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ZA-TS şi ZG-TS

Distribuitor montat, ZA-TS,
şi distribuitor tractat, ZG-TS
Noul distribuitor de mare performanță de la AMAZONE

  „Pentru lăţimi de lucru diferite, se lasă inserate diverse seg-

mente de lopeţi de aruncare – o soluţie foarte comodă.“

 (Raport profi de mers al distribuitorului de îngrăşăminte  
ZA-TS 4200 Profis Hydro · 06/2013)



Distribuitorul montat, ZA-TS, şi distribuitorul tractat, ZG-TS, se pot obţine cu volume de rezervor de la 1.400 l până la 8.200 l  
şi pot fi echipate cu noua unitate de distribuire,TS. Cu unitatea de distribuire, TS, sunt posibile lăţimi de lucru de până la 54 m  
şi, concomitent, modele excepţionale de distribuire la limita terenului, astfel încât distribuitoarele cu ISOBUS, ZA-TS şi ZG-TS, 
se numără printre distribuitoarele performante absolute.

Tehnologia de cântărire precisă, sistemele automate de distribuție a limitelor, AutoTS și ClickTS, precum și tehnologia ino-
vatoare ArgusTwin și WindControl și multe alte opțiuni fac ca distribuitoarele de îngrășăminte să fie cele mai moderne din 
clasa lor.

ZA-TS şi ZG-TS
precis – rapid – confortabil
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  „Cine lucrează pe terenuri în pantă sau care are de luptat cu 

caracteristici puternic oscilante ale îngrăşămintelor sau cu 

lăţimi de lucru foarte mari la îngrăşământ care zboară foarte 

prost, va fi însă recunoscător pentru precizia nouă.“

  ( jurnal de agricultură dlz – Test de durată cu  
ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)

  „Cantitatea de aplicat a distribuitorului de cântărire s-a potrivit 

mereu. Ne-a plăcut mult chiar şi distribuţia transversală şi cea 

pe lungime.“ 

  ( jurnal de agricultură dlz – Test de durată cu ZA-TS  
„Maestru la aruncarea la distanţă“ · 01/2016)
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ZA-TS şi ZG-TSZA-TS

  Distribuiri uniforme, precise, la lăţimi de lucru de până la 54 m

  Comunicare de serie prin ISOBUS, cu cele mai moderne terminale de operare

  Supraveghere şi control al cantităţii de aplicat prin tehnică de cântărire opţională, de 200 Hz

  Sistem Soft Ballistic pro (SBS pro) pentru utilizare deosebit de menajatoare a îngrăşămintelor 

  AutoTS şi ClickTS, sistemele de împrăştiere la limită integrate în discuri, electrice sau manuale

   Mecanism de amestecare antrenat electric şi cu menajare a îngrăşământului, cu decuplare automată 

  Reglaj automat al distribuţiei transversale cu ArgusTwin, cu adevărat cel mai confortabil mod de împrăştiere

  Pentru locații mai dificile având vânt, WindControl completează sistemul ArgusTwin pentru a compensa impactul vântului

  Prelată de acoperire compactă, cu închidere sigură şi uşor de operat 

  Service de îngrăşăminte, valoros şi unic, cu experienţă de peste 25 ani

Argumente de vârf:

Până la 50 ha/hLăţime de lucru de până la 

54 m

Comunicare prin  

ISOBUS

Până la 650 kg/min

De la 1.400 până la 4.200 litri 
8 mărimi diverse de rezervor

Viteză de lucru de până la 

30 km/h
Mecanism de 
amestecare
cu decuplare automată, ce menajează 

îngrăşământul



Argumente de vârf ZA-TS

Distribuitoarele 
AMAZONE satisfac 
norma europeană 

de mediu MAI MULTE INFORMAŢII PE
www.amazone.de/za-ts

  Tehnică de cântărire de  

200 Hz

  Senzor de 
înclinaţie

  Sistem de împrăştiere la limită,  
manual sau electric,  

ClickTS sau AutoTS

 Prelată de  
  acoperire,  
  uşor de operat  

  Împrăştiere automată cu 

ArgusTwin şi WindControl

 Senzor de  
 înregistrare a  
 golirii

 Dispozitiv de rulare şi  

 de parcare oscilant

 Opţiuni:
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ZA-TS şi ZG-TSZA-TS

Cadru și rezervor
Stabilitatea este tromful

Excepţional: distribuitorul montat, cu 
sarcină utilă de 4500 kg.

Avantajele dumneavoastră

  Tip de construcţie uşoară a cadrului, cu stabilitate  
foarte mare

  Poziţie optimizată a centrului de greutate şi, totuşi,  
mult loc pentru montaj

  „La Amazone, sarcina utilă este, cel mult, de până la 4,5 t.“

 (Test practic profi „ Patru distribuitoare de îngrăşăminte în comparaţie“ · 01/2016)

ZA-TS 2000 Profis Tronic

Buncărul de bază, tractat adânc

   Lăcuire valoroasă, în mai multe straturi 

 1) Tablă din oţel

 2) Fosfatare cu zinc (strat din cristal)

 3) Grunduire cu KTL

 4) Lăcuirea punţii

Avantajele formei  
de construcție

Ajutajul de bază dispune de un volum de 
700 l. El este tractat în adâncime şi fără colţuri, muchii şi 
cusături sudate.  
Acesta îngrijeşte de o deplasare continuă şi egală a 
îngrăşământului. Şi curăţirea distribuitorului este uşurată 
prin această formă de construcţie.   

1 2 3 4

Cadrele

  Cadru Super: sarcină utilă de 3.200 kg, 
Dimensiunea ataşamentului şi sprijin din categoria 2.

  Cadru Ultra: sarcină utilă de 4.500 kg, 
Dimensiunea ataşamentului din categoria 3, sprijin din 
categoria 2/3.

  „Rezervorul abia dacă are colţuri, 

iar prelata se derulează curat 

(şi are o consistenţă densă a 

îngrăşământului în faţă!)“

 (Test practic profi „ Patru distribuitoare de 

îngrăşăminte în comparaţie“ · 01/2016)



Cadru și rezervor | Ajutaje

Ajutaj S 1700 

(lățime de umplere 2,22 m)

Ajutaj S 1400 

(lățime de umplere 2,22 m)

Ajutajele
Pe două lățimi și multe mărimi

   Umplerea directă din basculantă sau din Big Bags nu este o 

problemă. În special, la utilizarea de lopeți de încărcare mari, 

ajutajul lat, L, constituie un avantaj mare.

Ajutaj S 2000 (lățime de umplere 2,22 m) Ajutaj S 2600 (lățime de umplere 2,22 m) cu scară rabatabilă la 

stânga, în direcția de mers

Ajutaj L 2700 (lățime de umplere 2,71 m) cu scări rabatabileAjutaj L 2200 (lățime de umplere 2,71 m) cu scări rabatabile

Ajutaj L 4200 (lățime de umplere 2,71 m) cu scări rabatabileAjutaj L 3200 (lățime de umplere 2,71 m) cu scări rabatabile

ZA-TS cu lărgire ajutaj L 800

Lărgiri suplimentare ale ajutajului
Pentru a mări ulterior capacitatea rezervorului ZA-TS,  
AMAZONE oferă pentru ajutajele S și L, de fiecare dată, lărgiri 
adecvate. Volumul lărgirilor însumează 600 l pentru ajutajele 
S, respectiv 800 l pentru ajutajele L. Bineînțeles că pe lărgire 

se mai poate monta o prelată de acoperire. Astfel, distribui-
torul poate crește simplu, o dată cu întreprinderea sau cu 
tractorul de cultivare al agricultorului.
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ZA-TS şi ZG-TSZA-TS

Scări pentru urcare sigură

Pentru ca rezervorul să poată fi atins optim și de la exterior, 
există, pe lângă scările de la ajutajele late L, și pentru 
ajutajele înguste, o scară, care poate fi montată la stânga 
și/sau la dreapta.

  Suport pentru numărul de circulaţie, incl. iluminare 

Dotare
Perfectă până în detaliu

Distribuitorul AMAZONE ZA-TS cu dotarea de serie, Safe-
tySet, oferă mai multă siguranţă. Implementele care sunt 
montate la spatele tractoarelor ce rulează rapid trebuie 
să poată fi identificate clar în traficul rutier. AMAZONE a 
integrat cerinţele riguroase de siguranţă în cel mai modern 

SafetySet standard

Suport pentru numărul de circulaţie

Suportul pentru numărul de circulaţie, cu iluminare, oferă 
posibilitatea aplicării unui număr de circulaţie repetitiv. 

design. Etrierul de protecţie circulant îndeplineşte pre-
vederile prevenţiei de accidente. Plăcuţe de avertizare de 
suprafeţe mari spre spate, precum şi instalaţia de iluminare 
îngrijesc de mai multă recunoaştere la circulaţie rutieră.

  „Şi la scară, Amazone creează un punct de referinţă: De ambe-

le părţi sunt trepte (din oţel inoxidabil!) bine integrate şi care 

nu iasă în relief.“

 (Test practic profi „ Patru distribuitoare de îngrăşăminte  
în comparaţie“ · 01/2016)

  „Prelata de acoperire e bună: Ea se închide curat, ţine afară 

apa la averse de ploaie şi nu deranjează, nici în stare deschisă, 

adică rulată.“

 ( jurnal de agricultură dlz – Test de durată cu ZA-TS  
„Maestru la aruncarea la distanţă“ · 01/2016)



Dotare 

Dispozitivul de rulare și de parcare oscilant facilitează cuplarea 
și decuplarea distribuitorului, precum și manevrarea în curte. 
Rolele sunt rabatabile rapid spre înăuntru şi spre în-afară şi 
sunt protejate optim de murdărire. Ele rămân la distribuitor – 
fără să se mai caute, astfel, la schimbul de personal.

Prelata de acoperire cu role, ce trebuie operată manual sau 
hidraulic la distanță garantează, chiar şi la vreme umedă, 
material uscat de împrăştiere și vă facilitează, chiar și la 
condiții de vreme proastă, continuarea împrăștierii. Prelata 
cu role de rulare există pentru toate ajutajele S și L.

Dispozitiv de rulare și de parcare

Prelată de acoperire cu role

  Dispozitiv de parcare cu sabot

Dispozitivul de parcare

Alternativ la dispozitivul oscilant de rulare și de parcare 
este disponibil și un dispozitiv de parcare mai ieftin pentru 
parcarea pe saboți integrați.

Dispozitiv de calibrare

Pentru controlul confortabil al cantităţilor de împrăştiat fără 
demontajul discului de împrăştiat stă la dispoziţie un dispo-
zitiv lateral de calibrare la stânga sau la dreapta.

Dispozitiv de calibrare  Umplerea directă din basculante sau din Bigbags (saci mari) 

nu constituie o problemă. În special la utilizarea de lopeţi de 

încărcare mari, ajutajul lat L constituie un avantaj mare.

  „Rolele cu frână stabile (şi controlate la partea din faţă) sunt 

oscilate spre în-afară şi spre înăuntru printr- o păşire fermă. 

Mai bine nici că se poate.“

  (Test practic profi „ Patru distribuitoare de îngrăşăminte  
în comparaţie“ · 01/2016)
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ZA-TS şi ZG-TSZA-TS

1  Cadru de cântărire

2   Orizontal, diagonală întinsă, 

ajustată

3  Celule de cântărire

  „Cuvânt - cheie siguranţa: în chestiuni de iluminare şi de 

protecţie a erbicidării, distribuitorul de la Amazone ne-a plăcut 

cel mai mult cu lumina şi cu plăcuţele de avertizare, în mare 

măsură, bine protejate.“

  (Test practic profi „ Patru distribuitoare de îngrăşăminte  
în comparaţie“ · 01/2016)

Cine cântăreşte, câştigă
Distribuitoarele de cântărire ZA-TS Profis şi ZA-TS Profis Hydro

Fără închidere. Se introduce cantitatea  
de împrăştiere şi se porneşte!  
Mai simplu nici nu merge. 

Sistemul de cântărire oferă confort controlat și mai multă 
siguranţă. El determină online, cu două celule de cântărire de 
200 Hz, diversele caracteristici ale materialului de împrăștiat –  
și asta, cu exactitate de măsurare mai mare. El compară 
automat cantitatea scoasă efectiv cu cantitatea de debit. 
Sunt recunoscute abateri ale comportamentului fluxului, de 
exemplu, la îngrășăminte minerale eterogene, iar distribui-
torul se reglează automat, din nou, prin închizătorul electric 

de dozare. Pentru un bilanţ de substanţă nutritivă cu referire 
la cultură se documentează exact, în plus, cantitatea scoasă.  
 
Pentru aprovizionarea cu substanţă nutritivă cântărită, 
cantitatea de scoatere se lasă modificată prin apăsare de 
buton, prin terminalul ISOBUS.

  Montaj compact al tractorului



  

 

FlowCheck – pentru monitorizarea 
deschiderilor de împrăștiere

Senzor de înclinaţie pentru terenuri 
puternic deluroase

Cu FlowCheck, AMAZONE oferă un sistem care monitorizea-
ză permanent deschiderile de împrăștiere pentru blocarea și 
golirea dispozitivului de împrăștiere. Senzorii din sistemul 
hidraulic măsoară presiunea de alimentare a motoarelor 
hidraulice care angreneaza discuri de împrăștiere. În cazul 
în care această modificare se datorează blocării orificiilor 
de evacuare și reducerea concomitentă a ratei de aplicare, 
FlowCheck detectează acest lucru și oferă operatorului un 

avertisment prin terminal. Acest lucru se face independent 
de partea pentru ambele deschideri de evacuare. În timp ce 
FlowCheck garantează faptul că rata de aplicare este aceeași 
pe ambele părți sau informează operatorul în cazul unei 
deviații, rata de aplicare totală a dispozitivului de împrăș-
tiere este monitorizată și reglată de sistemul de cântărire. 
În plus, operatorul primește întotdeauna nivelul real din 
rezervor prin intermediul sistemului de cântărire.

  Pentru alinierea simplă a ZA-TS în poziție orizontală, înclinația 

la ZA-TS Profis este afișată confortabil în terminalul ISOBUS.

La Profis sunt luate în considerare posibile influenţe în urma 
schimbărilor centrului de greutate și a forţei gravitaţionale 
din timpul mersului, cu ajutorul unui sistem de senzori de 
înclinaţie la măsurători: un senzor de înclinaţie cu doi axi, 
care determină înclinaţia spre înainte şi spre înapoi, precum şi 
spre stânga şi spre dreapta, corectează erori de măsurare, care 
pot lua naştere la mersul în sus pe munte sau la coborârea 
muntelui sau la şofat în pantă laterală.

În combinaţie cu un algoritm de cântărire inteligent sunt recu-
noscute astfel, încă şi mai bine, abaterile la comportamentul 
fluxului de îngrăşăminte minerale eterogene, iar distribuitorul 
se reglează automat prin închizătorul electric de dozare.

  Senzorii FlowCheck din circuitul 

hidraulic

Cadru de cântărire | Senzor de înclinaţie | FlowCheck

Cantitatea efectivă de 500 kg este calculată şi 
afişată în terminalul ISOBUS.

500 kg

Exemplu:

  Senzorul de înclinaţie observă 
creşterea de 10°

  Celula de cântărire la ZA-TS Profis 
înregistrează 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

α °
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ZA-TS şi ZG-TS

Soft Ballistic System pro
pentru tratare, îndeosebi menajatoare, a îngrăşământului

4 avantaje decisive cu SBS pro

Îngrăşământul mineral trebuie să fie tratat îndeosebi mena-
jator, pentru ca să poată fi distribuit precis şi exact la plante, 
peste întreaga lăţime de lucru. Îngrăşământul, care e deja 
deteriorat în distribuitor, nu mai poate fi distribuit sigur.

Ca şi „pachet de siguranţă“, AMAZONE integrează Soft Ballistic 
System pro, deja în serie, la distribuitoarele purtate, ZA-TS, 
şi la distribuitorul tractat, ZG-TS. Mecanismul de amestecare, 
elementele de dozare şi discurile de împrăştiere sunt ajustate 
optim, unele la altele. Acest lucru menajează îngrăşământul 
şi asigură recoltele dumneavoastră.

1. Execuţie netedă
Mecanismele de amestecare în stea, antrenate electric în 
vârfurile pâlniilor, îngrijesc de un flux egal al îngrăşămân-
tului la discul de împrăştiere. Segmentele încet rotitoare, în 
formă de stea, ale mecanismului de amestecare, promovează 
egal îngrăşământul spre deschiderea de descărcare respec-
tivă. Dacă este răsucit sistemul de admisie, mecanismul de 
amestecare se răsuceşte şi el, astfel, este totdeauna poziţi-
onat perfect peste deschiderea de descărcare. Mecanismul 
de amestecare decuplează automat, de îndată ce este închis 
închizătorul.

   Mecanism de împrăştiere cu sistem de admisie, unitate de 

perii şi disc de împrăştiere



  „Un motor de 12 V antrenează agitatorul şi se roteşte cu 

60 rot/min. El decuplează când clapeta este închisă şi se mişcă 

înapoi de îndată ce corpuri străine blochează mecanismul de 

amestecare.

 (( jurnal de agricultură dlz – Test de durată  
cu ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)

  „Agitatoarele electrice rulează (independent ! la stânga/la 

dreapta) doar cu clapetă deschisă“

 (Test practic profi „ Patru distribuitoare de îngrăşăminte  
în comparaţie“ · 01/2016)

SBS pro

2. Împrăștiere netedă
Prin reglajul sistemului de admisie pot fi reglate lărgimea 
de aruncare şi direcţia. În plus, lăţimea de muncă se lasă 
reglată, încă şi mai individual, prin modificarea turaţiei. 
Îngrăşământul este abandonat foarte central, la viteză de 
rotaţie redusă, prin care ia naştere foarte puţină scurgere 
de îngrăşământ. Prin reglajul concentric al sistemului de 
admisie, îngrăşământul este tratat totdeauna menajator.

3. Accelerare constantă
Cu o turaţie standard a discurilor, de la 600 rot/min până la 
900 rot/min, AMAZONE Soft Ballistic System pro vă aduce 
îngrăşământul, cu elan menajator. Sortimentele de îngrășă-

SBS pro pentru ZA-TS şi ZG-TS

Avantajele mecanismului  
de amestecare electric

  Două mecanisme de amestecare ce merg încet, cu 
menajare a îngrăşământului, cu 60 rot/min

   se decuplează automat, de îndată ce este închisă vana 
alunecătoare şi se reversează automat şi unilateral, 
respectiv 

  independent unul de celălalt, când este blocat de un 
corp străin

minte însele, cu rezistenţă redusă la spargere, păstrează 
calităţile de împrăştiere şi formează un tablou curat de 
împrăştiere.

4. Aruncare exactă
Cu AMAZONE Soft Ballistic System pro, nu se furnizează mai 
multă energie îngrăşământului decât este necesar pentru 
traiectoria optimă şi pentru un tablou de împrăştiere precis.
Pentru aceasta, lopeţile de împrăştiere sunt reglate optim la 
tractor.
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ZA-TS şi ZG-TS

  Servomotoare electrice cu reacție foarte rapidă

Sistemul de admisie cu agitatorul stea din vârfurile pâlniei, 
antrenat electric, îngrijeşte de un flux egal al îngrăşământului 
pe discul de împrăştiere. Segmentele încet rotitoare, în formă 
de stea, ale mecanismului de amestecare, promovează egal 
îngrăşământul spre deschiderea de descărcare respectivă. În 
caz că iau naştere formaţiuni de bulgări la bunul de împrăş-
tiere, mecanismul de amestecare lucrează automat contrar, 
pentru a curăţi liber, din nou, deschiderea de descărcare, 
pentru ca să existe un flux optim de îngrăşământ.

Cele două servomotoare electrice de dozare reacționează 
foarte rapid facilitând deschiderea și închidere rápida. Astfel, 
îngrăşământul este disponibil imediat, în cantitate com-
pletă, chiar de la început. Închizătoarele sunt responsabile, 

 
Top Speed de până la 30 km/h

Sistemul de admisie AMAZONE
cu cea mai mare putere de performanţă, de până la 650 kg/min. şi 50 ha/oră

 Unitate de perii pentru plasare curată pe discul de împrăştiere

concomitent, de dozarea cantităţii de îngrăşământ. Ele pot 
fi manevrate independent unul faţă de celălalt. La un reglaj 
dependent de viteză, de exemplu, prin AMATRON 3 sau un 
alt terminal ISOBUS preferat, închizătoarele de dozare trebuie 
acţionate de la servomotoarele electrice, pentru a adecva 
cantitatea de scoatere.

Printr-o deschidere de descărcare mare pentru flux mare al 
cantităţilor de îngrăşământ, sistemul de admisie facilitează, 
la îngrăşământ ce curge foarte bine, o împrăştiere cu viteză 
de lucru ridicată, de până la 30 km/h. 

Unitatea de perii îngrijeşte de o plasare curată a îngrăşămân-
tului pe discul de împrăştiere, fără picături şi boabe„pierdute“.



Argus
read

  Fiecare unitate de distribuire, TS, cu reglaj 

electric al sistemului de admisie, este 

pregătită pentru Argus ready

Îngrăşământul este plasat în mod menajator şi deosebit 
de dens, la mijlocul discurilor de împrăştiere. Aproape 
de centrul discurilor, vitezele de rotaţie sunt scăzute, iar 
îngrăşământul este tratat foarte menajator. Pentru reglajul 
mecanismului de împrăștiere pe diverse lățimi de lucru și 
sortimente de îngrășăminte, sistemul de admisie este oscilat 
electric în jurul punctului central al discurilor (concentric). 
Distanța dintre punctul de aplicare al îngrășământului și 
mijlocul discului de împrăștiere rămâne totdeauna egală. 
Mecanismul de împrăștiere este legat strâns de sistemul de 
admisie și rămâne, astfel, totdeauna în poziție egală deasu-
pra deschizăturii de descărcare. 

Realinierea sistemului de admisie vă oferă o lățime mare 
a benzii lățimilor de lucru posibile. Cu doar trei seturi de 
lopeți de împrăștiere, este acoperit domeniul de lățime de 
lucru de la 15 m până la 54 m.

Prin design-ul special al deschizăturii de descărcare și al 
sertarului, tabloul de împrăștiere rămâne nemodificat la 
viteze de lucru ce variază. Poziția sistemului de admisie este 
independentă de acestea și nu trebuie reajustată.

Aceasta este diferența decisivă la un reglaj al punctului de 
aplicare.

 
Reglaj concentric al sistemului de admisie

Deschizătură de descărcare,  
fără efect asupra cantităților

 Reglaj mecanic al sistemului de admisie

 Realinierea sistemului de admisie în jurul centrului discului

Sistem de admisie şi de împrăştiere

În baza orificiului de scurgere fără efect cantitativ, reglajul 
mecanic al sistemului de admisie pentru ZA-TS este adesea 
suficient,deoarece sistemul de admisie al ZA-TS trebuie 
ajustat doar la modificarea lățimii de lucru sau a sortimen-
tului de îngrășământ. La cantități aplicate și la viteze de 
mers variate nu este necesară nici o ajustare.

Reglaj mecanic al sistemului de admisie
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ZA-TS şi ZG-TS

Mecanismul de împrăştiere, TS
acoperit, în ce priveşte performanţa şi durata de viaţă lungă

  Mecanism de împrăştiere, TS, cu reglaj al sistemului de admisie



6

5

8

3

Argus
read

  Fiecare unitate de distribuire, TS, cu reglaj 

electric al sistemului de admisie, este 

pregătită pentru Argus ready

Mecanism de împrăştiere TS

Construcţia mecanismului  
de împrăştiere TS

1) Servomotor electric pentru dozarea îngrășământului
2) Antrenare electrică a mecanismului de amestecare
3) Servomotor electric pentru rotirea sistemului  
 de împrăștiere 
4) Lopată de admisie
5) Lopată de împrăştiere la limită
6) Lopată normală de împrăştiere
7) Cutie de viteză, AutoTS
8) Servomotor electric pentru AutoTS,  
 incl. controlul  funcţiei

Particularităţi ale mecanismului de 
împrăştiere TS

   Lărgime mare de aruncare, şi la 36 m,  
încă și suprapunere dublă

   Sistem integrat de împrăştiere la graniță 

  Cantităţi mari de scoatere  
(până la 10,8 kg/sec., respectiv 650 kg/min.)

Reglaj AutoTS pentru împrăştiere normală Reglaj AutoTS al lopeţilor de admisie pentru împrăştiere la limită
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ZA-TS şi ZG-TS

Sistemul integrat de împrăștiere 
la graniță, AutoTS, este activat 
electric. 

Discurile de împrăştiere, TS
Pentru cea mai mare precizie la toate tipurile de împrăştiere –  
lăţime de lucru de până la 54 m 

Oţel inoxidabil pentru durată de viaţă lungă Lopeţi de împrăştiere, cu stratificare  
din metal dur

La distribuitoarele ZA-TS, întregul sistem de împrăştiere 
este confecţionat din oţel inoxidabil şi îngrijeşte, astfel, de o 
durată de viaţă lungă. 

Diversele unități de lopeți de împrăștiere se lasă schimbate, 
rapid şi simplu, printr-un sistem de schimb. Soluţia perfec-
tă, de  ex. pentru contractori.

Antrenarea discurilor de împrăştiere există, opţional, meca-
nică (ZA-TS Tronic) sau hidraulică (ZA-TS Hydro). Pentru 
împrăştiere normală( lărgime mare de aruncare) şi împrăş-
tiere la graniță (lărgime de aruncare, redusă unilateral) sunt 
activate, cu aşa-numitele AutoTS, diverse lopeţi de aruncare, 
fără ca să trebuiască să aibă loc un schimb al discurilor.

Lopețile de împrăștiere sunt stratificate cu o protecție de 
uzură specială, foarte rezistentă. Aceasta constă dintr-o 
structură specială, din metal dur. Procesarea printr-un 
proces de șlefuire la viteză ridicată conduce la o stratificare 
ultradură, care protejează lopețile contra uzurii mecanice. 
Astfel, se atinge o durată de viață de 3 ori mai îndelungată.

Seturi de lopeți de împrăștiere

  TS 1 = 15 m – max. 24 m

  TS 2 = 21 m – max. 36 m

   TS 3 = 24 m – max. 54 m



Discuri de împrăştiere TS | AutoTS | ClickTS

AutoTS + ClickTS
Dispozitivul de împrăştiere la limită,  
integrat în discuri

Nou este, îndeosebi, dispozitivul de împrăştiere la limită, 
integrat în discuri, care se lasă activat electric din tractor, 
în timpul împrăştierii. Astfel, a devenit posibil să se arunce 
perfect îngrăşământul până la limita câmpului, pentru a 
garanta o distribuţie transversală precisă.

Pe lângă sistemul bilateral AutoTS, manevrabil la distanță 
din cabină, există și opțiunea sistemului AutoTS unilateral 
sau a modificării manuale, ClickTS.

Clienții, care la prima scurtătură în câmp, împrăștie la mar-
gine totdeauna cu aceeași parte, au acum posibilitatea de 
a comanda doar unilateral sistemul de împrăștiere la limita 
terenului, manevrat la distanță, AutoTS. Atunci, pe cealaltă 
parte este montată automat varianta ClickTS.

Un servomotor rotește lopata de admisie cu cca. 10 °. În 
acest fel, îngrășământul este condus în lopata de împrăștiere 
la limita mai scurtă, la împrăștierea pe margine, la limita 
terenului sau în șanțuri.

AutoTS – optim pentru împrăştierea  
până la limita câmpului

Împrăștiere la limita terenului cu ClickTS

 
Principiul genial, AutoTS

Reglaj AutoTS al lopeţilor de admisie pentru împrăştiere la limită

Dispozitiv manual de împrăștiere la limita terenului, ClickTS

Astfel, la această variantă, se indică, și în continuare, un 
dispozitiv bilateral, de împrăștiere la limita terenului, din 
care o parte este controlată la distanță, iar cealaltă parte 
este controlată manual. Ca și altă opțiune, se poate coman-
da reglajul manual, ClickTS.
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ZA-TS şi ZG-TS

Tablou optimizat 
de împrăştiere

Model de împrăştiere insensibil prin inter-
mediul distribuirii de secțiuni multiple

Împrăştiere normală

Prin reglajul sistemului de admisie, este modificat punctul 
de plasare a bunului de împrăştiat pe discul de împrăştiere 
şi astfel, sunt reglate lărgimea de aruncare şi distribuţia 
transversală. În plus, lăţimea de lucru se lasă reglată, încă şi 
mai individual, prin modificarea turaţiei.

Distribuţie transversală  

(lăţime de lucru 36 m)

Lărgimea aruncării 72 m

100 %

50 %

0 %
-54 544842363024181260-6-12-18-24-30-36-42-48

Prin forma specială şi devierea lopeţilor de împrăştiere, se 
formează la ZA-TS un sertar de împrăştiere multiplu. Astfel, 
sertarele de împrăştiere și lopeţile de împrăştiere lungi şi 
scurte nu se influenţează reciproc şi obţineţi traiectoria 
dumneavoastră optimă.

Tablou de împrăștiere tridimensional

Mecanismul de împrăştiere a fost dezvoltat cu tablouri de 
împrăştiere tridimensionale, aşa încât ia naştere o distri-
buţie transversală perfectă. Datorită sistemului pro SBS, pot 
fi generate lăţimi de lucru de până la 54 m. Zonele mari de 
suprapunere îngrijesc de un tablou perfect de împrăştiere.



Senzor de înregistrare a golirii 

În timpul împrăștierii la limită sau a șanțurilor, rata de aplicare 
este redusă pe o parte. Din acest motiv, partea pâlniei cu care 
se îndreaptă spre limita câmpului se golește mai repede.

Pentru controlul ambelor orificii de scurgere, AMAZONE 
oferă pentru ZA-TS, senzori de semnalizare a golirii. Astfel, 

Șoferul primește, de timpuriu, un semnal de avertizare în terminal, 

precum că un vârf de pâlnie e aproape gol.
  Senzor de înregistrare a golirii la ZA-TS

șoferul primește, de timpuriu, un semnal de avertizare în 
terminal, precum că un vârf de pâlnie este aproape gol. În 
plus, apare un mesaj de avertizare dacă sita este înfundată 
de un bulgar.

Tablou optimizat de împrăştiere | Senzor de semnalizare a golirii

Dispozitivele de împrăștiere la limita terenului, AutoTS și 
ClickTS, facilitează utilizatorului să creeze, cu foarte mare 
încredere, imagini precipitate de împrăștiere la limită și să 
creeze, astfel, condiții optime de creștere până aproape de 
limita terenului. Astfel, este posibilă o recoltă clar mărită, vis-
a-vis de procedeul de împrăștiere la limită de până acum.

Cu mecanismul de împrăştiere, AutoTS, este posibilă o 
reducere automată a cantităţii la împrăştierea la limită. 
Modificarea cantităților poate avea loc în pași procentuali 
liber selectabili. Deoarece ambele discuri de împrăştiere pot 
fi manevrate independent unul de altul, poate fi reglată o 
modificare unilaterală sau bilaterală.

Mai multă recoltă în zona de limită a 
terenului, cu AutoTS și ClickTS

72 54 36 18
0

%

50

100
Procedura de împrăștiere 
la limită de până acum
Subfertilizare clară în 
zona de limită a câmpului

Sistem de împrăștiere la 
limită, AutoTS,
cea mai mare precizie a 
distribuției transversale în 
zona de limită a câmpului
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ZA-TS şi ZG-TS

Dispozitiv de împrăștiere la limita 
terenului și în straturi

Dispozitiv de împrăștiere la limita terenului, ridicat Dispozitiv de împrăștiere pe straturi, oscilat de ambele părți, cu 

capăt telescopic

Pentru cazul individual de împrăștiere directă dinspre 
marginea spre interiorul câmpului, stă la dispoziție, pentru 
ZA-TS, un dispozitiv de împrăștiere la limita terenului.

La dispozitiv rabatat,de împrăștiere la limita terenului, se 
împrăștie doar cu discurile de împrăștiere din interiorul 
câmpului. Îngrășământul acestui disc de împrăștiere este 
astfel redirecționat, încât el este aruncat doar în spatele 
tractorului și în interiorul câmpului, însă nu peste limita 
terenului. Dispozitivul de împrăștiere la capătul lotului 
poate fi utilizat pentru împrăștierea la limita terenului spre 
partea stângă și spre cea dreaptă. Acționarea dispozitivu-
lui de împrăștiere are loc manual sau opțional, hidraulic, 
din scaunul tractorului. Dacă dispozitivul de împrăștiere 
la capătul lotului nu este rabatat, distribuitorul poate fi 
utilizat fără limitări în agricultură.

În domeniul culturilor speciale se creează, adesea, straturi. 
Între straturi se găsesc drumuri. Pentru crearea de straturi, 
care se găsesc lângă tractor, la stânga și la dreapta, dispo-
zitivul de împrăștiere pe straturi îngrijește de o distribuire 
optimă a îngrășământului pe straturi. În spatele tractoru-
lui, unde nu se găsesc plante, la dispozitiv de împrăștiere 
pe straturi ridicat, nu se distribuie îngrășământ.

Pentru o distribuție optimă a îngrășământului, capătul 
telescopic al dispozitivului de împrăștiere pe straturi poate 
fi ajustat individual, în funcție de lățimea de lucru și de 
sortimentul de îngrășământ. Dispozitivul de împrăștiere 
este utilizabil unilateral sau bilateral. Acționarea dispoziti-
vului de împrăștiere pe straturi are loc ca şi la dispozitivul 
de împrăștiere la limita terenului, manual sau opțional 
hidraulic, din scaunul tractorului. În stare ridicată, nici 
dispozitivul de împrăștiere pe straturi nu are influență 
asupra împrăștierii normale.

Dispozitiv de împrăștiere la limita terenului Dispozitiv de împrăștiere pe straturi



Dispozitiv de împrăștiere la capătul lotului și pe straturi | Sisteme de împrăștiere la limita terenului

Protecție activă a mediului înconjurător – 
sisteme de împrăștiere la limita terenului 
de la AMAZONE

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 câmpului 
la o suprafertilizare, cantitatea de împrăştiere la partea de 
limită trebuie redusă. Rezultă o subfertilizare redusă înaintea 
limitei câmpului. Procedura de împrăştiere la limită corespun-
de 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 de limită. 

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

Împrăștiere la limita terenului cu dispozitiv de împrăștiere 
la capătul lotului
Dacă prima cărare tehnologică se găsește la marginea câm-
pului, împrăștierea la limită se realizează (reglaj orientat pe 
mediul înconjurător) printr-o decuplare pe jumătate de parte 
a modelului de distribuire. Dacă nu ajunge îngrășământ 
dincolo de limita terenului, în interiorul câmpului se rămâne 
la o fertilizare optimă.

Împrăștiere pe straturi cu dispozitiv bilateral, de împrăș-
tiere pe straturi
Pentru împrăștierea de culturi speciale în straturi, lângă 
urma de mers, la stânga și la dreapta, AMAZONE oferă 
dispozitivul de împrăștiere pe straturi. Acesta ține urma de 
mers, aproape liberă de îngrășământ.

36 m36 m de ex. 
3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 36 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m

17 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m

2322



Dynamic
Spread

ZA-TS şi ZG-TS

  Cu DynamicSpread este de asemenea posibil să controlați 

lățimi parțiale exterioare individuale.

Comutare dinamică a lăţimilor parţiale, 
DynamicSpread, pentru distribuitoare 
de îngrăşăminte
ZA-TS Hydro şi ZG-TS Hydro, acum pregătite pentru DynamicSpread

ZA-TS Tronic cu 
sistem de admisie 

manual

ZA-TS Tronic cu  
sistem de admisie 

electric

ZG-TS Tronic

ZA-TS Hydro

ZG-TS Hydro

16 lăţimi parţiale

32 lăţimi parţiale

Zone de  
suprapunere

cu 128 lăţimi parţiale

cu 64 lăţimi parţiale

8 lăţimi parţiale



Varianta ZA-TS/ZG-TS Hydro cu reglaj electric al sistemului 
de admisie oferă avantajul suplimentar, pe lângă ajustarea 
cantității și a sistemului de admisie, de a reduce lărgimea 
aruncării de la exterior spre mjloc prin ajustarea turației 
pe partea stângă sau pe cea dreaptă. În special la lățimi de 
lucru mari și la straturi intermediare lungi, care se termină 
neted, varianta Hydro oferă, astfel, alte avantaje vis-a vis 
de mașinile antrenate mecanic și facilitează o împrăștiere 
perfectă pe straturi intermediare și coline submontane. 

ZA-TS/ZG-TS Hydro dispune în modul de manevrare 
manuală, ce se manevrează cu mâinile, în egală măsură, de 
8 lățimi parțiale, care pot fi cuplate simplu, prin apăsare de 
tastă. În modul automat cu GPS-Switch, respectiv Section 
Control, comutarea lăţimilor parţiale lucrează cu până la 
128 lăţimi parţiale. 

Pe lângă avantajele de la comutarea lățimilor parțiale, 
ZA-TS/ZG-TS Hydro oferă încă un avantaj mare, de a lucra 
independent de turația motorului tractorului. Acest lucru 
economisește carburant și dă, la nevoie, rezerve suplimen-
tare la terenuri deluroase.

Deoarece distribuitoarele de îngrășăminte, ZA-TS/ZG-TS, 
dispun de dispozitiv de împrăștiere la capătul lotului, care 
lucrează separat (sistem ClickTS-/AutoTS),la împrăștierea 
normală modelele de împrăștiere sunt proiectate pe lățimi 
de aruncare foarte mari. În acest mod, agricultorul are 
avantajul că modelele de împrăștiere sunt clar mai stabi-
le vis-a-vis de toate influențele externe, precum vântul 
lateral, înclinația pantei, umiditatea aerului și calitatea 
schimbătoare a îngrășământului. De aceea, distribuitoarele 
AMAZONE obțin un model de împrăștiere triunghiular.

În special la lățimi de lucru foarte mari, este necesară o altă 
ajustare a modelelor de împrăștiere la straturi intermediare 
și coline submontane. Pentru a reacționa, încă și mai delicat 
în aceste situații, ZA-TS/ZG-TS Tronic antrenat mecanic 
poate ajusta suplimentar sistemul de admisie cu reglajul 
electric, opțional, al sistemului de admisie pentru ajustarea 
cantității. Astfel pot fi controlate foarte bine lăţimile parţia-
le ce stau la exterior. Distribuția îngrășământului pe straturi 
intermediare și coline submontane va fi clar îmbunătățită 
prin comutarea lățimilor parțiale, ce lucrează combinat, prin 
cantitate și prin ajustarea sistemului de alimentare, tocmai 
la lățimi de lucru mari.

Antrenare hidraulică cu pachet Hydro şi 
cu până la 128 lăţimi parţiale

Antrenare mecanică cu pachet Tronic şi cu 
până la 16 lăţimi parţiale

Comutare a lățimilor parțiale

   ZA-TS Profis Hydro în 

modul automat – 16 lățimi 

parțiale, active la exterior

Controalele lățimilor parțiale pentru  
distribuitoarele de îngrășăminte cu 
ISOBUS

ZA-TS Tronic ZA-TS/ZG-TS Tronic ZA-TS Hydro ZA-TS/ZG-TS Hydro

Reglaj manual  
al sistemului de 

alimentare

Reglaj electric  
al sistemului de 

alimentare

Reglaj manual  
al sistemului de 

alimentare

Reglaj electric  
al sistemului de 

alimentare

Reglajul cantității X X X X

Reglajul sistemului de alimentare X X

Ajustarea turației discurilor de împrăștiere X X

Numărul lățimilor parțiale 

• mod manual prin apăsare de tastă
• mod automat prin Section Control/ 
   GPS-Switch 
 

8
în modul manual  

și automat

8  
în modul manual

16  
în modul automat

8  
în modul manual

până la 128  
în modul automat

8  
în modul manual

până la 128  
în modul automat

Lățimi de lucru posibile 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m
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Argus

ZA-TS şi ZG-TS

Distribuitoare ZA-TS şi ZG-TS  
cu ArgusTwin 
Ochii distribuitorului

  „Înainte să fi activat ArgusTwin, distribuţia transversală era 

proastă, deoarece noi o reglasem fals în mod intenţionat. 

ArgusTwin a optimizat instantaneu distribuţia transversală.“

 (Raport de mers profi cu Amazone ArgusTwin · 01/2016)



Eingabe ins ISOBUS-Terminal

Ausbringmenge + Düngersorte + Arbeitsbreite + Wurfrichtung

Job-Rechner

Einleitsystem

Arbeitsbreite

Wiegevorrichtung Argus Twin

Ausbringmenge Querverteilung

Dosierschieber

Durchflussmenge

Sistemul Argus reprezintă o noutate cu îmbunătăţiri la scară 
largă a confortului de operare şi a calităţii muncii.

La sistemul Argus pentru înregistrarea modelelor de 
împrăștiere, înregistrarea distribuției transversale se bazea-
ză pe tehnică de radar, care este independentă de praf și 
de impurități, iar în practică livrează rezultate de încrede-
re. ArgusTwin supraveghează, prin senzorii radar, ambele 
jumătăți ale distribuitorilor, precum sertarul de împrăștiere 
stâng, precum și cel drept și corectează, la nevoie, sistemul 
de alimentare electrică, independente unele de altele.

Reglaj automat al sistemului de admisie

Prin terminalul ISOBUS sunt introduse cantitatea de aplicat 
şi toate celelalte date relevante din tabelul de împrăştiere 
pentru îngrăşământul ce trebuie aplicat. Pentru sistemul 
Argus s-a actualizat în tabelele de împrăştiere suplimentar, 
concomitent, direcţia de aruncare pentru distribuţie trans-
versală optimă. Cu ajutorul acestei valori, ArgusTwin com-
pară permanent dacă chiar se respectă realmente direcţia 
stabilită, de aruncare a îngrăşământului de pe discul de 
împrăştiere. Dacă direcţia de aruncare reală diferă de direcţia 
de aruncare „nominală“ din cauza inegalităţilor îngrăşămân-
tului, a lopeţilor de împrăştiere uzate, a mersurilor în pantă 
sau a procedurilor de pornire şi de frânare, distribuitorul 
corectează autonom reglajul sistemului de admisie – şi asta, 
în mod individual, pentru fiecare parte. Premisa este reglajul 

electric al sistemului de admisie. ArgusTwin poate fi utilizat, 
atât la un distribuitor ZA-TS Tronic sau ZG-TS Tronic antre-
nat mecanic, cât şi la un distribuitor ZA-TS Hydro sau ZG-TS 
Hydro cu antrenare hidraulică a discurilor de împrăştiere.

Supravegherea modelului de împrăștiere cu ajutorul a 14 senzori 

de radar

Distribuitor automat, ZA-TS/ZG-TS cu ArgusTwin

Reglaj automat  
al distribuției transversale optime

ArgusTwin este complet integrat în dimensiunile ZA-TS-ului

Concept de distribuitoare de îngrăşăminte, ZA-TS şi ZG-TS, cu 

ArgusTwin şi cu sistem de cântărire

Introducere în terminalul ISOBUS

Cantitate aplicată + sortimente de îngrășăminte + lățime de lucru + direcția de aruncare

Calculator de lucru

Vană de dozare

Dispozitiv de cântărire

Cantitate aplicată

Sistem de alimentare

Lățime de lucru

ArgusTwin

Rata fluxului

Distribuție transversală
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ZA-TS şi ZG-TS

  Sistemul este imediat gata de utilizare, nu este necesară 
calibrare.

  Supraveghere online permanentă a ambelor dispozitive 
de împrăştiere pe o parte

   Totdeauna o distribuție transversală optimă a îngrășământu-
lui, chiar și la calități schimbătoare ale îngrășământului

 •  Baza pentru o execuție a efectivului
 • Eficiență mărită a îngrășământului

  Sstemul este activ și la împrăștierea la limită sau la 
lățimi parțiale cuplate

   Compensare automată în pantă a performanței de 
împrăștiere prin corecția poziția sistemului de admisie

   Montat solid / strâns la distribuitor, fără piese mobile – 
complet fără mentenanță și fără uzură

Ajustarea sistemului  

de alimentare prin  

Argus 

Sistemul ArgusTwin îngriijeşte permanent de o distribuţie 
transversală optimă a îngrăşământului, atât la distribui-
torul montat, ZA-TS, cât şi la distribuitorul tractat, ZG-TS, 
prin supraveghearea online ce lucrează permanent şi prin 
corecţia sistemului de admisie. Acest lucru creşte efi-
cienţa îngrăşământului şi constituie baza pentru o ghidare 
optimă în efectiv.

Sistemul este imediat gata de utilizare. El lucrează şi la 
împrăştiere la limita terenului şi când lăţimile parţiale 
sunt comutate. La teren deluros, Argus livrează chiar o 
compensare în pantă a distribuirii uniforme prin corecţia 
automată a poziţiei de admisie a îngrăşământului. 

Prin montajul fix, fără componente mobile, sistemul este 
foarte robust şi complet fără întreţinere.

În timp ce Argus optimizează distribuţia transversală, 
sistemul de cântărire opţional al distribuitorului ZA-TS 
sau ZG-TS îngrijeşte de respectarea cantităţii ce trebuie 
aplicată. Datorită senzorului de înclinaţie opţional pentru 
tehnica de cântărire a distribuitorului ZA-TS, cantitatea 
de aplicat poate fi supravegheată permanent, chiar şi pe 
terenuri în pantă, şi poate fi întotdeauna respectată exact.

Poziția sistemului de alimentare cu sertare de alimentare  

corespunzătoare – prea puțin îngrășământ la mijloc

Argus modifică automat poziția sistemului de alimentare și garan-

tează o performanță optimă a împrăștierii 

 
Argumente de vârf pentru ArgusTwin



Distribuitor automat, ZA-TS/ZG-TS cu ArgusTwin | ZA-TS cu WindControl

Pentru zonele cu vânt mai dificile, AMAZONE oferă pentru 
ZA-TS Wind-Control, conform Prof. Dr. med. Karl Wild, HTW 
Dresden, o completare la sistemul ArgusTwin. WindControl 
monitorizează permanent influența vântului asupra mode-
lului de împrăștiere și poate fi compensată automat.

Un senzor de vânt de înaltă frecvență la mașină detectează 
viteza vântului și direcția vântului. Folosind aceste date, 
terminalul calculează în legătură cu informațiile de la Argus 
Twin noua setare pentru sistemul de distribuție și viteza de 
la discuri de împrăștiere. La vânturile laterale, viteza discu-
lui este mărită, iar sistemul de inițiere este modificat catre 
exterior. În același timp, viteza discului care nu se confruntă 
cu vântul lateral este redusă și sistemul de inițiere este 
modificat spre interior.

Cu ajutorul programului WindControl, sunt create ferestre 
de timp mai mari pentru a se distribui îngrășăminte sub 
influențele vântului. În plus față de toți parametrii impor-
tanți ai distribuitorului de îngrășăminte, utilizatorul deține, 
de asemenea, valorile actuale ale direcției vântului, forței 
vântului și ale rafalelor. În plus, în vânturi puternice, atunci 
când sistemul nu mai este în măsură să compenseze con-
dițiile de vânt sau când se produc rafale prea frecvente de 
vânt, WindControl oferă un avertisment automat operato-
rului.

WindControl 
pentru locații mai grele cu vânt 

 
Distribuție optimă

Compensarea automată a influenței vântului

Traiectorii  
extinse

Traiectorii foarte  
mult scurtate

Împrăștiere  
neinfluențată

Împrăștiere  
asimetrică

Reacție:  Reducerea turatiei discului și 
modifiacrea punctului de inițiere 
spre interior

Reacție:  Creșterea turației discului de îm-
prăștiere si modificarea punctu-
lui de inițiere spre exterior.

Vânt lateral

  Viteza vântului și direcția vântului sunt afișate în terminal

Senzor de vânt
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ZA-TS şi ZG-TS

Pe lângă terminalul ISOBUS de la AMAZONE, ZA-TS sau ZG-TS -ul poate fi manevrat și cu terminalul ISOBUS al unui alt 
producător.

Terminale ISOBUS
ISOBUS caracterizează un standard de comunicare, valabil la scară mondială, între terminalele de manevrare, tractoare şi 
utilajele purtate, pe de o parte, şi software-ul agricol de birou, pe de altă parte. Aceasta semnifică că puteţi, cu un terminal, 
să comandaţi toate utilajele capabile de ISOBUS.

Distribuitorul ZA-TS sau distribuitorul ZG-TS poate fi  
operat cu diverse terminale AMAZONE cu ISOBUS:

de  ex. John Deere GreenStar de ex. terminal Müller COMFORTde ex. terminal Fendt Vario

AMAZONE AMATRON 3

Ecran mare de 5,6 " 

AMAZONE CCI 100

Ecran tactil, mare de 8,4 "

Alte terminale ISOBUS



  „Noi ne-am descurcat bine cu deservirea distribuitorului cu 

ISOBUS. Chiar şi Fendt cu ISOBUS s-a armonizat bine cu  

Amazone: Pur şi simplu montaţi împreună prizele şi sistemele 

se recunosc. Aşa trebuie să fie.“

  ( jurnal de agricultură dlz – Test de durată cu ZA-TS 
„Maestru la aruncarea la distanţă“ · 01/2016)

Terminale ISOBUS

AMAZONE AMAPAD

Ecran tactil, mare de 12,1 "

Indicaţie importantă
Vă rugăm să respectați faptul că pentru un sistem capa-
bil de rulare cu alte terminale ISOBUS trebuie să existe 
un Software Section Control suplimentar, de  ex. al pro-
ducătorului de tractor. Adesea, acesta nu este conţinut în 
versiunea standard a altor terminale ISOBUS.

Soluţie cu 2 terminale
O soluţie cu 2 terminale, cu utilizare concomitentă de ter-
minal ISOBUS de tractor şi AMATRON 3, respectiv CCI 100, 
se recomandă dacă terminalul tractorului nu sprijină funcţia 
Section Control sau dacă dumneavoastră doriţi să controlaţi 
şi să acţionaţi îngrăşământul dumneavoastră cu AMATRON 3, 
respectiv CCI 100, printr-un ecran separat.

Avantajele dumneavoastră la distribuitoarele AMAZONE ISOBUS:

   Operarea mașinilor, administrarea comenzilor, documentația și comutarea lățimilor parțiale cu distribuitorul AMAZONE 
sunt posibile la toate terminalele ISOBUS. Pot fi alocate liber funcții individuale, la utilizare concomitentă a mai multor 
terminale ISOBUS.

   Operarea AUX-N facilitează utilizarea de elemente de operare ale tractorului pentru distribuitorul AMAZONE.
  Alte componente, ca de ex. ale mânerului multifuncţional, AmaPilot, pot fi utilizate la fiecare tractor cu ISOBUS.
   Suprafețe ale utilizatorului, verificabile liber pentru operarea mașinii, și o bară de informații, verificabilă individual prin 

status-ul distribuitorului, conduc la mai multă ușurință în operare.
  În meniu-ul de îngrășământ pot fi create, prelucrate și administrate valori de reglaj pentru 20 sortimente de îngrășăminte.
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ZA-TS şi ZG-TS

 Senzor de semnalizare a golirii

  Pentru controlul ambelor deschizături de descărcare, AMAZONE oferă 
senzori de semnalizare a golirii pentru ZA-TS. Aceștia sunt poziționa-
bili liber peste deschiderea de descărcare și pot fi poziționați la trei 
înălțimi diferite. Șoferul primește, astfel, devreme, o semnalizare de 
avertizare în terminal, că un vârf al pâlniei este aproape gol.

AMATRON 3
Terminalul ISOBUS pentru toate funcţiile

  AMATRON 3

  Calculatorul dispune de o administrare a comenzii (Task Controller) 
şi de cuplarea la documentaţia automată, referitoare la cultură(ASD). 
AMATRON 3 are o interfaţă de serie pentru racordul de terminale GPS 
şi de senzori de azot.



GPS-Switch
read

GPS-Track
read

GPS-Maps
read

 
Dozare exactă şi operare simplă

Cu AMATRON 3, construit practic şi clar, aveţi nevoie doar 
de încă un terminal pentru manevrarea diverselor funcţii de 
îngrăşământ. La AMATRON 3 vă sunt afișate, în mod real, 
toate datele relevante, reglajele necesare puţine merg rapid 
şi cursiv, din mână.

AMATRON 3 dispune de taste iluminate şi de un afişaj cu 
contrast puternic şi cu reflexie redusă. Toate informațiile 
pentru comanda tehnicii de îngrăşăminte le găsiţi pe un 
afişaj. În funcţie de situaţia de mers şi de gustul personal, 
puteţi, ori să selectaţi tehnica de fertilizare, ori funcţia GPS, 
ca şi afişaj detaliat.

AMATRON 3 este, cu valoare deplină, compatibil în jos cu 
AMATRON+ și compatibil în sus cu standardul ISOBUS și 
formează, astfel, o punte între lumea ne-ISOBUS și cea 
ISOBUS. Cu AMATRON 3, utilizatorul poate manevra, sigur și 
confortabil, atât utilajele AMAZONE cu dotarea AMATRON+ 
(AMABUS), cât și utilaje care sprijină standardul ISOBUS. 
Bineînțeles, chiar și dacă acestea nu sunt de la AMAZONE. 

AMATRON 3 facilitează reglajul complet automat al cantității 
de scoatere preexistente. Modificările de cantități definite 
sunt efectuate rapid și precis în pași preselectabili %.

Acest terminal este deosebit de multilateral prin ghidajul 
său clar, simplu şi logic în meniu. Forma foarte compactă a 
terminalului impune necesar redus de loc în cabină.

Terminalul dispune de  
următoarele funcţii:

AMATRON 3

  Mânerul multifuncţional, AmaPilot

  Toate funcțiile din meniu-ul de lucru pot fi operate și prin mânerul 
multifuncţional, AmaPilot sau prin alte joystick-uri ISOBUS (AUX-N).

 Manevrare maşină cu ISOBUS

  Manevrare maşină cu AMABUS

 Tractor-Funcţie ECU 
 (interfaţă pentru viteză şi pentru priza de putere)

 Administrarea comenzii (Task Controller)  
 pentru documentare

 Import/export al datelor de cultură prin USB-Stick

 Comutare automată a lăţimilor parţiale GPS-Switch 
 (opțional) cu până la 64 lăţimi parţiale pentru Dynamic 
 Spread

 Asistent de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track  
 (opțional)

 Lightbar externă, opţională pentru asistentul de ghidare  
 pentru rularea în paralel, GPS-Track

 Modul - GPS-Maps cu hărţi de aplicaţie (opțional)

  Interfaţă ASD prin RS232 (predarea valorii nominale),  
de ex. pentru senzori N
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GPS-Switch
read

GPS-Track
read

GPS-Maps
read

ZA-TS şi ZG-TS

 Bară luminoasă externă pentru asistentul de ghidare pentru  

 rularea în paralel, GPS- Track,

  Ca și lărgire posibilă, stă la dispoziție o Lightbar externă, care poate fi 
cuplată comod cu GPS-Track. Puteți poziționa bara luminoasă externă 
liber în cabină.

Ca și dotare specială opțională, vă stau la dispoziție 
comutarea automată de întoarcere și cea a lățimilor parțiale 
cu GPS-Switch, asistentul de ghidare pentru rularea în 
paralel, GPS-Track, și aplicația specifică lățimilor parțiale 
prin GPS-Maps.

Încă şi mai multă precizie cu GPS-Switch, 
GPS-Track şi GPS-Maps

Pe lângă management-ul datelor de tip ISO-XML, administra-
rea comenzilor terminalului (Task Controller) este în măsură 
să și proceseze hărţi de aplicaţii (format shape). Astfel, se 
ofertează, în funcţie de ţel şi terminal, mai multe posibilităţi 
pentru o aplicaţie specifică lățimilor parțiale – după hartă sau 
după senzor. Sistemul este adecvat pentru condițiile și nece-
sitățile dumneavoastră și care vine în utilizare, acest lucru îl 
decideți doar dumneavoastră, ca și utilizator.

GPS-Maps pentru AMATRON 3

GPS-Track pentru AMATRON 3

GPS-Switch pentru AMATRON 3

Asistentul de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track 
se dovedeşte a fi o uşurare enormă la orientarea în câmp. 
Dumneavoastră dispuneţi de diverse moduri de urmă, 
precum linie A-B şi mersuri de tip contur, precum şi de o 
funcţie de obstacol. Urmele de mers sunt clar numerotate 
consecutiv. Abaterea de la linia ideală este prezentată grafic 
pe afişaj, recomandările clare de direcţie vă ţin în urmă. 
Este afişată exact şi distanţa faţă de următoarea cărare 
tehnologică – pentru o orientare ideală.

Funcţia GPS-Track funcţionează, desigur, şi „stand-alone“, 
aşadar, fără echipament accesoriu racordat.

Acest sistem de computer de bord cu suport GPS automa-
tizează comutarea poziţiei exacte a maşinii la întoarcere, la 
evacuări şi diviziuni.

Comutarea automată a lăţimilor parţiale cu GPS-Switch 
oferă precizie, confort şi siguranţă: se selectează simplu 
gradul de suprapunere dorit şi comutarea este cedată auto-
maticii. La aceasta se adaugă: dumneavoastră economisiţi 
îngrăşăminte şi, în plus, menajaţi mediul înconjurător. Iar 
şoferul se poate concentra deplin pe supraveghere.

La distribuitorul ZA-TS a fost integrat modulul SwitchPoint, 
care respectă lărgirea pe o parte a dispozitivelor de la 
spatele maşinii. La utilizarea GPS-Switch-ului, SwitchPoint 
facilitează reglarea punctelor de cuplare și de decuplare în 
funcție de sortimentul de îngrășământ și de lățimea parți-
ală. Ambele valori pot fi luate din tabelul de împrăștiere și 
pot fi introduse în terminalul de operare respectiv.

GPS-Switch, GPS-Maps şi GPS-Track
Comutare automată a întoarcerii şi a lăţimilor parţiale, aplicaţii specifice lăţimilor 
parţiale şi recomandări clare de direcţie



GPS-Switch | GPS-Maps | GPS-Track | Tehnică de senzori

Senzorii online sunt, momentan, cea mai bună sculă pentru 
aprovizionarea cu azot, conform necesarului. Ei măsoară, 
în timpul scoaterii îngrășământului, starea de alimentare 
a plantelor. Pe baza valorilor determinate, se calculează 
apoi cantitatea de îngrășământ necesară pentru creșterea 
optimă a plantelor.

Printr-o interfață de serie (RS 232), toți distribuitorii ZA-TS 
oferă, cu AMATRON 3, CCI 100 și alte terminale compatibile 
ISOBUS, cu toți senzorii online, disponibili pe piață (de ex. 

Creșterea optimă a plantelor prin aprovi-
zionare cu azot, conform necesarului

Tehnică de senzori cu azot
Controlați plantele

senzorul YARA-N, FRITZMEIER ISARIA, CLAAS CropSensor,  
CropCircle, OptRx, GreenSeeker), o legare optimizată. Can-
titățile de îngrășăminte calculate sunt preluate nemijlocit 
prin terminalul de operare AMAZONE în management-ul 
mașinii. În scopuri de documentație, este înregistrat 
îngrășământul scos efectiv.
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ZA-TS şi ZG-TS

Terminalul dispune de  
următoarele funcţii:

   Manevrare maşină cu ISOBUS

 Tractor-Funcţie ECU (interfaţă pentru viteză, pentru priza  
 de putere şi pentru poziţia tirantului lateral)

   Administrarea comenzilor pentru documentație CCI.Control

 CCI.Command (opțional): 
 - comutare automată a lăţimilor parţiale, CCI.Command.SC,  
   cu până la 64 lăţimi parţiale pentru DynamicSpread 
 - Asistentul de ghidare pentru rularea în paralel,  
    CCI.Command.PT

   Sprijină hărți de aplicații în format ISO-XML

  Interfaţă USB pentru schimb de date

  Interfaţă pentru racordul unui GSM

  Interfaţă ASD şi LH5000 prin RS232 (predarea valorii 
nominale), de ex. pentru senzori N

   Funcție cameră CCI.Cam

Terminal CCI

  Bară luminoasă externă pentru asistentul de ghidare pentru 

rularea în paralel, CCI.Command.PT

  Ca și lărgire posibilă, stă la dispoziție o bară luminoasă externă, care 
poate fi cuplată comod cu CCI.Command.PT. Puteți poziționa bara 
luminoasă externă liber în cabină. Premisa pentru utilizare este o 
cuplare liberă a modului paralel de tracking în CCI.Command.

Avantajele dumneavoastră

Terminalul CCI-ISOBUS de la AMAZONE este rezultatul  
colaborării cu mai mulți alți producători de mașini agricole 
în Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Cu CCI, AMAZONE 
și partenerul său au pus piatra de temelie pentru a intro-
duce ISOBUS-ul în practică. CCI 100 servește ca și bază 
pentru a converti toate mașinile și utilajele AMAZONE în 
standardul ISOBUS.

  Afișajul color, de 8,4", cu lumină puternică, cu emisie 
luminoasă ridicată şi cu senzor de lumină ambientală, care 
ajustează luminozitatea în mod automat la condiţiile de 
lumină. Acest lucru împiedică ca șoferul să nu fie orbit în 
amurg sau pe timp de noapte printr-un afișaj prea luminos.

   Introducerea are loc opțional prin ecranul tactil ușor 
manevrabil. 

   Munca neobositoare pe timp de întuneric este sprijinită 
printr-o iluminare a tastelor, care, în egală măsură, sunt 
legate cu un senzor de lumină. 

   Manevrarea AMAZONE valoroasă, cu o mână, este 
transmisă, în continuare, deoarece alocarea funcțiilor 
„tastelor Softkey“ poate fi oglindită chiar simplu.

   Pentru conducerea intuitivă a meniului și introducerea 
confortabilă de valori și texte, afișajul este prevăzut cu o 
folie tactilă valoroasă.

   Pentru introducerea directă, rapidă și reglajul de valori 
nominale, este integrată, ergonomic în carcasă, o roată 
Scroll cu funcții de confirmare.



GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

Terminalul dispune de  
următoarele funcţii:

 
Caracteristicile AMAPAD-ului:

  Parte din față a ecranului din sticlă, durificată special

   Carcasă din material sintetic, rezistentă la impact

   Margine extrem de îngustă, pentru vedere de  
ansamblu maximă

  montat concis, fără intrare de praf /umiditate

 Manevrare maşini cu ISOBUS

  Administrarea comenzii pentru documentare

  Comutare automată a lăţimilor parţiale, GPS-Switch pro, 
cu până la 128 lăţimi parţiale pentru DynamicSpread

  Garnitură luminoasă integrată pentru asistentul de 
ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track pro

 lărgibil opţional pentru automatul de direcţie

  Modul de hărţi de aplicaţie GPS-Maps pro

  Interfaţă RS232 prin adaptor SCU (pentru schimb de date)

  Două interfeţe USB pentru schimb de date

  Modul WLAN (prin adaptor USB)

  Ieşire GPS

Terminal CCI | AMAPAD

AMAPAD
Un fel deosebit de confortabil de a  
comanda maşini agricole

Cu terminalul de manevrare nou, inovativ, AMAPAD,  
AMAZONE oferă o soluţie completă şi valoroasă pentru 
utilizări GPS, precum comutarea automată, bazată pe GPS,  
a lăţimilor parţiale, precum şi utilizări de Precision-Farming.

AMAPAD-ul dispune de un ecran tactil mare de 12,1", 
deosebit de ergonomic. Cu „conceptul Mini-View“ unic, pot 
fi descrise clar, pe lateral, utilizări, care, momentan, nu sunt 
manevrate activ, însă se doresc a fi supravegheate. Dacă 
e nevoie, acestea pot fi mărite prin „indicare cu degetul“. 
Posibilitatea de a-şi putea aloca individual un „panou de 
instrumente“ cu afișaje, rotunjește ergonomia de manevrare.

O dimensiune nouă a comandării  
şi supravegherii

Pe lângă comutarea lățimilor parțiale prin pro GPS-Switch 
este instalată, în serie, cu pro GPS-Track, și o execuție 
manuală, valoroasă, profesională a urmei. GPS-Track pro se 
lasă actualizată pînă la direcția automată.
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spreading

SPEED

spreading

ZA-TS şi ZG-TSZG-TS

  Modele precise de distribuire la lăţimi de lucru de până la 54 m

  Comunicare standard prin ISOBUS cu cele mai moderne terminale de operare

  Supraveghere şi control al cantităţii de aplicat prin sistem de cântărire opţional 

  Sistem Soft Ballistic pro (SBS pro) pentru o utilizare deosebit de menajatoare a îngrăşământului 

  AutoTS şi ClickTS, sisteme de împrăştiere la limita terenului, integrate în discuri, electrice sau manuale

 Mecanism de amestecare antrenat electric şi care menajează îngrăşământul, cu decuplare automată 

  Reglaj automat al distribuţiei transversale cu ArgusTwin, modul cu adevărat cel mai confortabil de distribuire

  Prelată de acoperire compactă, cu închidere sigură şi uşor de operat 

  Service de îngrăşăminte, valoros şi unic, cu experienţă de peste 25 ani

Argumente de vârf:

Până la 50 ha/hLăţime de lucru de până la 

54 m

Comunicare prin  

ISOBUS

Până la 650 kg/min

Volum al rezervorului de 5.500 sau de 

8.200 LitriViteză de lucru de până la 

30 km/h Mecanism de 
amestecare
cu decuplare automată, ce menajează 

îngrăşământul



Argumente de vârf ZG-TS

Distribuitoarele 
AMAZONE satisfac 
norma europeană 

de mediu MAI MULTE INFORMAŢII PE
www.amazone.de/zg-ts

  Sistem de cântărire

  Sistem de împrăştiere la limită,  
manual sau electric,  

ClickTS sau AutoTS

 Prelată de  
  acoperire,  
  uşor de operat  

  Împrăştiere automată cu 

ArgusTwin

 Opţiuni:
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ZA-TS şi ZG-TSZG-TS

Distribuitorul de suprafețe mari, ZG-TS
Precizie excepțională pentru cele mai mari pretenții

Distribuitorul de suprafețe mari, ZG-TS 8200

Cu

tehnică

ISOBUS



Distribuitorul tractat, ZG-TS, cu volum al buncărului de 5.500 l şi 8.200 l, este dotat cu noua unitate de distribuire, TS. Cu 
mecanismul de împrăştiere, TS, sunt posibile lăţimi de lucru de până la 54 m şi, concomitent, modele de împrăştiere la 
limită excepţionale, astfel încât distribuitorul cu ISOBUS se numără printre distribuitoarele absolute, de înaltă performanţă.  

Distribuitorul ZG-TS convinge cu o precizie remarcabilă şi, concomitent, cu un impact mare prin mecanismul de împrăştiere, 
TS, cu care pot fi aplicate până la 650 kg/min.

 Volum rezervor: 5500 litri şi 8200 litri

  prin deschiderea mare de umplere, uşor de umplut din 
siloz sau cu încărcătorul

  Pereţii buncărului garantează alunecarea de material de 
împrăştiere, chiar şi la terenuri în pantă

 Podele cu benzi din cauciuc, cu uzură redusă, cu comanda  
 automată a benzii se centrează, chiar şi la utilizare inegală.

Buncăre de volum mare – economisesc 
timpii de mers şi de încărcare

Precizie excepţională, pentru cele  
mai mari pretenţii

Pentru întreprinderi mari, contractori şi utilizare externă, 
AMAZONE oferă, cu ZG-TS, un distribuitor performant de 
suprafeţe mari pentru scoaterea rapidă şi precisă de îngrăşă-
minte minerale. ZG-TS convinge, cu o precizie excepțională 
și cu puterea mare, prin mecanismul de împrăștiere, TS, cu 
dispozitivul de împrăștiere la graniță integrat, AutoTS. El 
se lasă manevrat confortabil prin terminalele de operare 
ISOBUS, precum și prin AMATRON 3, CCI 100 şi AMAPAD şi 
se poate obţine cu cele 2 mărimi de buncăr, de 5500 şi 8200 l. 

Distribuitorul ZG-TS Tronic este echipat în serie cu o comuta-
re de 16 ori a lăţimilor parţiale. La ZG-TS Tronic, comutarea 
lăţimilor parţiale are loc prin ajustarea cantităţilor şi a sis-
temului de admisie. Distribuitorul ZG-TS Hydro este pregă-
tit pentru DynamicSpread şi controlează lăţimile parţiale 
printr-o ajustare a cantităţilor, a sistemului de admisie şi a 
turaţiei cu până la 128 lăţimi parţiale.

Lățimile parțiale ale distribuitorului ZG-TS pot fi controlate, 
bineînțeles, și prin GPS.

Distribuitorul de suprafețe mari, ZG-TS 5500

ZG-TS 5500 şi ZG-TS 8200 4140



ZA-TS şi ZG-TSZG-TS

ZG-TS 5500 şi ZG-TS 8200
Cei mari, cu genele Top Speed

  Tehnică de şasiu stabilă şi robustă, proiectată pentru 
viteze de până la 50 km/h

  Sarcină utilă de până la 9,8 t pe străzile publice

 Anveloparea de volum mare reduce presiunea la sol  
 şi facilitează utilizarea, chiar şi în cele mai dificile condiţii.

 La anvelopările cu AS-Profil sunt posibile ecartamente  
 de la 1,80 până la 2,25 m (ecartament nefrânat de până  
 la 3,00 m)

 Confort crescut la mers, prin sistemele de proţap cu  
 suspensie şi reglabile în înălţime 

 Mai multă siguranţă la circulaţia rutieră, datorită axilor  
 şi a frânelor de dimensiuni mari

  Instalație de frânare hidraulică sau instalație de frânare 
pneumatică cu două conducte, de fiecare dată cu frână 
de parcare

 Prelată oscilantă de acoperire cu acționare hidraulică 

 Aripi (necesare pentru execuție la 40 km/h)

 Gardă la sol mare

 Picior de sprijin de dimensiuni mari

 Scară rabatabilă

Mult confort, pentru cea mai mare productivitate

Cu

tehnică

ISOBUS



ZG-TS 5500 şi ZG-TS 8200

  Tăblițe, confecţionate din oţel inoxidabil, rezistă şi la 
uzura puternică, produsă de îngrăşământ, iar mecanis-
mul de 

  amestecare, elementele de dozare şi discurile de 
împrăştiere sunt ajustate optim unele faţă de celelalte şi 
îngrijesc de o distribuţie egală a îngrăşământului.

 Înşurubări valoroase, din oţel inoxidabil, ale hidraulicii  
 din zona de murdărie 

 ZG-TS Tronic cu 16 lăţimi parţiale

 ZG-TS Hydro cu până la 128 lăţimi parţiale pentru  
 DynamicSpread

 Cutie de viteză în baie de ulei, fără întreţinere şi robustă,  
 cu siguranţă integrată la suprasarcină 

Seturi de lopeți de împrăștiere

  TS 1 = 15 m – max. 24 m

  TS 2 = 21 m – max. 36 m

 TS 3 = 24 m – max. 54 m

Sistemul de cântărire pentru determinarea conținutu-
lui buncărului (controlul nivelului de umplere) și pentru 
controlul cantității de scoatere prin procedeul de cântărire 
offline îngrijește de cel mai mare confort și siguranță.

Pentru ZG-TS, este disponibil opțional un dispozitiv de 
închidere pentru controlul cantităților de împrăștiere. 
Dispozitivul de închidere conține un rezervor de măsurare și 
este dotat cu un senzor pentru măsurarea timpului. Valorile 
de măsură pot fi prelucrate în terminal ISOBUS.

Tehnică elaborată a mecanismului de împrăştiere – 
rezultate de împrăştiere de primă clasă

A scoate cu încredere și sigur cantitatea 
exactă

  Ca și „Pachet de menajare a îngrășământului“, sistemul 

AMAZONE Soft Ballistic pro este deja integrat în distribuitorul 

montat, ZA-TS, și în distribuitorul tractat, ZG-TS. Mecanismul 

de amestecare, elementele de dozare și discurile de împrăștie-

re sunt ajustate optim, unele la altele.

  Cutie de transport

  Ca și accesoriu, este ofertată o cutie de transport din material sintetic, 
adecvată transportului standului de verificare mobilă.

 Sistem cu cameră pentru ZG-TS și ZA-TS

    Sistemul cu cameră, opțional, servește, înainte de toate, siguranței la 
manevrare. Acest lucru este posibil, oricând, prin eficiența vederii pe timp  
de noapte și printr-un obiectiv încălzibil. Monitorul cu rezoluție mare și 
cu antireflexie este luminat în fundal și poate afișa, concomitent, chiar și 
două camere. 

incl. împărțire a ecranului
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ZA-TS şi ZG-TS

Service pentru  
îngrășăminte
de peste 25 ani

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 peste 25 de 
ani, din ţară şi străinătate, în hala de împrăştiere AMAZONE- 
sunt memorate într-o bază de date computerizată. De la 
îngrăşământul testat sunt înregistrate nu doar tabelele de 
împrăştiere şi valorile de reglaj, ci suplimentar, 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 împrăştie-
rea într-o hală. Nu este totdeauna posibil să ne punem la 
dispoziţie 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 
fizice 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.

Tabelă de împrăştiere

a
z

ZA-TS

Distribuitor centrifugal



Service îngrăşăminte | Stand 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 
distribuitorul! 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 cantita-
tea de scos a distribuitoarelor de îngrăşăminte AMAZONE. 
Selectaţi, pentru aceasta, pur şi simplu, tipul maşinii şi 
bunul de împrăştiat. Şi ca şi App pentru iPhone şi alte 
Smartphones.

Pentru cercetarea, dezvoltarea și producția de serie,stă la 
dispoziție 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 
repede 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 verti-
cale. Cu acest sistem de măsurare pot fi determinate toate 
lăţimile 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 
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Verschleißteil katalog 
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ZA-TS şi ZG-TS

  AMAZONE SmartService 4.0

  În domeniul mașinilor agricole din ce în ce mai complexe, AMAZONE  
utilizează cele mai noi tehnologii pentru învățare si reparare 
SmartService 4.0. Pentru a accelera procesele de instruire și reparare 
în domeniul serviciului tehnic pentru clienți și pentru a-și susține 
clienții în timpul lucrărilor de întreținere. Implementarea are loc prin 
instruirea cu sistemul realității virtuale (VR), posibilitatea comunicării 
în timp real cu specialiștii de servicii AMAZONE și crearea și furnizarea 
de conținuturi de învățare utilizând sistemul de realitate augmentată 
(Augmented Reality: AR).

Service AMAZONE – totdeauna în  
apropierea dumneavoastră
Mulţumirea dumneavoastră este stimulentul nostru



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, pe mașinile AMAZONE. 
Aceasta garantează un rezultat optim al muncii. Piesele 
originale, la preţuri oneste, plătesc dividende la final.

De aceea, decideți-vă pentru original!

Avantajele pieselor de schimb și de uzură originale

 Calitate și încredere

 Inovaţie și capacitate de performanţă

 Disponibilitate imediată

 Valoare de revânzare mai mare a mașinilor second-hand

Alegeţi mai bine  
chiar originalul

Service AMAZONE

Cu unealta de internet „E-Learning“, AMAZONE a lărgit 
oferta de service de pe pagina de internet a firmei, respec-
tiv: www.amazone.de/e-learning cu o funcție foarte utilă. 
„E-Learning“ este o școlarizare de șoferi interactivă, cu care 
se poate școlariza operarea unei mașini complexe, online, 
cât și offline, la un PC sau la o tabletă PC. Noua ofertă de 
service oferă șoferilor posibilitatea de a se familiariza, deja 
înaintea primei utilizări a unei mașini noi, cu operarea 
acestora. Însă și șoferii experimentați pot să-și împrospă-
teze cunoștințele lor, pentru a exploata, încă și mai bine, 
potențialul de performanță al mașinilor. 

AMAZONE „E-Learning“ –  
Noua școlarizare de șoferi la PC

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 chiar în 
aceeași zi. 34 000 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.
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ZA-TS 1400 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

Lăţime de lucru (m) 15 – 54

Volum al rezervorului (l) 1.400 1.700 2.000 2.200 2.600 2.700 3.200 4.200

– cu lărgire a ajutajului, S 600 (l)) 2.000 2.300 2.600 – – – – –

– cu lărgire a ajutajului, L 800 (l) – – – 3.000 – 3.500 4.000 –

Sarcină utilă (kg)
ZA-TS Super 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 –

ZA-TS Ultra – – – 4.500 – 4.500 4.500 4.500

Înălțimea de umplere (m) fără dispozitiv de rulare 1,13 1,23 1,31 1,30 1,49 1,42 1,54 1,76

Lățimea de umplere (m) 2,23 2,23 2,23 2,72 2,23 2,72 2,72 2,72

Lățime totală (m) 2,55 2,55 2,55 2,92 2,55 2,92 2,92 2,92

Lungime totală (m) fără sistem de cântărire 1,48 1,46 1,46 1,55 1,46 1,55 1,55 1,68

Antrenare mecanică / hidraulică (ZA-TS Hydro)

Tehnică de cântărire opţional cu sistem de cântărire Profis

Electronică de reglaj
Comunicare ISOBUS prin AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD

sau alt terminal ISOBUS preferat

Tiranți laterali
ZA-TS Super Dimensiunea ataşamentului şi sprijin din categoria 2

ZA-TS Ultra Dimensiunea ataşamentului din categoria 3, sprijin din categoria 2/3

Module de control 
necesare

ZA-TS Tronic nu sunt necesare, (1 cu efect dublu, la prelată hidr. de acoperire cu role)

ZA-TS Hydro
1 retur cu efect simplu+ fără presiune sau LoadSensing pentru antrenare (cantitate de ulei de 70 l/min.),

(1 cu efect dublu, la prelată hidr. de acoperire cu role)

Greutate minimă (kg) 
(cu set de lopeți de împrăștiere TS 2)

471 480 489 539 528 555 573 685

Date tehnice

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.

ZG-TS 5500 8200

Lăţime de lucru (m) 15 – 54

Volum al rezervorului (l) 5.500 8.200

Greutate total admisă (kg) max. 12.000 max. 12.000

Sarcină utilă pe străzile publice (kg) max. 10.000 max. 9.800

Lățimea de umplere (m) 3,45

Lungime totală (m) 6,60

Înălţime (m), dependentă de anveloparea montată 2,51 – 2,62 2,84 – 2,95

Lăţime (m), dependentă de anveloparea montată 2,48 – 2,55 2,48 – 2,55

Antrenare mecanică / hidraulică (ZG-TS Hydro)

Distribuitorul ZA
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