei de împrăştiat foarte cuprinzătoare, canti-
tatea de împrăştiere şi lăţimea de lucru sunt preselectate. 
Scale mult dimensionate vă ajută la reglarea exactă a canti-
tăţii de împrăştiere, cu ajutorul clapetei de dozare.

Reglaj fără scule al  
cantităţii de distribuit

  Controlul cantităţii de împrăştiere poate avea loc foarte 
simplu cu ajutorul unei probe de închidere pentru de-
terminarea proprietăţilor materiei (comportament la 
curgere, etc.). În măsura în care nu doriţi să faceţi un 
test de calibrare, decideţi-vă,pur şi simplu, pentru distri-
buitorul nostru cu celulă de cântărire, ZA-M 1001 Special 
Profis.

  Această garderobă de furtun protejează de murdărire 
toate conductele de racord.
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Sistemul de clapetă dublă, cu închizătoare de dozare şi de în-
chidere se manevrează de ambele părţi, independent unul de 
altul. Închizătoarele de închidere hidraulice, cu efect dublu fa-
cilitează o deschidere şi o închidere rapidă la capătul câmpului. 

Când porniţi, aşa este îngrăşământul, imediat disponibil în 
cantitate completă. La o reglare depedentă de viteză prin 
AMADOS+ sau AMATRON 3, doar închizătoarele de dozare 
sunt acţionate de servomotoarele electrice, pentru a efectua, 
de ex. mici corecturi ale cantităţilor!

Sistemul cu clapetă dublă AMAZONE 
oferă cea mai mare siguranţă.

  Pentru tractor cu doar o supapă de comandă puteţi utiliza 
la dreapta/stânga unitatea electrică cu 3 căi, HyClick, ca 
şi comutare de preselecţie confortabilă pentru funcţiile 
Limiter şi de închizător dublu. 

  În caz că tractorul dumneavoastră nu dispune de  
suficiente posibilităţi de racord sunt în ofertă, de  
asemenea, şi unităţi de 2 şi 3 căi simple.

Clapetă de dozare

Clapetă de închidere

Servomotor electric robust pentru 
clapetă de dozare

Reglarea cantităţii de distribuţie
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Reglarea lăţimii de lucru
simplă – sigură – precisă

Discurile de împrăştiere OmniaSet OM sunt dotate cu lopeţi 
de împrăştiere oscilante şi creează un tablou de împrăştiere 
de o deosebită precizie şi siguranţă. Cu ajutorul unei scale 
bine lizibile, care se află în câmpul de vizual al utilizatorului, 
lopeţile de împrăştiere se lasă reglate simplu, fără scule şi 
exact. Pentru toate tipurile de îngrăşăminte, de seminţe şi 
de melci de boabe, AMAZONE vă oferă tabele de împrăştiere 
cuprinzătoare. Discurile de împrăştiere, OmniaSet OM, sunt 
confecţionate complet din oţel inoxidabil şi sunt simplu de 
montat.

Pentru producerea de păioase de calitate, o fertilizare târzie 
prezintă un avantaj. Cu discurile de împrăştiere AMAZONE, 
acest procedeu este foarte simplu posibil prin rabatarea 
înaltă a aripii oscilante de serie la lopeţile de împrăştiere.

Discuri de împrăştiere OmniaSet OM 
pentru cea mai mare precizie

Patru sectoare pentru o distribuţie transversală optimă 

Lăţimi de lucru ale discurilor de  împrăştiere, OmniaSet OM, pentru ZA-M

Lăţimi de lucru maxime cu discurile de împrăştiere, ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10 – 12 m 10 – 16 m 18 – 24 m
24 – 36 m 

(cu stratificare din metal dur)

KAS Kali uree granulată uree perlată

36 m 36 m 32 m 30 m
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Accesorii

Un accesoriu semnificativ: Dispozitivul de rulare robust  
facilitează cuplarea şi decuplarea distribuitorului, precum  
şi manevrarea în curte. Rolele sunt rapid detaşabile. 

Prelata oscilantă de acoperire este rabatată, pur și simplu, în 
sus, înainte de umplere. Aşa poate fi continuată distribuţia 
îngrăşământului, şi în condiţii de vreme proastă.

Pentru ajutajul lat L este necesară, la supralăţime, potrivit 
Reglementărilor de trafic rutier, iluminarea frontală. Scara  
integrată pe partea stângă facilitează o vedere mai bună în 
buncăr şi uşurează, astfel, controlul şi curăţirea.

Încă şi mai comod funcţionează cuplarea şi decuplarea distri-
buitorului prin arborele cardanic telescopic „Tele-Space“.

Dispozitiv de rulare cu frână de parcare

Prelata oscilantă de acoperire Iluminare frontală / scară integrată

Arbore cardanic „Tele-Space“

Reglarea lăţimii de lucru | Accesorii
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Protecţie activă a  
mediului înconjurător
Sisteme de împrăştiere la limită  
de la AMAZONE

  Fertilizarea minerală rezonabilă, economică şi îndeosebi 
ecologică necesită un demers cu conştientizarea responsa-
bilităţii. Fertilizarea compatibilă cu mediul înconjurător la 
marginea câmpului nu este posibilă fără sisteme moderne 
de împrăştiere la limită, conform directivelor de protecţie a 
mediului înconjurător.

18 m18 m 1,5 m

100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m

8 m

75 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

Împrăştierea la limită (reglare orientată pe mediul înconjurător)
Dacă cultura e la limită cu o stradă sau o alee pentru biciclişti, 
nici un îngrăşământ nu are voie să fie aruncat peste limita 
câmpului. Astfel, pentru a nu se ajunge în interiorul câmpu-
lui la o suprafertilizare, cantitatea de împrăştiere la partea-li-
mită trebuie redusă. Rezultă o subfertilizare redusă înaintea 
limitei câmpului. Procedura de împrăştiere la limită cores-
punde cerinţelor ordonanţei referitoare la fertilizare.

Împrăştierea în şanţuri (reglare orientată pe mediul înconjurător)
Dacă direct la marginea câmpului se găseşte o porţiune de 
apă de suprafaţă, conform ordonanţei de fertilizare trebuie 
să se păstreze o distanţă de un metru, cu un dispozitiv de 
împrăştiere la limită,iar fără dispozitiv de împrăştiere la  
limită, chiar şi de trei metri. Pentru a evita o suprafertilizare 
în interiorul câmpului trebuie să fie redusă cantitatea de 
împrăştiere la partea-limită.

Împrăştierea pe margine (reglare orientată pe producţie)
Cultura limitatoare este o suprafaţă utilizată agricol. Aici  
poate fi tolerat ca o mică cantitate din îngrăşământ să fie 
aruncată peste limita câmpului. Distribuţia îngrăşământului 
în interiorul câmpului se situează, şi la marginea câmpului, 
tot încă la 80 % din cantitatea-ţintă.

Împrăştierea pe margine – prima cărare tehnologică la 
marginea câmpului
Dacă prima cale tehnologică se găseşte la marginea câmpu-
lui, împrăştierea pe margine (reglare orientată pe producţie) 
este realizată printr-o decuplare pe jumătate de parte a 
sertarului de împrăştiere. Ajunge doar puţin îngrăşământ 
peste limita câmpului, în interiorul câmpului se rămâne la o 
fertilizare optimă.

1 m
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Dispozitivele de împrăştiere la limită
Cu dispozitivele de împrăştiere la limită de la AMAZONE puteţi să îndepliniţi cel mai 
bine cerinţele ordonanţei actuale de fertilizare.

Prin schimbul de discuri, fără scule, se modifică din împrăştiere 
normală în împrăştiere pe margine, la limită sau în şanţuri.

Ecranul unilateral, rabatat manual, este o soluţie ieftină 
pentru a realiza împrăştierea pe margine la stânga, în direcţia 
de mers.

La ZA-M aveţi opţiunea: Limiter pentru partea dreaptă sau partea stângă. 
Tractoarele moderne au majoritatea elementelor de deservire la dreapta, lângă scaunul 
şoferului. Atunci, cu Limiter la dreapta, împrăştierea la limită este comodă şi clară. 
Limiter-ul, confecţionat complet din oţel inoxidabil, se rabatează simplu în sertarul de 
împrăştiere. Blocul de lamele are atunci ca efect o modificare a direcţiei, pentru o parte 
a fluxului de îngrăşământ. În acest mod, se lasă atins un flanc optim de împrăştiere la 
limită.

Dispozitivul de împrăştiere pe margine,de pe ambele părţi, 
poate fi utilizat la stânga,la dreapta sau şi bilateral,pentru a 
ţine urma de mers aproape fără îngrăşământ. Fiind ajustabil 
la diverse îngrăşăminte şi adecvat, chiar şi pentru culturi  
speciale, sunt posibile multe domenii de aplicabilitate. Mon-
tajul şi demontajul merg  rapid şi simplu,cu mâna, fără scule. 

Discul Tele-Set

Deflector de împrăştiere la limită, la dreapta

AMAZONE Limiter, la dreapta sau la stânga

Deflector de împrăştiere la limită,  
de ambele părţi

Sisteme de împrăștiere la limita terenului | Dispozitivele de împrăştiere la limită
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AMAZONE Limiter
Distribuţie comodă la limită, fără oprire 
sau coborâre

Limiter-ul este un sistem modern de împrăştiere la limită, 
care este utilizat, când prima cale tehnologică se găseşte pe 
jumătatea lăţimii de lucru a distribuitorului de îngrăşământ. 
El serveşte la împrăştierea pe margine, la limită şi în şanţuri. 

Avantajul decisiv este că, cu Limiter nu mai există oprire, 
nici întreruperea lucrului şi nici coborâre din tractor.

La împrăştierea la limită şi în şanţuri, la AMADOS+ şi  
AMATRON 3 se reduce automat cantitatea pe jumătate  
de parte la oscilarea în jos a Limiter-ului.

Limiter-ul poate fi decalat pe un cadru stabil în cadrul unui 
domeniu de oscilare generos. Astfel, Limiter-ul este reglat 
în poziţia dorită pentru împrăştiere pe margine, la limită 
sau în şanţuri, în funcţie de tipul de îngrăşământ. Datele 
exacte aici le găsiţi în tabelele de împrăştiere şi pe un auto-
colant la maşină. La nefolosire, Limiter-ul se lasă rabatat 
înalt, confortabil, cu un cilindru hidraulic.

Împrăştiere perfectă, pe margine şi la limită 

Principiul funcţiei „Limiter“

DIRECŢIA DE MERS

Dom
eniu de oscilaţie

Limiter la dreapta

  Limiter-ul poate fi oscilat hidraulic, din cabina  
tractorului, fiind acţionat la distanţă, din sertarele de 
împrăştiere.
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Reglaj electronic cu AMADOS+
Măsură de siguranţă pentru distribuitoarele de îngrăşăminte

Pentru ZA-M cu antrenare mecanică a 
discurilor de împrăştiere există pache-
tul Control cu AMADOS+ pentru regla-
jul electronic al cantităţii de scoatere, 
depinzând de viteza de mers.

ZA-M cu pachet Control

AMAZONE Limiter | AMADOS+

  Cantitatea de scoatere preselectată rămâne permanent 
aceeaşi la selecţia vitezei de lucru optime. Acest lucru 
este îndeosebi avantajos la tractoare cu transmisie fără 
trepte

 Cu acest terminal de operare modern modificările de  
 cantităţi pot fi efectuate în paşi liber selectabili, pe  
 jumătate de parte sau pe ambele părţi, pentru a  
 economisi costuri şi a menaja mediul înconjurător.

 Servomotoare robuste la clapetele de dozare reglează  
 cantitatea de scoatere

 Acţionarea clapetei hidraulice din sistemul de clapetă  
 dublă are loc independent de clapeta de dozare. Aceasta  
 este mai rapidă şi menajează servomotoarele electronice

 Toate piesele de fabricaţie electronice sunt protejate de  
 apa de stropit și de coroziune

  Cuprinderea vitezei are loc prin tehnică de senzor sau 
prin priză de semnal la tractor

  Program simplu de calibrare, determinare independentă 
a reglării cantităţii 

  Tehnică de senzor robustă pentru supravegherea funcţiei, 
de ex. a poziției închizătorului

 Extindere la alte utilizări, de ex. ca și cuantificator hectare  
 la ducerea gunoiului, la cultivare sau cosire, cu un  
 senzor separat al poziţiei de lucru

 Sunt existente interfaţă de serie pentru documentarea,  
 precum și pentru conectarea de senzori N şi hărţi de  
 aplicaţie pentru fertilizarea specifică suprafeţelor parţiale

  Memorizator comandă pentru 20 de comenzi

 
Avantajele dumneavoastră la AMADOS+:
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Reglaj electronic cu AMATRON 3 pentru 
ZA-M 1001 Special Profis 

Pentru comanda dependentă  de viteză a cantităților (kg/ha), 
pentru deservirea utilajului de împrăştiere la limită Limiter şi 
pentru tehnica de cântărire există pachetul ZA-M Profis Tronic.

AMATRON 3 este, prin afişajul său mare şi manevrarea ma-
nuală clară, simplă şi logică, îndeosebi uşor de deservit. Toate 
funcţiile pot fi acţionate cu o mână, cealaltă mână rămâne pe 
volan. Suplimentar, AMATRON-ul 3 este în măsură să preia 
supravegherea Limiter-ului cu reglaj automat integrat al can-
tităţilor la împrăştierea la limită şi astfel, prin multifuncţiona-
litatea sa, este utilizabil şi pentru alte maşini AMAZONE, ca de 
ex. maşini de erbicidat sau semănători.

Cu AMATRON-ul 3 construit practic și clar aveţi nevoie doar 
de încă un terminal pentru operarea diverselor funcţii de 
îngrăşământ. La AMATRON 3 vă sunt afişate clar toate date-
le relevante, puţinele reglaje necesare merg manual, rapid 
şi fluent. AMATRON-ul 3 este complet compatibil în jos cu 
AMATRON+ şi în sus, cu ISOBUS-Standard şi formează astfel 
o punte între lumea AMABUS şi cea ISOBUS.

Pachet Profis Tronic

Terminal operator AMATRON 3 –  
modern şi cu viitor sigur

Semănătoare

Maşină de erbicidat

Distribuitor de îngrăşământ

 UNUL UNUL
pentrupentruTOȚITOȚI!!



GPS-Maps
inside

GPS-Track
inside
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ASD – Documentaţie automată 
referitoare la culturi

GPS-Track şi GPS-Maps –
Dotare specială pentru AMATRON 3 la ZA-M 1001 Special Profis 

Documentaţia automată referitoare la culturi (ASD) este un 
concept de documentaţie generală de produs şi producător, 
pentru a transfera date referitoare la culturi între computerele 
de bord AMATRON 3 sau AMADOS+ şi cartela electronică de 
cultură. Interfaţa utilizată este poziţionată deschis și este  
accesibilă şi altor producători. 

Cu ASD se oferă agricultorului posibilitatea de a integra, simplu 
şi ieftin, toate maşinile în tot lanţul de documentaţie.

ASD – Sigură, rapidă şi simplă

AMATRON 3 | Dotare specială pentru AMATRON 3

Ajutorul de mers în paralel GPS-Track se doveşte a fi o uşurare 
enormă la orientarea pe câmp. El dispune de diverse moduri 
de urme, precum linia A-B şi mersul tip contur, precum şi de o 
funcţie-obstacol. Urmele de mers sunt clar numerotate pe tot 
parcursul. Abaterea de la linia ideală este reprezentată grafic 
pe display, recomandările clare de direcţie vă menţin în urmă. 
Şi distanţa până la următoarea cale tehnologică este afişată 
exact – pentru o orientare ideală.

Funcţia GPS-Track funcţionează, desigur, şi ca şi sistem 
„stand-alone“, aşadar, fără vreun implement ataşat.

Pe lângă management-ul datelor ISO-XML, administraţia  
comenzilor terminalului (Task Controller), este în măsură să 
proceseze hărţi de aplicaţii. Astfel, se oferă, în funcţie de ţel şi 
terminal, mai multe posibilităţi pentru o aplicaţie specifică  
suprafeţelor parţiale – în funcţie de hartă sau de senzor. Ce  
sistem este adecvat pentru condiţiile şi nevoile dumnea-
voastră şi care vine în utilizare, decideţi doar dumneavoastră, 
în calitate de utilizator.

GPS-Track pentru AMATRON 3 GPS-Maps pentru AMATRON 3
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Service pentru  
îngrășăminte
de peste 25 ani

Tabelă de împrăştiere

a
z

ZA-M

Distribuitor centrifugal

Manevrare simplă, sigură, de încredere!

Service-ul de îngrăşământ de la AMAZONE facilitează  
utilizarea economică şi prietenoasă faţă de mediu a 
îngrăşământului. Rezultatele determinate de 25 de ani, din 
ţară şi străinătate în hala de împrăştiere AMAZONE din ţară 
şi străinătate – sunt memorate într-o bancă de date com-
puterizată. De la îngrăşământul testat sunt înregistrate nu 
doar tabelele de împrăştiere şi valorile de reglaj, ci supli-
mentar, şi datele de materiale mecanice, decisive pentru 
distribuţia transversală. Astfel, stă la dispoziție un material de 
date foarte cuprinzător, acest lucru ne permite să consiliem 
gratuit clienții AMAZONE cu referire la recomandările de reglaj 
la sortimente necunoscute de îngrășăminte și la produse de 
îngrășăminte noi.

Doar împrăştiat sigur, îngrăşământul 
dumneavoastră valorează aur

Cea mai bună posibilitate de a calcula valorile de reglaj 
pentru distribuitoarele de îngrăşăminte este împrăştierea 
într-o hală. Nu este totdeauna posibil să ne punem la di-
spoziţie o cantitate corespunzătoare de îngrăşământ. Din 
acest motiv, AMAZONE a dezvoltat un test de laborator de 
încredere, pentru a investiga şi o probă de îngrăşământ, 
mare de doar cinci kilograme, privitor la caracteristicile fi-
zice şi, pe baza experienţei şi a informaţiilor strânse, să 
transmitem clienţilor recomandările de reglaj.

Pentru şi mai multă siguranţă la sortimente dificile de 
îngrășământ

  Control perfect pe câmp
  Simplu şi sigur
  Pentru măsurarea distribuției transversale a îngrășământului
 Test top agrar 06/2011:  

 „Sistem foarte prietenos cu utilizatorul“

Noi luăm sub lupă îngrăşământul  
dumneavoastră

Accesoriu:  
Stand mobil de verificare

  Doar tabele de împrăştiere actualizate succint şi permanent, 
bineînţeles ca la AMAZONE, conduc la un rezultat optim de 
împrăştiere.



28 29Service îmgrăşăminte | Stare de verificare mobilă

Service –ul de îngrășăminte lucrează dincolo de graniţe. 
Însă, nu doar geografic. Deoarece, indiferent dacă distribui-
torul dumneavoastră de îngrăşăminte este vechi de 1 an 
sau de 50 ani, noi stăm de partea dumneavoastră, totdeau-
na competent şi cu încredere.

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de 
Telefon: +49 (0)5405 501-111 
Telefax: +49 (0)5405 501-374

De fertilizarea optimă nu aparţin doar îngrăşământul şi dis-
tribuitorul! La fel de importantă este consilierea compe-
tentă la sortimente de îngrăşăminte critice.

În internet puteți descărca gratuit 24 ore, de pe  
www.amazone.de, din banca noastră de date, recomandări 
actuale de reglaj pentru distribuția transversală și cantitatea 
de scos a distribuitoarelor de îngrăşăminte AMAZONE. 
Selectaţi, pentru aceasta, pur şi simplu, tipul maşinii şi bun-
ul de împrăştiat. Şi ca şi App pentru iPhone şi alte Smart-
phones.

Pentru cercetarea, dezvoltarea și producția de serie,stă la di-
spoziție la AMAZONE o hală modernă de distribuit de 
îngrășăminte. Service-ul de  îngrăşăminte de la AMAZONE- 
lucrează aici strâns, împreună cu toţi producătorii renumiţi – şi 
asta la nivel mondial, pentru a vă pune la dispoziţie, cât mai repe-
de posibil, cele mai bune valori de reglaj.

Cu celulele de cântărire online este posibil acum să se analize-
ze fiecare încercare de împrăștiere, nu doar legat de distribuția 
transversală, ci și legat de distribuția spațială. Acest lucru aduce 
mari avantaje, în special pentru dezvoltarea nouă a distribui-
toarelor de îngrăşăminte. Noile informaţii sunt necesare, însă, 
şi pentru procedurile de comutare automată (GPS-Switch).

Şi la selecţia sistemului de măsurare, AMAZONE pariază pe 
tehnica nouă, inovativă. Distribuitorul de îngrășăminte stă  
pe o scenă rotativă și este răsucit în jurul unei axe vertica-
le. Cu acest sistem de măsurare pot fi determinate toate lăţi-
mile de lucru posibile pe moment.

Service-ul exclusiv pentru utilizatorii 
tehnicii de fertilizat AMAZONE

Cea mai bună cale: Service de îngrășământ 
pe internet, pe www.amazone.de

Service de îngrășăminte cu hală modernă 
de împrăștiere

  App de service de îngrășământ pentru Smartphones Android 
sau utilaje iOSe

  App de service de îngrășământ a fost deja descărcată de peste 50.000 
de ori. Utilaje Android Utilaje iOS 



Verschleißteil katalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage / 2nd edition
2e édition / 2-е издание

Original 
az

2e édition 

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products
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Campania VDMA: 
pentru original

Service AMAZONE – totdeauna în  
apropierea dumneavoastră
Mulţumirea dumneavoastră este stimulul nostru
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Avantajele pieselor de schimb şi de uzură originale
 Calitate şi încredere
 Inovaţie şi capacitate de performanţă
 Disponibilitate imediată
 Valoare de revânzare mai mare a maşinilor second-hand

De aceea, decideți-vă  
pentru original!

Mașinile dumneavoastră sunt expuse unor utilizări 
extreme! Calitatea pieselor de schimb și de uzură AMAZONE 
vă oferă încrederea și siguranţa, care sunt necesare pentru o 
prelucrare eficientă a solului, o însămânţare precisă, o 
fertilizare profesională și o protecţie de succes a plantelor.

Doar piesele de schimb și de uzură originale sunt ajustate 
exact, ca și funcţie și durabilitate, la mașinile AMAZONE. 
Aceasta garantează un rezultat optim al muncii. Piesele 
originale, la preţuri oneste, plătesc dividende la final.

Alegeţi mai bine  
chiar originalul

Service AMAZONE

Pentru aceasta, pariem pe partenerii noștri de vânzări 
competenţi. Ei sunt persoanele de contact de încredere 
pentru agricultori și contractori, la întrebări de service. Prin 
școlarizări continue, partenerii de vânzări și tehnicienii de 
service se găsesc, totdeauna, la cel nou nivel al tehnicii.

Satisfacţia clienţilor noștri este cel mai 
important ţel

Baza pentru logistica noastră mondială de piese de schimb 
o formează depozitul central de piese de schimb din 
fabrica-pilot Hasbergen-Gaste. Acesta îngrijește de o 
disponibilitate optimă a pieselor de schimb, și pentru 
mașini mai vechi. 
În depozitul central de piese de schimb din Hasbergen-
Gaste piesele de stoc, care sunt comandate până la ora 
17.00, ca și comandă de zi, părăsesc firma noastră încă din 
aceeași zi. 30 000 de piese de schimb și de uzură diferite 
sunt comisionate și depozitate prin sistemul nostru foarte 
modern de depozit. Zilnic sunt expediate către clienţii noștri 
până la 800 de comenzi.

Vă oferim service de piese de schimb de 
primă clasă.



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

ZA-M 1001 Special 1201 1501 1001 Special Profis

Lăţime de lucru (m) 10 – 36 

Volum al rezervorului (l) 1000 1200 1500 1000

– cu lărgire a ajutajului, 1 x S 500 (l) 1500 1700 2000 1500

– cu lărgire a ajutajului, 2 x S 500 (l) – 2200 2500 2000

–– cu lărgire a ajutajului, 3 x S 500 (l) – 2700 3000 –

– cu lărgire a ajutajului, 1 x L 1000 (l) – 2200 2500 2000

– cu lărgire a ajutajului, S 500 + L 1000 (l) – 2700 3000 –

Sarcină utilă (kg) 1800 3100 3100 2100

Înălțimea de umplere (m) 1,07 1,07 1,14 1,06

– cu lărgire a ajutajului, 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28 1,20

– cu lărgire a ajutajului, 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42 1,34

– cu lărgire a ajutajului, 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56 –

– cu lărgire a ajutajului, 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42 1,34

– cu lărgire a ajutajului, S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56 –

Lățimea de umplere (m) 2,15 2,15 2,15 2,15

–– cu lărgire a ajutajului, 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16 2,16

–– cu lărgire a ajutajului, 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76 2,76

Lățime totală (m) 2,44 2,44 2,44 2,44

– cu lărgire a ajutajului, 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93 2,93

Lungime totală (m) 1,42 1,42 1,42 1,48

Turaţia discurilor de împrăştiere (rot/min) 720 (Turaţie standard)

Greutatea maşinii de bază(kg) 
(ajutaj S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309 319 332 434 

Date tehnice

În faţă pe câmp şi sigur pe stradă: ZA-M

Distribuitorul ZA

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Căsuţa poştală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Romania:  Liviu Zimcea · liviu.zimcea@amazone.ro · Mobil 0723/491 223 
Cornel Chiuaru (Est și Sud-Est) · cornel.chiuaru@amazone.ro · Mobil  0730/290 290

AGROCOMERT HOLDING SA: 300077 Timisoara Jud. Timis · mihai.florescu@agrocomert.net · Mobil 0746/088 300
URSA MARE COMPROD SRL: 720008 Loc. Scheia Jud. Suceava · laur.macovei@ursa-mare.ro · Mobil 0751/260 410
TEHNOLAND SRL: 925300 Urziceni Jud. Ialomita · liviu.coleasa@gmail.com · Mobil 0722/347 100
SERV CLASS SRL: 810166 Braila · vanzari@servclass.ro · Mobil 0728/028 834
PROINVEST SRL: 140073 Alexandria Jud. Teleorman · cristian.oprea@proinvest1.ro · Mobil 0740/303 577
AGRICOLA 96 SA: 707555 Loc. Tiganasi Jud. Iasi · tiganasi@moldagro.ro · Mobil 0762/207 641
PROAGROSERVICE SRL: 905900 Loc. Ovidiu Jud. Constanta · mihai.zaman@proagroservice.ro · Mobil 0744/487 560

MI5976 (ro_RO) 12.16 Tipărit în Germania www.amazone.de www.amazone.ro E-mail: amazone@amazone.de




