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Aşa cresc în siguranţă culturile dumneavoastră – 
Tehnică de fertilizat modernă, ca şi garant pentru 
producţii mari 
Creşterea neperturbată a plantelor de arătură este 
premisa cea mai importantă pentru producţii bune. Nici 
o locaţie nu oferă plantelor pretutindeni, aceleaşi con-
diţii de creştere. Pentru o hrănire echilibrată a plantelor 
trebuie ca alimentarea cu îngrăşământ mineral să fie 
adecvată, de aceea, permanent, necesarului individual.

Factorul decisiv pentru un succes maxim al fertilizării 
nu este aici doar alegerea mijlocului de îngrăşământ 
optim, ci, înainte de toate, distribuţia eficientă şi mena-
jatoare a substanţelor nutritive.
 
Sistemele de împrăştiere AMAZONE vă aduc aici 
avantaje decisive: cea mai modernă tehnologie pentru 
o tratare îndeosebi menajatoare a îngrăşământului 
dumneavoastră valoros şi pentru cea mai bună ex-
actitate a distribuţiei, pentru performanţă şi eficienţă 
maximă. 
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Introducere

Aveţi încredere în experienţa noastră – şi profi taţi de 
un succes maxim de recoltă!

Fertilizare precisă, creştere 
îmbunătăţită a plantelor, mai multă 
producţie. E aşa de simplu.
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Distribuitoarele de îngrăşăminte AMAZONE – 
Tehnică de putere mare pentru obiective mari 

Distribuitoarele de suprafeţe mari AMAZONE ZG-B 
oferă mai mult

AMAZONE prezintă, cu distribuitoarele de supra-
feţe mari, ZG-B, un program perfomant pentru 
scoaterea eficientă şi ecologică de îngrăşământ 
mineral şi de îngrăşăminte de pământ umed. Un  
aspect este comun tuturor modelelor: ele conving 
prin cea mai bună exactitate a împrăştierii, sunt 
absolut de încredere şi se lasă deservite simplu şi 

confortabil. Astfel, ele se adecvează perfect pentru 
utilizarea în întreprinderi mari, la contractori sau în 
domeniul corporativ. Diversele variante de dotare 
şi accesoriile complexe fac din distribuitoarele de 
îngrăşământ, AMAZONE şi, pentru întreprinderea 
dumneavoastră, prima opţiune! 

Mai multă precizie
Tehnica inovativă de împrăştiere AMAZONE şi siste- 
mele de antrenare hidraulică moderne sunt garanţii 
pentru scheme de împrăştiere precise şi sigure. Astfel, 
îngrăşământul dumneavoastră valoros este disponibil  
la momentul corect, la locul corect în sol.
 
Mai multă inovaţie
Experienţa de mai mult de 85 ani în dezvoltarea şi 
fabricarea de distribuitoare tractate de  îngrăşăminte, 
rezultatele cele mai noi din cercetare şi cooperarea 
strânsă cu agricultorii, la scara mondială – toate 
acestea rezultă în distribuitorul modern de suprafeţe 
mari, ZG-B. Profitaţi de Know-how-ul liderului de piaţă 
în tehnica de fertilizat. 

Mai multă calitate
Materiale valoroase şi durabile, funcţionalităţi elabo-
rate, cea mai modernă fabricaţie. La acest standard 
ne situăm noi – şi îl lăsăm spre verificare permanentă 
după cele mai noi metode, prin siguranța calității 
noastre. Avantajul dumneavoastră: o durată de utiliza-
re îndelungată şi o valoare de revânzare mare. 

Mai multă siguranţă
Service-ul de fertilizare AMAZONE  vă oferă, perma-
nent, valori de reglare actuale pentru distribuitoarele 
dumneavoastră de îngrăşăminte, cu o bancă de date 
de îngrăşăminte pe internet pe  www.amazone.de. 

Sigură, actualizată permanent şi, desigur, gratuită.
Acum, si ca aplicaţie gratuită pentru iPhone şi altele. 
La sortimentele de îngrăşăminte necunoscute, puteţi 
să vă adresaţi direct nouă. 

Mai multă protecţie a mediului înconjurător
Toate modelele din familia de distribuitoare ZG-B în-
deplinesc noile norme europene de exactitate a distri-
buţiei şi împrăştiere la limită. 
O protecţie valoroasă, anticorozivă (procedeu de 
electrolăcuire prin cufundare- după standardul auto) 
are grijă de o durată de viaţă lungă.
Şi în timpul fabricării, noi respectăm protecţia resurselor 
noastre: prin acţiuni optimizate la seriile mari şi cea 
mai bună valorificare posibilă a materialelor brute, prin 
tehnică de tăiere şi de îndoire, comandată prin proce-
sor. 

Mai mult Service 
Partenerul nostru mondial de vanzări garantează 
consiliere competentă şi de încredere şi service com-
petent şi de încredere direct la faţa locului. Pe portalul 
de piese de schimb AMAZONE puteţi să vă informaţi 
comod online şi să vizualizaţi piesele de schimb dorite, 
oriunde s-ar afla în acel moment.
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Familia de distribuitoare ZG-B – 
tocmai cele corecte pentru toate cazurile de fertilizare

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

• capacitate buncăr: 5500 litri şi 8200 litri
• prin deschiderea mare de umplere se umple simplu  
 din siloz sau cu încărcătorul. 
• pereţii abrupţi  ai buncărului garantează alunecarea  
 ulterioară a materialului de împrăştiere, şi la terenuri  
 în pantă
• podea cu bandă cauciucată cu uzură redusă, cu  
 comandă automată a benzii, se centrează, si la  
 încărcare inegală 

Şasiul – mult confort pentru cea mai 
mare productivitate  

• tehnică de şasiu stabilă şi robustă, configurată  
 pentru viteze de pănă la 50 km/h
• sarcină utilă de 7,0 până la 9,8 t 
• anvelope de volum mare micşorează presiunea la  
 sol şi facilitează utilizarea în cele mai grele condiţii  
 de sol
• la anvelope cu profil AS sunt posibile ecartamente  
 de 1,50 până la 2,25 m 
• confort mărit la mers prin sisteme de proţap cu  
 suspensie şi reglabile în înălţime 
• mai multă siguranţă în trafic datorită axelor şi frânelor  
 de dimensiuni mari (presiune aer cu 2 circuite sau  
 instalaţie de frână hidraulică)
• antrenare arbore cardanic cu arbore cardanic larg  
 Walterscheid
• libertate mare la sol 
• picior de sprijin de dimensiuni mari 
• scară rabatabilă
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Tehnică eleborată a mecanismului de 
împrăştiere – rezultate de primă clasă 
ale distribuitorului
 
• table confecţionate din oţel inoxidabil, şi în caz de   
 abraziune puternică cu îngrăşământul 
• Mecanismul de amestecare, elementele de dozare  
 şi discurile de împrăştiere sunt ajustate optim, unele  
 la celelalte şi se îngrijesc de o distribuţie egală a  
 îngrăşământului
• Înşurubări valoroase, din oţel inoxidabil, ale hidrau- 
 licii, la murdărire 
• antrenare mecanică a discurilor de împrăştiere, livra- 
 bilă pentru turaţie a prizei de putere de 540 rot/min,  
 720 rot/min sau 1000 rot/min
• cutie de viteză în baie de ulei, fără întreţinere şi  
 robustă, cu siguranţă integrată la suprasarcină  

Aspecte generale

Totul este viabil!

Remorcare superioară cu ochet de tracţiune

Remorcare inferioară cu ochet de tracţiune

Proţap direcţie cu cap sferic

Selectaţi proţapul şi sistemul de cuplare, care se pot 
combina liber, adecvat la maşina dumneavoastră de 
tracţiune.  
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ZG-B Super 
• Antrenare podea cu bandă prin roată 
 de sprijin (reglaj al cantităţilor, 
 dependent de viteză)
• Dozare îngrăşământ prin bandă 
 transportoare
• Volume buncăr 5.500 / 8.200 l
• Lăţimi de lucru 10 - 36 m

ZG-B Special   
• Antrenare cu podea cu bandă şi 
 mecanism de împrăştiere prin arbore 
 cardanic
• Dozarea îngrăşământului prin bandă 
 transportoare
• Volume buncăr 5.500 / 8.200 l
• Lăţimi de lucru 10 - 36 m

Aici faceţi alegerea corectă!
Distribuitoarele de suprafeţe mari ZG-B – de la sine, 
o clasă! 
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Alte avantaje opţionale:

 este posibilă împrăştierea  pe margine şi la limită, 
 deservită la distanţă  
 dozare exactă a îngrăşământului prin sisteme 
 moderne de cântărire 

 tehnologie de computer de bord orientată spre viitor 
 AMATRON 3 pentru ZG-B Drive   
 discuri de împrăştiere OM pentru cea mai mare 
 precizie 

Aici faceţi alegerea corectă!
Distribuitoarele de suprafeţe mari ZG-B – de la sine, 
o clasă! 

ZG-B Drive  
• Antrenare electrohidraulică prin podea 
 cu bandă (reglaj al cantităţilor, 
 dependent de viteză)
• Dozare îngrăşământ prin bandă 
 transportoare 
• Volume buncăr 5.500 / 8.200 l
• Lăţimi de lucru 10 - 36 m

Domenii-cheie de utilizare   

  ZG-B Special ZG-B Super ZG-B Drive

îngrăşământ pentru pământ umed    

îngrăşământ de bază    

Îngrășământ mineral cu discuri de împrăştiere OM      

împrăştiere la limită    

dispozitiv opţional de cântărire  - - 

Distribuitor de suprafeţe mari
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ZG-B Special / ZG-B Super
ideale pentru contractori şi pentru utilizare corporativă.
Lăţimi de lucru de până la 36 m 
Volume buncăr 5500 / 8200 l

Opţional: Comutare nouă pentru funcţiile hidraulice 
la distribuitorul de suprafeţe mari
AMAZONE a dezvoltat, cu HyClick, o unitate de deser-
vire uşor de mânuit manual, pentru a acţiona funcţiile 
hidraulice ale distribuitoarelor de suprafeţe mari doar 
cu o supapă de comandă cu efect dublu.

AMAZONE ZG-B Special şi ZG-B Super – 
cu putere mai mare scad costurile!

Distribuitoarele de suprafeţe mari robuste, ZG-B Special 
şi ZG-B Super sunt maeştrii, dacă este vorba de fertili-
zare ieftină. Ele sunt dotate cu un mecanism universal 
de împrăştiere cu calcar, stabil pentru lăţimi de până la  
15 metri. Astfel, se lasă distribuite egal și exact, chiar 

și cantități mari. Indiferent dacă scoateţi îngrăşământ 
de bază pentru sol umed sau biosolide uscate, puterea 
performanţei şi efi cienţa costurilor acestor distribuitoare 
de suprafeţe mari vă va convinge!
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Special / Super

ZG-B Super posedă un reglaj al cantităţilor, depen-
dent de viteză, prin antrenarea cu roată la sol. Astfel, 
cantitatea de împrăştiat rămâne constantă, şi la viteze 
diferite. 

Avantajele dumneavoastră

• Deschiderea mare a buncărului facilitează cele  
 mai mari cantităţi de scoatere, de ex. pentru 
 calcifi carea de suprafeţe abandonate
• podeaua cu bandă, antrenată cu priză de putere, 
 garantează, la ZG-B Special, alimentarea fără 
 alunecare şi ieftină a îngrăşământului pe discurile 
 de împrăştiere  
• mecanism de împrăştiere universal stabil, cu 
 două discuri, cu cutie de viteză cu baie de ulei şi 
 siguranţă de suprasarcină
• dispozitiv de închidere pentru controlul cantităţii 
 de scoatere reglate

La împrăştierea de mijloace de îngrăşământ  pentru 
pământ umed şi de cantităţi mari, podeaua cu bandă în-
depărtează din urmă sarcinile extreme. Prin însărcinare 
inegală, comanda unică prin podea cu bandă asigură  
poziţia centrală a benzii cauciucate fără capete. 

Astfel sunt excluse deteriorări. Este garantată o durată 
de viaţă lungă.

Mecanismul de împrăştiere cu două discuri uni-
versal, stabil, cu cutie de viteză cu baie de ulei şi 
siguranţă de suprasarcină pentru antrenarea directă a 
discurilor de împrăştiere asigură o distribuţia egală, şi 
de cantităţi foarte mari de împrăştiat.

Se poate obţine opţional: Discurile de împrăştiere OM 
pentru scoaterea de îngrăşământ mineral granulat, cu 
lăţime de lucru, de 10 - 36 m sunt uşor de montat.

Închizătorul cantităţilor pentru reglajul cantităţii de îm-
prăştiere, din oţel inoxidabil, cu scală bine lizibilă, direct în 
câmpul de vizibilitate al manipulantului şi este uşor reglabil.

Optional: deservire hidraulică şi decuplare pe jumătate 
de parte, cu sistemul de închizător dublu.
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ZG-B Drive – 
Cel care le poate face pe toate, pentru succes 
nelimitat la împrăştiere
ZG-B Drive este un veritabil talent universal. Îl puteţi 
utiliza, în egală măsură, pentru scoaterea de calcar din 
pământ umed sau de îngrăşământ mineral granulat 
pentru fertilizarea de bază. ZG-B Drive îşi îndeplineşte 

munca sa, precis şi de încredere, în toate condiţiile. 
Flexibilitatea şi confortul deservirii sunt aspectele sale 
puternice, profitaţi de ele în utilizarea zilnică!

Utilizabil universal pentru îngrăşământ 
pentru pământ umed, pentru calcar, 
pentru biosolide, pentru îngrăşământ de 
bază, îngrășământ mineral  
Volume buncăr: 5500 / 8200 l
Lăţimi de lucru de pînă la 36 m

Cel mai bine sub control îl aveţi pe ZG-B Drive cu 
computerul de bord modern AMATRON 3. Deserviţi 
şi supravegheaţi confortabil cu el toate funcţiile hid-
raulice: de ex. şibărul hidraulic pentru decuplare pe 
jumătate de parte, prelata oscilantă de acoperire, 
reglajul cantităţilor, dependent de viteză sau Limiter-ul.

Costurile scad cu  AMATRON 3
Preţurile crescânde şi cerinţele dure ale mediului 
înconjurător necesită o utilizare axată pe scop,  a 
îngrăşământului valoros. 
Dotarea distribuitoarelor de suprafeţe mari, ZG-B, cu 
computerul de bord modern AMATRON 3 şi cu ter-
minal GPS facilitează fertilizarea minerală specifică 
suprafeţelor parţiale, pe bază de hărţi de aplicaţie.

Puteţi împrăştia egal – indiferent de cât de rapizi 
sunteţi – datorită reglajului cantităţilor, dependent de 
viteză. Prin analogie la viteză, terminalul de deservire 
AMATRON 3 comandă viteza podelei hidraulice cu 
bandă cauciucată. Astfel valorificaţi optim potenţialul  
distribuitorului dumneavoastră.  

Îndeosebi avantajos pentru contractori este dispo-
zitivul de cântărire, ce se poate obţine opţional. Astfel, 
determinaţi cantitatea scoasă real şi puteţi să adecvaţi 
şibărul de cantitate, la nevoie. Aceasta garantează un 
flux egal de împrăştiere şi este cea mai bună premisă 
pentru o distribuţie eficientă a substanţei nutritive. Un 
alt aspect pozitiv: dispozitivul de cântărire facilitează 
Documentaţia Automată cu referire la Culturi (ASD).
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Avantajele dumneavoastră: 

• cuprindere fără alunecare a vitezei prin senzorul 
 roţii
• dozare simplă şi liber preselectabilă a cantităţii de 
 scoatere la închizătorul de cantitate 
• deservire confortabilă şi comandă a tuturor funcţiilor 
 hidraulice, cu AMATRON 3
• închidere la nivel datorită AMATRON 3-ului şi a 
 simulatorului de viteză integrat 
• reglaj dependent de viteză a cantităţilor prin podea 
 de bandă cauciucată, comandată electro-hidraulic
• mecanism de împrăştiere universal cu două discuri, 
 cu discuri de împrăştiere cu calcar
• opţional: discuri de împrăştiere OM, uşor montabile, 
 pentru îngrăşământ mineral
• opţional: Utilizare de sistem de împrăștiere la 
 graniță, Limiter
• tehnică de senzori robustă pentru supravegherea 
 funcţiei (de ex. poziţia Limiter-ului).
•  decuplarea semilaterală, de serie micşorează 
 suprafertilizarea la fertilizarea de bază
• cea mai simplă golire a cantităţilor de resturi la 
 nivel, prin antrenare hidraulică 
• antrenare fără risipă cu fl ux de volum de  40 l/min;  
 racord Load Sensing opţional 
• dispozitiv de cîntărire opţional

Testat şi foarte bine apreciat – 
un studiu DLG dovedeşte: 

AMAZONE ZG-B Drive 5500 şi Drive 8200 conving 
prin calitatea bună a distribuţiei la scoaterea de în-
grăşământ cu calcar măcinat. 
Societatea de Agricultură Germană Deutsche e.V. / 
ENTAM a verifi cat şi a analizat precizia distribuţiei şi 
lăţimile de lucru, prin măsurători tehnice complexe.  
Rezultatul impresionează: schema de împrăştiere şi 
precizia distribuţiei sunt apreciate, fără deosebire, cu 
bine sau foarte bine. 

Drive

Calitatea distribuţiei
Calcar de împrăştiat
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Sistem de împrăştiere la limită AMAZONE Limiter – 
totul în domeniul verde! 

Limiter din oţel inoxidabil valoros    

Şi cel mai bun: AMAZONE Limiter facilitează,  
chiar esenţial, munca dumneavoastră. Comandaţi 
confortabil Limiter-ul hidraulic prin computerul de bord 
AMATRON 3, direct din scaunul tractorului:  

Avantajul dumneavoastră
• fără oprire
• fără întreruperea lucrului 
• fără coborâre din tractor

Important pentru dumneavoastră:
Limiter-ul îndeplineşte cerinţele ordonanţei actuale 
de îngrăşăminte.Toate distribuitoarele de îngrăşă-
minte ZG-B pot fi dotate cu acesta. 

Unul dintre cele mai importante aspecte la împrăştie-
rea de îngrăşăminte este împrăştierea la limită şi pe 
margine. AMAZONE Limiter facilitează aplicarea ex-
actă a îngrăşământului până la marginea câmpului. El 
îngrijeşte de o distribuţie optimă, iar suprafeţele agri-
cole adiacente nefolosite sunt evitate. Acesta nu este 
doar deosebit de eficient, ci şi protejează activ mediul 
înconjurător!

Sistem de împrăştiere la limită rabatat înalt, pentru 
împrăştierea normală
 
Dacă nu utilizați Limiter-ul, el se lasă rabatat înalt, 
comod, prin hidraulică.

Sistem de împrăştiere la limită în poziţie de lucru    

Limiter-ul poate fi decalat pe un cadru stabil cu 
domeniu de oscilare alocat generos. Astfel reglaţi atât 
de comod funcţia dorită (lăţime de lucru, împrăştiere la 
limită sau pe margine, sortimente de îngrăşământ).

DIRECŢIA DE MERS
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m
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Limiter

Împrăştierea pe margine, la limită şi 
în şanţuri cu Limiter-ul – cu menajare 
a mediului înconjurător, eficientă şi 
comodă

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 su-
prafertilizare, cantitatea de împrăştiere la partea-li-
mită trebuie redusă. Rezultă o subfertilizare redusă 
înaintea limitei câmpului. Procedura de împrăştiere 
la limită corespunde cerinţelor ordonanţei referitoa-
re la fertilizare. 

Limiter în acţiune

Limiter-ul este oscilat înăuntru, în sertarele de  îm-
prăştiere. Blocul de lamele determină modificarea 
direcţiei unei părţi a fluxului de îngrăşământ. 

Rezultatul:  
un flanc optim de împrăştiere la limită.

Împrăştierea în şanţuri (reglare orientată pe medi-
ul înconjurător). Dacă direct la marginea câmpului 
se găseşte o porţiune de apă de suprafaţă, conform 
ordonanţei de fertilizare trebuie să se păstreze o di-
stanţă 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 suprafertiliza-
re în interiorul câmpului trebuie să fie redusă canti-
tatea de împrăştiere la partea-limită. 

Împrăştierea pe margine (reglare orientată pe producţie). 
Cultura limitatoare este o suprafaţă utilizată agricol. 
Aici poate fi tolerat ca o mică cantitate din 
îngrăşământ să fie aruncată peste limita câmpului. 
Distribuţia îngrăşământului în interiorul câmpului  
se situează, şi la marginea cîmpului, tot încă la  
80 % din cantitatea-ţintă.
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Computer de bord AMATRON 3 pentru ZG-B Drive –
Cu acesta aveţi, pur şi simplu, totul  sub control

Pentru toate, 
valori de vârf !

Manetă multifuncţională (opţională)
deservire confortabilă şi comodă a 
funcţiilor celor mai importante

Uşor de deservit!
Modern şi cu viitor sigur!
Cu economisire a costurilor şi mena-
jare a mediului înconjurător!

Cu computerul de bord modern, AMATRON 3 coman-
daţi şi supravegheaţi toate funcţiile ZG-B-ului dumnea-
voastră, confortabil şi exact. Pe afi şajul clar aveţi per-
manent bine în vizor toate informaţiile. AMATRON 3-ul 
convinge prin manevrarea sa manuală clară, simplă şi 
logică. Datorită formei sale compacte, computerul nece-
sită doar puţin spaţiu în cabina tractorului.

AMATRON 3 pentru ZG-B Drive 

Avantajele dumneavoastră:
• afi şaj grafi c mare, plin de contraste
• manevrarea cu o mână, în timpul muncii
• ajustare optimă la maşină
• cuplare de serie la diversele terminale GPS
• este posibilă cuplarea la tehnică de senzori 
• memorizator comenzi pentru 20 de comenzi – 
 acesta este foarte avantajos, îndeosebi pentru 
 contractori
• ASD înăuntru

Cu AMATRON 3 toate maşinile dumneavoastră  
vorbesc o singură limbă  
Puteţi utiliza  AMATRON 3-ul  dincolo de maşini, pen-
tru toate distribuitoarele de îngrăşăminte AMAZONE, 
pentru toate maşinile de erbicidat AMAZONE şi pentru 
toate semănătorile AMAZONE.
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GPS-Track
inside

GPS-Maps
inside

GPS-Track şi GPS-Maps cu AMATRON 3 

 

ASD – documentaţie sigură 
şi simplă

CU ajutorul tehnicii ASD (documentaţie automată 
referitoare la culturi) pot fi  transferate date referitoare 
la culturi, între computerele de bord AMATRON 3 şi 
cartela electronică de cultură, si anume, dincolo de 
produs şi de ofertant, căci interfaţa utilizată este acce-
sibilă tuturor producătorilor. 

Avantajul dumneavoastră: cu ASD puteţi in-
tegra, simplu şi la costuri avantajoase, toate 
maşinile, în lanţul de documentaţie.

GPS-Track pentru AMATRON 3

Ajutorul de mers în paralel GPS-Track se doveşte a fi  
o uşurare enormă la orientarea pe câmp. El dispune 
de diverse moduri de urme, precum linia A-B şi mersul 
tip contur, precum şi de o funcţie-obstacol. Urmele de 
mers sunt clar numerotate pe tot parcursul. Abaterea 
de la linia ideală este reprezentată grafi c pe display, 
recomandările clare de direcţie vă menţin în urmă. 
Şi distanţa până la următoarea cale tehnologică este 
afi şată exact – pentru o orientare ideală.
Funcţia GPS-Track funcţionează desigur şi ca şi 
sistem „stand-alone“, aşadar, fără vreun implement 
ataşat.

GPS-Maps pentru AMATRON 3

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

AMATRON 3
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Exakt: Discurile de împrăştiere OmniaSet OM cu 
lopeţi de împrăştiere oscilante creează o schemă de  
împrăştiere de cea mai mare precizie. 

Simplu: Lăţimea de lucru şi cantitatea de împrăştiere 
le reglaţi simplu şi fără scule, prin lopeţi de împrăştiere 
şi închizătoare de dozare.  

Inoxidabil: Discurile de împrăştiere OM sunt confecţi-
onate complet din oţel inoxidabil valoros şi sunt simplu 
de montat.

În plus: Cu discurile de împrăştiere OM sunteţi  bine 
dotaţi, şi pentru fertilizare târzie avantajoasă. Raba-
taţi, pur şi simplu, în sus aripile de oscilare de serie la 
lopeţile de împrăştiere.

Discuri de împrăştiere OM pentru ZG-B:
OM 10-16
OM 18-24 
OM 24-36 (cu stratifi care din metal dur pentru durabili  
 tate multiplă)

•  control perfect pe câmp
• simplu şi sigur
• verificare a distribuţiei transversale
• test top agrar 06/2011: 
 „Sistem foarte prietenos utilizatorului“
 

Deservire simplă, sigură, de încredere!

Stare de verifi care mobilă pentru şi mai multă 
siguranţă la sortimente de îngrăşământ difi cile

Tehnica de împrăştiere AMAZONE – 
exactitatea nu vine din aproximativ!
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Tehnică de împrăştiere/
Dotare

Dotare după dimensiune – 
astfel se lasă lucrat 
efi cient!

Aveţi toate  psoiblităţile de a dota individual distribui-
toarele dumneavoastră de suprafeţe mari ZG-B. Vorbiţi 
cu partenerul dumneavoastră AMAZONE de vanzări!

În continuare, doar o mică selecţie de dotări  de serie 
şi suplimentare practice:

Confort de serie: Comanda automată cu podea cu 
bandă cauciucată garantează  mersul constant, în mi-
jloc, al benzii transportoare, şi la condiţii pretenţioase.   

Cu cutia de viteză de comutare (ZG-B Special / 
ZG-B Super) selectaţi între 2 viteze de podea cu 
bandă pentru dozarea cantităţilor de îngrăşământ mai 
mari şi mai mici.

O reglare fără trepte a cantităţilor şi golirea la nivel 
facilitează transmisia cu podea cu bandă antrenată 
hidraulic (ZG-B Drive).

Piciorul de sprijin este atât de stabil, încât şi un 
distribuitor umplut poate fi  oprit.

Garda mare la sol micşorează deteriorările la mersul 
prin recolte înalte.
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Dotare după dorinţă

Prelata oscilantă de acoperire vă protejează în-
grăşământul de umiditate şi de ploaie. 
O deschideţi şi o închideţi prin apăsare de tastă, prin  
AMATRON 3 sau prin comandă hidraulică.

Specialişti: Discuri de împrăştiere de făină de oase 
(ZG-B Super, ZG-B Special, ZG-B Drive), complet cu 
greblă cu lanț pentru îngrășământ, pentru fl ux egal 
al  îngrăşământului.

Cu dispozitivul de închidere controlaţi viteza debi-
tului îngrăşământului. Astfel puteţi determina exact 
cantitatea de scos. 

Datorită  volumelor mari de buncăr pot fi  reduşi la 
minim timpii de umplere. Astfel, productivitatea  per 
oră de lucru poate fi  mărită considerabil.

Închizătoarele hidraulice facilitează o decuplare unil-
aterală, de ex. la fertilizarea de bază. Pentru scoaterea 
de calcar din pământ umed, de găinaţ uscat, de bioso-
lide uscate etc. puteţi să ridicaţi în sus, pur şi simplu, 
închizătorul, cu maneta şi să coborâţi, în condiţiile 
date, grebla cu lanţ.

Cu dispozitivul de cântărire ţineţi mereu sub obser-
vaţie nivelul de umplere al buncărului dumneavoastră 
şi cantitatea de scoatere. La ZG-B Drive este posibilă, 
suplimentar, calibrarea distribuitorului  la nivel.
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Dotare după dorinţă

Indicator de cântărire, fără reglaj, pentru comunicarea 
conținutului rezervorului (doar pentru ZG-B Special și 
ZG-B Super). Viteza maximă, în legătură cu sistemul de 
cântărire, însumează 40 km/h.

Topogan pâlnie robust – pentru utilizarea de în-
grăşământ granulat în legătură cu discuri de împrăştiere 
OM (ZG-B Special, ZG-B Super, ZG-B Drive).

Camera de mers înapoi servește, înainte de toate, 
siguranței la manevrare.  Acest lucru este, oricând 
posibil, prin capacitatea de vedere pe timp de noapte  
și printr-un obiectiv încălzit.

Grătar sită mare – cu această opţiune de dotare vă 
protejaţi optim de impurităţi sistemul dumneavoastră de  
împrăştiere.

Dotare suplimentară la admiterea de 40 km/h: table 
de avertizare de suprafeţe mari şi aripi robuste.

Cutie de transport din plastic, adecvată la transport 
standului mobil de testare.
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Service de îngrăşământ – doar împrăştiat 
sigur îngrăşământul dumneavoastră are valoarea aurului.

Service-ul de îngrăşământ de la AMAZONE facilitea-
ză utilizarea economicoasă şi prietenoasă faţă de 
mediul înconjurător, a îngrăşământului.

Rezultatele determinate, de 15 ani, din ţară şi 
străinătate, în hala de împrăştiere AMAZONE sunt 
stocate într-o bancă de date computerizată. Sunt cu-
prinse nu numai imaginile de împrăştiere şi datele de 
reglare de la îngrăşămintele testate, ci, suplimentar, 
şi datele de materii mecanice, decisive pentru distri-
buţia transversală. Astfel stă la dispoziţie un material 
foarte cuprinzător de date, care ne permite să consi-
liem gratuit toţi clienţii AMAZONE referitor la valorile 
de reglare la sortimentele de îngrăşământ necunos-
cute şi la produsele de îngrăşământ noi. 

Doar tabelele de împrăştiere succinte şi actualizate 
permanent, desigur ca la AMAZONE, conduc la un 
rezultat optim al împrăştierii.

Service nou de îngrăşământ cu cea mai modernă hală de împrăştiat din lume

Pentru cercetarea, dezvoltarea şi îngrijirea de serie 
stă acum la dispoziţie la AMAZONE o încă şi mai 
modernă hală de test a distribuitoarelor de îngrăşă-
minte.

Cu noile celule de cântărire Online este acum posibil 
să se analizeze fiecare încercare de împrăştiere nu 
numai pe distribuţia transversală, ci şi pe distribuţia tri-
dimensională. Aceasta aduce mari avantaje în special 
pentru noua dezvoltare a distribuitoarelor de îngrăşă-
minte. 

Cu acest sistem de măsurare pot fi determinate toate 
lăţimile de lucru imaginabile pe moment. 

Service-ul de îngrăşământ AMAZONE lucrează în 
strânsă legătură cu toţi producătorii renumiţi de bun 
de împrăştiere – şi asta la scară mondială, pentru a 
vă pune la dispoziţie, cît mai repede posibil, cele mai 
bune valori de reglare.

De la sursă până la distribuitor

Tabelă de împrăştiere

a
z

ZG-B

Distribuitor centrifugal
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Aplicaţia deService de îngrăşământ pentru dispozitive and-
roid sau utilaje iOS
Aplicaţia noastră deService de îngrăşământ a fost descărcată 
deja de peste 35.000 de ori.

Dispozitive android Dispozitive iOS 

Service exclusiv pentru utilizatorii tehnicii de fertilizare AMAZONE

Service-ul de îngrăşământ lucrează dincolo de gra-
niţe, însă nu doar geografic. Căci, indeferent dacă dis-
tribuitorul dumneavoastră de îngrăşământ este vechi 
de 5 ani sau de 50 de ani, noi suntem totdeauna de 
partea dumneavoastră, competent şi de încredere.

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon:  05405 501-111
Telefax:  05405 501-374

Noi luăm sub lupă îngrăşământul dumneavoastră

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

Cea mai bună posibilitate de a determina valorile de reglare pentru distribuitoare de 
îngrăşământ este acoperirea cu material de răspândire într-o hală de împrăştiere. 
Nu este mereu posibil să ni se pună la dispoziţie o cantitate corespunzătoare de 
îngrăşământ. Din acest motiv, AMAZONE a dezvoltat un test de laborator de 
încredere, pentru a cerceta şi proprietăţile fizice ale unei probe de îngrăşământ 
mare de numai trei kilograme şi pentru a transmite clienţilor recomandări de 
reglaj, în baza experienţei şi a informaţiilor culese.

De fertilizarea optimă aparţin nu doar îngrăşământul şi 
distribuitorul! La fel de importantă este şi consilierea 
competentă la tipurile critice de îngrăşământ.
În internet puteţi interoga gratuit, timp de 24 de ore, 
pe www.amazone.de, din banca noastră de date, 
valori actuale de reglare pentru distribuţia transversală  
şi cantitatea de scoatere a distribuitoarelor de  
îngrăşăminte AMAZONE. Selectaţi pentru aceasta, 
pur şi simplu, tipul dumneavoastră de maşină şi bunul 
de împrăştiat. Acum este disponibilă şi ca aplicaţie 
pentru iPhone şi altele.

Service de îngrăşământ 
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ZG-B

Date tehnice: 
ZG-B 5500 · ZG-B 8200

Imagini, conţinut şi date despre datele tehnice sunt neobligatorii!

 ZG-B 5500  ZG-B 8200

Conţinut buncăr   5.500 l  8.200 l

Greutate goală  2.500 - 3.500 kg

Greutate totală admisă  8.000-10000 kg  8.000-12.000 kg

Sarcina utilă pe străzile publice   5.900-7.700 kg  5.800-9.800 kg

Lăţime de umplere    3,45 m 

Lungime   la toate, 6,70 m    

Înălţime                                                     2,26-3,10 m
  (dependentă de anveloparea montată)

Lăţime  2,26-2,75 m
  (dependentă de anveloparea montată)

Distribuitor cu două 
discuri ZA-XW Perfect
500 - 700 l, 10 - 18 m

Distribuitor cu două 
discuri ZA-X Perfect
600 - 1700 l, 10 - 18 m

Distribuitor cu două 
discuri ZA-M
1000 - 3000 l, 10 - 36 m

Distribuitor ZA-TS
1700 - 4200 l, 18 - 54 m

Distribuitor de suprafeţe 
mari ZG-TS
5500 - 8200 l, 18 - 54 m

Distribuitor pentru 
anotimpul de iarnă E + S
300 - 1000 l

Date tehnice

MI 5177 (ro_RO) 04.15

Tipărit în Germania                                  www.amazone.de           www.amazone.ro          E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG  •  căsuța poștală 51  •  D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0  •  Telefax +49 (0)5405 501-193

Domenii de utilizare che   

  ZG-B Special ZG-B Super ZG-B Drive

îngrăşământ pentru pământ umed    

îngrăşământ de bază    

Îngrășământ mineral cu discuri de împrăştiere OM      

împrăştiere la limită    

dispozitiv opţional de cântărire  - - 


