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Cu ZA-V la o viteză superioară

Cu ZA-V, AMAZONE aduce pe piaţă un distribuitor de îngrășăminte performant, care este configurat, îndeo-
sebi pentru viteze mari de lucru, de până la 30 km/h. Comunicarea cu ISOBUS, tehnica de cântărire și multe 
alte inovaţii fac din ZA-V unul dintre cele mai moderne distribuitoare de îngrășăminte din clasa sa.

Debitul mare, de până la 390 kg/min, și o lăţime de lucru maximă de 36 m facilitează productivităţi de până 
la 33 ha/h. 

  „Operarea noastră cu ZA-V a fost doar una scurtă, 

însă convingătoare.” 
(Raport de mers profi cu distribuitorul de îngrășăminte, 

ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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  Model de împrăștiere precisă la lăţimi de lucru de până la 36 m

  Comunicare ISOBUS de serie în varianta Tronic

  Supraveghere și control al ratei aplicate prin tehnică de cântărire opţională, de 200 Hz

  Sistem Soft Ballistic (SBS) pentru o tratare deosebit de menajatoare a îngrășământului 

  Mecanism de împrăștiere pentru rate de aplicare de până la 390 kg/min

  Mecanism de amestecare inteligent, cu menajare a îngrășământului, cu reducere automată a turaţiei 
la clapetă închisă

  Discuri de împrăștiere cu lopeţi de împrăștiere, reglabile deosebit de repede și exact, cu QuickSet

  Dispozitiv de împrăștiere la limita câmpului, Limiter V+, controlat electric, oscilant, variabil în fluxul 
de îngrășământ, pentru împrăștiere exactă pe margini, la limita terenului și în șanţuri

  Prelată de acoperire compactă, cu posibilitate de rulare, cu închidere sigură și ușor de operat

Argumente de top:

Până la 33 ha/h

Până la 390 kg/min

Mărimi ale rezervorului de la 

1700 până la 4200 litri 

Tehnică de cântărire de 

200 Hz, cu senzor de înclinare 

Viteză de lucru de până la 30 km/h
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Lăţime de lucru de până la 

36 m 

Cea mai modernă comunicare 

ISOBUS

Dispozitiv electric de împrăștiere 

la limita terenului, variabil, 

Limiter V+
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Rezervor de bază, profilat la cald

  Vopsea valoroasă, cu mai multe straturi

 1) Tablă din oţel
 2) Fosfatare cu zinc (strat din cristal)
 3) Grund KTL
 4) Vopsea de acoperire

Avantajele formei 
de construcţie

Rezervorul de bază dispune de un 
 volum de 700 l. El este profilat la cald 
și fără colţuri, muchii și cusături sudate. 
Acesta îngrijește de o alunecare ulterioară, continuă și 
egală, a îngrășământului. Și curăţirea distribuitorului este 
ușurată prin această formă a construcţiei.

Cadru și rezervor
Stabilitatea este atuul

ZA-V 2000 Profis Tronic

Cadrul Ultra dispune de o sarcină utilă de 4500 kg 
și de o dimensiune de atașare din categoria III.

Cadru Ultra

Excepţional: distribuitor montat 
cu sarcină utilă de până la 4500 kg

Avantajele dumneavoastră
  Tip de construcţie ușoară a cadrului, cu stabilitate 

foarte mare
  Poziţie optimizată a centrului de greutate și, totuși, 

mult loc pentru atașare

Cadru Super

Cadrul Super dispune de o sarcină utilă de 3200 kg 
și de o dimensiune de atașare din categoria II.

1 2 3 4
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Ajutaje
Cu două lăţimi și multe mărimi

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

în direcţia de mers, la stânga

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

Ajutaj S 1700 (lăţime de umplere 2,22 m)

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

ZA-V cu lărgire a ajutajului, L 800

Cadru și rezervor | Ajutaje

Lărgiri suplimentare ale ajutajului
Pentru a majora ulterior capacitatea rezervorului distribui-
torului ZA-V, AMAZONE oferă, de fiecare dată, lărgiri adec-
vate pentru ajutajele S și L. Volumul lărgirilor însumează 
600 l pentru ajutajele S, respectiv 800 l pentru ajutajele L. 

Bineînţeles că pe lărgire se mai poate monta și o prelată 
de acoperire cu posibilitate de rulare. Astfel, distribuitorul 
poate crește, pur și simplu, o dată cu întreprinderea sau cu 
tractorul de cultivare al agricultorului.
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Echipare
Perfectă până în detaliu

Mașina AMAZONE ZA-V cu echiparea cu SafetySet oferă mai 
multă siguranţă. Implementele, care se montează la spatele 
tractoarelor în rulare, trebuie să fie clar recunoscute în circu-
laţie. AMAZONE a integrat cerinţele stricte de siguranţă în 
design-ul modern. Etrierul de protecţie circular îndeplinește 
prevederile de prevenire a accidentelor. 

Tăbliţe de avertizare de suprafeţe mari spre spate, precum 
și instalaţia de iluminare îngrijesc de mai multă vizibilitate 
în trafic.

SafetySet (set de siguranţă)
Prelată de acoperire cu posibilitate 
de rulare

Prelata de acoperire cu posibilitate de rulare, manevrabilă 
manual sau hidraulic la distanţă, garantează, chiar și pe 
vreme umedă, material uscat de împrăștiat și vă facilitează, 
chiar și în condiţii de vreme proastă, să continuaţi împrăș-
tierea. Prelata de acoperire cu posibilitate de rulare există 
pentru toate ajutajele S și L. Bineînţeles că prelata de aco-
perire cu posibilitate de rulare poate fi combinată și cu lăr-
girile de ajutaj, S 600 și L 800.

  Umplerea directă din basculantă sau din din Bigbags (saci mari) 

nu e o problemă. În special la utilizarea de lopeţi mari de încăr-

care, ajutajul L lat constituie un avantaj mare.

Suport pentru numărul de circulaţie

Suport pentru numărul de circulaţie, incl. iluminare

Suportul pentru numărul de circulaţie cu iluminare oferă 
posibilitatea de aplicare a unui numărul de circulaţie re-
petitiv.
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Dispozitivul de rulare și de parcare oscilant facilitează cupla-
rea și decuplarea distribuitorului, precum și manevrarea în 
curte. Rolele sunt rabatabile ușor spre înăuntru și în exterior 
și sunt protejate optim de murdărire. 

Alternativ la dispozitivul de rulare și de parcare oscilant este 
disponibil și un dispozitiv de parcare mai ieftin pentru par-
carea pe saboţi integraţi.

Dispozitiv de rulare și de parcare

Dispozitiv de rulare și de parcare Dispozitiv de parcare cu sabot

Dotare

Scară pentru urcare sigură

Scară rabatabilă la ZA-V cu ajutaj S 2600

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

Dispozitiv de calibrare

Pentru controlul confortabil al cantităţii de distribuit fără 
demontajul discului de împrăștiere, stă la dispoziţie un dis-
pozitiv lateral de calibrare, la stânga sau la dreapta. În legă-
tură cu unităţile de distribuire, ZA-V Control și ZA-V Tronic, 
este posibilă și o măsurare automată a timpului.

Dispozitiv de parcare
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Unitate de distribuire de precizie
Pentru performanţă maximă

Unitatea avansată de distribuire a ZA-V-ului atinge, prin des-
chizătura sa mare a clapetei, un debit de până la 390 kg/min. 
Vârful de pâlnie care iese prin deschizătura clapetei evită 
cantităţile de resturi și e ușor de curăţat.

Deschizătura auxiliară, fără efect asupra cantităţii, e poziţio-
nată liber deasupra discului de împrăștiere. Acest lucru are 
avantajul că îngrășământul va fi înregistrat foarte aproape 
de mijlocul discului de împrăștiere și va fi menajat, în mod 
special, la cele mai reduse viteze periferice ale discului de 
împrăștiere. Atunci, accelerarea îngrășământului are loc 
într-un mod foarte menajator. Modelul de împrăștiere ră-
mâne egal și complet, la toate cantităţile aplicate și la toate 
vitezele și e complet independent de cantitatea de distribuire.

La distribuitoarele ZA-V întregul sistem de distribuire este 
confecţionat din oţel inoxidabil și din material plastic valo-
ros, întărit cu fibră de sticlă, și îngrijește, astfel, de o durată 
de viaţă lungă și de o valoare mare de revânzare.

Unitate de distribuire cu sistem 
Soft Ballistic

Îngrășământul mineral trebuie tratat deosebit de menajator 
pentru ca el să poată fi distribuit precis și aplicat exact la 
plante, pe întreaga lăţime de lucru. Îngrășământul, care este 
deteriorat deja în distribuitor, nu mai poate fi distribuit în mod 

sigur. Amestecătorul, elementele de dozare și discurile de 
împrăștiere la ZA-V sunt coordonate optim unul cu celălalt. 
Acest lucru menajează îngrășământul și asigură recoltele 
dumneavoastră.

SBS – Sistem Soft Ballistic

Unitate de împrăștiere cu disc de distribuire, V-Set, și cu amestecă-

tor în formă de stea pentru aplicare cu menajarea îngrășământului

  Suprapunere dublă la lăţime de lucru de până 

la 36 m

  Unitatea de distribuire a ZA-V-ului a fost dezvoltată 
cu modele de distribuire tridimensională pentru a 
lua naștere o distribuţie transversală perfectă. Dato-
rită sistemului SBS pot fi generate lăţimi de lucru de 
până la 36 m. Zonele cu suprapuneri mari îngrijesc 
de un model perfect de împrăștiere.

100 %

50 %

0 %
 – 54 – 48 – 42 – 36 – 30 – 24 – 18 – 12 – 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Distribuţie transversală 
(lăţime de lucru de 36 m) 

Distanţă de aruncare de 
72 m

Deschizătura auxiliară, special formată, cu corecţie automată a efec-

tului asupra cantităţii
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Discuri de împrăștiere și amestecător
Precise și cu menajare a îngrășământului

Doar 3 perechi de discuri de împrăștiere acoperă întregul 
domeniu de lucru, de la 10 m până la 36 m. Lăţimea de 
lucru este ajustată simplu, rapid și sigur prin poziţia lopeţii 
de împrăștiere. Reglajul lopeţilor de împrăștiere are loc 
complet fără scule, prin sistemul de reglaj, QuickSet.

Turaţia discurilor de împrăștiere este totdeauna costantă, 
de 720 rot/min, menajând îngrășământul.

Lopeţile de împrăștiere ale distribuitorului ZA-V, nou dezvol-
tate, îngrijesc de o distribuţie transversală deosebit de bună, 
cu forma lor specială și cu mai multe puncte de predare a 
îngrășământului la capătul superior și la cel inferior al lope-
ţilor de împrăștiere.

Diversele unităţi de lopeţi de împrăștiere pot fi schimbate 
rapid și simplu printr-un sistem de schimb. Soluţia perfectă, 
de ex. pentru contractori.

Discuri de împrăștiere cu QuickSet

1  Lopeţi de împrăștiere, 2  corpuri de discuri de împrăștiere, 
3  poziţii clare ale gradaţiei, 
4  sistem de reglaj, QuickSet, pentru reglajul poziţiei lopeţii

  Domenii ale lăţimii de lucru:

 –  V-Set 1: 10 m până la 21 m

 –  V-Set 2: 18 m până la 28 m 
(lopeţi de împrăștiere cu stratificare din metal dur)

 –  V-Set 3: 24 m până la 36 m 
(lopeţi de împrăștiere cu stratificare din metal dur)

Noul amestecător mecanic, în formă de stea, al ZA-V-ului, 
stă direct deasupra deschizăturii auxiliare adânci și îngrijește 
astfel de un flux permanent și continuu al îngrășământului 
la toate cantităţile aplicate. Cu doar 45 rot/min el lucrează, 
menajând în mod deosebit îngrășământul. La clapete închise 
bilateral, se reduce viteza amestecătorului pentru a nu dete-
riora inutil îngrășământul.

Amestecătorul inteligent 

  „Practic AMAZONE a rezolvat și ajustarea distanţei de aruncare. 

Ea are loc fără scule, direct la lopeţile de împrăștiere, care pivo-

tează în jurul unui punct de rotaţie și sunt fixate cu o manetă 

încărcată cu arc.” 
(Raport de mers profi cu distribuitorul de îngrășăminte, 

ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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Sisteme perfecte de împrăștiere 
la limita terenului cu ZA-V
Precise și confortabile

ZA-V 2000 Profis Tronic cu Limiter V+
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Protecţie activă a mediului înconjurător – 
Sisteme de împrăștiere la limita terenului 
de la AMAZONE

Împrăștiere la limita terenului (orientată pe mediul 
 înconjurător) cu Limiter V+

Dacă cultura se învecinează cu o stradă sau cu o pistă de bici-
clete, nu e permis să fie aruncat îngrășământ dincolo de limita 
câmpului. Pentru ca să nu se ajungă la o suprafertilizare în in-
teriorul câmpului, trebuie ca să fie redusă cantitatea de distri-
buire pe partea limitei. Rezultă o ușoară subfertilizare înainte 
de limita câmpului. Procedeul de împrăștiere la limita tere-
nului corespunde cerinţelor Ordonanţei pentru îngrășăminte.

Împrăștiere în șanţuri (orientată pe mediul înconjurător) 
cu Limiter V+

Dacă direct la marginea câmpului se găsește o apă de supra-
faţă, trebuie, conform Ordonanţei pentru îngrășăminte, să 
se păstreze o distanţă de un metru cu un dispozitiv de îm-
prăștiere la limită, iar fără dispozitiv de împrăștiere la limită, 
chiar trei metri. Pentru a evita o suprafertilizare în interiorul 
câmpului, trebuie redusă cantitatea de distribuire pe partea 
limitei.

Împrăștiere pe margini (orientată pe recoltă) cu Limiter V+

Cultura învecinată este o suprafaţă agricolă utilizată. Aici se 
poate tolera faptul că o cantitate redusă de îngrășământ va 
fi aruncată peste limita câmpului. Distribuţia îngrășămân-
tului în interiorul câmpului se situează, chiar și la marginea 
câmpului, totdeauna, încă la 80 % din cantitatea ţintită.

Împrăștiere la limita terenului cu deflector de împrăștiere 
la limita terenului
Dacă prima cărare tehnologică se găsește la marginea câm-
pului, atunci împrăștierea la limita terenului (reglaj orientat 
pe mediul înconjurător) se realizează printr-o decuplare semi-
laterală a dispozitivului de împrăștiere pe o parte. Nu ajunge 
îngrășământ peste limita câmpului, în interiorul câmpului se 
rămâne la o fertilizare optimă.

Împrăștiere pe parcele cu dispozitiv de împrăștiere 
pe parcele, de ambele părţi
Pentru împrăștierea de culturi speciale pe parcele, la stânga 
și la dreapta, lângă urma de mers, AMAZONE oferă deflec-
torul de împrăștiere pe parcele. Acesta ţine urma de mers 
aproape liberă de îngrășământ. 

27 m27 m 3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 27 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m

12,5 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m
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Pentru împrăștierea pe câmpuri, străzi sau ape învecinate, 
distribuitorul ZA-V poate fi echipat cu Limiter V+. Dispozi-
tivul de împrăștiere la limita terenului poate fi coborât în 
trepte fine în fluxul de îngrășământ. Reglajul pivotant în 
 jurul centrului discului de împrăștiere ajustează dispoziti-
vul Limiter V+ la diversele lăţimi de lucru și sortimente de 
îngrășăminte. În acest mod, poate fi atins un flanc exact de 
împrăștiere la limita terenului.

Prin ajustarea electrică, sensibilă, a dispozitivului Limiter V+ 
la limita respectivă a câmpului, se poate schimba confortabil, 
din cabina tractorului, în timpul aplicării de îngrășământ, în-
tre împrăștierea pe margine, la limită și în șanţuri. Prin tipul 
de construcţie, deschisă în jos, al dispozitivului Limiter V+, 
acesta poate fi pivotat în trepte fine,de sus, în dispozitivele 
de împrăștiere pe o parte, până la limita câmpului:

1   La adâncime de coborâre redusă a dispozitivului Limiter V+, 
doar fluxul de îngrășământ este redirecţionat în lopata 
lungă de împrăștiere. 

2   La o altă coborâre a dispozitivului Limiter V+ este redirec-
ţionat fluxul de îngrășământ al ambelor lopeţi de împrăș-
tiere. 

3   În poziţie complet coborâtă, lamelele îngrijesc de un 
model de împrăștiere exactă până la limita terenului.

Împrăștiere pe margini, la limita terenului 
și în șanţuriLimiter V+ electric

Împrăștiere pe margini

Împrăștiere normală

Împrăștiere la limita 

terenului și în șanţuri

Dispozitiv de împrăștiere la limita 
 terenului, Limiter V+
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Deflector de împrăștiere la limita 
 terenului și pe parcele

Deflector de împrăștiere pe parcele pivotat în sus Deflector de împrăștiere pe parcele pivotat bilateral, 

cu capete telescopice

Deflector de împrăștiere la limita terenului 
Pentru cazul de utilizare de împrăștiere directă, de la margi-
nea înspre interiorul câmpului, stă la dispoziţie, pentru ZA-V, 
un deflector de împrăștiere la limita terenului.

La deflector de împrăștiere la limita terenului pivotat se 
împrăștie doar cu discul de împrăștiere pentru interiorul 
câmpului. Îngrășământul acestui disc de împrăștiere este 
în așa fel redirecţionat, încât el este aruncat doar la spatele 
tractorului și în interiorul câmpului,însă nu dincolo de limi-
ta terenului. Deflectorul de împrăștiere la limita terenului 
poate fi utilizat pentru împrăștierea la limita terenului pe 
partea stângă și pe cea dreaptă. Acţionarea deflectorului de 
împrăștiere la limita terenului are loc manual sau hidraulic, 
opţional, din scaunul tractorului. Dacă deflectorul de împrăș-
tiere la limita terenului nu este pivotat, distribuitorul poate 
fi utilizat, fără limitări, la cultivarea de recolte.

Deflector de împrăștiere pe parcele
În domeniul culturilor speciale sunt create, adesea, parcele. 
Între parcele se găsesc drumuri. Pentru împrăștierea pe 
parcele care se găsesc la stânga și la dreapta, lângă tractor, 
dispozitivul de împrăștiere pe parcele îngrijește de o distri-
buţie optimă pe parcele. În spatele tractorului, acolo unde 
nu se găsesc plante, nu se împrăștie îngrășământ la dispo-
zitiv de împrăștiere pe parcele pivotat. Pentru o distribuţie 
optimă a îngrășământului, capătul telescopic al dispozitivu-
lui de împrăștiere pe parcele poate fi ajustat individual, în 
funcţie de lăţimea de lucru și de sortimentele de îngrășă-
mânt. Dispozitivul de împrăștiere pe parcele este utilizabil 
unilateral sau bilateral. Acţionarea dispozitivului de împrăș-
tiere pe parcele are loc manual, ca la împrăștierea la limita 
câmpului, sau hidraulic, opţional, din scaunul tractorului. În 
stare pivotată în sus, nici dispozitivul de împrăștiere pe par-
cele nu are nici o influenţă asupra împrăștierii normale.
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Cine cântărește, câștigă!
ZA-V Profis cu cadru de cântărire

Sistemul de cântărire oferă confort controlat și mai multă 
siguranţă. El determină online, cu tehnică de cântărire de 
200 Hz, diversele caracteristici ale materialului de împrăș-
tiat – și asta cu exactitate mare de măsurare. El compară în 
mod automat cantitatea aplicată efectiv cu cantitatea ţintită. 
Sunt identificate abaterile în comportamentul de curgere, de 
exemplu la îngrășăminte minerale eterogene, iar distribui-
torul se reglează automat, din nou, prin clapeta electrică de 
dozare. Pentru un bilanţ al substanţelor nutritive referitoare 
la culturi va fi documentată exact, în plus, și cantitatea apli-
cată. 

Pentru alimentarea echilibrată cu substanţe nutritive, canti-
tatea aplicată poate fi modificată din terminal, prin apăsare 
de buton.

ZA-V 2700 Profis

Fără calibrare. Introduceţi cantitatea de împrăștiat și porniţi! 
Mai simplu de atât nu se poate.

1   Cadru de cântărire

2   Suport de tracţiune orientat 
pe orizontală

3   Celule de cântărire
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La ZA-V, la măsurători, se ţine cont de posibilele influenţe 
prin relocarea gravitaţiei în timpul mersului cu ajutorul unei 
tehnologii de senzori de înclinare: un senzor de pantă cu 
două axuri, care înregistrează înclinarea spre înainte și spre 
înapoi, precum și spre stânga și spre dreapta, corectează 
erorile de măsurare care iau naștere la mersul urcător și 

coborâtor pe munte sau la mersul în pantă laterală. În com-
binaţie cu un algoritm inteligent de cântărire sunt recunos-
cute astfel, chiar mai bine, abateri în comportamentul de 
curgere la îngrășăminte minerale eterogene, iar distribuito-
rul se reglează automat, din nou, prin clapeta electrică de 
dozare.

Senzor de înclinare pentru terenuri puternic deluroase 

Pentru orientarea cu succes a distribuitorului ZA-V în poziţie 

 orizontală se afișează confortabil înclinaţia la ZA-V Tronic în 

 terminalul ISOBUS.

Cantitatea reală, de 500 kg, este calculată 
și afișată în AMATRON 3.

500 kg

Exemplu:

  Senzorul de înclinare înregis-
trează creșterea de 10°

  Celula de cântărire de la ZA-V 
înregistrează 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

αα °

Senzor de semnalizare a golirii

Pentru controlul ambelor deschizături auxiliare, AMAZONE 
oferă pentru ZA-V senzori de semnalizare a golirii. Aceștia 
sunt poziţionabili liber peste orificiul de evacuare și pot fi 
aplicaţi la trei înălţimi diferite. Șoferul primește astfel, în 
terminal, de timpuriu,o semnalizare de avertizare, precum 
că un vârf de pâlnie e aproape gol.

Șoferul primește astfel, în terminal, de timpuriu, o semnalizare 

de avertizare, precum că un vârf de pâlnie e aproape gol.
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ZA-V Easy
Se reglează și se controlează confortabil, electric

Unitatea electrică de deservire, EasySet, permite o deservire 
deosebit de simplă și de confortabilă a ZA-V-ului.

Cu ajutorul computer-ului de deservire, EasySet, deschizătu-
rile auxiliare ale clapetei pot fi reglate separat una de alta, 
la stânga și la dreapta, prin apăsare de tastă și pot fi reglate 
ulterior în timpul mersului. Acest lucru facilitează și ajusta-
rea individuală a cantităţilor pentru partea stângă și pentru 
cea dreaptă. 

Pentru operarea dispozitivului Limiter V+ se preselectează, 
mai întâi, adâncimea de coborâre dorită pentru reglajul 
respectiv, prin tastele „+/-”, la computer-ul de deservire. 
Activarea are loc apoi cu o tastă specială, Limiter. Un schimb 
al funcţiilor Limiter-ului, de ex. din împrăștiere pe margini 
în împrăștiere la limita terenului sau în șanţuri, are loc, în 
egală măsură, prin tastele „+/-”. Dacă o cere situaţia, cantita-
tea de împrăștiat poate fi redusă în direcţia limitei câmpului, 
de ex. la împrăștierea în șanţuri. 

ZA-V 2700 Easy

Terminal de manevrare, EasySet

Deoarece nu sunt necesare racorduri hidraulice, ZA-V Easy 
poate fi montat și demontat mai rapid. Astfel, pentru a pune 
în funcţiune distribuitorul trebuie să se cupleze la tractor 
doar un cablu de curent de 3 pini și arborele cardanic.
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ZA-V Control
În serie cu computer-ul de deservire specific mașinii, AMASPREAD+

Distribuitorul ZA-V Control dispune, în serie, de computer-ul 
de deservire specific mașinii, AMASPREAD+.

Toate funcţiile importante pot fi controlate direct prin taste 
de funcţii iluminate. Tastele de funcţii și afișajul iluminat de 
5,7 ţoli, cu simbolurile și cifrele mari, afișează, clar și univoc, 
toate funcţiile. Structura de deservire și ghidarea simplă în 
meniu ale AMASPREAD+ îngrijesc de un confort mare în 
operare. 

Direct în terminal pot fi memorate reglajele complete pentru 
în total 20 de îngrășăminte și pot fi apelate din nou, oricând. 
Pentru documentarea suprafeţei prelucrate, a cantităţii apli-
cate și a timpului necesar, AMASPREAD+ dispune, în plus, 
de o administrare a comenzilor cu până la 99 de comenzi.

Toate distribuitoarele ZA-V Control cu AMASPREAD+, cât și 
cele Profis Control, dispun în serie și de un reglaj al cantită-
ţilor, dependent de viteză, și de cea mai modernă tehnică 
de cântărire de 200 Hz, cu două celule de cântărire. Opţio-
nal stă la dispoziţie pentru ZA-V Profis Control și senzorul 
de înclinare, care livrează mereu, chiar și în poziţii în pantă, 
un rezultat precis de cântărire. 

ZA-V Control susţine, în plus, și senzorii de semnalizare a 
golirii, ce se pot obţine opţional, care, la înscrierea sub limită 
a unui nivel de umplere reglat anterior, afișează o informa-
ţie în terminal, separat pentru partea stângă și pentru cea 
dreaptă a rezervorului.

Limiter V+ poate fi operat, în egală măsură, cu AMASPREAD+. 
În meniul de îngrășământ pot fi efectuate reglaje preliminare 
separate pentru fiecare îngrășământ individual, pentru îm-
prăștierea pe margine, la limita terenului și în șanţuri, care 
pot fi selectate direct, de fiecare dată, prin taste individuale 
de funcţii de pe suprafaţa de deservire. Astfel, cu distribui-
torul ZA-V antrenat mecanic agricultorul poate schimba în 
trepte fine, absolut simplu, prin apăsare de buton, între îm-
prăștiere normală, la margine, la limita terenului și în șan-
ţuri, acum și în legătură cu AMASPREAD+, din scaunul trac-
torului, în timpul mersului, în funcţie de situaţia de la limita 
terenului. 

Computer de deservire, 

AMASPREAD+
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ZA-V Tronic – Distribuitorul ISOBUS
Echipat în serie cu comutare de 8 ori a lăţimilor parţiale

  Cu comutarea de 8 ori a lăţimilor parţiale pentru ZA-V pot 

fi controlate, analog cu mașina fitosanitară, lăţimi parţiale 

 individuale ce stau la exterior.
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Distribuitorul antrenat mecanic, ZA-V Tronic, dispune în 
serie de o comutare de 8 ori a lăţimilor parţiale prin ajus-
tarea cantităţilor.

Datorită mecanismului de împrăștiere al distribuitorului ZA-V 
cu deschizătură auxiliară fără efect asupra cantităţilor și cu 
model de împrăștiere triunghiulară stabilă, cu mașina pot 
fi atinse rezultate foarte bune la împrăștierea pe straturi in-
termediare și pe resturi de parcele prin comutarea lăţimilor 
parţiale cu ajustarea cantităţii.

Antrenare mecanică cu pachet Tronic 
și comutare de 8 ori a lăţimilor parţiale

SwitchPoint oprit 
(momentul decuplării)

SwitchPoint pornit 
(momentul cuplării)

Mijlocul 
traiectoriei

Traiectorie la 
capăt de rând

Pe lângă terminalul AMAZONE ISOBUS, ZA-V Tronic poate fi operat și cu terminale ISOBUS ale altor producători.

AMATRON 3

AMAPAD

Terminal CCI

ZA-V Tronic

 SwitchPoint

  SwitchPoint (punct de cuplaj) facilitează ca, la utilizarea de GPS-Switch, 
să se regleze puncte de cuplare și de decuplare în funcţie de sortimen-
tele de îngrășăminte și de lăţimile de lucru. Ambele valori pot fi luate 
din tabelul de împrăștiere și pot fi introduse în terminalul de operare 
respectiv.

  „Înainte de toate, la lăţimi de lucru mici până la medii, reglajul 

simplu al cantităţilor distribuitorului ZA-V atinge rezultate bune 

deja la distribuţia transversală pe strat intermediar. Datorită 

distanţei mari de aruncare se menţine un model de împrăștiere 

triunghiulară.”
(top agrar – Comparaţie de sistem „Distribuire automată pe straturi 

intermediare: Ce sistem se potrivește?” · 02/2016)

  „Comutare simplă și avantajoasă a lăţimilor parţiale. Deja cu 

reglajul cantităţilor distribuitorului ZA-V pot fi deja atinse 

 rezultate bune la lăţimile de lucru comune.”
(top agrar – Comparaţie de sistem „Distribuire automată pe straturi 

 intermediare: Ce sistem se potrivește?” · 02/2016)

Prin deschizătura auxiliară a distribuitorului ZA-V, fără efect 
asupra cantităţilor, distribuţia transversală a îngrășământului 
rămâne mereu constantă la rată de aplicare variată. Astfel pot 
fi cuplate lăţimi parţiale individuale prin ajustarea cantităţii.
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Terminale ISOBUS
ISOBUS indică un standard de comunicare valabil la nivel global, pe de o parte între terminale de operare, tractoare și 
 implemente, și software agricol de birou, pe de altă parte. Acest lucru semnifică faptul că cu un terminal puteţi opera 
toate echipamentele capabile de ISOBUS.

ZA-V Tronic poate fi deservit cu diverse terminale 
 AMAZONE ISOBUS:

Alte terminale ISOBUS

 Pe lângă terminalul AMAZONE, ISOBUS, ZA-V Tronic poate fi operat și cu terminale ISOBUS ale altor producători.

de ex. terminal Fendt, Vario de ex. terminal John Deere, GreenStar de ex. terminal Müller, COMFORT

AMAZONE AMATRON 3

Monitor mare de 5,6 "

AMAZONE CCI 100

Monitor mare de 8,4 "
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Avantajele dumneavoastră la distributoarele AMAZONE cu ISOBUS:

AMAZONE AMAPAD

Ecran tactil, mare de 12,1 "

Indicaţie importantă
Vă rugăm să respectaţi faptul că pentru un sistem capabil 
de rulare cu un alte terminale ISOBUS trebuie să existe un 
software suplimentar pentru Section Control, de ex. al pro-
ducătorului de tractoare. Adesea acest lucru nu este conţi-
nut în versiunea standard a altor terminale ISOBUS.

Soluţie cu 2 terminale
O soluţie cu 2 terminale, cu utilizare concomitentă de ter-
minal ISOBUS pentru tractor și de AMATRON 3, respectiv 
CCI 100, se recomandă dacă terminalul tractorului nu sus-
ţine funcţia Section Control sau când doriţi să controlaţi și 
să dirijaţi distribuitorul dumneavoastră de îngrășăminte cu 
AMATRON 3, respectiv CCI 100 printr-un monitor separat.

  Deservirea mașinii, administrarea comenzilor, documentaţia și comutarea lăţimilor parţiale distribuitorului AMAZONE 
sunt posibile la toate terminalele ISOBUS comune. La utilizare concomitentă a mai multor terminale ISOBUS pot fi 
alocate liber funcţii individuale.

  Operarea AUX-N facilitează utilizarea elementelor de deservire ale tractorului pentru distribuitorul AMAZONE.
  Alte componente AMAZONE, ca de ex. mânerul multifuncţional, AmaPilot, pot fi utilizate la fiecare tractor cu ISOBUS.
  Suprafeţe de utilizator pentru deservirea mașinii, liber alocabile, și o bară informativă legată de statutul distribuitorului, 

alocabilă în mod individual, conduc la mai multă ușurinţă în operare.
  În meniul pentru îngrășăminte pot fi create, prelucrate și administrate valori de reglaj pentru 20 sortimente de îngrășă-

minte.
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AMATRON 3
Terminal ISOBUS pentru toate funcţiile

  AMATRON 3

  Calculatorul dispune de o administrare a comenzilor (Task Controller) 
și de cuplarea la Documentaţia Automată, referitoare la Culturi (ASD). 
Calculatorul AMATRON 3 are o interfaţă de serie pentru racordarea 
de terminale GPS și de senzori pentru azot.



GPS-SGPS-Switchitch
readread

GPS-TrGPS-Track
readread

GPS-MapsGPS-Maps
readread
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Terminal de manevrare AMATRON 3 – 
modern și durabil în viitor

Cu terminalul AMATRON 3, construit practic și clar, aveţi 
 nevoie doar de încă un terminal pentru operarea diverselor 
funcţii de fertilizare. La AMATRON 3 sunt afișate clar toate 
datele relevante, puţinele reglaje necesare merg rapid și 
fluent, cu mâna.

Terminalul AMATRON 3 dispune de taste iluminate și de un 
afișaj puternic contrastant, de rezoluţie mare. Toate informa-
ţiile pentru controlul tehnicii de fertilizare se găsesc pe un 
afișaj. În funcţie de situaţia de mers și de gustul personal, 
puteţi, ori să selectaţi tehnica de fertilizare, ori funcţia GPS, 
ca și aspect de detaliu.

AMATRON 3 este valoros compatibil în jos cu AMATRON+ 
și în sus cu standardul ISOBUS și formează, astfel, o punte 
între lumea NON-ISOBUS și cea ISOBUS. Cu AMATRON 3 
utilizatorul poate opera, sigur și confortabil, atât toate uti-
lajele AMAZONE dotate cu AMATRON+ (AMABUS), cât și 
utilaje care susţin standardul ISOBUS. Bineînţeles, chiar 
dacă acestea nu sunt de la AMAZONE.

AMATRON 3 facilitează reglajul complet automat  de rate de 
aplicare specificate. Modificările definite ale cantităţii sunt 
efectuate, rapid și precis, în pași procentuali preselectabili.

Acest terminal modern de operare este deosebit de multila-
teral prin ghidajul clar,simplu și logic în meniu. Forma foarte 
compactă a calculatorului necesită un necesar redus de loc 
în cabină.

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii:

  Operarea mașinii cu ISOBUS
  Operare a mașinii cu AMABUS
  Administrarea comenzilor (Task Controller) pentru 

 documentaţie
  Import/export al datelor despre culturi cu stick USB
  Control automat al secţiilor cu GPS-Switch (opţional)
  Sistem de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track 

(opţional)
  Bară luminoasă externă, opţională, pentru asistentul 

de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track
  Modul de hărţi de aplicaţii, GPS-Maps (opţional)
  Interfaţă SD pentru comunicare de serie, de ex. pentru 

senzori N
  Funcţie ECU la tractor

  Mâner multifuncţional, AmaPilot

  Toate funcţiile din meniul de lucru pot fi operate și cu mânerul multi-
funcţional, AmaPilot, sau cu alte joystick-uri ISOBUS (AUX-N).

AMATRON 3

  „Operarea cu terminalul AMATRON 3 și 

cu mânerul opţional este de top.” 
(Raport de mers profi cu 

distribuitorul de îngrășăminte, 
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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  Bară luminoasă externă pentru sistemul de ghidare pentru 

 rularea în paralel, GPS-Track

  Ca o posibilă extindere, stă la dispoziţie o bară luminoasă externă, 
care poate fi cuplată cu ușurinţă cu GPS-Track. Bara de lumină 
 exterioară poate fi poziţionată în mod liber în cabină.

Ca și dotare specială opţională, vă stau la dispoziţie comutarea 
automată la capăt de rând și a lăţimilor parţiale, GPS-Switch, 
asistentul de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track, și 
aplicaţia specifică suprafeţelor parţiale cu GPS-Maps (hărţi 
GPS).

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

Pe lângă management-ul datelor, ISO-XML, administrarea 
comenzilor terminalului (Task Controller) este în măsură să 
prelucreze hărţi de aplicaţii (format Shape). Astfel se oferă, în 
funcţie de scop și de terminal, mai multe posibilităţi pentru 
o aplicare specifică lăţimii parţiale – în funcţie de hartă sau 
de senzor. Ce sistem este adecvat condiţiilor și necesităţilor 
dumneavoastră și este aplicat, decideţi doar dumneavoastră, 
în calitate de 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 dovedește a fi o ușurare enormă la orientarea în câmp. 
El dispune de diverse moduri de urmă, precum cel de linie 
A-B și de mersuri sub formă de contur, precum și de o func-
ţie de evitare de obstacole. Urmele de mers sunt numerotate 
clar. Abaterea de la linia ideală este reprezentată grafic pe 
afișaj, menţineţi traiectoria adecvată după recomandările 
clare de direcţie. Chiar și distanţa până la următoarea cărare 
tehnologică este afișată exact – pentru o orientare ideală.

Funcţia GPS-Track funcţionează, bineînţeles, și „stand-alone”, 
așadar fără implement racordat.

Acest sistem de computer de bord susţinut de GPS automa-
tizează comutarea mașinii în poziţie exactă la capăt de rând, 
la resturi de parcele și la straturi intermediare.

Comutarea automată a lăţimilor parţiale, GPS-Switch, oferă 
precizie, confort și siguranţă: selectaţi, pur și simplu, gradul 
dorit de suprapunere și lăsaţi comutarea pe seama automati-
cii. La aceasta se adaugă: economisiţi îngrășământ și, în plus, 
menajaţi mediul înconjurător. Iar șoferul se poate concentra 
complet pe supraveghere.

La distribuitorul ZA-V a fost integrat un modul, care ţine cont 
de extinderea dispozitivelor de împrăștiere pe o parte de la 
spatele mașinii. Astfel, de ex., mașina este cuplată într-o altă 
poziţie la intrarea la capăt de rând decât la ieșire (SwitchPoint).

GPS-Switch, GPS-Maps și GPS-Track
Comutare automată la capăt de rând și a lăţimilor parţiale, aplicaţii specifice 
 suprafeţelor parţiale și recomandări clare de direcţie pentru ZA-V Tronic
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Terminal CCI

Terminalul dispune de următoarele 
funcţii:

  Operarea mașinii cu ISOBUS
  Gestionarea comenzilor pentru documentaţia CCI.Control
 CCI.Command (opţional):

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

CCI.Command.PT
  Susţine hărţi de aplicaţii în format ISO-XML
  Interfaţă de serie, de ex. pentru senzorii N
  Funcţie ECU la tractor
  Funcţie de cameră CCI.Cam

Avantajele dumneavoastră

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

  Afișaj color de 8,4 ",cu radiaţie luminoasă puternică și 
senzor de lumină ambientală, care ajustează automat 
luminozitatea la condiţiile de lumină. Acest lucru împie-
dică șoferul să fie orbit de un afișaj prea luminos în 
amurg sau pe timpul nopţii.

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

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

  Operarea consacrată, cu o singură mână, de la AMAZONE, 
este încă relevantă, deoarece alocarea de funcţie „tastelor 
Softkey” poate fi, cu ușurinţă, în oglindă.

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

  Bară luminoasă externă pentru sistemul de ghidare pentru 

 rularea în paralel, CCI.Command.PT

  Ca o posibilă extindere, stă la dispoziţie o bară luminoasă externă, 
care poate fi cuplată cu ușurinţă cu CCI.Command.PT. Bara exterioară 
de lumină poate fi poziţionată în mod liber în cabină. Condiţia pentru 
utilizare este o versiune a sistemului de ghidare pentru rularea în pa-
ralel în CCI.Command.

  Pentru introducerea directă, rapidă și reglarea de valori 
reale, o rotiţă de derulare, cu funcţii de confirmare, este 
integrată ergonomic în carcasă.
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AMAPAD
Un mod deosebit de convenabil 
de a controla mașinile agricole

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

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

O nouă dimensiune de control 
și monitorizare

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

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii: Proprietăţile AMAPAD-ului:

  Operarea mașinii cu ISOBUS
  Gestionarea comenzilor pentru documentare
  Control automat al secţiilor cu GPS-Switch pro
  Sistem de ghidare pentru rularea în paralel, GPS-Track pro
  Opţional, se poate extinde la Autopilot
  Modul de hărţi de aplicaţii, GPS-Maps pro

  Partea din faţă a ecranului, realizată din sticlă special 
durizată

  Carcasă din material plastic rezistent la impact
  Margine extrem de îngustă pentru claritate maximă
  Nu permite pătrunderea prafului/a umidităţii
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Senzorii online sunt, actualmente, cea mai bună sculă 
pentru alimentarea cu azot proporţională cu necesarul. Ei 
măsoară starea de alimentare a plantelor în timpul aplicării 
îngrășămintelor. În baza valorilor determinate se calculează 
apoi cantitatea de îngrășăminte necesară creșterii optime 
a plantelor.

Printr-o interfaţă de serie (RS 232), toate distribuitoarele 
ZA-V cu AMATRON 3, CCI 100 și alte terminale ISOBUS com-

Creștere optimă a plantelor prin alimentare 
cu azot, proporţională cu necesarul

Tehnică de senzori cu azot
Ascultaţi-vă plantele

patibile cu senzorii online disponibili pe piaţă (de ex. senzor 
YARA-N, FRITZMEIER ISARIA, senzor pentru recolte CLAAS, 
CropCircle, OptRx, GreenSeeker) oferă o conexiune optimizată. 
Cantităţile calculate de îngrășăminte sunt preluate, nemij-
locit, prin terminalul de operare AMAZONE, în controlul 
mașinii. În scopuri de documentaţie, este identificat îngră-
șământul realmente aplicat.

AMAPAD | Tehnică de senzori



ZA-V

Operare simplă, sigură, de încredere!

Service-ul de îngrășăminte de la AMAZONE facilitează utiliza-
rea, economică și nepoluantă, a îngrășământului. Rezultatele 
determinate de 20 de ani în hala de împrăștiere AMAZONE 
din ţară și din străinătate sunt memorate într-o bancă com-
puterizată de date. De la îngrășământul testat sunt înregis-
trate, nu doar modelele de împrăștiere și valorile de reglaj, 
ci, suplimentar, și datele mecanice referitoare la material, 
care sunt decisive pentru distribuţia transversală. Astfel, stă 
la dispoziţie un material foarte cuprinzător de date, care ne 
permite să consiliem gratuit toţi clienţii AMAZONE referitor 
la recomandările de reglaj la sortimente necunoscute de în-
grășăminte și la produse noi de îngrășăminte.

Doar distribuit sigur, îngrășământul 
 dumneavoastră are valoarea aurului

Service 
îngrășăminte

Cea mai bună posibilitate de a determina valorile de reglaj 
pentru distribuitoarele de îngrășăminte este de a împrăștia 
într-o hală de împrăștiere. Nu totdeauna este posibil să ne 
punem la dispoziţie o cantitate corespunzătoare de îngră-
șământ. Din acest motiv, AMAZONE a dezvoltat un test de 
laborator de încredere pentru a cerceta, chiar și o probă de 
îngrășământ mare de doar cinci kilograme, în ce privește 
caracteristicile fizice, și în baza experienţei și informaţiilor 
strânse, să se comunice clienţilor recomandările de reglaj.

Pentru și mai multă siguranţă la sortimente dificile 
de îngrășăminte

  Control perfect în câmp
  Simplu și sigur
  pentru măsurarea distribuţiei transversale 

a îngrășământului
  Test top agrar din 06/2011: 

„Sistem foarte prietenos cu utilizatorul”

Luăm sub lupă îngrășământul 
 dumneavoastră

Accesorii: 
stand de verificare mobilă

  Doar tabele succinte și complet actualizate de împrăștiere, 

ca la AMAZONE, conduc, bineînţeles, la un rezultat optim 

al împrăștierii.

Tabel de împrăştiere

a
z

ZA-V

Distribuitor centrifugal



30 31Service îngrășăminte | Stand de verificare mobilă

Service-ul de îngrășăminte lucrează dincolo de graniţe. Însă 
nu doar din punct de vedere geografic. Căci, indiferent dacă 
îngrășământul dumneavoastră este vechi de 1 an sau 50 ani, 
noi vă stăm totdeauna alături, competent și 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 îngrășăminte și distri-
buitoare! La fel de importantă este și consilierea competentă 
la sortimente critice de îngrășăminte.

Pe internet puteţi solicita gratuit, timp de 24 ore, pe www.
amazone.de, din banca noastră de date, recomandări actuale 
de reglaj pentru distribuţia transversală și cantitatea de apli-
cat a distribuitoarelor de îngrășăminte AMAZONE. În acest 
scop, selectaţi, pur și simplu, tipul dumneavoastră de mașină 
și materialul de împrăștiere. Și ca și App pentru iPhone și 
alte Smartphones.

Pentru cercetarea, dezvoltarea și supervizarea seriei, la 
AMAZONE stă la dispoziţie o hală modernă de împrăștiere. 
Service-ul de îngrășăminte de la AMAZONE lucrează aici în 
strânsă legătură cu toţi producătorii renumiţi de material de 
împrăștiere – iar asta la scară mondială, pentru a vă pune la 
dispoziţie, cât mai repede, cele mai bune recomandări de 
reglaj.

Cu celulele de cântărire online e posibil să se analizeze fiecare 
încercare de împrăștiere, nu doar la distribuţia transversală, 
ci și la distribuţia spaţială. Acest lucru aduce avantaje mari, 
în special pentru dezvoltarea nouă a distribuitoarelor de în-
grășăminte. Însă aceste informaţii sunt necesare și pentru 
procesele de comutare automată (GPS-Switch).

AMAZONE a investit în tehnică inovativă nouă și la selecţia 
sistemului de măsurare. Distribuitorul de îngrășăminte stă 
pe o scenă rotativă și se răsucește în jurul unui ax vertical. Cu 
acest sistem de măsurare pot fi determinate toate lăţimile de 
lucru posibile în mod curent.

Service exclusiv pentru utilizatorii tehnicii 
de fertilizare AMAZONE

Cea mai bună cale: service de îngrășăminte 
pe internet, pe www.amazone.de

Service de îngrășăminte cu hală modernă 
de împrăștiere

  Aplicaţii de service de îngrășăminte pentru Smartphones 

 Android sau dispozitive iOS

  Aplicaţiile noastre de service de îngrășământ au fost deja descărcate 
de peste 40.000 de ori.

Dispozitive Android Dispozitive iOS



Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. 
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării. 

ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2600 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Lăţime de lucru (m) 10 – 36 

Volumele rezervoarelor (l) 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

– cu lărgire a ajutajului, S 600 (l) 2300 2600 – – – – –

– cu lărgire a ajutajului, L 800 (l) – – 3000 – 3500 4000 –

Sarcină 
utilă(kg)

ZA-V cu cadru Super 3200 3200 3200 3200 3200 3200 –

ZA-V cu cadru Ultra 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Înălţime de umplere (m) 1,23 1,32 1,31 1,50 1,42 1,54 1,77

Lăţime de umplere (m) 2,22 2,22 2,71 2,22 2,71 2,71 2,71

Lăţime totală (m) 2,58 2,58 2,92 2,58 2,92 2,92 2,92

Lungime totală (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Antrenare (rot/min) Antrenare mecanică a discurilor de împrăștiere cu 720

Greutate minimă (kg) 
(cu arbore cardanic, Set V 2)

357 366 444 404 463 481 579

Date tehnice

În faţă pe câmp și sigur pe stradă: ZA-V

ZA – Distribuitorul

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
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
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