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Maşina de erbicidat UF
Salt înainte prin design, inovaţie şi încredere!

 „Amazone UF 1201 a convins la test, nu doar cu manevrarea 
sa bună. Ea a avut şi cea mai bună execuție a lanciei şi cea mai 
curată manipulare.“

(test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 01/2013)
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Noua dimensiune

Volum mare al buncărului: 900, 1.200, 1.500 sau 1.800 litri. Cu buncăr frontal de până la 2.800 litri.
Lăţimi de lucru mici şi mari ale lanciei: 12 - 28 metri.
uşoară, perfomantă şi uşor de deservit.

UF
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 Pagină

Argumente de vârf 4

Familia de produse 6

Tehnică | Rezervor 8

Tehnică | Centrală de deservire 12

Manevrare | Clătire, amestecare, curățire 14

Control | AMASET+ | AMASPRAY+ | ProfiClick   16

Control | Terminale ISOBUS 18

Control | AMATRON 3 20

Control | GPS-Switch, GPS-Track şi GPS-Maps 22

Control | CCI 100 | AMAPAD 24

Lancie 26

Management-ul protecției plantelor 34

DUS | Comutarea duzelor de margine 36

Dotări 38

Buncăr frontal 40

AMAZONE Service 46

Date tehnice 48

Vizionaţi filmul:
www.amazone.tv

2 3



UF

Precise, economicoase şi cu menajare a 
mediului înconjurător!

Maşinile de erbicidat AMAZONE corespund reglementărilor 
legii de protecţie a plantelor, directivei institutului Julius 
Kühn şi normelor superioare de verificare europeană 
(certificare ENTAM, D - 1732).

Dacă se doreşte, noile maşini de erbicidat noi AMAZONE 
primesc marca de aprobare a controlului de utilaje de 
maşini de erbicidat.

 Construcție stabilă în tip de construcție uşoară:
- Siguranță în toate situațiile de mers
- e posibilă utilizarea de tractoare mai uşoare

 Rezervoare de lichid de erbicidare înguste şi 
avantajoase, ca şi centru de greutate:
- fără depuneri, prin muchii rotunde, uşor de curățit şi 

cantități minime de resturi

 Rezervor de clătire – sigur şi rapid:
- cu injector Power, pentru dizolvare rapidă şi curată de 

substanțe active sub formă de pulbere
- cu duze de rotație, pentru curățirea fără probleme a 

canistrei de mijloc de erbicidare şi a rezervorului de 
clătire

 Lancie cu mod de construcție superuşoară, de tip 
aeronavă:
- superstabilă şi superuşoară, prin tipul de construcție 

specială al profilului, prin montajul compact, prin 
design-ul industrial modern

- Ataşare triplă, cu amortizarea şocurilor, pentru cele 
mai grele condiţii de utilizare

 Pompe cu membrane cu piston cu mai mulți cilindri:
- Umplere rapidă şi sigură: uşor de întreținut, cu 

autoaspirare şi rezistente la îngrăşământ lichid

 Cea mai modernă tehnologie de armătură pentru dozare 
exactă şi comutare a lățimilor parțiale prin ventile de 
motor de încredere

Avantajele dumneavoastră cu ISOBUS:

  Toate maşinile de erbicidat AMAZONE cu ISOBUS sunt 
certificate cu UT 2.0, conform testului de conformitate 
AEF. Astfel, aceste maşini AMAZONE pot fi operate, 
dintre toate terminalele existente pe piață, care au 
fost certificate conform UT 2.0. În continuare, maşinile 
de erbicidat AMAZONE cu ISOBUS pot fi operate cu o 
licență de Section Control, conformă cu ISOBUS, a unui 
terminal ISOBUS străin.

  Terminalele AMAZONE AMATRON 3, CCI 100 şi AMAPAD, 
precum şi toate maşinile AMAZONE cu ISOBUS sprijină  
funcționalitatea AEF a AUX-N. Aceasta semnifică, că, de 
exemplu, se pot aloca funcții  individuale tastelor unei 
manete multifuncționale conforme cu AUX-N. Astfel, 
fiecare funcție stă exact acolo unde ar dori să o aibă 
clientul.

Cu

tehnică

ISOBUS
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Argumente de vârf

 „Practicienii apreciază prelucrarea şi lăcuirea maşinii cu 
foarte bine. Pentru siguranţa staţionării, pentru montare şi 
demontare, precum şi pentru manevrabilitate şi dimensiuni 
au fost alocate, de asemenea, cele mai bune note. În plus, au 
fost lăudate poziţia lanciei şi comportamentul de excepţie al 
pendulului.“

 (Citat: recunoaştere BBA 2006)
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UF

O familie puternică 
se prezintă

 UF 1501

1.720 litri

 UF 1801

1.980 litri
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Familia de produse

 UF 901

1.050 litri

 UF 1201

1.350 litri
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UF

Aşa de simplu: 
montare, umplere şi porniți!

 Design funcţional al rezervorului

- Rezervor îngust, cu centru de greutate avantajos 
- Pereţii netezi ai rezervorului uşurează curăţirea la interior şi la exterior
- Cantităţi de resturi minimale, şi la poziţii în pantă, prin forma de construcţie 

specială
- Putere de amestecare efectivă şi verificată prin JKI
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 UF 1201 

cu lancie Super-S de 24 m

 UF 1801 

cu lancie Super-S de 24 m şi dispozitiv de rulare (frânat)

Tehnică | Rezervor

Cu puține manipulări.
Rapid şi sigur.

Puteţi monta maşina UF la tractor cu puţine manevre 
manuale, rapid şi sigur. Spaţiul liber suficient între tractor şi 
maşina de erbicidat facilitează montarea. 

Având dispozitiv de rulare maşina de erbicidat se lasă 
mişcată simplu. Sistemul de cuplare rapidă, livrabil la cerere 
şi arborii cardanici Tele-Space îngrijesc de o montare încă 
şi mai rapidă şi mai simplă la tractor. Toate cablurile şi 
furtunurile sunt aranjate clar şi fără schimbare.

Rezervor apă clară Rezervor de clătire

Rezervorul de apă clară, ce cuprinde 120 litri (901/1201), 
respectiv 180 litri (1501/1801) stă sub rezervorul de 
amestec. Umplerea simplă este facilitată prin poziţionarea 
bună în direcţia de mers, la dreapta. La cerere, rezervorul 
de apă clară poate fi umplut şi prin racordul de umplere, în 
direcţia de mers, la stânga. 

 „ Amazone UF are cea mai mică distanță față de centrul de 
greutate şi o greutate goală redusă, cu 1,3 t.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 12/2012)

 „Foarte mult ne-au plăcut, din nou, rolele de transport solide 
de la Amazone.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 12/2012)

Sistem de cuplare rapidă

8 9



UF

Totul în zona portocalie/verde
Umplere rapidă şi sigură

 Umplere cu furtun de aspirare

Maşinile de erbicidat pot fi umplute printr-un racord de aspirare 2" 
cu un furtun de aspirare. Conducerea lichidului este astfel executată, 
încât la rezervorul de clătire stă la dispoziţie totdeauna apă clară, în 
timpul demersului de aspirare. 

 „La performanța de umplere, maşina de erbicidat de la 
Amazone se situează în față.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 12/2012)
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Tehnică | Rezervor

Afişaj nivel de umplere

Afişajul nivelului de umplere se poate vizualiza atât prin 
indicator, cât şi electronic, prin terminalul de terminalul 
de deservire AMATRON 3 sau prin computerul de bord 
AMASPRAY+.

 

Opţiune racord de umplere

În caz că trebuie să se umple cu un furtun de presiune, stă 
la dispoziţie, ca şi dotare specială, un racord de umplere cu 
cuplaj Geka sau cuplaj C. Prin acest racord se poate umple, 
concomitent, rezervorul de apă clară din partea stângă.

Pompe cu membrană cu piston

Pompele cu membrane cu piston sunt sigure la mers uscat 
şi sunt rezistente la îngrăşăminte lichide. Execuţia pompelor 
îngrijeşte, la putere de aspirare concomitent mai mare, de 
un transport mare egal şi de un mers liniştit al pompei, şi la 
presări mari.

Se pot obţine pompe cu putere de transport de 160, 210 şi 
250 l/min.

Pentru controlul permanent al funcţionării pompei din 
scaunul tractorului, pentru ajustarea volumului de ulei 
al pompei este condusă în sus, în zona de vizibilitate a 
şoferului tractorului.

 Un racord de presiune pentru golire rapidă este posibil printr-
un racord 2" (opţiune).
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UF

 Clară şi prietenoasă utilizatorului.

Toate elementele de deservire sunt ordonate, logic şi cu schimbare 
liberă, faţă stânga, direct pe partea şoferului. 
Ventilele sunt caracterizate prin simboluri autoexplicitare, aşa încât 
sunt evitate erori de deservire. Comparaţi!

Toate funcţiile, cu doar 
trei elemente de deservire:

 1) Comutare Vario pe partea cu 
  presiune, pentru umplere, clătire,  
  erbicidare, curăţire internă şi externă.

 2)  Golire rapidă (opțiune) pentru 
golirea rezervorului de lichid de 
erbicidat cu ajutorul pompei

 3) Ventil cu mecanism de amestecare 
  pentru reglajul fără trepte al 
  intensităţii de amestecare, prin 
  filtru de presiune autocurăţitor. 
  Funcţie suplimentară integrată: 
  golirea filtrului de presiune

 4) Comutare Vario pe partea de 
  aspirare, pentru aspirarea din  
  rezervorul de amestec, din rezervorul 
  de apă clară sau prin furtunul de  
  aspirare. 
  Funcţie suplimentară integrată: 
  golire fără presiune a resturilor şi 
  aerisirea filtrului de aspirare.

Centrală de deservire UF
Pur şi simplu, clară
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 Circuitul lichidului la UF – Logic şi confortabil

Circuitul lichidului la seria de fabricaţie UF este optimizat, cu referire la 
uşurinţa deservirii şi a celor mai reduse cantităţi de resturi. 
Curăţirea la rezervor umplut parţial este posibilă exact, ca şi golirea 
ţintită a filtrului de aspirare şi de presiune înaintea deschiderii 
carcasei.

 Execuţie AMATRON 3 – 
cu DUS, golire rapidă şi 
dispozitiv de spălare externă

 Parte aspirare
 Parte presiune
 Curăţire externă
 Curăţire internă
 Reţinere
 Injector de umplere

Tehnică | Centrală de deservire

Circuitul lichidului la UF
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UF

Cu conducta cu inel ocolitoare sunt dizolvate, rapid şi sigur, 
şi, concomitent, sunt clătite, cu putere mare, cantităţi mai 
mari de uree şi de substanţă sub formă de pulbere. Duze 
suplimentare îngrijesc de o clătire efectivă, fără stropire. 
Alimentarea şi aspirarea sunt reglabile fără trepte.

Pentru curăţirea fără probleme a canistrei de mijloc de 
erbicidat şi pentru valorificarea deplină a conţinutului, 
canistra trebuie clătită cu o duză de rotaţie. Cu această 
duză, rezervorul de clătire poate fi şi autocurăţit, în stare 
închisă. O comutare a sistemului de avertizare automată îl 
protejează pe utilizator.

 
Clătire canistră

 
Clătire

Rezervorul de clătire, mare de 55 litri, pentru muncă rapidă 
şi curată, este foarte uşor accesibil la centrala de deservire, 
în faţă stânga.  

Cu injectorul Power atingeţi o perfomanţă mare de 
umplere. Este acelaşi rezervor de clătire profesionist, ca şi la 
maşina de erbicidat ataşabilă UX.

 Filtru presiune

Filtrul de presiune este autocurăţitor, în serie. Prin robinetul 
mecanismului de amestecare este posibilă şi o golire, în timp, a 
filtrului de presiune. Astfel, filtrul poate fi controlat, fără o ieşire a 
amestecului, în special şi la rezervor umplut.

Punerea exactă a lichidului de erbicidare
Sigură şi rapidă, cu rezervorul de clătire
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Mecanism hidraulic de 
amestecare intensivă

Pachetul Comfort, pentru deservirea la 
distanţă a circuitului amestecului

Puterea mecanismului hidraulic de amestecare poate fi 
redusă, fără trepte, până la decuplare totală, pentru a 
împiedica o spumare a mijlocului de protecţie a plantelor 
sau pentru a facilita erbicidarea cu cantităţi de resturi.

La maşinile de erbicidat AMAZONE, lichidul de erbicidare 
în exces este condus totdeauna înapoi, prin retur, în zona 
de aspirare. Astfel este exclusă o subțiere neintenționată a 
lichidului de erbicidat prin retur.

 

O opţiune cu trei funcţii pentru toate maşinile UF cu 
AMATRON 3

 Stopul de umplere automat comută robinetul de 
aspirare la atingerea cantităţii de umplere dorite.

 Decuplarea automată a mecanismului de amestecare 
la un nivel de umplere < 5 % (din volumul nominal) 
conduce la cantităţi reduse de resturi.

 Curăţirea conductelor de stropire, a rezervorului şi 
a mecanismului de amestecare poate avea loc prin 
AMATRON 3. Utilizatorul nu mai trebuie să părăsească 
cabina.

Curăţirea de serie a interiorului rezervorului, cu o duză de 
rotaţie, îngrijeşte de o curăţire rapidă şi efectivă. Pereţii 
netezi ai rezervorului, fără spărturi sau tăieturi la spate 
facilitează o funcţionare sigură şi un control simplu.

Cu lancia de stropire, maşinile de erbicidat pot, imediat 
după utilizare, deja pe arătură, să fie curăţite rapid şi 
temeinic la exterior. Toba cu furtun, cu furtun de 20 metri 
livrează o presiune de lucru de 10 bar şi facilitează o curăţire 
efectivă, cu consum redus de apă.

 
Curățire internă şi externă

Manevrare | Clătire, amestecare, curățire 14 15



UF

Casetă de comutare 
AMASET+

Armatură cu presiune egală pentru caseta de comutare 
AMASET+ se poziţionează central, la mijlocul lanciei. Cele 
mai moderne ventile de motor permit procese de comutare 
rapide, fără picături. Reglajul armăturii cu presiune egală 
la mărimea duzei este posibil, rapid şi simplu, cu discul de 
selecţie clar.

Armatură cu presiune egală

AMASET+ – 
simplă şi sigură

Caseta de comutare AMASET+ este o componentă 
confortabilă pentru o utilizare compatibilă cu utilizatorul 
şi cu mediul înconjurător, pentru protecţia plantelor. Toate 
funcţiile importante sunt deservite electric la distanţă. 
Maşina de erbicidat este comandată şi supravegheată 
confortabil din cabină. În cadrul unei trepte de viteză a 
tractorului, cantitatea consumată rămâne constantă. (l/ha)

Funcții de serie:
 Afişaj digital al presiunii
 Comutare principală şi a lăţimilor parţiale
 Până la 7 lăţimi parţiale
 Reglaj electric al presiunii
 Afişaj şi blocaj al poziției lanciei

Funcții speciale:
 Rabatare preselectată pemtru reducerea unilaterală a 

lanciei
 Comutare a duzelor finale sau de margine

 (alternativ la rabatarea preselectată)
 Rabatare şi înclinare prin 1 DW 

 (unitate de comutare electrică)

 Armatură deservită manual

Armatura deservită manual permite erbicidarea, fără vreo alimentare 
cu curent. Un comutator principal, reglajul manual al presiunii şi 
comutarea a trei sau cinci lăţimi parţiale sunt ordonate ergonomic, 
abil. Prin dispozitivul cu presiune egală, cantitatea de timp şi efort/ha 
rămâne constantă, la comutarea de lăţimi parţiale.
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  Cutie de distribuție ProfiClick fără direcție

 – pentru maşina de erbicidat purtată, UF, şi pentru maşina de erbicidat 
    tractată, UG, UX
 – doar funcții ale lancei, fără recirculație ulei

1  Reazăm braţe ergonomic
2  pornit/oprit
3  Blocare a lancei
4  Rabatare a lancei

5  Ridicare / coborâre a   
      lancei
6  Înclinare a lancei

ProfiClick
Cutie de distribuție mai mică cu confort mare

Noua cutie de distribuţie ProfiClick oferă o manevrare sim-
plă şi precisă a funcţiilor hidraulice ale lancei la utilajele 
fitosanitare de la AMAZONE.

Ea  se poate obține în combinație cu „Rabatarea electrohi-
draulică Profi 1“ pentru întreaga paletă de produs a maşinilor 
de erbicidat fitosanitare de la AMAZONE. Toate elementele 
de deservire ale cutiei de distribuție ProfiClick sunt dispuse 
ergonomic şi legate direct cu o funcție. Regulatorii centrifugi 
pentru corectarea înclinaţiei lancei pot fi manevraţi în tim-
pul mersului,fără a avea vizibilitate, datorită poziţiei de 
mijloc, deasupra funcţiei imaginii. Astfel, şoferul se poate 
concentra perfect pe şofat.

Terminalul de deservire 
AMASPRAY+

AMASPRAY+ facilitează un reglaj simplu, însă totuşi complet 
automat, al UF. Comutatorul integrat în terminalul de 
manevrare facilitează cuplarea a 5, 7 sau 9 lățimi parțiale. 
AMASPRAY+ dispune de un afişaj digital al presiunii şi 
al nivelului de umplere al rezervorului. El înregistrează 
cantitățile scoase şi suprafețele prelucrate. Manevrarea 
funcțiilor hidraulice are loc prin unitățile de control ale 
tractorului. Înclinarea şi blocajul lanciei sunt afişate, în egală 
măsură, în AMASPRAY+. Opțional, se poate rabata unilateral 
lancia, cu AMASPRAY+, respectiv pot fi controlate alternativ 
duzele de margine.

Terminalul de manevrare AMASPRAY+ poate fi utilizat şi cu 
interfața de serie pentru documentație automată (ASD) şi cu 
aplicația specifică lățimilor parțiale.

AMASPRAY+ – 
simplu şi multilateral

Control | AMASET+ | AMASPRAY+ | ProfiClick

Funcții de serie:
 Ecran pe un rând, plin de contrast, iluminat
 Comutare principală şi a lăţimilor parţiale
 Până la 9 lăţimi parţiale
 Afi şaj digital al presiunii
 Afi şaj digital al nivelului de umplere
 Afi şaj şi blocaj al poziției lanciei
 Cuantifi cator hectare (cuantifi cator total sau zilnic)
 Tastă +/- 10 %
 Administrarea comenzii

Funcții speciale:
 Rabatare preselectată pemtru reducerea unilaterală a 

lanciei
 Comutare a duzelor fi nale sau de margine

 (alternativ la rabatarea preselectată)
 Rabatare şi înclinare prin 1 DW

 (unitate de comutare electrică)
 ASD înăuntru: interfaţă de serie
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UF

AMAZONE AMAPAD
Ecran Touch, mare 
de 12,1 "

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.

Maşina de erbicidat UF poate fi operată 
cu diverse terminale AMAZONE ISOBUS:

Cu

tehnică

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 Touch, mare de 8,4 "

Alte terminale ISOBUS
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Control | Terminale ISOBUS

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

Soluţie cu 2 terminale
Se recomandă o soluție de 2 terminale cu utilizare con-
comitentă, de terminal de tractor ISOBUS şi AMATRON 3, 
respectiv CCI 100, dacă terminalul tractorului nu furnizează 
funcția SectionControl sau dacă dumneavoastră doriți să 
controlați sau să şofați maşina dumneavoastră de erbicidat 
cu AMATRON 3, respectiv CCI 100, printr-un ecran separat.

Avantajele dumneavoastră cu ISOBUS:
  Maşinile de erbicidat AMAZONE ISOBUS sunt certificate cu UT 2.0  şi, astfel, pot fi deser-

vite din fiecare terminal ISOBUS, prin UT 2.0.
  Toate terminalele AMAZONE ISOBUS, precum şi calculatorul de lucru, susțin standard –

ul AUX-N şi pot aloca taste unei manete multifuncționale, conforme cu AUX-N.
  Maşinile de erbicidat AMAZONE ISOBUS pot fi controlate cu fiecare licență Section-

Control, conformă cu ISOBUS.

Caracteristici speciale ale maşinilor de erbicidat AMAZONE ISOBUS:
  Se pot crea până la trei profile de utilizator şi suprafețe individuale de operare pentru 

diverşi şoferi.
  Meniul de operare poate fi adecvat optim la terminale ISOBUS cu număr diferit de taste.
  Fiecare funcție a maşinii poate fi plasată liber în navigarea în meniu.
  Documentație completă despre Task Controller (ISO-XML). Alternativ la documentația 

despre Task Controller, este posibilă o înregistrare simplă de valori totale (suprafața 
prelucrată, timpul necesar, cantitatea scoasă). Valorile totale înregistrate pot fi exportate 
ca şi Screenshot pe un USB-Stick.

  Maneta multifuncțională AmaPilot

  Deosebit de confortabilă este operarea lanciei şi a funcțiilor armăturii  
prin maneta multifuncțională AmaPilot. Toate funcțiile din meniul de 
lucru pot fi operate şi prin maneta multifuncțională AmaPilot sau prin 
alte joystick-uri ISOBUS- (AUX-N).

18 19



UF

Terminale de manevrare moderne

 AMATRON 3

AMATRON 3 este complet adecvat, compatibil în jos, cu AMATRON+ şi 
este compatibil în sus cu ISOBUS Standard şi formează astfel o punte 
între ne-ISOBUS şi lumea ISOBUS.

Cu AMATRON 3, utilizatorul poate manevra confortabil şi sigur, atât 
toate utilajele AMAZONE cu dotare AMATRON+ (AMABUS), cât şi 
utilaje, care sprijină standardul ISOBUS. 
Bineînțeles, şi dacă acestea nu sunt de la AMAZONE.

UNUL
pentrupentru TOȚITOȚI!!
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Dozare exactă şi 
manevrare simplă

Terminalul de manevrare AMATRON 3 facilitează reglajul 
complet automat al cantității de scoatere simulate(l/ha). Sunt 
posibile modificări ale cantităţilor în paşi preselectabili %.

Acest terminal modern este deosebit de prietenos 
la manevrare prin manevrarea sa clară, simplă şi 
logică, precum şi prin tastele sale luminoase. Pentru 
supravegherea sistemului s-a montat un display de înaltă 
rezoluție, plin de contraste şi cu reflexie redusă. Forma 
foarte compactă a calculatorului necesită puţin necesar de 
spaţiu în cabina tractorului.

Prin utilizarea de două măsurătoare de debit, exactitatea 
scoaterii este deosebit de precisă, îndeosebi la cantităţi 
reduse de muncă.

Terminalul dispune de următoarele funcţii:
  Manevrare maşină cu ISOBUS
  Manevrare maşină cu AMABUS
 Administrarea comenzii (Task Controller) 

 pentru documentare
 Import/export al datelor de cultură prin USB-Stick
 Comutare automată a lăţimilor parţiale GPS-Switch

 (opțional)
 Ajutor de mers în paralel GPS-Track (opțional)
 Lightbar externă, opţională pentru ajutorul de mers în 

 paralel GPS-Track
 Modul - GPS-Maps cu hărţi de aplicaţie (opțional)
 Interfaţă ASD pentru comunicare de serie, de ex. 

 pentru senzori N
 Tractor- Funcţie ECU 

 AMACLICK cu AMATRON 3

În culturi speciale şi la tratarea cuiburilor trebuie adesea cuplate, 
respectiv decuplate lățimi parțiale individuale la mijlocul lanciei. 
Pentru aceasta, AMACLICK este o unitate de manevrare ergonomică, 
care poate fi pusă in funcțiune cu AMATRON 3, atât in legătură cu 
maneta multfuncțională Amapilot, însă şi singură.

AMATRON 3
Terminalul pentru toate funcțiile 
de protecție a plantelor

Funcții de serie:
 Comutare principală şi a lăţimilor parţiale
 Afi şaj digital al presiunii
 Afi şaj digital al nivelului de umplere
 Afi şaj şi blocaj al poziției lanciei

Funcții speciale:
 Marcaj cu spumă
 Comutare a duzelor fi nale sau de margine
 Rabatare preselectată pemtru reducerea unilaterală a lanciei
 Rabatare Profi  pentru rabatare şi curbarea unilaterală a 

lanciei (este necesar doar 1 utilaj de comandă)
 DistanceControl – conducere automată a lanciei
 Pachet Comfort – circuit al amestecului, comandat de la 

distanţă
 GPS-Switch, GPS-Track şi GPS-Maps
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GPS-Switch
read

GPS-Track
read

UF

  Bară luminoasă externă pentru ajutorul de mers în paralel, 
GPS-Track

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

GPS-Switch, GPS-Track 
şi GPS-Maps

Ca şi dotare specială opțională vă stau la dispoziție 
comutarea automată de întoarcere şi cea a lățimilor parțiale 
cu GPS-Switch, ajutorul de mers în paralel GPS-Track şi 
aplicația specifică lățimilor parțiale prin GPS-Maps.

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

GPS-Switch pentru AMATRON 3 GPS-Track pentru AMATRON 3

Acest sistem de computer de bord, sprijinit pe GPS 
automatizează comutarea maşinii în poziție exactă la 
întoarcere, la extensii şi îmbinări. Sunt luate în considerare 
lățimea de lucru şi dispunerea lățimilor parțiale.

Comutarea automată a lățimilor parțiale GPS-Switch 
oferă precizie, confort şi siguranță: Selectați pur şi simplu 
gradul de suprapunere dorit şi lăsați cuplarea pe seama 
automaticii. Astfel sunt stăpânite optim şi pretenții speciale, 
precum lățimi de lucru mari, vedere de ansamblu limitată 
la crepuscul/ întuneric sau la efective mari. La aceasta 
se adaugă: Economisiți până la 5 % mijloc de protecție a 
plantelor, menajați suplimentar mediul înconjurător şi 
puteți să vă concentrați deplin pe supraveghere.

Ajutorul de mers în paralel GPS-Track se manifestă ca 
o uşurare enormă la orientarea în câmp. Ea dispune de 
diverse moduri de urmă, precum linia A-B şi mersul pe 
contur, precum şi de o funcţie contra obstacolelor. Urmele 
de mers sunt numerotate clar. Abaterea de la linia ideală 
este prezentată grafic pe display, recomandările clare de 
direcție le țineți în urmă. Și distanţa până la următoarea 
cale tehnologică este afişată exact – pentru o orientare 
ideală, de ex. la determinarea şirului corect de porumb.
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GPS-Maps
read

Tehnică sigură în viitor

O interfaţă de serie (RS232) pentru utilizarea de tehnică de 
senzori (de ex. senzor Yara-N) sau a diverselor terminale 
GPS aparţine spectrului de dotare larg al AMATRON 3 şi 
AMASPRAY+.

Astfel, se oferă, în funcție de țel şi terminal, mai multe 
posibilități pentru o aplicație specifică lățimilor parțiale – în 
funcție de hartă sau senzor. Ce sistem este adecvat pentru 
condițiile şi nevoile dumneavoastră şi ce vine în utilizare, 
asta decideți singur, ca şi utilizator.

Documentaţie cu ASD

Documentaţia automată cu referire la culturi (ASD) oferă 
posibilitatea ca, pornind de la cartotecile de culturi agricole, 
să se schimbe automat planificări şi valori reale cu referire 
la culturi, printr-o interfaţă Bluetooth, cu calculatoarele 
de bord AMASPRAY+ şi AMATRON 3. Documentaţia 
devine, astfel, mai exactă şi mai simplă. Dispar mulţi paşi 
birocratici.

ASD facilitează astăzi documentaţia cu mulţi ofertanţi 
semnificativi de cartoteci de culturi din Europa. Interfaţa 
ASD este disponibilă, ca şi standard deschis, pentru toţi 
ofertanţii de utilaje şi de Software. AMAZONE oferă cu ASD 
o soluţie de documentaţie apropiată de practică şi valoroasă 
pentru toate tipurile de întreprinderi.

Control | GPS-Switch, GPS-Track şi GPS-Maps

GPS-Maps pentru AMATRON 3

Modulul suplimentar cu hărțile de aplicații pot fi procesate 
în format shape, pe bază de GPS, atât în modul AMABUS,  
cât şi în modul ISOBUS. 

Se poate, ori menționa direct cantitatea de scos, ori debitul 
nominal. Cantitățile pot fi încă ajustate în AMATRON 3. 

Cu Task Controller-ul de serie pot fi procesate în format 
ISO-XML, atât în modul AMABUS, cât şi în modul ISOBUS, şi 
fără hărțile de aplicații, GPS-Maps.  
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Terminal CCI 100

Terminalul dispune de 
următoarele funcţii:

  Manevrare maşină cu ISOBUS
  Administrarea comenzilor pentru documentație 

CCI.Control
 CCI.Command (opțional):

    Comutare automată a lăţimilor parţiale CCI.Command.SC
Ajutorul de mers în paralel CCI.Command.PT

  Sprijină hărți de aplicații în format ISO-XML
  Interfaţă de serie, de  ex. pentru senzori N
  Tractor-Funcţie ECU 
  Funcție cameră CCI.Cam

Avantajele dumneavoastră

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

  Afişajul colorat, cu lumină puternică, de 8,4 " cu emisie 
luminoasă ridicată şi cu senzor de lumină pentru mediul 
înconjurător, care adecvează, automat, luminozitatea la 
condițiile de lumină. Aceasta împiedică ca şoferul să nu fie 
orbit în amurg sau pe timp de noapte printr-un afişaj prea 
luminos.

  Introducerea are loc, opțional, prin touch-display-ul  
uşor de manevrat sau prin taste. 

  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 navigare intuitivă în meniu şi introducerea con-
fortabilă de valori şi texte, terminalul este prevăzut cu 
un Touch-Display valoros.

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

  Bară luminoasă externă pentru ajutorul de mers în paralel, 
CCI.Command.PT

  Ca şi 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.

24



GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

Control | CCI 100 | AMAPAD

AMAPAD
Un fel deosebit de confortabil de a 
comanda maşini agricole

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

AMAPAD dispune de un ecran touchscreen, deosebit de 
ergonomic, mare de 12,1". Cu „conceptul Mini-View“ unic, 
pot fi descrise clar, pe lateral, utilizări, care, momentan, 
nu sunt manevrate activ, însă se doresc a fi supraveghe-
ate. Dacă e nevoie, acestea pot fi mărite prin „indicare cu 
degetul“. Posibilitatea de a-şi putea aloca individual un 
„panou de instrumente“ cu afişaje, rotunjeşte 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, şi o execuție 
manuală, valoroasă, profesională a urmei. Pro GPS-Track se 
lasă actualizat până la direcția automată.

Terminalul dispune de 
următoarele funcţii: Caracteristicile AMAPAD-ului:

  Manevrare maşini cu ISOBUS
  Administrarea comenzii pentru documentare
  Comutare automată a lăţimilor parţiale pro GPS-Switch 
  Ajutor de mers în paralel pro GPS-Track 
  lărgibil opţional pentru automatul de direcţie
  Modul de hărţi de aplicaţie pro GPS-Maps 

  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
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Lancia AMAZONE, cu tip de 
construcţie aerodinamică

 „Lancia are, la Amazone, cel mai mare domeniu de reglaj şi 
rabatează cel mai rapid.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 01/2013)

 Pilonul de ridicare, cu reglaj în înălțime, de cca 0,50 până la 2,20 m

 „Amazone UF 1201, cu lancia Super-S, are cea mai bună suspensie 
şi amortizare.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 01/2013)

26



Lancie | Profil

La poziţii puternice în pantă şi lăţimi de lucru mari este 
rezonabil un reglaj hidraulic al înclinaţiei. Înclinarea rapidă 
şi precisă şi conducerea înapoi a lanciei în poziţia de pornire 
este posibilă prin utilaje de comandă sau prin funcţiile 
electro-hidraulice ale AMATRON 3.

Lănciile AMAZONE ale seriei de fabricaţie Q-Plus- şi Super 
S sunt recunoscute prin JKI. Ele corespund astfel celor mai 
înalte pretenţii europene la utilajele de protecţie a plantelor – 
comparaţi!

Lănciile AMAZONE sunt, prin tipul de construcţie special 
al profilului, concomitent, superstabile şi superuşoare. 
Corpurile de duze ce sunt situate în profile, cu supape 
de reţinere cu membrană integrate împiedică, cu 
încredere, picurarea ulterioară la duze. Blocaje- baionetă 
autoajustabile garantează un schimb rapid, fără scule, 
a duzelor. Pentru toate cazurile de utilizare şi cantităţile 
cheltuite există duzele corecte, de ex. pentru o stropire 
optimă, contra devierii sau pentru utilizarea de îngrăşământ 
lichid.

Toate lănciile AMAZONE sunt dotate în serie cu
 un resort/pachet de amortizare şocuri pentru 

amortizarea mişcărilor de pendulare verticală,
 elemente de amortizare cu resort, cu remorcare cu sferă 

pentru amortizarea mişcărilor orizontale şi cu
 elemente elastice pentru remorcarea cu amortizare a 

întregii lăncii, la şocuri.

Cu componentele, în egală măsură, de serie, de reglaj 
hidraulic în înălţime şi cu sabotul de distanţă rezultă o 
distribuţie exactă pe lungime şi transversală a lichidului de 
erbicidare.

Construcţia perfectă 
a braţului

Concomitent, superstabilă 
şi superuşoară

Ataşare triplă, cu amortizarea şocurilor, 
pentru cele mai grele condiţii de utilizare
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Comparaţi dumneavoastră înşivă!

A fi compact este atuul! 
Prin distanţa redusă faţă de centrul de greutate, precum şi 
construcţia uşoară şi stabilă, maşina este uşor de tractat. 
Sarcina de pe axul faţă este mai redusă decât la multe 
maşini ale concurenţei.

Mers în siguranţă! 
Privirea de ansamblu la circulaţia rutieră este exemplară. 
Acolo unde a pătruns tractorul, acolo pătrunde şi lancia. Nici 
o piesă suprapusă, nici o deteriorare a lanciei, dimensiuni 
de transport dintre cele mai reduse.

Totul stă aşezat! 
Lancia stă strânsă în cârligul de transport. În timpul 
transportului, toate echipamentele sunt securizate! Fără 
depuneri ale lanciei, susceptibile de uzură la tractor. Mersul 
rapid nu e o problemă.

A munci curat! 
De la lăncii nu picură pe tractor nici un amestec de 
erbicidare, nici centrul de deservire şi lancia nu ating nici 
măcar cabina tractorului.

Lancia AMAZONE –  
o idee care se pune în aplicare
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Cele mai importante caracteristici 
de calitate

 O articulaţie care ţine! 

Fără întreținere şi cu viață lungă

Experienţa de decenii în construcţia de lăncii îşi merită 
banii: bolţul conic de articulaţie este centrul inteligent al 
unei filosofii elaborate cu privire la lancie! Lancia stă fără joc 
pe bolţul conic de articulaţie şi asigură utilizatorului, chiar şi 
după ani de zile, o funcţionare optimă a lanciei.

Utilizarea conform standardului, de oţel inoxidabil, lăcuirea 
KTL conform standardului de automobile, precum şi 
utilizarea intenţionată de plastic şi aluminiu sunt garantul 
pentru o durată de viaţă lungă. 
Exclusiv la AMAZONE: toate şuruburile hidraulice sunt, 
mereu, din oţel inoxidabil!
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Lancia Q-Plus
12 – 12,5 – 15 metri

Concomitent, superstabilă 
şi superuşoară

Rabatarea hidraulică are loc prin cilindri hidraulici puternici. 
În serie sunt conţinute: reglajul hidraulic în înălţime, 
amortizarea antişocuri triplă şi rabatarea unilaterală în 
direcţia de mers la stânga. Profile late de 80 mm îngrijesc 
de o stabilitate excepţională.

Lancia Q-Plus poate fi rabatată în afară imediat, pe 
jumătate din înălţime. Rabatarea spre interior poate avea 
loc la orice înălţime arbitrară. Sunt necesare două utilaje de 
comandă:

 un utilaj de comandă cu efect dublu pentru reglajul în 
înălţime

 un utilaj de comandă cu efect dublu pentru rabatarea 
înăuntru şi în afară

 un utilaj de comandă cu efect dublu pentru reglajul 
hidraulic al înclinaţiei (opţiune)

Blocarea şi deblocarea lanciei Q-Plus are loc 
automat. Funcţiile de rabatare a lanciei şi de 
reglaj al înclinaţiei cu o unitate de comutare 
electrică (opţiune) pot fi deservite şi printr-o 
unitate de control.

Este posibil şi faptul ca lancia Q-Plus să fie desfăşurată cu o 
rabatare manuală. Rabatarea manuală are loc prin resorturi 
de tracţiune şi de presiune puternice, fără clanţe de blocaj.

Lancie Q-Plus, rabatată manual (opţiune)

 UF 901

cu lancie Q-Plus de 15 m

 Execuţie centrală cu furtun

Execuţia centrală cu furtun îngrijeşte pentru o instalare curată şi fără 
curbare a tuturor furtunurilor şi cablurilor.
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5-4-6-4-5 (5)

5-5-5-5-5 (5)

6-6-6-6-6 (5)

 Împărţire duze (lățimi parțiale)

Împărţirea la lancie şi 
variante de rabatare

Lancia Q-pPlus poate fi dotată, opţional cu o rabatare de 
preselecţie pentru rabatarea interioară unilaterală, la stânga şi 
la dreapta. Preselecţia acestor funcţii hidraulice are loc electric 
prin AMASET+, prin AMASPRAY+ sau prin AMATRON 3.

La lancie rabatată în exterior se rabatează înăuntru din nou 
doar această parte, după preselectarea părţii lanciei.

Alternativ, la AMASET+ şi AMASPRAY+ tastele 
pot fi confirmate cu comutarea duzelor de 
margine sau finale.

Rabatare unilaterală, 
spre înăuntru, a lanciei Q-Plus

Lănciile Q-Plus pot fi rabatate în serie în direcţia de mers, 
unilateral la stânga.

12 m (lăţime de transport 2,56 m)

12,5 m (lăţime de transport 2,56 m)

15 m (lăţime de transport 3,00 m)

3 metri

Lăţimi de lucru                     Greutate

202 kg

202 kg

228 kg
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Lancia Super-S
de 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 metri

Lăţimi de transport superînguste, 
de doar 2,40 m

Lancia Super-S este rabatată complet automat, înăuntru 
şi în afară, prin cilindru hidraulic. În poziţia de transport, 
lancia se găseşte supercompactă în spatele utilajului de 
bază, la o lăţime de transport de doar 2,40 m. Înălţimea de 
transport însumează, la un tractor standard, cca. 2,90 m.

Prin remorcarea triplă, amortizată la şocuri, 
prin reglajul hidraulic în înălţime şi saboţii de 
alunecare elastici, lancia Super-S este condusă 
la distanţa corectă, peste efectiv.

Sistem de amortizare antişoc, 
cu resort pentru reducerea 

oscilaţiilor verticale

Sistem de amortizare antişoc, cu 
resort pentru reducerea oscilaţiilor 
orizontale

Pendul central

Articulaţie pe diagonală faţă 
de direcţia de mers

Blocaj lancie

 Lancia Super-S, cu profile din 
oţel, late de până la 140 mm, cu 
muchii multiple este, concomitent, 
superstabilă şi superuşoară.
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28 m

6-6-6-6-6-6-6 (7)

6-6-8-8-8-6-6 (7)

6-6-6-6-6-6-6-6-6    (9)

6-6-6-6-6-6-6-6-6 (9)

8-8-8-8-8-8-8 (7)

6-6-6-6-6-6-6 (7)

8-8-8-8-8 (5)

6-8-8-8-6 (5)

7-6-6-6-7 (5)

6-6-6-6-6 (5)

27 m

24 m

27/21/15 m

21/15 m

21 m

20 m

18 m

16 m

15 m 415 kg

423 kg

429 kg

541 kg

544 kg

539 kg

561 kg

539 kg

610 kg

611 kg

Împărţire duze (lățimi parțiale)Lăţimi de lucru              Greutate

Rabatare de preselecţie
Rabatarea unilaterală este posibilă cu AMASET+, cu 
AMASPRAY+ şi cu AMATRON 3, prin utilaje de comandă.

Rabatare Profi
Rabatarea Profi este acţionarea electro-hidraulică a lanciei prin circulaţia uleiului. Funcţiile de reglaj în înălţime, de rabatare 
în exterior / în interior, de rabatare unilaterală, reducerea lanciei şi reglajul înclinaţiei (Profi 1) sunt, astfel, simplu ghidabile 
prin AMATRON 3 sau prin maneta 
multifuncțională.
Îndoirea suplimentară este posibilă 
cu rabatarea Profi 2.

DistanceControl cu 2 senzori sau DistanceControl plus cu 4 senzori   
Pentru lancia Super-S este posibil, în legătură cu rabatarea Profi, 1 sau 2, execuţia complet automată a lancei Distance-
Control, cu 2 senzori sau DistanceControl plus, cu 4 senzori. La efective dezvoltate puternic divers sau la păioase depozitate 
parțial, se poate întâmpla ca lancia să coboare în efectiv la dotarea cu senzori. În acest caz, dotarea cu patru senzori oferă o 
mai mare precizie. Senzorii sunt comutați electric în paralel 
şi se ia în considerare senzorul care 
este cel mai aproape de suprafața 
țintită.

Senzori cu 
ultrasunete

Curbare

Senzori cu 
ultrasunete

Rabatare unilaterală

Senzori în unghi

Rabatare Profi 2

Împărţirea la lancie şi 
variante de rabatare
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Mai puțină toleranță, şi la viteze 
mai mari ale vântului

Cu duzele de injector sprijinite cu aer, mijloacele de 
protecţie a plantelor pot fi scoase cu foarte mică deviere. 
Ele sunt utilizabile universal, la toate culturile şi la toate 
indicațiile. În baza scoaterii cu picături grosiere, aceste duze 
pot fi utilizate şi la viteze mai mari ale vântului.

AMAZONE oferă agriculturii o paletă largă de duze ale 
producătorilor Agrotop, Lechler şi Teejet.

Alegerea corectă a duzelor
Baza pentru succesul la protecția plantelor

Corpuri de duze simple 
şi multiple

Corpurile de duze ce sunt situate în profile, cu supape 
de reţinere cu membrană integrate împiedică, cu 
încredere, picurarea ulterioară la duze. Blocaje- baionetă 
autoajustabile garantează un schimb rapid, fără scule, a 
duzelor. Corpul de duze triple se adecvează, la cerere, la 
schimbul des de duze, în baza diverselor utilizări şi culturi. 
Țevi de protecție a duzelor îngrijesc, în zona exterioară 
sau, după dorință, peste întreaga lățime de lucru a lanciei, 
de protecția duzelor-injector lungi şi a corpurilor de duze 
multiple.

34



1

2

3

Management-ul protecției plantelor

Duzele-injector (ID, TTI)au un spectru relativ grosier al 
picăturilor şi sunt deosebit de variabile, în ce priveşte 
domeniul lor de utilizare. Este posibil un domeniu de 
presiune de 2 până la 8 bar.

Dacă în prim-planul aplicației stă calitatea umectării, 
atunci se recomandă utilizarea de duze standard sau 
antidrift(contra picurării)cu picături fine, precum XR sau AD. 
Aici se recomandă precauție specială, pe baza tendinței de 
derivă de peste 3 bar.

Un compromis bun sunt duzele moderne cu injector 
compact ID-K sau Airmix: Ele au derivă relativ slabă, însă au 
un spectru nu prea grosier al picăturilor şi sunt conduse cu 
2 până la 4 bar.

Dacă se ajunge la calități speciale ale umectării, duza cu 
ajutaj de reacție dublă este o alternativă interesantă: AVI 
Twin de la Agrotop, ca şi duză-injector cu ajutaj de reacție 
dublă nu este nici ea cu picături prea fine. 

Exemple

1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025
3) Agrotop Airmix 110-04

Raza de stropire din două părți îngrijeşte de o aglomerare 
egală la partea din față şi din spate a plantei şi este, la 
multe utilizări, o alternativă interesantă.

La viteze > 10 km/h, duza TD-HiSpeed este un trend 
interesant al practicii cu unghi de erbicidare asimetric.

Distribuția mărimii picăturii (mici)

125 µm

cu picături 
fine

cu picături 
foarte fine

cu picături 
medii

cu picături 
grosiere

cu picături 
foarte grosiere

cu picături 
extrem de 
grosiere

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Ajutaj de reacție

Duze anticurgere

Duze-injector compacte

Duze-injector

* Diametru de volum mediu
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UF

Genial de simplu – 
pur şi simplu, genial
Cu DUS, determinați ritmul

 Fluxul de mijloc de erbicidare este condus de la regulatorul de 
presiune până la ventilul de reducere a presiunii şi curge în continuare 
spre clapetă, cu presiune redusă. 
Fluxul de mijloc de erbicidare curge acum în direcţie inversă, înapoi la 
buncăr, prin conductele de stropire.

Ventil decuplat 
al lăţimilor 
parţiale

Ventil de reducere a presiunii

Supapă de reţinere

Conductă de stropire

la buncăr

de la pompă

cu DUS , imediat 
lăţime de lucru 
completă

cc
a.

 4
0 

m
et

ri

fără DUS

Start

 Reglajul presiunii, AMAZONE DUS garantează o circulaţie 
sigură în întregul sistem. La începutul muncii, sistemul de 
conducte, inclusiv cel al conductei de stropire este inundat 
mai întâi cu soluţie de substanţă activă sub presiune şi în 
direcție opusă. Astfel sunt umplute totdeauna conductele 
de stropire şi sunt imediat gata de utilizare peste întreaga 
lăţime de lucru. Dispar timpii de aşteptare la întoarcere.

La decuplarea lăţimilor parţiale individuale, la demersurile 
de întoarcere sau în timpul transportului, lichidul de 
erbicidare rămâne continuu în circulaţie datorită reglajului 
presiunii. Astfel sunt împiedicate a se forma, în conductele 
de erbicidat, depuneri, înfundări sau putreziri.

Deoarece concentrarea lichidului de erbicidare în întregul 
sistem de conducte, până dincolo, la duze, rămâne 
constantă, startul erbicidării este posibil fără probleme, de 
ex. după un schimb de substanțe active.

Sistemul de recirculaţie a presiunii (DUS) – Încercat şi testat de peste 10.000 de ori

Totuşi, la un procedeu de curăţire, conductele sunt clătite 
complet cu apă clară până la duze, fără ca să trebuiască 
să fie erbicidat. În timpul curăţirii, lichidul concentrat de 
erbicidare este condus înapoi, prin sistemul de recirculare a 
presiunii, în rezervorul de mijloc de erbicidare.
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Comutare electrică a duzelor de margine
Pentru aplicație menajatoare de mediu la limitele câmpului

DUS |  Comutarea duzelor de margine

Comutarea duzelor suplimentare
Pentru lărgirea lăţimii regulate se poate cupla o duză 
asimetrică. Acest lucru este important, înainte de toate, 
când distanţele între cărările tehnologice nu sunt suficient 
de exacte.

Comutarea duzelor finale
În baza condiţiilor de distanţă valabile, deoarece trebuie să 
rămână neerbicidat un metru de distanţă faţă de marginea 
câmpului, se recomandă comutarea duzelor finale.

Comutarea duzelor limitatoare
Pentru erbicidarea puternică la margine, între două culturi 
sensibile, duzele limitatoare pot limita mai exact tabloul de 
erbicidare.
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UF

Dotări pentru toate pretențiile

 UF 1801 

cu unitatea de furtun de tractor

 „Duzele sunt bine accesibile şi doar Amazone a livrat dotarea 
de furtun tractor solicitată.“

 (test practic profi – „5 Maşini de erbicidat purtate în comparație“ · 01/2013)
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Dotări

AMAZONE oferă, pentru distribuția cu picături grosiere, de 
îngrăşământ lichid, duze cu 3 orificii, cu 5 orificii sau cu 7 
orificii.

Fertilizare lichidă –  
sigură şi cu deservire uşoară

În legătură cu lancia AMAZONE, este livrabilă o unitate 
separată de furtun de tractor pentru fertilizare târzie, 
fără riscuri. Profilele din aluminiu pot fi montate cu 
puține mânere/mişcări. Greutăți VA îmbunătățesc poziția 
furtunurilor de tractor în efectivul de plante.

 AMAZONE vă oferă, în legătură cu lancia Super-S, soluții elegante 
pentru erbicidarea cu succes, sub frunze, la culturile legumicole sau 
la porumb. Sistemul Dropleg din firma Lechler este, de exemplu, 
un dispozitiv de erbicidare sub frunze uşor şi robust, oblic față de 
rânduri, pendulând liber, care e suficient pentru pretențiile cele mai 
profesionale.

 Greutate VA la furtunul de tractor  Duză cu 7 orificii

38 39



UF

Maşina autopropulsată mică
UF cu rezervor frontal

 „AMAZONE a reuşit, prin ghidarea inteligentă a fluxului de 
lichid, să facă buncărul frontal să fie într-adevăr compatibil cu 
practica.“

 (Top Agrar 10/2008)
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Avantajele deosebite ale tractoarelor mobile cu utilaje 
purtate vis-a-vis de maşinile de erbicidat ataşabile, la 
culturi mici şi neregulate, precum şi comportamentul bun 
la pantă laterală sunt argumente bune pentru o soluţie de 
buncăr frontal.

Însă, şi în clasa maşinii autopropulsate de 3.000 litri va 
fi o alternativă interesantă un tractor confortabil cu o 
combinaţie dotată valoros, de maşină de erbicidat purtată şi 
buncăr frontal.

Exemple de utilizare pentru o soluție 
UF-FT

Întreprindere agricolă sau de cultivare de 60 - 150 ha: 
80 - 160 CP, ca şi tractor de întreţinere  
cu UF 901/1201 şi FT 1001 
1.900 l/2.200 l volum rezervor

Întreprindere agricolă sau contractor de 150 - 400 ha: 
140 - 220 CP ca şi tractor principal 
cu UF 1501/1801 şi FT 1001 
2.500 l/2.800 l volum rezervor

Întreprinderi legumicole: 
Mobilitate mare şi sincronizare maximă a volumelor

Avantaje vis-a-vis de maşina  
de erbicidat ataşabilă

 unitate compactă
 mai puţină deviere laterală în pantă
 balastare bună a axei frontale conduce la un 

comportament bun la poziţii în pantă
 manevrare rapidă la întoarcere şi la scurgeri
 mai mobil pe suprafeţe mici
 transport compact pe străzi înguste şi la traversări de 

locaţii
 buncărul frontal serveşte, concomitent, ca şi greutate 

frontală şi faclitează echilibru optim
 micşorarea presiunii la sol
 avantaj de preţ

Avantaje vis-a-vis de maşina 
autopropulsată

 avantaj enorm de preţ
 admisie pe străzi de până la 50 km/h
 admisie de 80 km/h cu Fasttrac
 tractor utilizabil şi pentru alte munci

Buncăr frontal | Avantaje 40 41



UF

Ghidajul automat prin Flow-Control
Lucrați ca şi cu un buncăr mare
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Ghidajul automat prin Flow-Control
Lucrați ca şi cu un buncăr mare

Buncăr frontal | Flow-Control

Management electronic al 
nivelului de umplere

Particularitatea buncărului frontal 1001 se referă la 
integrarea 100% a buncărului frontal în maşina de erbicidat 
purtată prin managementul electronic al nivelului de 
umplere Flow-Control din AMATRON 3. Baza tehnică pentru 
Flow-Control o constituie ambele măsurătoare electronice 
ale nivelului de umplere din rezervoare şi două injectoare 
de putere mare. Puterea de transfer în fiecare direcţie 
însumează până la 200 l/min. Amestecul este totdeauna 
omogenizat ideal.

AMATRON 3-ul comandă automat circuitul lichidului, aşa 
încât totdeauna domină o distribuţie optimă a greutăţii. 
Este împiedicată o suprasolicitare prea timpurie a axei 
frontale. Depinzând de nivelul de umplere din buncărul 
frontal, este transportat la timp amestec nou, pentru 
ca maşina de erbicidat purtată să nu fie niciodată goală 
înaintea buncărului frontal. Amestecul rămâne astfel 
totdeauna omogen.

Cu ghidajul manual este posibil şi faptul ca în buncărul 
frontal să fie transportată doar apă clară.

 Cursul automatizat al 
lichidului cu Flow-Control

 1) AMATRON 3

 2) Injectoare de putere mare

 3) Ventile de comutare pentru 
injectoare

 4) Afişaje electronice ale nivelului 
de umplere

 5) Pompă Flow-Control 115 l/min

 6) Curăţire internă

 7) Pompă de erbicidare UF
 8) Conductă de stropire

 Terminalul de operare AMATRON 3 comandă circuitul 
lichidului. Abia când nivelul de umplere al maşinii de erbicidat 
purtate atinge granița de 30 %, atunci lichidul de erbicidare 
din rezervorul frontal este pompat spre spate.

Jobcomputer

Jobcomputer
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UF

Manipulare şi transport
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Buncăr frontal | Manipulare şi transport

Design elaborat, 
pentru cea mai mare siguranță

Indiferent dacă în curte sau în hambar: pentru combinaţia 
compactă pe role de transport există mereu un loc de oprire 
corespunzător. Manipularea simplă convinge, deja după 
câteva utilizări.
Curăţirea internă a combinaţiei de erbicidat se efectuează 
prin rezervorul cu apă clară al UF. Un rezervor suplimentar 
de 100 l permite curăţirea corespunzătoare, conform 
directivelor europene („Rezerva de apă clară trebuie să fie 
de cel puţin 10% din volumul buncărului”).

Unitatea compactă dintre maşină de erbicidat şi tractor 
este avantajoasă la transport, tocmai la trecerea prin locaţii 
înguste. Prin design-l elaborat al FT abia rezultă limitări de 
vizibilitate.

AMAZONE FT 1001 urmează tuturor directivelor UE 
relevante şi normelor pentru siguranţa circulaţiei.

O instalaţie de iluminare opţională devine necesară când 
dispozitivul de iluminare al tractorului este acoperit. 
Farurile cu fază scurtă, acoperite, ale tractorului trebuie 
să fie repetate în tavanul tractorului. Nu este permis un 
montaj la buncărul frontal.

 Sistem cu cameră opțional

Sistemul cu cameră, opţional la buncărul frontal şi la maşina de 
erbicidat purtată îngrijeşte, în situaţiile de mers nereprezentate clar, de 
mai multă siguranţă spre înainte şi spre înapoi. Monitorul suspendat 
sus şi cu un strat aplicat antirefl ex este iluminat în fundal şi poate fi 
afişat concomitent, şi la 2 camere.
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Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

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

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

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

Original 
az

2e édition 

Wearing parts 
for agricultural machinery and groundcare products
Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

UF

Campania VDMA:
pentru original

Service AMAZONE – totdeauna în 
apropierea dumneavoastră
Mulţumirea dumneavoastră este stimulul nostru
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Maşinile dumneavoastră sunt expuse unor utilizări 
extreme! Calitatea pieselor de schimb şi de uzură AMAZONE 
vă oferă încrederea şi siguranţa, care sunt necesare pentru 
o prelucrare eficientă a solului, o însămânţare precisă, o 
fertilizare profesională şi o protecţie de succes a plantelor.

Doar piesele de schimb şi de uzură originale sunt ajustate 
exact, ca şi funcţie şi durabilitate, pe maşinile 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 şi de uzură originale
 Calitate şi încredere
 Inovaţie şi capacitate de performanţă
 Disponibilitate imediată
 Valoare de revânzare mai mare a maşinilor 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 şcolarizare de şoferi interactivă, cu care 
se poate şcolariza operarea unei maşini complexe, online, 
cât şi offline, la un PC sau la o tabletă PC. Noua ofertă de 
service oferă şoferilor posibilitatea de a se familiariza, deja 
înaintea primei utilizări a unei maşini noi, cu operarea 
acestora. Însă şi şoferii experimentați pot să-şi împrospă-
teze cunoştințele lor, pentru  a exploata, încă şi mai bine, 
potențialul de performanță al maşinilor. 

AMAZONE „E-Learning“ –  
Noua şcolarizare de şoferi la PC

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

Satisfacţia clienţilor noştri 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 îngrijeşte de 
o disponibilitate optimă a pieselor de schimb, şi pentru 
maşini mai vechi. 
În depozitul central de piese de schimb din Hasbergen-
Gaste piesele de stoc, care sunt comandate până la 17.00, 
ca şi comandă de zi, părăsesc firma noastră încă din 
aceeaşi zi. 29 000 de piese de schimb şi de uzură diferite 
sunt comisionate şi depozitate prin sistemul nostru foarte 
modern de depozit. Zilnic sunt expediate către clienţii noştri 
până la 800 de comenzi.

Vă oferim service de piese de schimb de 
primă clasă.
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Date tehnice ale maşinii de erbicidat purtate UF

Tip UF 901 
12 m Q-Plus 

115 l/min 
NG multiplă 

de 5 
AMASET+

UF 901 
15 m Q-Plus 

160 l/min 
TG multiplă 

de 5 
AMASPRAY+

UF 1201 
18 m Super S 

160 l/min 
NG multiplă 

de 5 
AMASET+

UF 1201 
21 m Super S 

210 l/min 
TG multiplă 

de 7 
AMATRON 3

UF 1501 
21 m Super S 

210 l/min 
TG multiplă 

de 5 
AMASPRAY+

UF 1501 
24 m Super S 

250 l/min 
TG multiplă 

de 7 
AMATRON 3

UF 1801 
24 m Super S 

250 l/min 
TG multiplă 

de 7 
AMASPRAY+

UF 1801 
28 m Super S 

250 l/min 
TG multiplă 

de 9 
AMATRON 3

Volum real (l) 1.050 1.050 1.350 1.350 1.720 1.720 1.920 1.920

Greutate goală (kg) 680 713 924 1.046 1.188 1.206 1.226 1.285

Lungime (m) * 1,65 1,65 1,70 1,70 1,90 1,90 1,90 2,00

Înălţime (m) 2,66 2,66 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Lăţime de transport (m) 2,56 3,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Reglaj în înălțime (m) 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20

Tip FT 1001, Flow Control

Greutate de bază (kg) 217

Volum nominal (l) 1.000

Volum real (l) 1.125

Greutatea totală admisă (kg) 1.475

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

* Ecartamentul de la racordul tirantului lateral
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