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3C Cost Cutting Concept – 
„Performanţe mai mari cu cheltuieli mai mici!”

Pentru succcesul dumneavoastră economic, este decisiv să se crească recoltele 
și să se reducă, în continuare, costurile cu mijloacele întreprinderii și de muncă. 
În acest scop, AMAZONE a dezvoltat, pe baza testelor în câmp de ani de zile 
și în discuţii cu agricultorii, știinţa și consilierea, conceptul 3C Cost Cutting. 
„O recoltă cu 5 % mai mare, cu 50 % mai puţin combustibil și cu un timp de 
lucru redus cu 60 %” – această formulă arată ce posibilităţi oferă conceptul 3C.

Șeful individual al întreprinderii – cu știinţa experţilor despre întreprinderea 
proprie – deduce din aceasta cea mai bună soluţie individuală de sistem pen-
tru întreprinderea sa. 

Acest lucru poate fi realizat printr-o combinaţie, optimizată în funcţie de spa-
ţiu, a tuturor etapelor procesului, de la prelucrarea miriștilor, trecând prin pre-
lucrarea de bază a solului și însămânţare și până la fertilizare și protecţia 
plantelor. În toate domeniile „Cultivării inteligente a plantelor” noi vă oferim 
mașinile corecte pentru aceasta.

Este vorba de a asigura existenţa de durată a întreprinderilor dumneavoastră, 
în sensul sustenabilităţii. De aceea, noi lucrăm pe baza conceptului 3C, în 
continuare cu presiune mare pe motto-ul, care însoţește AMAZONE de peste 
130 de ani: 

„Cu mașinile AMAZONE câștigaţi bani și menajaţi mediul înconjurător”.
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Mai multă viteză
Dumneavoastră, împreună cu noi – 
iuţi ca săgeata!

Indiferent de ce lucrări sunt în așteptare – devine clar faptul că feres-
trele temporale pentru îndeplinirea muncilor câmpului devin tot mai 
înguste. Pentru fiecare agricultor și contractor este valabil faptul de 
a atinge tot mai multă performanţă în timp mai scurt.

Din punct de vedere tehnic, există două alternative pentru perfor-
manţe mai mari într-un timp mai scurt: mărirea lăţimilor de lucru 
sau deplasarea cu „mai multă viteză”.

Însă, în cazul lăţimilor de lucru, posibilităţile sunt aproape epuizate. 
De aceea, proiectele AMAZONE se concentrează pe „mai multă viteză”. 
Ocazie, cu care dorim, totodată, să îmbunătăţim, în continuare, atât 
calitatea muncii, cât și confortul în utilizare.

Pentru a rezuma esenţialul, acest lucru în-
seamnă că mașinile AMAZONE trebuie să vă 
ajute în permanenţă ca, în cadrul conceptului 
3C în agricultură, să realizaţi „performanţe 
mai mari cu cheltuieli mai mici”.
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Marca puternică a inovaţiei

1958
Primul distribuitor de îngrășă-
minte purtat, cu două discuri 
de împrăștiere

1948
Prima semănătoare

1917
Primul distribuitor cu valţuri 
pentru îngrășăminte

1967
Prima combinaţie modernă de 
însămânţare, cu grapă oscilantă

Fabricile AMAZONE au fost fondate în anul 1883 de către Heinrich 
Dreyer, dar, încă înainte de aceasta, familia Dreyer se ocupa cu pro-
ducerea de mașini agricole.

Și astăzi încă, fabricile AMAZONE se găsesc în posesia familiei Dreyer, 
între timp la a patra generaţie.

Pe toată perioada existenţei firmei, la AMAZONE au fost înfăptuite, 
permanent, realizări excepţionale de pionierat și inovaţii. În total, 
32 de medalii de aur și de argint la expoziţiile AGRITECHNICA demon-
strează puterea mare de inovaţie a grupei AMAZONE.

AMAZONE – Întreprinderea familială, ca și fabrică de idei

AMAZONE – Exemple ale unei povești de succes

1883 astăzi
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for Innovation

1995
Intervine tehnologia GPS 
și tehnica senzorilor

1992
Primul laborator de testare 
și service pentru îngrășăminte

1979
Primul cultivator cu cuţite 
 rotative

2010
Prima mașină autopropulsată, 
Pantera

Marca puternică a inovaţiei

Prin grupul AMAZONE se înţelege un ofertant activ, la nivel inter-
naţional, pentru o „agricultură inteligentă”, care se concentrează 
pe concepte noi și inovatoare de mașini, service și consultanţă în 

domeniile de competenţă: tehnica fertilizării, tehnica protejării 
 plantelor, tehnica prelucrării solului și cea a însămânţării.

Tehnica aplicării de îngrășământ: de ex. distribuitorul ZA-TS

Tehnică de prelucrare a solului: de ex. cultivator în teren mulcit 
 Cenius-2TX

Tehnica protejării plantelor: de ex. mașina autopropulsată Pantera

Tehnica de însămânţare: de ex. combinaţia de semănat pentru 
suprafeţe mari Cirrus

AMAZONE – Cultivarea inteligentă a plantelor
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Prin intermediul unei reţele eficiente de distribuţie și service, grupul 
AMAZONE este activ la nivel mondial și conlucrează cu peste 70 de 
importatori.

Între timp, cota de export este de peste 80 % din cifra totală de  afaceri.

Pe lângă promovarea permanentă a pieţelor europene, grupul 
 AMAZONE încearcă încontinuu să dezvolte pieţe noi, ca de exemplu 
în Africa sau Asia.

În Germania și Austria, 22 de agenţi autorizaţi și 7 promotori de 
vânzări asigură, pe pieţele locale, o consiliere precisă, dedicată și de 
încredere.

Din 1998
Preluarea fabricii de producţie BBG Leipzig

Din 1970
Fabrica de producţie în Forbach, Franţa

Din 1958
Fabrica de producţie în Hude 
la Oldenburg

Cu succes, la nivel internaţional
„Noi trebuie să ieșim în lume” (citat Heinrich Dreyer, 1906)

Reţea de distribuţie mondială
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Fabrica-pilot Gaste la Osnabrück

Grupul AMAZONE dispune astăzi de locaţii de producţie în Germania, 
Franţa, Rusia și Ungaria, cu peste 1800 de colaboratori.

În Marea Britanie, Franţa, Rusia, Ungaria, Kazahstan, Ucraina, China 
și Canada, mașinile AMAZONE se vând prin intermediul propriilor 
filiale.

Din 2008
Locaţie de vânzări în Auneau, Franţa

Din 2007
Fabrica de producţie în Leeden la Osnabrück

Din 2006
Fabrica de producţie în Samara, Rusia

Din 2008
Fabrica de producţie în Altmoorhausen 
la Oldenburg

Grupul AMAZONE produce pe plan internaţional, cu peste 1800 de colaboratori:
•  Mașini agricole pentru prelucrarea solului, semănat, fertilizat și protecţia plantelor
•  Mașini comunale pentru întreţinerea spaţiilor verzi și pentru  lucrările de iarnă

Cu produse de calitate, cu preţuri competitive și cu un serviciu clienţi cuprinzător, AMAZONE 
este partenerul ideal de afaceri pentru agricultori, pentru societăţi prestatoare de servicii și 
pentru parteneri de distribuţie.

Din 2016
Fabrica de producţie din Mosonmagyaro-
var, Ungaria

Cu succes, la nivel internaţional

AMAZONE – un partener onest de peste 130 ani
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AMAZONE SmartService 4.0

În peisajul complex al utilajelor agricole moderne AMAZONE a intro-
dus SmartService 4.0, serviciul care folosește cele mai noi tehnologii 
pentru a accelera procesele de învăţare, instruire și reparare în cadrul 
serviciului tehnic clienţi și pentru a susţine clienţii la întreţinerea uti-
lajelor. În cadrul programului beneficiaţi de instruire cu ajutorul siste-
mului de realitate virtuală (Virtual-Reality: VR), aveţi posibilitatea să 
comunicaţi în timp real cu specialiștii de service AMAZONE și beneficiaţi 
de suport de instruire cu folosirea sistemelor de realitate augmentată 
(Augmented Reality: AR).

AMAZONE service – Totdeauna 
în apropierea  dumneavoastră
Satisfacţia dumneavoastră este stimulentul nostru
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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

2. Auflage / 2nd edition
2e édition / 

Original 
az

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

Doar piesele de schimb și de uzură originale sunt ajustate exact, din 
punct de vedere al funcţiei și al durabilităţii, la mașinile AMAZONE. 
Aceasta garantează un rezultat optim al muncii. Piesele originale, la 
preţuri rezonabile, plătesc la urmă dividende.

De aceea, decideţi-vă pentru original!

Avantajele pieselor de schimb și de uzură originale
  Calitate și încredere
  Inovaţie și capacitate de performanţă
 Disponibilitate imediată
  valoare de revânzare mare 

a mașinilor second-hand

Alegeţi mai bine, 
chiar originalul

Campanie VDMA:
Pentru original

AMAZONE service

Cu scula de internet „E-Learning”, AMAZONE a lărgit oferta de service 
pe website-ul firmei sale – www.amazone.de/e-learning – cu o funcţie 
foarte utilă. „E-Learning” este un training interactiv de șoferi, cu care 
se poate școlariza în legătură cu operarea unei mașini complexe, on-
line, cât și offline, la un PC sau Tablet-PC. Noua ofertă de service oferă 
șoferilor posibilitatea de a se familiariza, deja înainte de prima utili-
zare a unei mașini noi, cu operarea acesteia. Însă și șoferii instruiţi 
pot să-și împrospăteze aici cunoștinţele lor, pentru a exploata, încă 
și mai bine, potenţialul de performanţă al mașinilor.

AMAZONE „E-Learning” – 
Noul training de șoferi la PC

În plus, ne bazăm pe partenerii noștri de vânzări competenţi. Ei sunt 
persoana de contact de încredere pentru agricultori și contractori, și la 
întrebări de service. Prin școlarizări continue, partenerii de vânzări și 
tehnicienii de service se găsesc mereu la cel mai nou nivel al tehnicii.

Satisfacţia clienţilor noștri este ţelul 
cel mai important

Baza pentru logistica noastră de piese de schimb internaţională o 
constituie depozitul central de piese de schimb de la fabrica-pilot 
din Hasbergen-Gaste. Acesta îngrijește de o disponibilitate optimă 
a pieselor de schimb, și pentru mașini mai vechi.

În depozitul central de piese de schimb de la fabrica-pilot din 
 Hasbergen-Gaste, piesele de stoc, care sunt comandate până la ora 
17, ca și comandă de zi, părăsesc fabrica noastră încă din aceeași 
zi. 34.000 de piese de schimb și de uzură diverse sunt comisionate 
și stocate prin sistemul nostru de depozit ultramodern. Zilnic sunt 
 expediate la clienţii noștri până la 800 de comenzi.

Vă oferim service de piese 
de schimb de primă clasă
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Centrul AMAZONE – service îngrășăminte – lucrează în strânsă colaborare cu produ-
cători renumiţi de materiale de împrăștiere și acest lucru se petrece la nivel mondial, 
pentru a vă putea pune la dispoziţie, cât mai rapid, cele mai bune valori de reglaj. 
AMAZONE este leader pe plan mondial cu privire la precizia tabelelor de date referi-
toare la împrăștiere.

Service îngrășăminte pe Internet: 
www.amazone.de

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

Dispozitive iOSDispozitive Android

Aplicaţiile noastre de service de îngrășământ au fost deja des-
cărcate de peste 50.000 de ori. Un service, pe care nu îl oferă 
nici un alt producător de distribuitoare de îngrășăminte.

Doar împrăștiat sigur, îngrășământul 
 dumneavoastră are valoarea aurului!

Service îngrășăminte – 
Așa ne puteţi contacta:

Service de îngrășăminte AMAZONE cu hală de împrăștiere

Service îngrășăminte 
AMAZONE
Exemplar!

În internet puteţi să interogaţi gratuit, 24 h 
din 24, pe www.amazone.de, legat de valori-
le actuale de reglaj pentru distribuţia trans-
versală și cantitatea de scoatere a distribuitoa-
relor de îngrășăminte AMAZONE, din banca 
noastră de date. În acest scop, trebuie doar 
să selectaţi tipul mașinii dvs. și materialul 
care urmează a fi împrăștiat. Acum, și ca și 
App pentru Smartphones cu Android sau 
pentru dispozitive iOS.
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www.amazone.de – service online

Poate fi accesat de oriunde de pe glob, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână 
și 365 de zile pe an: informaţii despre piese de schimb, instrucţiuni de utilizare, 
 prospecte, clipuri video etc.

AMAZONE service îngrășăminte | AMAZONE ACTIVE

În cadrul programului nostru ACTIVE, vă oferim acti-
vităţi pe tema „Cultivarea inteligentă a plantelor”, 
în centrele noastre ACTIVE, de exemplu, în Gaste, 
Hude, Leipzig, Auneau, Harworth, Samara și Tianjin.

Mai mult, organizăm întâlniri tematice în domeniul 
sistemului de testare AMAZONE, în diverse regiuni 
ale Germaniei.

AMAZONE ACTIVE
Mai multă cunoaștere
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GPS 
(Global Positioning System)

Staţie de referinţă 
pentru exactitatea RTK

Cartografierea recoltei

Terminal pentru 
senzor cu azot

Tehnică de cântărire de 200 Hz 
cu senzor de înclinaţie pentru 
teren puternic deluros

Sistem de radar Argus 
pentru reglaj automat al 
distribuţiei transversale

Comutare electrică a 
duzelor de margine la 
limitele câmpului

Terminal ISOBUS – 
AMAPAD

Terminal pentru 
senzor cu azot

Terminal ISOBUS – 
AMAPAD

Senzor cu azot Senzor cu azot

Fertilizare cu azot, conform necesarului 
(fertilizare lichidă) și reglajul creșterii

Fertilizare cu azot, 
conform necesarului

Fertilizare de bază, 
calcar

Procese online: senzori de azot

GPS-Switch
Comutare automatizată a lăţimilor parţiale și la capăt de rând, disponibilă 
pentru distribuitoare, mașini de erbicidat și semănători

GPS-Track
•  Asistent de ghidare pentru rularea în paralel și e posibilă lărgirea în automat de direcţie

GPS-Maps
• Modul de hărţi de aplicaţii pentru fișiere în format shape

Task Controller
• Hărţi de aplicaţii și documentaţie integrală prin ISO-XML

Terminal ISOBUS – 
AMAPAD

Mâner multifuncţional, 
AmaPilot+

DynamicSpread ready:
Până la 128 lăţimi parţiale cuplate automat 
cu comutarea dinamică a lăţimilor parţiale 

Până la 80 lăţimi parţiale cuplate auto-
mat cu comutarea duzelor individuale, 
AmaSwitch sau AmaSelect

Dispozitiv de împrăști-
ere la limită, acţionat 
la distanţă, AutoTS

Ghidaj complet automat al lancei 
DistanceControl plus cu 4 senzori
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ISOBUS

More than
IIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSISOBUS

IT-Farming

Conceptul IT-Farming face din terminalele noastre ISOBUS, terminale 
universale pentru operare, comanda cantităţilor, supraveghere și 
documentare la semănători, mașini de erbicidat și distribuitoare 
de îngrășăminte. 

Schimbul de date cu celelalte tehnologii IT-Farming se efectuează 
prin interfeţe definite și deschise.

Cu agricultura de precizie, economisiţi 
costuri și menajaţi mediul înconjurător!

Evaluare • Interpretare • Planificare • Documentare

Interfaţă
Tractor > maşina montată

sau alte terminale 
ISOBUS

Rată variabilă de însămânţare Intensitatea necesară de 
prelucrare a solului

Procedee offline: Planificare cu PC

ă, 

• Concept Mini-View unic
• Profile de utilizator pentru diverși șoferi
• Mentenanţă la distanţă prin colaboratori de service
• (sunt) posibile până la 128 lăţimi parţiale
• Start rapid– de ex. schimb automatizat în câmp

Înregistrarea datelor:
• Date de bază
• Date geografice

• Date variabile
• Cercetarea solului

Sistem de cameră cu 
rezoluţie înaltă pentru 
siguranţă la manevrare

Autopoint: 
Reglaj complet automat al timpilor 
de comutare la capăt de rând
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AMATRON 3
Unul pentru toate

AMAZONE a dezvoltat un terminal de operare 
 cuprinzător, AMATRON 3, pentru distribuitoarele 
de îngrășăminte, pentru mașinile de erbicidat și 
pentru semănători, care permite o comandă can-
titativă și o supraveghere optimă. În funcţie de 
 situaţia de mers, puteţi să selectaţi, ori tehnica de 
utilaje, ori funcţia GPS, precum și privirile detaliate. 
Complet adecvată, compatibilă în jos la AMATRON+ 
și compatibilă în sus la ISOBUS, utilajul ridică o punte 
între lumea fără ISOBUS și cea a ISOBUS-ului.

Tehnica aplicării de îngrășământ
Cu AMATRON 3 comandaţi, de ex. la distri-
buitorul de îngrășăminte AMAZONE ZA-M, 
în legătură cu pachetul electronic Comfort, 
dispozitivul de împrăștiere la limită, Limiter, 
și sertarul hidraulic de închidere pentru un 
reglaj electrohidraulic al cantităţilor, depen-
dent de viteză. 

Protecţia plantelor
La mașinile de erbicidat purtate AMAZONE 
UF și la cele tractate, UG și UX, AMATRON 3 
face posibilă reglarea, complet automată, a 
cantităţii de împrăștiere prestabilite (l/ha), 
pe lângă operarea funcţiilor armăturii și ale 
lanciei. Modificările cantitative definite se 
efectuează rapid și precis.

Tehnica de însămânţare
La semănătorile AMAZONE, AMATRON 3 
este responsabil de controlul electronic al 
aliniamentelor. Cantităţile de împrăștiere se 
pot modifica, și aici, la liberă alegere. În plus, 
funcţiile electrohidraulice, precum adâncimea 
semănării sau intensitatea prelucrării solului, 
sunt deservite de AMATRON 3.

pppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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GPS-Switch
read

GPS-Maps
read

GPS-Track
read

GPS-Track
Ajutorul de mers în paralel, GPS-Track, se 
dovedește a fi o ușurare la orientarea în 
câmp.

GPS-Maps
Modulul suplimentar, cu hărţile de aplicaţie, 
ce pot fi procesate în format shape, pe bază 
de GPS, atât în modul AMABUS, cât și în 
modul ISOBUS.

Avantajele Dvs.:
•  Afișaj plin de contraste și cu reflexie 

 redusă
•  Operare cu o singură mână în timpul 

 lucrului
• Ajustări optime la mașină
• Cuplări de serie la diversele terminale GPS
• Posibilitatea cuplării la senzori

AMATRON 3

AMATRON 3
Manager-ul dvs. de bord

AMATRON 3 oferă un ecran VGA pentru strălucire maximă a culorii și un unghi lat de vedere. 
Ecranul, precum și toate tastele de deservire sunt, desigur, luminate la spate, pentru cea mai 
mare ergonomie, și în amurg, și la întuneric.

Terminalul de operare, AMATRON 3, dispune de următoarele funcţii:

  Operare a mașinii cu ISOBUS

  Operare a mașinii cu AMABUS

  Funcţie ECU pentru tractor

  Administrare comenzi (Task Controller) pentru documentaţie

  Import/export al datelor despre culturi prin stick USB

  Comutare automată a lăţimilor parţiale prin GPS-Switch 
(opţional)

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

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

  Modul cu hărţi de aplicaţii, GPS-Maps (opţional)

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

GPS-Switch
GPS-Switch este comutarea automatizată a 
lăţimilor parţiale și la capăt de rând pentru 
distribuitoare, pentru mașini de erbicidat și 
semănători. Sistemul de computer de bord cu 
suport GPS automatizează cuplarea în poziţie 
exactă a mașinii la capăt de rând, pe straturi 
intermediare și pe resturi de parcele. Se ţine 
seama de lăţimea de lucru și de dispunerea 
lăţimilor parţiale. După prima deplasare pe 
conturul câmpului, se detectează limitele 
acestuia, apoi totul funcţionează automat.
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Terminal CCI

Terminalul dispune de 
următoarele funcţii:

  Operare a mașinii cu ISOBUS
  Funcţie ECU la tractor (interfaţă pentru viteză, pentru priza de 

putere și pentru poziţia tirantului lateral)
  Administrare comenzi pentru documentare, CCI.Control
  CCI.Command (opţional): 

 comutare automată a lăţimilor parţiale, CCI.Command.SC
 asistent de ghidare pentru rularea în paralel, CCI.Command.PT

  Sprijină hărţi de aplicaţii în format ISOBUS
  Interfaţă USB pentru schimbul de date
  Interfaţă pentru racordarea unui modem GSM
  Interfaţă ASD și LH5000 prin RS232 (predarea valorii nominale), 

de ex. pentru senzori N
  Funcţie cameră, CCI.Cam
  În legătură cu tehnica de semănat, terminalul CCI are funcţia de 

cărări tehnologice automate. Aici, modul de cărări tehnologice este 
controlat prin intermediul sistemului de ghidare pentru rularea 
în paralel a terminalelor CCI prin GPS.

Avantajele dumneavoastră

Terminalul ISOBUS CCI de la AMAZONE, rezultatul colaborării cu mai 
mulţi alţi producători de mașini agricole din Centrul de Competenţă 
ISOBUS e. V. (CCI). Cu CCI, AMAZONE și partenerii săi au pus piatra 
de temelie pentru a introduce în practică ISOBUS-ul. CCI 100 servește 
ca și bază pentru modificarea succesivă a tuturor mașinilor și utilajelor 
AMAZONE în standardul ISOBUS.

  Un dispozitiv color puternic luminos, de 8,4 ţoli, cu emisie lumi-
noasă puternică și senzor de lumină ambientală, care ajustează 
automat luminozitatea la condiţiile de lumină. Acesta împiedică 
ca șoferul să fie orbit în amurg sau pe timpul nopţii printr-un 
afișaj prea luminos.

  Introducerea are loc opţional prin ecranul tactil, ușor de operat, 
sau prin intermediul tastelor.

  Munca fără efort pe timpul întunericului este susţinută printr-o 
iluminare a tastelor, care sunt legate, în egală măsură, cu un 
senzor luminos. 

  Consacrata consolă AMAZONE, care se acţionează cu o singură 
mână, este disponibilă și aici, deoarece atribuirea funcţiilor pen-
tru butoanele existente se poate face simplu prin transpunere în 
oglindă.

  Pentru navigarea intuitivă în meniu și introducerea confortabilă 
de valori și texte, terminalul este prevăzut cu un Touch-Display 
valoros.

  Pentru introducerea directă, rapidă a valorilor reale este integrată 
ergonomic în carcasă o roată Scroll cu funcţii de acţionare.

Ca și lărgire posibilă, stă la dispoziţie o bară luminoasă externă, care 
poate fi cuplată comod cu CCI.Command.P. Puteţi poziţiona bara 
 luminoasă externă liber în cabină. Premisa pentru utilizare este 
 comutarea liberă a modulului paralel de tracking în CCI.Command.

Bară luminoasă externă pentru 
 asistentul de ghidare pentru rularea 
în paralel, CCI.Command.PT

Cu 

tehnică 

ISOBUS
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GPS-SGPS-Switch proitch pro
readread

GPS-TrGPS-Track prok pro
readread

GPS-Maps proGPS-Maps pro
readread

Terminal CCI | AMAPAD

Cu terminalul de operare AMAPAD, AMAZONE oferă o soluţie completă 
și valoroasă pentru utilizările GPS-ului, precum comutarea automată 
a lăţimilor parţiale, bazată pe GPS, precum și utilizări de fermierit de 
precizie.

AMAPAD-ul dispune de un monitor tactil, mare de 12,1 ţoli, deosebit 
de ergonomic. Cu un „concept View unic” pot fi reprezentate clar în 
lateral, utilizări, care momentan nu sunt operate în mod activ, însă 
se dorește a fi supravegheate. La nevoie, acestea pot fi mărite „prin 
indicare cu degetul”. Posibilitatea de a putea aloca cu afișaje, indivi-
dual, un „panou de instrumente”, rotunjesc ergonomia operării.

Pe lângă comutarea lăţimilor parţiale cu PS-Switch pro, este instalat 
în serie cu GPS-Track pro și un ghidaj manual profesional, valoros al 
urmei. GPS-Track pro poate fi dotat până la direcţie automată.

O dimensiune nouă 
a controlului și supravegherii

AMAPAD
O modalitate deosebit de confortabilă de 
a controla mașini agricole

Terminalul dispune 
de următoarele funcţii:

Caracteristicile AMAPAD-ului:

  Operare a mașinii cu ISOBUS
  Administrare comenzi pentru documentare
  Comutare automată a lăţimilor parţiale, GPS-Switch pro
  Bară luminoasă integrată pentru asistentul de ghidare pentru 

rulare în paralel, GPS-Track pro
  Lărgibil opţional în automat de direcţie
  Modul cu hărţi de aplicaţii GPS-Maps pro
  Interfaţă RS232 prin adaptor SCU (pentru schimbul de date)
  Două interfeţe USB pentru schimbul de date
  Modul WLAN (prin adaptor USB)
  Leșire (la) GPS

  Parte din faţă a monitorului din sticlă, special durizată 
  Carcasă din plastic rezistent la loviri

  Margine cu îngustare suplimentară, pentru vizibilitate maximă
  Accesibil, fără pătrundere de praf/umiditate

Cu 

tehnică 

ISOBUS
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Prelucrarea solului de la AMAZONE
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SPEED
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Prelucrarea solului 
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Plug purtat, complet reversibil Cayros
Pluguri pentru cultivarea inteligentă a plantelor

Cayros M 950 cu 4 brăzdare

Toate mecanismele de rotaţie ale plugurilor 
Cayros dispun de o schimbare de direcţie cu 
ajutorul cilindrului cu efect dublu, cu comu-
tare automatizată. Astfel virajul plugului are 
loc liniștit și fără mișcări bruște, în plus, rota-
ţia plugului poate fi activată cu un distribui-
tor cu efect simplu, cu retur fără presiune. 
Ghidaje sofisticate de furtunuri împiedică 
deteriorările.

Plugurile AMAZONE se disting prin tehnica robustă, prin calitatea 
superioară a muncii, printr-o adecvare optimă la cerinţele specifice 
locaţiei și prin cea mai mare productivitate.

Cu plugul Cayros AMAZONE oferă cinci tipuri de pluguri reversibile 
purtate de diverse mărimi și tipuri de construcţie. Gama cuprinde 
pluguri de clasă mijlocie cu două până la patru brazde până la plu-
guri grele, reversibile pentru tractoare mari cu patru până la șase 
brazde.

Trupiţa este un element central al fiecărui plug, care este responsabilă, în prima linie, de calitatea muncii și chiar de utilizarea economică 
a plugului. Încorporarea curată de resturi de recoltă, în special în condiţii complicate, ca de exemplu, la paie de porumb, este unul dintre 
 parametri de calitate. Însă trupiţele AMAZONE depășesc cu succes și alte provocări, precum munca pe terenuri în pantă. Programul de pluguri 
Cayros oferă o selecţie de opt trupiţe diverse și garantează, astfel, o muncă perfectă în cele mai diverse condiţii de sol.

Cayros XM

WY 400 WL 430

WXL 430

WXH 400

Cormane în fâșii, 
WST430

WX 400

UN 400/
UN 430

Cormană 
material plastic 
WX 400 PE
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Prelucrarea solului | Plug purtat, complet reversibil Cayros

Cayros XMS 950 VS cu 5 brăzdare

Una dintre caracteristicile deosebite de cali-
tate ale plugurilor Cayros este tratarea la 
cald cu procedura de oţelire pentru cormane, 
©plus. Această tratare la cald conduce la 
durabilităţi mai mari, rezistenţă mai mare la 
lovire, precum și necesar mai redus de forţă 
de tracţiune și consum redus de carburant.

Prin design-ul inteligent al multor ansamble, ca de exemplu, 
mecanismul de rotaţie și cadrul, elementele de deflector sau alte 
dotări pot constitui o varietate la variantele de plug.

Prin înălţimi diferite ale cadrului și distanţe diferite între cormane, 
secondate de până la trei sisteme diferite de protecţie la suprasar-
cină, împreună cu lăţimea de lucru reglabilă în trepte sau hidraulic 
continuă se asigură o adaptare precisă și lipsită de compromisuri 
ale specificaţiilor plugului la cerinţele cele mai diverse.

Toate turnurile montate dispun de orificii 
ovale pentru fixarea tirantului central. Dacă 
acesta este poziţionat în orificiul oval, com-
binaţia plug-tractor se poate adecva optim 
la denivelările solului și, astfel, poate ţine 
adâncimea de lucru dorită.

Ca și siguranţă contra suprasarcinii stau la 
alegere, trei sisteme diverse de siguranţă 
contra pietrelor. O variantă mecanică prin 
șuruburi de forfecare (1), o variantă semi-
automată prin resorturi spiralate (2) sau o 
variantă hidraulică, complet automată (3).

Cayros XS

Lăţime de lucru / trupiţă  32*, 36, 40, 44, 48 cm, mecanică
32 cm până la 55 cm, hidraulică

Puterea tractorului  până la 380 CP * doar la distanţă între trupiţe de 85 cm

La Cayros V reglajul lăţimii de lucru de face 
hidraulic continuu (fără trepte), direct din 
tractor. Desigur sistemul este gândit în așa 
fel, ca punctul de tracţiune să se regleze 
 automat odată cu lăţimea de lucru.
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Plug purtat, complet reversibil Cayron
Reglaj simplu – gata!

Păpușa fixă este dotată cu un ax permanent 
al tirantului lateral, care preia o funcţie foarte 
bună a amortizării și, astfel, sarcina de pe 
mecanismul de ridicare al tractorului este 
redusă, în mod clar. Acest lucru e posibil 
prin două articulaţii, fiecare la dreapta și la 
stânga axului tirantului lateral, care absorb 
eficient șocurile apărute.

Plug purtat, complet reversibil, Cayron 200

Plugul purtat, complet reversibil, Cayron 200 există ca și plug cu 5 și 
6 brăzdare, pentru tractoare de până la 290 CP. La Cayron 200 lăţi-
mea de lucru poate fi reglată pentru fiecare brăzdar în trei trepte 
la 40, 45 și 50 cm. La Cayron 200 V, lăţimea de lucru / trupiţă este 
 reglabilă fără trepte, de la 30 până la 55 cm, pentru a putea reacţiona 
atât de flexibil la diversele condiţii de utilizare. La Cayron, ajustarea 
lăţimii cormanei faţă are loc hidraulic, în serie.

Brăzdarul universal C-Blade U 40 dispune de 
un piept mărit al cormanei, care acoperă com-
plet zona de uzură. În plus, are o suprapunere 
deosebit de mare a lamei brăzdarului cu vâr-
ful brăzdarului.

Distanţa pe lungime între trupiţe de 100 cm, îngrijește, în combinaţie cu o înălţime a cadrului, 
de 83 cm, și o suprafaţă netedă a ţevii dreptunghiulare a cadrului, de dimensiune mare, de o 
pătrundere maximă.

Distanţa pe lungime între trupiţe 100 cm

Înălţime cadru 83 cmCormană Lamă brăzdar
Vârf de 
brăzdar

o suprapunere 
deosebit de 
mare a lamei 
brăzdarului 
cu vârful 
 brăzdarului

Partea din faţă a cormanei, 
cu suprafaţă mare de uzură
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Lăţime de lucru / trupiţă  40, 45, 50 cm, în trepte
30 cm până la 55 cm, hidraulică

Puterea tractorului  până la 290 CP

Plug purtat, complet reversibil, Cayron 200 V

Lama X este o majorare specială a cormanei 
pentru ultima trupiţă a plugului. Lama X 
fixată la cormană creează o evacuare mai 
lată a brazdei următoare cu, în medie, 30 %.

AMAZONE pariază la plug pe o posibilitate de reglaj exact și confor-
tabil. La modificarea lăţimii de lucru, lăţimea brazdei din faţă se 
ajustează automat. Acest lucru este posibil prin corelarea reglajului 
lăţimii de lucru și a reglajului cilindrului hidraulic care determină 
lăţimea primei brazde. Hidraulica plugului, coordonată una cu cea-
laltă, ușurează munca șoferului la reglarea din nou a utilajului.

Deosebit de confortabilă este modificarea 
din poziţie de lucru în poziţie de transport 
prin răsturnarea roatei combinate.

C-Pack 900 este un packer simplu, cu un dia-
metru al inelului de 900 mm. Profilul inelului, 
de 36°, face posibilă o utilizare universală pe 
diverse tipuri de sol.

Packer-ul NRP cu inel cu camă este dispo-
nibil opţional ca și tăvălug intermediar, 
care îngrijește de o nivelare și o fărâmiţare 
intensivă.
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Rulmenţi cu etanșare mecanică ce nu nece-
sită întreţinere și siguranţă la pietrele din sol 
prin asamblare elastică cu elemente de cau-
ciuc – acestea sunt caracteristicile tuturor uti-
lajelor Catros și Certos. Rulmenţi cu etanșare 
mecanică Catros și Certos – calitate dovedită 
de 1.000.000 de ori!

La Catros Special, adâncimea de lucru poate 
fi reglată confortabil prin pivotarea spre înă-
untru, respectiv în afară de elemente distan-
ţiere, care sunt dispuse central, pe partea 
stângă a mașinii.

Catros+ 3003 Special cu discuri dinţatei cu lăţime de lucru de 3 m 

Grapa compactă cu discuri 
Catros Special
Modelul introductiv puternic

Catros+ Special 
cu tăvălug 

cu inel trapezoidal

Lăţime  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m, 
de lucru atașată
Adâncime  3 cm până la 12 cm (∅∅ 460 mm), 
de lucru 5 cm până la 14 cm (∅∅ 510 mm)

Elementele elastice din cauciuc permit 
adaptarea optimă a discurilor concave la 
conturul suprafeţelor solului.

Catros 
460 mm

Catros+ 
510 mm

GreenDrill-ul atașabil este disponibil pentru 
lăţimi de lucru de la 3 m până la 6 m și este 
utilizat pentru însămânţarea de seminţe fine 
și culturi intermediare. 

Toate grapele montate cu discuri, Catros, se adecvează, în mod ideal, la 
prelucrarea rapidă, plană și cu amestecare intensivă, a solului. Discurile 
concave, dispuse pe două rânduri, deschid toată suprafaţa stratului su-
perior de pământ. Viteza ridicată asigură amestecarea optimă a solului 
și a paielor.

Grapa Catros Special este, cu lăţimile de lucru de la 2,5 m până la 4 m, 
modelul introductiv ideal pentru întreprinderi mici până la cele de mări-
me medie. Datorită discurilor de margine rabatabile, la Catros Special se 
poate schimba repede din poziţie de transport în poziţie de lucru, astfel 
încât la utilizare se atinge totdeauna lăţimea efectivă de operare.

Garnitura 
 inelară de 
 alunecare, 
montată în 
 locașurile  conice

Rulment înclinat, 
cu bile, pe 2 rânduri

Ulei de transmisie
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Cu greblă, Catros-ul este foarte bine adec-
vat pentru pregătirea patului germinativ 
primăvara.

Mașinile tractate, Catros-2TS, cu lăţime de 
lucru de 4 m până la 6 m, sunt echipate cu 
un șasiu pivotant cu proţap de remorcare. 
Ele se disting printr-un mers foarte silenţios, 
deoarece, în timpul muncii, șasiul este pivo-
tat complet peste cadrul de lucru.

Grapa compactă cu discuri Catros
Standardul – Performanţa, care face plăcere!

Prelucrarea solului | Grapa compactă cu discuri Catros Special | Grapa compactă cu discuri Catros

La toate grapele cu discuri compacte, Catros, sunt posibile, datorită 
manevrabilităţii lor excepţionale, viteze deosebit de mari cu produc-
tivităţi ridicate. 

Mașinile Catros rigide, montate în 3 puncte, există cu lăţimi de lucru 
de la 3 m până la 4 m, mașinile montate în 3 puncte, rabatabile 
hidraulic, cu lăţimi de lucru de la 4 m până la 6 m.

Lăţime de lucru deplină

Catros+ 5002-2 cu lăţime de lucru de 5 m cu discuri crestate (diametru de 510 mm)

Lăţime de lucru  3 m / 3,5 m / 4 m / 
5 m / 6 m, atașată

  4 m / 5 m / 6 m, 
tractată, mecanism 
de rulare pivotant

Adâncime de lucru  3 cm până la 12 cm 
(∅∅ 460 mm), 
5 cm până la 14 cm 

 (∅∅ 510 mm)

Catros+ cu discuri dinţate 
(diametru de 510 mm) 

și tăvălug cu bară

Opţional Catros și Catros Special pot fi echi-
pate cu sistemul hidraulic de reglaj a adânci-
mii de lucru. Acest sistem asigură un confort 
suplimentar, putând fi acţionat din cabina 
tractorului, chiar și în mers.

La Catros decalajul discurilor poate fi reglat 
simplu prin bolţurile excentric cu patru mu-
chii, în așa fel încât totdeauna se lucrează pe 
întreaga suprafaţă. Decalajul ambelor rânduri 
de discuri este optimizat, concomitent rapid 
și fără scule, printr-o unitate de deplasare 
pentru reglarea celor două baterii de discuri.
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Grapa compactă cu discuri Catros
Pentru productivităţi maxime

AMAZONE oferă grapele cu discuri compacte, 
 Catros+, chiar și cu  lăţimi de lucru de 7, 8 și 
9 m. Mașinile se disting ptin impactul lor mare, 
la  necesar specific, redus, de forţă de tracţiune 
și se adecvează astfel, în mod ideal, utilizării la 
spatele tractoarelor din clasa 210 până la 350 CP, 
care sunt larg răspândite în întreprinderile mari.

Catros+ 8003-2TX cu tăvălugi cu inel trapezoidal, cu profil tip matrice al anvelopelor, cu lăţime de lucru de 8 m

Lăţime de lucru  7 m / 8 m / 9 m, 
tractată, mecanism de 
rulare integrat

Adâncime de lucru  5 cm până la 14 cm 
(∅ ∅ 510 mm)

Catros+ 7003-2TX

Reglajul adâncimii de lucru are loc în serie și 
foarte confortabil prin hidraulica din cabină. 
Astfel adâncimea de lucru poate fi ajustată 
foarte flexibil. Pe suprafaţă se poate lucra atât 
de neted pe cât e posibil, iar la capăt de rând 
și în urme de mers adânci, atât de adânc pe 
cât e necesar.

Cu ContourFrame este atinsă, suplimentar, adecvarea perfectă la sol. Cu această ocazie, cilin-
dri hidraulici ai segmenţilor externi sunt pretensionaţi prin acumulatorul hidraulic și sunt 
conduși în poziţie plutitoare, astfel încât fiecăruia din cei trei segmenţi îi este facilitată o 
ajustare la sol, în sus și în jos. Astfel, mașina se adaptează foarte bine la conturul terenului, 
chiar și pe teren deluros.

Pentru o nivelare și o fărâmiţare mai bună 
stă la dispoziţie, opţional, un crushboard, 
înaintea sau la spatele rândurilor de discuri. 
Prin acesta pot fi sparte, în special după ara-
tul cu plugul, bulgări neregulaţi de la supra-
faţă.
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Transport rutier mai sigur, cu o lăţime de 
transport de mai puţin de 3 m, prin cadrul 
de serie, rabatabil hidraulic, al mașinii.

Catros+ 12003-2TS este dotat cu discuri dinţate cu diametru de 510 mm și facilitează, astfel, 
adâncimi de lucru de la 5 până la 14 cm. Cadrul Contour de la Catros+ 12003-2TS este 
subîmpărţit în patru segmente de cadru, din care fiecare este poziţionat în poziţie flotoare. 
Astfel, pretensionarea hidraulică facilitează o ajustare individuală la sol pentru fiecare dintre 
cele 4 segmente.

Catros+ 12003-2TS rotunjește în sus spectrul lăţimilor de lucru al 
familiei Catros. Cu lăţime de lucru de 12 m și cu posibilitatea de 
a întoarce pe tăvălug, Catros+ 12003-2TS creează productivităţi 
 ridicate și oferă impact enorm pentru întreprinderi mari și con-
tractori.

Catros+ 12003-2TS cu lăţime de lucru de 12 m la prelucrare în miriște

Lăţime de lucru  12 m, tractată, mecanism de rulare pivotant
Adâncime de lucru 5 cm până la 14 cm (∅ ∅ 510 mm)

Catros+ 12003-2TS cu ContourFrame

Datorită compensării de serie a oscilaţiilor 
proţapului, Catros-ul rulează foarte silenţios, 
chiar și în condiţii foarte dificile de utilizare.
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Datorită distanţei mai mari între discuri uti-
lizată la CatrosXL, trecerea materiei organice 
și a solului fărâmiţat printre discuri se face 
ușor. Cadrul cu deschideri largi ușurează în-
corporarea îngrășămintelor verzi, tuleilor de 
porumb sau plantelor de cartofi în timpul 
dezmiriștirii.

Grapa compactă 
cu discuri CatrosXL

Performanţă XL la dezmiriștire Lăţime de lucru  3 m / 3,5 m / 4 m
Adâncime de lucru de la 5 cm până la 16 cm

CatrosXL 
610 mm 
(cu dinţi mari)

CatrosXL 
610 mm 
(cu dinţi mici)

CatrosXL 3003 
cu tăvălug 

cu inel trapezoidal

CatrosXL 3003 în acţiune

Cu noua gamă CatrosXL AMAZONE își completează paleta de 
grape compacte cu discuri în segmentul de 3 până la 4 m. 
Spre deosebire de utilajele Catros și Catros+ mai vechi, noua 
gamă CatrosXL dispune de discuri mai mari de 610 mm și are 
astfel o adâncime de lucru de până la 16 cm.

Noile CatrosXL sunt echipate cu discuri de 
margine reglabile individual. La versiunea de 
3 și 4 m aceste discuri pot fi rabatate pentru 
a permite încadrarea în lăţimea admisă pen-
tru transportul stradal.

Cuplarea grapei la tractor se face prin brida de 
cuplare care se prinde cu bolţuri de catego-
ria 3. Brida de cuplare se poate însă modifica 
ușor cu ajutorul șuruburilor pentru utilizarea 
bolţurilor de categoria 2. 

Reglajul adâncimii de lucru pentru discuri 
se poate face la alegere, fie mecanic, fie 
confortabil hidraulic din cabina tractorului 
în timpul lucrului.
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La Certos-2TX, reglajul adâncimii de lucru 
are loc hidraulic și fără trepte, prin roţile 
de sprijin și din scaunul tractorului. Afișajul 
adâncimii de lucru se poate privi bine din 
scaunul tractorului și poate fi, astfel, con-
trolat simplu, oricând.

Prelucrarea solului | Grapa compactă cu discuri CatrosXL | Grapa mare Certos-2TX, cu discuri compacte

Pentru a realiza o execuţie egală în adâncime 
a mașinii, Certos-2TX este condus în zona din 
spate prin tăvălugul intermediar și în zona 
din faţă, prin roţi de sprijin.

Transport rutier mai rapid, 
cu până la 40 km/h

Grapa mare, cu discuri compacte, Certos-2TX, cu șasiu mediu integrat 
facilitează, cu diametrul discurilor sale, de 660 mm, adâncimi de lu-
cru de până la 20 cm. În legătură cu greutatea proprie mare a mașinii, 
mașina Certos-2TX îngrijește de o amestecare intensivă a materialu-
lui organic și de o colectare sigură, și pe soluri grele. Grapele tractate 
Certos-2TX se livrează cu lăţimi de lucru de 4, 5, 6 și 7 m.

Certos 5001-2TX cu lăţime de lucru de 5 m

Șasiul grapei Certos-2TX cu roţile pentru 
deplasare pe șosea este amplasat în mijloc, 
conferind ansamblului o manevrabilitate 
superioară. Pentru a atinge o silenţiozitate 
mare și o calitate a muncii constantă, mașina 
Certos-2TX este dotată, în serie, cu o amor-
tizare a proţapului.

Lăţime de lucru  4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Adâncime de lucru de la 7 cm până la 20 cm

Însămânţarea de seminţe fine și de culturi 
intermediare poate fi realizată cu semănătoa-
rea purtată GreenDrill. Rezervorul de sămânţă, 
care poate fi atins ușor, cuprinde 500 l.

Grapa mare Certos-2TX, 
cu discuri compacte
Pachetul de putere flexibil

Certos 
660 mm
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Cenius Special: Cuţite cu siguranţă de forfecare

Cenius 3003 Special, 3 m cu tăvălug cu inel de tăiere

Pentru utilizarea pe locaţii mai ușoare, cu 
stoc reduc de paie, Cenius-ul poate fi dotat 
cu nivelatoare cu arc.

Spectrul de utilizare al Cenius -ul variază de la prelucrarea plată a pleavei, prin afânarea adâncă, 
până la pregătirea patului germinativ. Pentru aceasta este necesară o tehnică adecvată de 
brăzdar. Separarea dintre tabla conductoare și vârful brăzdarului servește, înainte de toate, 
la reducerea costurilor de uzură. În funcţie de tipul de sol, de locaţie și de umiditatea solului, 
pot fi uzate 3 până la 5 vârfuri de brăzdar, înainte ca să trebuiască să fie schimbată tabla 
conductoare. Tablele conductoare ale sistemului de brăzdar C-Mix sunt prevăzute cu o curbă 
și îngrijesc, astfel, de un efect de amestecare intensivă.

Brăzdar C-Mix-HD de 80 mm, dintr-o singură 
bucată: Variantă (HD – Heavy Duty), puternic 
rezistentă la uzură, cu plăci din metal dur în 
zonele principale de uzură.

Sistem de schimbare rapidă, C-Mix-Clip: sis-
temul facilitează un schimb confortabil al 
brăzdarelor.

Brăzdar C-Mix-HD Sistem de schimbare rapidă, 
C-Mix-Clip

Vârf C-Mix, de 100 mm cu 
tablă conductoare, de 100 mm

Brăzdar tip labă de gâscă tip 
C-Mix, de 320 mm

Brăzdar cu aripi tip 
C-Mix, de 350 mm

Vârf C-Mix, de 80 mm cu 
tablă conductoare, de 80 mm

Brăzdar C-Mix, 
de 40 mm

Cultivatorul pentru protecţia stratului vegetal 
al solului, Cenius
Multilateral, în demers conservativ, cât și în demers convenţional de cultivare!

Cultivatorul tractat pentru teren mulcit pe 3 rânduri Cenius este utilizat 
de la prelucrarea plată a pleavei până la afânarea adâncă a suprafeţei 
solului. Un spaţiu liber, prevăzut din fabricaţie, asigură fluxul continuu 
de material, și în cazul cantităţilor mari de paie. Dispozitive elastice de 
acoperire sau perechi de discuri, amplasate posterior, nivelează uni-
form solul afânat. În legătură cu o combinaţie AMAZONE de semănat, 
activă sau pasivă, se oferă o intrare excepţională în demersul de co-
mandă conservativ.
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Discuri de nivelare dinţate, de 460 mm, 
pentru utilizare, și cu cantităţi mari de paie. 
Efect de amestecare mai puternic decât 
la discurile netede, oricând antrenare mai 
sigură.

Dinţii cu gheare C-Mix-Super, dotaţi cu si-
guranţă la suprasolicitare, asigură rezultate 
optime chiar și la lucrări de afânare adâncă. 
Siguranţa la suprasolicitare se declanșează 
la o solicitare de 600 kg și are cursa de ridi-
care in arcuri de 30 cm.

Reglajul în adâncime are loc mecanic, în se-
rie, printr-un tirant central sau foarte confor-
tabil, hidraulic, din scaunul tractorului. Astfel, 
se poate reacţiona, și în timpul mersului, la 
diversele condiţii de sol.

Cenius 3003 Super cu tăvălug cu profil în U

Cenius Super: gheară C-Mix cu siguranţă contra supraîncărcării, de 600 kg și distanţă 
de ridicare în arcuri, de 300 mm – ideală și pentru condiţii extreme de utilizare.

30 cm

600 kg

kgkgkgkgkg

Prelucrarea solului | Cultivatorul pentru protecţia stratului vegetal al solului, Cenius

Mașina purtată GreenDrill este disponibilă 
pentru lăţimile de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m. 
Ea este adecvată ideal pentru însămânţarea 
de seminţe fine și de culturi intermediare.

Prin intermediul diverselor variante de dotare, cultivatorul Cenius 
pentru soluri cu strat vegetal poate fi adaptat la aproape toate con-
diţiile existente la locaţii. Ca și tăvălugi intermediari stau la alegere: 
tăvălug cu bară, tăvălug cu profil în unghi, tăvălug cu inel de tăiere, 
tăvălug cu packer dinţat, tăvălug cu inel trapezoidal, tăvălug cu inel 
trapezoidal cu profil tip matrice al anvelopelor, tăvălug cu profil în U, 
tăvălug dublu cu profil în U și tăvălug în tandem.

pe 3 rânduri, 1 rând de discuri sau nivelator cu arc
Lăţime de lucru 3 m / 3,5 m / 4 m
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Cultivatorul stratului vegetal 
de protecţie a solului, Cenius-2TX

Cenius 5003-2TX Super

Cenius 4003-2TX Super cu tăvălug cu inel trapezoidal

Spectrul de utilizare al Cenius-2TX variază de la prelucrarea pla-
tă a pleavei, prin afânarea adâncă a suprafeţei solului, până la 
pregătirea patului germinativ. Pentru aceasta este necesară, 
desigur, o tehnică de brăzdar adecvată. Aranjarea pe 4 rânduri 
a noilor gheare C-Mix, cu distanţă între linii de 28 cm, precum 
și înălţimea cadrului de 80 cm, permit o utilizare variabilă, fără 
înfundări.

Cu reglajul în adâncime hidraulic opţional, 
fără trepte, adâncimea de lucru poate fi re-
glată și în timpul mersului. Astfel, se poate 
reacţiona flexibil la diversele condiţii de sol 
și de utilizare.

Reglajul hidraulic opţional al unităţii de nive-
lare facilitează un reglaj central din cabina 
tractorului. Printr-un cadran clar, foarte bine 
vizibil din scaunul tractorului, poziţia actuală 
de lucru a discurilor de nivelare este lizibilă.

Controlul adâncimii îl preiau roţile de sprijin 
și tăvălugii tractaţi de la spatele mașinii. Este 
reglabilă și o rotaţie suplimentară a șasiului. 
La condiţii foarte umede, există posibilitatea 
de a utiliza mașina Cenius-2TX, chiar și fără 
tăvălug tractat.

Gheare C-Mix-Super Gheare C-Mix-Special

Câmpul de gheare din centrul mașinii livrea-
ză, împreună cu siguranţa de suprasarcină 
C-Mix-Super, și la muncă de fărâmiţare 
adâncă, un tablou perfect de lucru. Astfel, 
în cele mai dificile condiţii, este posibilă 
o muncă eficientă și continuă. Ghearele 
 C-Mix-Special, cu siguranţă de suprasarcină 
cu bolţuri de forfecare, sunt alternativa pen-
tru soluri ușoare și medii, fără stoc de pietre.

Cu tăvălug tractat

Fără tăvălug tractat
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pe 4 rânduri, 1 rând de discuri sau nivelator cu arc
Lăţime de lucru  4 m / 5 m / 6 m / 7 m / 8 m

Cenius 7003-2TX Super

Cenius 6003-2TX Super fără tăvălug remorcat

La condiţii foarte umede la sfârșit de toamnă sau ca și pregătire a 
câmpului înaintea iernii, există posibilitatea de a utiliza Cenius-2TX 
fără tăvălug remorcat. În acest caz special, șasiul servește pentru ghi-
dajul în adâncime. Braţe oscilante ţin apoi pe acesta în adâncimea de 
lucru. Ghearele ce rulează în spatele roţilor servesc la afânarea urmei 
și îngrijesc de un tablou egal al muncii.

Opţional, se poate obţine o întărire activabilă 
a tracţiunii. La activare, ea transferă o parte 
din greutatea mașinii, suplimentar pe axul 
spate al tractorului. Sunt posibile 1500 kg la 
adâncime de lucru maximă.

Semănătoarea GreenDrill poate fi achiziţionată 
ca dotare suplimentară pentru Cenius-2TX. 
Astfel, pot fi condensate, doar dintr-o trecere, 
prelucrarea solului și însămânţarea de culturi 
intermediare.

Cenius-2TX poate fi cuplat la tractor prin 
tirant lateral, pendul de tracţiune sau cuplaj 
K80. Această flexibilitate facilitează utilizarea 
tractoarelor standard, precum și utilizarea de 
șenile și tiranţi rabataţi.

Șasiul pe mijloc conferă mașinii o mobilitate 
mare pe stradă, precum și în câmp. Cu frâna 
pneumatică, este admisă o viteză de trans-
port rapidă, cu 40 km/h.

Prelucrarea solului | Cultivatorul stratului vegetal de protecţie a solului, Cenius-2TX
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Combinaţie de grapă cu discuri 
și cultivator Ceus
Performanţă maximă într-o singură trecere 
 coroborată cu flexibilitate superioară

Ceus 6000-2TX Super

Ceus 6000-2TX în acţiune

Cu Ceus se pot combina mai multe operaţiuni într-o singură trecere. 
Astfel zona anterioară de discuri cu dinţi cu diametrul de 510 mm 
permite o prelucrare superficială la adâncimi de 5 până la 14 cm. 
Pentru afânarea ulterioară la adâncime de până la 30 cm 
 urmează cultivatorul integrat cu dinţii C-Mix-Super. Astfel 
Ceus este utilajul potrivit atât pentru lucrări de dezmiriș-
tire, cât și pentru lucrări de afânare, scarificare, de pre-
gătire a patului germinativ și mai ales pentru solurile ce 
conţin multă materie vegetală.

Datorită șasiului cu roţi TX amplasat în mij-
locul combinaţiei Ceus-2TX sunt posibile 
viraje strânse la capătul parcelei și totodată 
un transport stradal confortabil.

Cultivatorul integrat, care urmează zonei de 
discuri, afânează solul până la o adâncime 
de 30 cm. Se poate lucra însă și la adâncimi 
mai mici, astfel ca în condiţii grele de sol 
umed vârful dinţilor să treacă doar puţin 
sub adâncimea de lucru a zonei de discuri.

Câmpul de discuri anterior mărunţește masa 
organică prin tăierea și amestecarea intensivă 
a resturilor rămase de la recoltă, ce se află la 
nivelul solului. Concomitent la nivelul stratu-
lui superficial de sol se formează o structură 
de granulaţie fină.

În condiţii de sol foarte umed Ceus-2TX 
poate fi folosit și fără tăvălug. În acest caz 
punctul de sprijin mobil din spate nu mai 
este format de tăvălug, ci de roţile șasiului.

Lăţime de lucru 4 m / 5 m / 6 m / 7 m

Utilizarea fără tăvălug

Utilizarea fără discuri

Ceus-2TX cu toate uneltele în poziţie de lucru

Utilizarea fără cultivator
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Pentru reconsolidarea solului stau la dispoziţie diverși tăvălugi tractaţi pentru utilajele de prelucrare a solului de la AMAZONE: tăvălug cu 
bară, SW, tăvălug în tandem, TW, tăvălug cu packer dinţat, PW, tăvălug cu profil în unghi, WW, tăvălug UW cu profil în U, tăvălug dublu 
cu profil în U, DUW, cu pieptene posterior, tăvălug cu inel trapezoidal, KW, tăvălug cu inel trapezoidal cu profil tip matrice al anvelopelor, 
KWM, tăvălug Disc, DW sau tăvălug cu disc dublu DDW.

Tăvălug dublu DUW, profil U 
cu pieptene posterior 
(opţional)

Tăvălug cu inele 
 trapezoidale 
KW

Tăvălug cu inele, având profil 
matrice KWM

Tăvălug UW, 
cu profil U

Tăvălug tandem TW

Tăvălug WW, cu profil 
în unghi

Tăvălug packer cu dinţi 
PW

Tăvălug cu bară SW

Tăvălug-Disc 
DW

Tăvălug cu disc 
dublu DDW

Tăvălugi tractaţi
Reconsolidare și control adâncime
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Rezervorul este foarte bine accesibil prin 
scara de serie și platforma de încărcare 
 corespunzătoare. Datorită deschizăturii mari 
a rezervorului, și umplerea este foarte ușor 
și simplu de realizat.

Remorcarea rezervorului spate la tractor are 
loc prin hidraulica în 3 puncte a categoriei 
3/4N. Cuplajul mașinii ce rulează în spate la 
XTender are loc printr-o remorcate normată 
a tirantului lateral, în categoriile 3 sau 4N.

Utilajul tractat XTender-T este potrivit în-
deosebi pentru tractoare fără dispozitiv de 
suspendare sau tractoare cu dispozitive de 
suspendare de putere mică. Șasiul permite 
o sarcină de suspendare a agregatului de 
4000 kg.

Rezervor la spate XTender și XTender-T
Volum mare la împrăștierea îngrășămintelor 
și la însămânţarea îngrășămintelor verzi 
în combinaţie cu utilajele Catros și Cenius

XTender 4200 cu 
dispozitiv de parcare cu role

XTender 4200 cu Cenius 6003-2TX și două rute de transport pentru scoaterea 
de îngrășământ și sămânţă

Rezervorul de la spate, XTender, oferă posibilitatea de a scoate, 
 concomitent, îngrășământ și/sau sămânţă la prelucrarea solului 
și este, astfel, un sistem de rezervor utilizabil pentru prelucrarea 
 pasivă a solului. Cu sistemul de rezervor la spate, XTender, poate 
fi condensată, atât însămânţarea culturii intermediare, cât și un 
 dozaj iniţial pentru cultura intermediară, respectiv o fertilizare de 
compensare pentru paiele putrezite, doar dintr-o singură trecere.

Volumele rezervoarelor 4200 l

Gheare antetrupiţă 
cu brăzdar C-Mix 40 
pentru Cenius-2TX: 
printr-o clapetă la gheara antetrupiţei se 
poate regla, la ce adâncime trebuie depus 
îngrășământul.

Cu

tehnică 

ISOBUS
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Tăvălug de brazdă AW
Recompactare perfectă a solului!

Tăvălugul de arat poate fi obţinut la toate 
lăţimile de lucru livrabile, cu inele Cambridge 
sau Crosskill. Segmentele individuale ale 
 tăvălugului, cu inelele intermediare mobile, 
sunt montate independent unul faţă de 
 altul, pentru a garanta o autocurăţare și 
o adaptare la sol excepţionale.

AW 9400 

Tăvălugul de brazdă este excelent adecvat 
pentru tăvălugirea după însămânţare, pe 
soluri dificile și ușoare. Acesta este impor-
tant când pentru însămânţare nu sunt utili-
zate agregate optime de întărire la spate.

AW 9400, Transport – 
și cu autorizaţie de 40 km/h

Tăvălug de brazdă AW 15400

În general, tăvălugul de arat este o mașină utilizabilă universal pentru 
întreprinderea agricolă profesională, de la prelucrarea pleavei pregă-
tirea patului germinativ, până la tăvălugirea efectivelor de păioase.

Lăţime de lucru  6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 
12,2 m / 15,4 m

Puterea tractorului 80 CP până la 180 CP
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Tăvălugul cu inele, unic, asigură o reconsoli-
dare pe fâșii. Seminţele sunt depuse în stra-
turi. Adecvat pentru orice vreme și pentru 
toate solurile.

Tăvălugul de consolidare cu dinţi lucrează 
fără obturări, și în cazul solurilor aderente 
și cu multe paie. Racleţii, poziţionaţi adânc, 
asigură o suprafaţă netedă.

Grapele AMAZONE cu cuţite 
rotative și cultivatoarele cu cuţite rotative 
cu sistem de acţionare Long-Life-Drive se 
evidenţiază printr-o durată de serviciu lungă 
și silenţiozitate maximă la funcţionare.

Grapa cu discuri KE
Atu-ul este stabilitatea!

Cu tăvălugul cu bară competitiv rezultă o 
bună întărire la spate cu efect de adâncire, 
de ex. pentru lucrarea pregătitoare a mași-
nilor de plantat sau pentru semănatul în 
adâncime.

Grapa cu discuri KE cu tăvălug cu packer dinţat

Grapa cu discuri KE cu tăvălug cu packer dinţat

Grapa cu discuri KE lucrează optim după plug și pe sol discuit. Dato-
rită înălţimii mari a cadrului, a bazei absolut netede a vanei și a cuţi-
telor lungi, rezultă spaţii libere mari, astfel încât, chiar și solurile cu 
bulgări de pământ extrem de mari să nu reprezinte o problemă.
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KE Special 
Lăţime de lucru 2,5 m / 3 m
Puterea tractorului până la 140 CP

KE Super 
Lăţime de lucru 3 m / 3,5 m / 4 m
Puterea tractorului până la 180 CP

Tăvălugul Cracker-Disc este combinabil cu 
prelucrarea rigidă, activă, a solului. Înainte 
de toate,el îmbunătăţește structura pe soluri 
foarte grele și lasă în urmă un pat germina-
tiv fărâmiţat fin.

Cadru montat frontal pentru grapa cu corpuri rotative, KE

Grapă cu corpuri rotative, KE 3000 Super, 
cu tăvălug cu Packer dinţat

Pentru tractoarele de până la 140 CP, KE Special este soluţia ideală, 
deoarece ea este, concomitent stabilă și ușoară. Astfel, KE Special, 
cu lăţime de lucru de 3 m, cântărește doar 850 kg.

Pentru pretenţiile mari ale unei întreprinderi agricole moderne, 
KE Super este exact mașina potrivită. Ea este, prin robusteţea ei, 
ajustată la sarcini dure, de durată. Pentru tractoare de până la 180 CP, 
KE Super este grapa cu corpuri rotative corectă pentru o combinaţie 
de semănat puternică.

Cu transmisia prizei de putere, puteţi să șo-
faţi grapa cu corpuri rotative în cadrul montat 
în faţă sau să antrenaţi un utilaj purtat, de 
exemplu, o semănătoare pneumatică.

Tăbliile laterale, ce atârnă pe resort, evită în 
sus la pietre. Un braţ-suport lung și resorturi 
stabile fac grapa KE Super sigură la utilizare, 
chiar și pe soluri pietroase, grele. Acest lucru 
este valabil și pentru toate cultivatoarele cu 
corpuri rotative.

Opţional, la grapele și cultivatoarele cu cor-
puri rotative se poate afâna în zona urmelor 
tractorului în sol prin scormonitorii de urmă 
reglabili în înălţime și lateral. Pentru pro-
tecţia de deteriorări, scormonitorii de urmă 
sunt dotaţi cu o siguranţă de suprasarcină 
cu resort, fără întreţinere.
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Cultivatorul de mare putere cu cuţite rotative, KG păstrează întot-
deauna, indiferent dacă solul este arat, discuit sau neprelucrat, și 
dacă solul este dur, adâncimea de lucru reglată, deoarece „Cuţitele 
pe suport” intră în pământ. „Cuţitele pe suport” sfărâmă pământul 
de jos în sus. Nu se formează zone de acumulare denivelate.

Afânătorul de adâncime TL, în construcţie 
compactă, desţelenește solul. Astfel,  AMAZONE 
oferă posibilitatea efectuării unei cultivări 
fără plug, chiar și în cazul unor cantităţi mari 
de paie.

Datorită efectului de stratificare, bucăţile mari de pământ sunt depuse la suprafaţă. Pământul 
fin rămâne la nivelul de semănare pentru condiţii excelente de germinat. Seminţele ajung în 
zona unde se află pământul fin. Bucăţile mai mari de la suprafaţă protejează împotriva înno-
roirilor, uscării, eroziunii. Sistemul „Roller Drill”, cu tăvălug cu inele trapezoidale, cu brăzdar 
RoTeC-Control și cu grapă cu role asigură o încolţire mai bună a seminţelor și recolte mărite.

Distanţă de testare extrem de pietroasă: La grapele și cultivatoarele cu cuţite rotative, 
sistemul elastic de fixare a cuţitelor permite devierea cuţitelor la contactul cu pietrele.

Cultivator cu cuţite rotative 
KG, cu cuţite „de atac”

Tăvălug cu inele 
 trapezoidale KW

RoTeC-Control cu rolă 
de ghidare în adâncime

Grapă 
cu role

Cultivator cu 
corpuri rotative cu tăvălug cu inel trapezoidal

Cultivatorul cu cuţite rotative KX și KG
Originalul este întotdeauna cel mai bun

Sistemul de schimbare rapidă a cuţitelor 
pentru grape cu corpuri rotative și cultiva-
toare cu corpuri rotative: Cuţitele se introduc 
în buzunarele port-cuţite și se fixează cu un 
bolţ cu șplint. Mai simplu și mai repede nu 
se poate.
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Port-cuţite în construcţie unitară – 
Profil adâncit, cu grosime de 8 mm, 
diametru arbore 60 mm.

Cultivatorul de corpuri rotative KG posedă toate avantajele grapei 
cu corpuri rotative are însă, în plus, un profil încă și mai puternic 
al vanelor, un diametru gros al arborilor și gheare mai puternice. 
Cultivatorul cu corpuri rotative afânează, fără probleme, și solurile 
dure, ferme, și amestecă, concomitent, intensiv, paiele. Amestecul 
compact de paie-sol poate filtra, simplu, mașina prin spaţiile libere 
mari dintre gheare și deasupra suporţilor de scule.

Pătrunderea mare peste suporţii de gheare 
împiedică afundările, tocmai la gheare puter-
nic uzate. Ghearele pot fi folosite mult timp, 
de aceea costurile de uzură sunt reduse. Iar 
denivelările mari sau cantităţile de paie nu 
conduc la decalarea solului.

Mișcarea solului

Utilizare 
îndelungată 
a ghearelor

Direcţia de mers

Rabatat spre înăuntru, 
pe 3 m

Cultivator cu corpuri rotative KG, lăţime de lucru de 6 m

Prelucrarea solului | Cultivatorul cu cuţite rotative KX și KG

KG Special
Lăţime de lucru  3 m / 3,5 m / 4 m 

atașat
Puterea tractorului până la 220 CP

KX, la alegere, cu „cuţite de atac” sau „cuţite tractate”

Lăţime de lucru 3 m
Puterea tractorului până la 190 CP

KG Super
Lăţime de lucru  3 m / 3,5 m / 4 m 

atașat
Puterea tractorului până la 300 CP

KG (rabatabil)
Lăţime de lucru 4 m / 5 m / 6 m
Puterea tractorului până la 360 CP

Cultivatoarele cu corpuri rotative, cu lăţime de lucru de 4 m, 5 m și 6 m, rabatează hidraulic 
împreună pe lăţime de transport de 3 m și sunt adecvate pentru tractoare de până la 265 kW 
(360 CP). Cutia de viteză principală a cultivatorului cu corpuri rotative rabatabil este dotată 
cu o comutare cu 2 trepte pentru adecvarea rapidă a turaţiei ghearelor la diverse soluri și 
intensităţi de prelucrare. Tipul de construcţie scurtă a cultivatorului cu corpuri rotative raba-
tabil, proiectat deosebit de stabil, facilitează o utilizare puternică, și pe suprafeţe mici.

Adâncimea de lucru a cultivatorului cu cor-
puri rotative este ușor reglabilă prin rein-
serarea și răsucirea valoroaselor bolţuri 
 AMAZONE Exzenter, cu patru muchii.



Produsele

Tehnica de însămânţare și tehnica de semănat 
prășitoare de la AMAZONE
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SPEED

seeding

seeding

sowing

SPEED
sowing

Tehnica de însămânţare | Tehnica de semănat prășitoare
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Cu sistemul Huckepack, semănătoarea este 
trasă înainte pentru reducerea necesarului 
de forţă de ridicare în cazul transportului 
sau la capetele de rând.

Pentru întreprinderi mici și mijlocii există 
D9 Special, de 2,5 m și 3 m. Pentru întreprin-
deri mijlocii și mari, D9 Super, cu lăţime de 
lucru de la 3 m până la 6 m.

Roţile de semănat 
 Control

Transmisia Vario

D9, 6 m

Test focus DLG
(Raport de verificare DLG 5724F)

Criteriu de testare  Rezultat test  Evaluare

Precizie cantitativă foarte bine ++
Distribuţie transversală  foarte bine ++

Domeniu de evaluare: ++/+/o/–/– – (o = standard)

D9 12000-KR este o semănătoare tractată, de 
12 m. Trei semănători de câte 4 m cu șasiu 
propriu sunt tractate cu ajutorul sistemului 
de tractare KR.

Semănătoarea mecanică 
purtată D9
Semănat cu cea mai mare precizie!

D9 3000 Super, 
cu lăţime 

de lucru de 3 m 

Semănătoarea D9 cu mecanism de suspendare în 3 puncte este uti-
lizată individual sau în combinaţie cu toate mașinile de prelucrare 
a solului active. D9 este caracterizat printr-o constructie stabilă a 
cadrului și printr-un buncăr de sămânţă mare. Cu noul sistem de 
dozare VarioControl, cantitatea de seminţe, de la 1,5 kg/ha până la 
400 kg/ha, va fi răspândită foarte precis și sigur.

D9 3000 Super cu greblă exactă, în combinaţie cu grapă cu corpuri rotative și cu tăvălug cu packer dinţat

Lăţime de lucru  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
4 m / 6 m / 9 m / 12 m

Volum buncăr 
de sămânţă de la 360 l până la 4140 l
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Brăzdarele tractate, CA, în dispunere pe trei 
rânduri, pentru o trecere optimă, sunt exce-
lent adecvate pentru semănat cu acoperire 
cu sol și cu puţine paie.

Brăzdarele RoTeC-Control pentru însămânţa-
rea cu acoperire cu sol și însămânţarea cu 
acoperire cu strat vegetal dispun de o rolă 
de ghidare în adâncime, Control 25, cu care 
este reglată, precis și fără scule, adâncimea 
de semănat.

Grapele cu role sau grapele exacte lucrează, 
fără să se înfunde, și în cazul cantităţilor 
mari de paie, și asigură o acoperire uniformă 
a materialului de însămânţat.

Combinaţia universală – „bună la toate” – 
pentru însămânţare, cu acoperire cu pământ 
sau cu acoperire cu strat vegetal: cultivator 
cu cuţite rotative KG, tăvălug cu inele trape-
zoidale KW, AD cu brăzdare RoTeC-Control.

Forma torul de brazdă

Disc de semănat

Rolă de ghidare în 
adâncime Control 25

AD 3000 Super 
cu afânător de adâncime TL

Tehnica de însămânţare | Semănătoarea mecanică purtată D9 | Semănătoarea mecanică, tip agregat AD

Lăţime de lucru  2,5 m / 3 m / 3,5 m / 
 4 m

Volum buncăr 
de sămânţă de la 360 l până la 1380 l

Semănătoarea purtată AD poate fi combinată cu grapele cu corpuri 
rotative sau cu cultivatoarele cu corpuri rotative de la AMAZONE 
sau cu o mașină de prelucrare a solului a altor producători. Există 
AD Special, în variantele cu lăţime de lucru de 2,5 m și 3 m sau 
AD Super, cu buncăr de sămânţă mai mare, în variantele cu lăţime 
de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m.

Semănătoarea mecanică, 
tip agregat AD
Semănat cu cea mai mare exactitate a depunerii!

AD 3000 Super, lăţime de lucru de 3 m, cu greblă cu role
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Combinaţie mecanică de semănat, Cataya 
Precisă și confortabilă

Cataya 3000 Special cu discuri RoTeC și greblă de precizie

Combinaţia mecanică de semănat constă dintr-o grapă cu corpuri 
rotative, respectiv dintr-un cultivator cu corpuri rotative, KX/KG, 
și o semănătoare purtată, Cataya 3000 Special sau Super. 

În versiunea de bază buncărul de seminţe al Cataya 3000 Special 
are o capacitate de 650 l. Cu ajutorul unui buncăr auxiliar, atașabil 
de 200 l această capacitate poate fi mărită până la 850 l.

Sistemul de dozare AMAZONE Precis, cu pâl-
nie de evacuare integrată, stă pentru canti-
tăţi minime de resturi și sămânţă uniformă. 
Cu ElectricDrive, sistemul de dozare dispune 
de o antrenare electrică a arborelui de semă-
nat. Printr-o lăţime mare a benzii de seminţe, 
poate fi asigurată o consistenţă excepţională 
a aplicării.

Cataya Special cu discuri 
RoTeC-Control și 

greblă de precizie

La operare pe soluri sensibile la compactare 
și la adâncime redusă de lucru, scormonitorii 
de urmă opţionali ai tractorului sunt utili. 
Aceștia afânează urme blocate la spatele 
anvelopelor tractorului.

Noua sculă de deservire universală a mașinii 
Cataya este soluţia ideală pentru a economisi 
căutări obositoare și transportul concomitent 
al mai multor scule. Prin design-ul său ergo-
nomic și configurarea tuturor punctelor de 
reglaj, fiecare reglaj poate fi modificat într-o 
clipă.

Curăţire simplă 
și rapidă, cantitate 
 minimă de resturi, 
 datorită pâlniei de 
evacuare integrate

Cea mai simplă modificare din 
 sămânţă fină în sămânţă normală 
cu ajutorul vanei glisante

Modificare centrală din 
operare de semănat în 
calibrare prin clapeta 
de calibrare, reglabilă 
central

Calibrare prin apăsare 
de buton datorită 
 antrenării electrice

Cu

tehnică 

ISOBUS

Cataya Special este dotată cu discuri RoTeC-
Control cu distanţa între discuri de 12,5 cm 
sau 15 cm. Adâncimea de însămânţare poa-
te fi reglată direct la discuri în trei trepte.
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– +

Cataya 3000 Super cu brăzdare TwinTeC și cu greblă individuală

Cataya Special
Lăţime de lucru 3 m
Volum buncăr
de sămânţă de la 650 l până la 850 l

Design-ul de ansamblu al semănătorii și al utilajului de prelucrare 
a solului se prezintă ca fiind dintr-o singură turnare. Elementul mar-
cant al Cataya Super este buncărul de seminţe zvelt, dar de capacitate 
mare. La volum de bază de 830 l, rezervorul poate fi mărit la o capa-
citate de 1270 l cu ajutorul unui ajutaj. Această capacitate foarte mare 
pentru combinaţii mecanice de semănat conduce la timpi de umplere 
reduși și, ca atare, la mai mult impact.

Semănătoarea purtată Cataya 3000 Super 
este dotată cu brăzdar cu monodiscuri 
 RoTeC-Control sau cu dublu discuri TwinTeC.

Pentru a simplifica în continuare operarea, 
AMAZONE oferă, cu SmartCenter, o configu-
rare foarte simplă și clară a reglajelor celor 
mai importante. Pornind central de la partea 
stângă, sistemul de dozare poate fi reglat și 
calibrat ușor.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Control 65Control 50

Tiranţi centrali pentru reglajul 
central al adâncimii de semănat

Rolă de control 
a adâncimii

Elemente cu formă elas-
tică pentru amortizare 

și reglajul central 
al presi unii 
brăzdarului

Sistemul cu dublu disc TwinTeC se distinge 
prin plasarea foarte curată a seminţelor. Rola 
de control a adâncimii, Control 50 mm, are o 
pătrundere mare și se adecvează, în special, 
la soluri grele, rezistente. Rola de control a 
adâncimii, Control 65 mm, oferă o mai mare 
capacitate de încărcare, în special, pe locaţii 
mai ușoare.

Cataya Super
Lăţime de lucru 3 m
Volum buncăr 
de sămânţă de la 830 l până la 1270 l

O platformă de încărcare deosebit de lată, ce 
poate fi atinsă prin trepte de scară rabatabile, 
facilitează umplerea semănătorii. Deschizătu-
ra foarte largă de umplere, de 2,60 x 0,75 m, 
permite o procedură de umplere rapidă și fără 
eforturi, chiar și cu bigbag, lopeţi de încărcă-
tor frontal, însă și cu mărfuri ambalate în saci.

Tehnica de însămânţare | Combinaţie mecanică de semănat, Cataya
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Cu o dozare electrică prin AMADRILL+, cali-
brarea automată funcţionează rapid, sigur și 
curat. Desimea sămânţei poate fi modificată 
în timpul semănatului, din scaunul șoferu-
lui, iar sămânţa este predozată la începutul 
câmpului.

Dozatorul mașinii AD-P Special este antrenat 
electric. Acest lucru facilitează o calibrare prin 
apăsare de buton și printr-un reglaj simplu 
al cantităţii de sămânţă din cabina tractoru-
lui. Accesibilitatea bună facilitează schimbul 
tăvălugilor de dozare și calibrarea.

Mașina AD-P poate fi operată cu terminalele 
ISOBUS AMATRON 3, CCI 100 și AMAPAD 
sau cu fiecare terminal capabil de ISOBUS. 
Astfel, există posibilitatea de a echipa mașina 
AD-P cu sistemul de decuplare automată la 
capăt de rând, GPS-Switch.

AD-P 3001 Special cu brăzdar RoTeC și greblă cu role

Mașina AD-P Special oferă un confort excepţional de manevrare și 
o formă optimă a rezervorului, cu un tip de construcţie plată. Rezer-
vorul de sămânţă cuprinde, opţional, 850 l sau 1250 l. Printr-un aju-
taj, volumul este lărgibil la, în total, 1100 l, respectiv 1500 l. Printr-o 
dimensiune de construcţie compactă, mașina AD-P Special necesită 
doar un necesar redus de putere de ridicare. Printr-o cuplare și decu-
plare a dozatorului electric prin GPS-Switch, se asigură o economisire 
a sămânţei și o altă ușurare a șoferului la întoarcere.

Cu

tehnică 

ISOBUS

AD-P 3001 Special, 
lăţime de lucru de 3 m 

cu cultivatorul 
cu corpuri rotative 

KG 3001 Special

Prelata permite acoperirea ușoară a buncă-
rului de seminţe pentru a-l proteja la praf 
și ploaie.

Lăţime de lucru 3 m / 3,5 m / 4 m
Volum buncăr 
de sămânţă de la 850 l până la 1500 l

Semănătoarea pneumatică 
de tip agregat, AD-P Special
Talentul multiplu confortabil
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Gradul de solicitare a cuţitelor, de numai 30 %

AD-P 3000 Super

La AD-P Super sunt utilizate, pentru cele mai 
dure condiţii de utilizare, brăzdare cu role 
RoTeC pro, cu diametru mai mare și oţel de 
găurire durizat.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Tehnica de însămânţare | Semănătoarea pneumatică de tip agregat, AD-P Special | Semănătoarea pneumatică de tip agregat, AD-P Super

AD-P Super este deosebit de compactă prin unitatea dintre semănă-
toare și tăvălug. Combinaţia de semănat superstabilă are, prin acest 
tip de construcţie cu centru de greutate avantajos, un necesar de pu-
tere de ridicare, comparabil redus. Componentele sunt poziţionate 
aproape de tractor. O greutate redusă pe roata spate reduce formarea 
adâncimii urmei de mers.

Sprijinirea greutăţii direct pe tăvălug permite 
la AD-P Super un buncăr de sămânţă mare, 
de până la 2000 l. Grapa cu discuri poate os-
cila în sus, când întâlnește pietre.

Semănătoarea pneumatică 
de tip agregat, AD-P Super
Modernă și de încredere

AD-P Super cu brăzdar RoTeC pro și greblă de precizie

Timpii de umplere ulterioară sunt reduși 
prin buncărul de sămânţă mare. Buncărul 
de bază, de 1500 l, poate fi mărit printr-un 
ajutaj, la 2000 l. Conceptul clar, simplu al 
cadrului, ajută la economisirea greutăţii și 
la majorarea stabilităţii.

TwinTerminal 3.0 facilitează un demers de 
calibrare și de golire a cantităţilor de resturi, 
încă și mai simplu. Demersul de calibrare 
poate fi pornit și oprit direct la mașină, din 
TwinTerminal. Terminalul este echipat cu un 
afișaj mare, de 3,2".

Lăţime de lucru 3 m / 4 m
Volum buncăr 
de sămânţă de la 1500 l până la 2000 l



Produsele

Deschiderea buncărului are dimensiuni gene-
roase de 2,43 m x 0,91 m, astfel că Centaya 
poate fi încărcată ușor cu Bigbag sau cu cupa 
de încărcător. La încărcarea cu sacul grilajul 
sitei buncărului permite depozitarea sacilor.

Semănătoarea purtată Centaya Super
Tehnică pneumatică de însămânţare de clasă superioară

Centaya 3000 Super cu brăzdare dublu disc TwinTeC

Cu

tehnică 

ISOBUS

Semănătoarea pneumatică purtată Centaya Super poate fi echipată 
cu un buncăr de seminţe de 1600 l sau de 2000 l. Recipientul con-
fecţionat din material plastic este amplasat mult spre faţă pentru 
a obţine un centru de greutate optim cât mai apropiat de tractor.

Centaya 3000 Super 
cu brăzdare TwinTeC 
și greblă de precizie

Dozarea seminţelor se face prin dozatorul 
electric plasat sub buncărul de seminţe. Pen-
tru diferite tipuri de seminţe se pot utiliza 
tamburi diferiţi de dozare, care pot fi înlo-
cuiţi rapid și simplu.

Capul dozator cu segmente este plasat în 
spatele buncărului de seminţe direct dea-
supra brăzdarelor. Prin intermediul capului 
dozator cu segmente Centaya Super poate fi 
oprită pe una din părţi, de ex. pentru lucrul 
în margine de parcelă. 

Prin consola SmartCenter amplasată pe par-
tea stângă a utilajului, Centaya Super poate 
fi calibrată și reglată comod stând lângă uti-
laj. Într-o cutie de transport plasată pe utilaj 
sunt depozitate cântarul digital și găleata pli-
abilă. 
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Paralel semănătoarea Centaya poate fi folo-
sită și pentru culturi intercalate, îngrășământ 
verde sau pentru împrăștierea otrăvii pentru 
melci. În acest sens este disponibilă, ca și do-
tare suplimentară, semănătoarea pentru în-
grășământ verde GreenDrill 200E cu buncăr de 
200 l, melc dozator antrenat electric și suflan-
tă, care poate fi montată pe partea posterioară 
a utilajului.

Lăţime de lucru  3 m
Volum buncăr de sămânţă de la 1600 l până la 2000 l

Centaya 3000 Super cu brăzdare monodisc RoTeC pro

Noua Centaya 3000 Super poate fi dotată la alegere cu brăzdare cu 
dublu disc TwinTeC sau cu brăzdare monodisc RoTeC pro și are o dis-
tanţă între rânduri de 12,5 cm sau 15 cm. La o presiune de până la 
60 kg/brăzdar, TwinTeC trece foarte lin prin sol și plasează foarte exact 
seminţele. Brăzdarele alternative monodisc RoTeC pro performează 
mai ales când pe sol sunt multe resturi vegetale rămase de la recoltă, 
precum și pe soluri grele, umede și lipicioase. 

KG 3001 Super 
cu Centaya Super

Adâncimea de depunere a seminţelor și pre-
siunea brăzdarului se reglează independent 
una de alta în consola SmartCenter. Datorită 
utilizării unei consolei universale și aceste 
reglaje centrale sunt făcute simplu și rapid.

Pentru calibrare operatorul introduce jgheabul 
de calibrare din lateral, pe o șină sub recipi-
entul de dozare și deschide clapeta de cali-
brare. Prin intermediul tastei de calibrare sau 
terminalului TwinTerminal din SmartCenter 
operatorul poate porni procesul de calibrare.

Pentru comanda combinaţiei de semănare 
pot fi folosite la alegere terminalele ISOBUS 
AMATRON 3, CCI 100 sau AMAPAD-ul de la 
AMAZONE sau orice terminal ISOBUS de la 
alţi producători.
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Avant se poate livra, ca versiune rigidă, cu 
4 m și în versiunea rabatabilă, până la 6 m, 
care, pentru transportul pe drumurile publice, 
se rabatează la lăţimea de transport de 3 m.

Exhaustorul pentru transportul seminţelor 
este acţionat de un motor hidraulic.

Avant, 6 m

Avant 6000-2, lăţime de lucru de 6 m 

Deoarece buncărul de sămânţă pentru mon-
tarea în faţă este construit deosebit de lat 
și plat, vederea spre înainte rămâne liberă. 
Acest lucru este valabil și pentru vederea spre 
spate, spre mașina montată la spate.

Combinaţie de semănat montată 
Avant, cu rezervor frontal
Cultivarea raţională a suprafeţelor întinse!

Combinaţia de semănat montată, Avant, cu rezervor frontal, este 
mașina ideală pentru contractori și întreprinderi mari, care reali-
zează raţional, pe suprafeţe mari, însămânţare cu plugul și în teren 
mulcit. Distribuţia greutăţii la buncărul de sămânţă faţă și la culti-
vatorul cu corpuri rotative, cu șină de semănat la spate, îngrijește 
de o distribuţie optimă a sarcinii pe axi.

Rezervorul frontal poate fi dotat cu un 
packer dirijabil la anvelopele frontale, 
care tăvălugește suprafaţa dintre roţile 
 tractorului.

Lăţime de lucru 4 m / 5 m / 6 m
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Lăţime de lucru  3 m / 3,5 m
Volum buncăr de sămânţă  3000 l
Distanţa dintre rânduri  12,5 cm / 16,6 cm

Combinaţie de semănat pentru 
suprafeţe mari, Cirrus Compact
Compactă, rapidă, sigură

Cirrus 3003 Compact

Pentru structuri mici, mașina Cirrus 3003 Compact este un model 
foarte interesant. Cu volum de 3000 l, ea este dimensionată compact 
și convinge cu o mobilitate enormă. Poziţia anterioară a rezervorului 
de sămânţă la toate combinaţiile de semănat, Cirrus, vă garantează 
o tracţiune îmbunătăţită a tractorului prin transferul greutăţii, mult 
spaţiu pentru manevre strânse de întoarcere și acces liber la dozatori. 
Nivelul de umplere al buncărului nu are efect asupra adâncimii de 
depunere a sămânţei.

Cu anvelope tip matrice, dezvoltate pentru 
Cirrus, mașina umplută complet cu sămânţă 
poate fi condusă sigur pe stradă, cu 40 km/h. 
Acest lucru este 100 % conform cu regle-
mentarea de circulaţie rutieră.  Remorcarea 
în tiranţi facilitează mobilitatea excepţională 
a mașinii Cirrus, de exemplu, la întoarcere.

Nucleul tuturor mașinilor Cirrus și garanţia 
pentru ascensiuni egale și rapide în câmp o 
constituie anvelopele tip matrice. Combinaţia 
dintre diametrul mare și profilul nou îngrijește 
de o antrenare proprie foarte bună – și, ast-
fel, de puteri de tracţiune reduse.

Pentru locaţii, care nu sunt așa de sensibile la 
condiţiile de germinaţie, Cirrus poate fi dotat, 
alternativ, și cu anvelope pe diagonală sim-
ple, AS. Antrenarea proprie este foarte bună, 
cu galeriile scurte, iar mașina este, astfel, și 
ușoară.

O grapă cu discuri, cu discuri fără întreţinere, 
special curbate, vă livrează un pat germinativ 
excepţional prelucrat și nivelat. Adâncimea 
prelucrării poate fi adecvată hidraulic în tim-
pul muncii.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Cirrus 3003 Compact 
cu brăzdar cu dublu 

disc TwinTeC+

Tehnica de însămânţare | Combinaţie de semănat montată Avant, cu rezervor frontal | Combinaţie de semănat pentru suprafeţe mari, Cirrus Compact
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Combinaţie de semănat pentru 
suprafeţe mari, Cirrus
Semănat cu succes – Recoltat cu succes

Cirrus 4003-2C cu brăzdare cu un disc, RoTeC pro, și cu rezervor sub presiune, de 4000 l, pentru sămânţă 
și îngrășăminte

Cu Cirrus 4003-2 cu lăţime de lucru de 4 m și cu Cirrus 6003-2 
cu lăţime de lucru de 6 m, utilizaţi o mașină, cu care vă reușește 
o însămânţare precisă, tocmai la nivel mediu până la nivel ridicat 
al producţiei, se ajunge la o productivitate corespunzător ridicată. 
În plus, există Cirrus-C cu rezervor sub presiune, pentru dozarea 
 sigură a îngrășământului, Single-Shoot, în rândul de sămânţă. 
Această mașină are un buncăr cu două vârfuri, cu volum de 4000 l. 
În funcţie de necesar, acest model de combinaţie poate fi umplut 
cu sămânţă și îngrășământ sau doar cu sămânţă.

Controlul tuturor funcţiilor importante la 
Cirrus o preia terminalul ISOBUS. Printre 
acestea, se numără funcţiile de lucru, pre-
cum și posibilităţile de funcţie pentru re-
glajul mașinii, ca de ex., calibrarea.

Pentru a lua în considerare vitezele de se-
mănat, în continuare crescânde, brăzdarele 
RoTeC pro dispun de o poziţie a lagărului 
brăzdarului, stabilă suplimentar. Grebla 
exactă, S, îngrijește de o bună acoperire a 
sămânţei, chiar și în cele mai dure condiţii 
de operare și la cantităţi mari de paie.

Grebla cu role tasează, suplimentar, solul pes-
te brazda de semănat, așa încât iau naștere 
condiţii de germinaţie optime. Acest lucru se 
recomandă, îndeosebi, pe soluri moi, uscate, 
la însămânţarea de culturi de vară sau de 
rapiţă.

Sistemul de brăzdar cu discuri duble, TwinTeC+,
dispune de un reglaj hidraulic, fără trepte, al 
presiunii pe brăzdar, care cuprinde un dome-
niu larg de reglaj, de la 15 până la 100 kg. 
Astfel, presiunea poate fi adecvată rapid și 
simplu la condiţii de soluri schimbătoare.

Combinaţie de semănat, Cirrus 6003-2, cu brăzdare cu discuri duble, TwinTeC+

Cirrus 4003 rigid
Lăţime de lucru 4 m

Volum buncăr 
de sămânţă  3600 l

Distanţa dintre rânduri 12,5 cm / 16,6 cm
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Cu
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ISOBUS

Tehnica de însămânţare | Combinaţie de semănat pentru suprafeţe mari, Cirrus

Cirrus 4003-2 rabatat
Lăţime de lucru 4 m 

Cirrus 6003-2 rabatat
Lăţime de lucru 6 m

Volum buncăr 
de sămânţă  3600 l

Distanţa dintre rânduri 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-2C rabatat
Lăţime de lucru 4 m

Cirrus 6003-2C rabatat
Lăţime de lucru 6 m

Volum buncăr  4000 l (rezervor 
de sămânţă  sub presiune)

Distanţa dintre rânduri 12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 6003-2C cu brăzdare cu un disc, RoTeC pro

Cu anvelopele tip matrice, mașina poate fi condusă pe stradă cu 
40 km/h și cu rezervor umplut. Acest lucru este deosebit de impor-
tant pentru întreprinderi, pentru a putea merge pe stradă rapid, 
 sigur și conform legii. Și din punct de vedere agricol, anvelopele tip 
matrice oferă multe avantaje.

Cirrus 6003-2/2C cu 
melc de umplere pentru 
sămânţă și îngrășământ

Cu packer-ul lateral, T-Pack S, pentru 
Cirrus 4003-2/2C și 6003-2/2C, solul poate 
fi tasat în condiţii ușoare până la medii sau 
după plug, deja înaintea câmpului de discuri 
și îngrijește, astfel, de o reconsolidare supli-
mentară.

Conceptul de Packer antepus la Cirrus 
4003-2/2C și 6003-2/2C poate fi completat 
prin T-Pack IN. Acesta este instalat la mijlocul 
mașinii, dedesubtul proţapului și tasează, 
astfel, urma intermediară a tractorului.

Semănătoarea pneumatică de culturi inter-
mediare, GreenDrill, pentru combinaţia de 
semănat tractată Cirrus facilitează utilizato-
rului un alt mediu în timpul semănatului, 
indiferent dacă se aplică sămânţă pe supra-
faţa solului pentru combinaţii de culturi sau 
granule inhibitoare împotriva melcilor. 

Packer-ul T-Pack U antepus, cu ax intermediar, 
rulează suprafaţa dinaintea câmpului de 
discuri. Astfel, solul dinaintea mașinii este 
reconsolidat suplimentar, încă o dată. Acest 
lucru este în avantaj, îndeosebi pe soluri 
ușoare. T-Pack U poate fi utilizat și individual, 
ca și packer frontal.
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Depunerea materialului de însămânţare- prin 
brăzdarul RoTeC+-Control cu diametru de 
400 mm și cu forţă de apăsare a brăzdarului, 
de până la 55 kg, cu acţiune directă. Nivelare 
și acoperire perfectă, prin intermediul grapei 
exacte sau al celei cu role.

AMALOG+ preia reglajul și supravegherea 
comutării cărărilor tehnologice, cuantificarea 
hectarelor, precum și supravegherea nive-
lului de umplere și a marcatorilor de urmă. 
Controlul lărgit al funcţiilor importante la 
 Citan 8000 și 9000 îl preia terminalul de 
operare, AMATRON 3.

Citan 12001-C

Antrenare electrică precisă, a dozării pentru 
Citan 8000 până la Citan 9000: Reglaj simplu 
prin terminal de operare și calibrare comodă 
(alternativ: antrenare a roţii cu pinteni pen-
tru Citan 8000 până la Citan 15001-C).

Citan 9000

Cu Citan, AMAZONE oferă abordarea tehnologică a separării prelucră-
rii solului și a însămânţării la lăţimi de lucru de la 6 m până la 15 m. 
Cu Citan, se lasă utilizat, în cel mai bun mod, prin productivitatea 
maximă, momentul optim al însămânţării. Cu viteze de lucru de până 
la 16 km/h, semănătoarea pentru suprafeţe mari, Citan, convinge prin 
productivităţi mari, la depunere perfectă a sămânţei.

Mașina de semănat 
pentru suprafeţe mari, Citan
Rapidă și la preţ avantajos, pentru semănat la momentul optim

Un sistem util de asistenţă este suprave-
gherea opţională a secţiilor de sămânţă, care 
recunoaște imediat blocadele de la brăzdar 
și din secţie. Direct în spatele distribuitoru-
lui, senzori controlează fluxul de sămânţă 
din tuburile de seminţe.
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Citan 12001-C cu fertilizare

Buncărul de seminţe, montat în faţă, este 
ușor accesibil la umplere. O parte a greutăţii 
buncărului este transmisă direct pe osia din 
spate a tractorului. Mașina Citan poate fi, în 
scurt timp, rabatată spre interior, la o lăţime 
de transport de 3 m.

Tehnica de însămânţare | Mașina de semănat pentru suprafeţe mari, Citan

Citan-ul este o mașină individuală pentru 
suprafeţe, care au fost deja prelucrate și sunt 
gata de însămânţare. Semănatul lat, de la 6 m 
până la 15 m, rezerva mare de sămânţă și un 
 necesar de car burant de, parţial, sub 3 l/ha – 
acest lucru îl face să fie una din cele mai efici-
ente și mai puternice semănători.

Lăţime de lucru  8 m / 9 m / 12 m / 15 m
Volum buncăr de sămânţă  5000 l / 8000 l

Cu brăzdarul RoTeC+-Control se poate semăna, 
independent de condiţiile de sol și de vreme, 
cu cea mai mare viteză. Adâncimea de semă-
nare este reglată hidraulic, rapid și conforta-
bil, prin presiunea brăzdarului. Pentru semă-
nat adânc, se poate reajusta precis la brăzdar 
cu ajutorul sistemului de reglaj al șirului.

Pentru utilizarea pe soluri afânate sau necon-
solidate sunt ofertaţi, opţional, scormonitori 
de urmă. Urmele de roţi sunt sfărâmate și 
nivelate. Prin control hidraulic are loc, în mod 
automat, utilizarea și suspendarea la capăt 
de rând, respectiv pentru rabatare la trans-
port.

Citan 12001-C și Citan 15001-C oferă posibi-
litatea de a depune în brazda de semănat, 
împre ună cu sămânţa, și o administrare de 
îngrășământ. De aceea, buncărul este divizat 
în două și se lasă încărcat (în proporţie de) 
2/3 cu sămânţă și 1/3 cu îngrășământ sau 
cu un al doilea sortiment de sămânţă. Dacă 
nu este necesară o împărţire a buncărului, 
atunci buncărul este umplut complet cu un 
sortiment de sămânţă. Dozarea are loc prin 
cutia de viteză Vario, care poate doza, de 
 fiecare dată, cantităţi de sămânţă de la 
1,5 kg/ha până la 400 kg/ha.

Citan 12001-C
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Semănătoarea cu brăzdare cu cuţite, Cayena este concepută pentru 
însămânţarea rapidă, cu sau fără prelucrare prealabilă a solului. Ea 
își joacă atu-urile sale, în special pe soluri dure și pietroase și în regi-
unile aride, unde eșuează brăzdarele convenţionale cu role. Indiferent 
dacă sunt pentru seminţe mari, medii sau fine, pentru însămânţări 
cu acoperire cu strat vegetal, însămânţări pe terenuri arate sau pe 
miriști – cu o lăţime de lucru de 6 metri, Cayena oferă o eficienţă 
enormă.

Datorită suspensiei barelor de ghidare infe-
rioare, a mecanismului de rulare integrat, 
precum și a suporţilor de unelte, rabatabili 
hidraulic, Cayena se distinge ca unitate com-
pactă, care este, în același timp, foarte ușor 
de manevrat.

Brăzdarul TineTeC formează o brazdă de se-
mănat curată, liberă de masă organică. Dato-
rită modului de formare a brazdei, extrem de 
îngust, este mutat puţin pământ. Avantaje: 
se economisește apă, necesarul de putere 
de tracţiune al mașinii va fi redus la minim. 

Semănătoare cu brăzdare 
cu cuţite, Cayena
Randament mare pe suprafeţe mari, 
cu o dozare precisă!

Cayena 6001: 36 brăzdare cu cuţite, 
distanţa dintre rânduri 16,6 cm – viteza de lucru de până la 15 km/h

Cayena 6001

Buncărul de sămânţă al Cayena este mare 
de 3600 l și, totuși, construit compact. Acest 
lucru permite o bună vizibilitate asupra brăz-
darelor TineTeC în timpul lucrului. Deschide-
rea buncărului pe toată suprafaţa permite o 
umplere simplă și rapidă.

Dozarea, complet electrică, facilitează un 
 reglaj precis al cantităţii de sămânţă.

Cayena 6001-C, cu dotare cu îngrășământ, 
este dotată cu un rezervor sub presiune, cu-
prinzând 4000 l, care este împărţit în două, 
în proporţie de 60:40 și cu două dozatoare, 
complet electrice. Sămânţa și îngrășământul 
sunt depuse peste aceeași porţiune de trans-
port, împreună, în brazda de semănat.

Lăţime de lucru  6 m
Volum buncăr de sămânţă 3600 l
Volum rezervor de îngrășă- 4000 l (rezervor
mânt și buncăr de sămânţă sub presiune)
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Semănătoare pentru însămânţare directă, 
pentru utilizarea specială în miriști. Condor 
lucrează cu brăzdare tip daltă, conduse 
individual în adâncime. Conceptul de 
 mașină al Condor-ului este creat în urma 
cerinţelor de extindere a intensităţii însă-
mânţării, la lăţimi de lucru de peste 9 m, la 
 distanţe mari între rânduri și depunere minim 
invazivă a materialului de însămânţare.

Toate agregatele necesare pentru calibrare 
sunt aranjate foarte bine accesibil pe partea 
stângă a mașinii. Un sistem de poziţionare 
a distribuitorului sub sistemul de dozare a 
materialului de însămânţare permite să se 
însămânţeze cu mașina doar pe o lăţime 
parţială.

Semănătoare cu brăzdare 
cu cuţite, Condor
Pentru însămânţare directă

Condor 15001

Condor 15001: 
mare pe câmp, îngust la transport, cu lăţime de transport de 3 m 

Tehnica de însămânţare | Semănătoare cu brăzdare cu cuţite, Cayena | Semănătoare cu brăzdare cu cuţite, Condor

Rezervor sub presiune, cu volum de 8000 l, 
împărţit pe 2 secţiuni (2/3 material de însă-
mânţare + 1/3 îngrășământ). Administrarea 
de îngrășăminte are loc o dată cu sămânţa, 
în brazda de semănat. În acest fel, la cultu-
rile de iarnă se poate asigura o doză de înce-
put corespunzătoare, respectiv la însămânţa-
rea culturilor de vară, în condiţii continentale, 
se poate realiza o fertilizare optimă, com-
pletă, direct în sol și fără pierderi.

Lăţime de lucru  12 m / 15 m
Volum buncăr  8000 l (2/3 material 
de sămânţă   de însămânţare 

+ 1/3 îngrășământ)

Brăzdarul ConTeC pro se evidenţiază printr-o 
adaptare exactă și pe verticală la sol, pe baza 
roţii de consolidare, care se deplasează în 
urmă. Distanţa dintre brăzdare, construcţia 
pe 3 rânduri și înălţimea cadrului garantează 
o muncă fără afundări.

Pentru anduranţe mari, vârfurile de brăzdar 
sunt dotate cu stratificare din metal dur. 
Reglajul confortabil în adâncime facilitează 
modificarea adâncimii de depunere în cel 
mai scurt timp.
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Brăzdare cu daltă durizate, ce stau pe suport, 
degajează curat brazda de semănat, pentru 
sămânţă și îngrășământ.

Dispunerea unităţilor de brăzdare pe traverse 
longitudinale, pe 4 rânduri succesive, reali-
zează o distanţă mare între ele și o bună 
trecere a paielor.

Brăzdarele tip daltă, realizate în formă de 
paralelogram, pot copia întotdeauna denive-
lările solului. Sistemul de siguranţă împotriva 
pietrelor reprezintă posibilitatea de deviere 
elastică, pe verticală și pe orizontală, în cazul 
obstacolelor.
Role- etrier cu discuri reflexe îngrijesc, la în-
sămânţarea directă, și în teren mulcit, de o 
foarte bună execuţie în adâncime și acoperire 
a sămânţei.

Semănătoarea de suprafeţe mari, Primera DMC, a fost 
dezvoltată, în special, pentru însămânţarea directă și 
în teren mulcit din zonele aride. Cu brăzdarul său unic, 
cu daltă, ea atinge cea mai mare calitate în ce privește 
exactitatea depunerii și încorporarea sămânţei pe teren 
arat cu plugul, pe suprafeţe arate cu un cultivator și la 
însămânţare directă. Seminţele sunt depuse sub resturile 
de recoltă și, astfel, se asigură un contact optim între 
seminţe și sol, ceea ce garantează germinaţii excelente 
pe câmp.

Toate brăzdarele cu daltă sunt suspendate 
în paralelograme. Acest lucru împiedică ca 
adâncimea de semănat să nu poată fi ţinută 
exact la viteze diverse sau schimbătoare și 
la denivelări suplimentare ale solului.

Primera DMC 6000-2C

Primera DMC 9000 cu lăţime de lucru de 9 m 

Mașina de semănat pe suprafeţe 
mari, Primera DMC
Precizie și viteză la însămânţare directă, la însămânţare 
în teren mulcit și la însămânţare convenţională
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Rolele de presiune ale greblei exacte cu role 
tasează, suplimentar, solul, peste brazda de 
semănat. Acest lucru se recomandă, în spe-
cial, pe locaţii ușoare, la ariditate, la însămân-
ţarea de culturi de vară sau de rapiţă. Bara 
cu role se lasă ridicată central și, astfel, poate 
fi dezactivată rapid.

Tehnica de însămânţare | Mașina de semănat pe suprafeţe mari, Primera DMC

Lăţime de lucru  3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Volum buncăr de sămânţă 4200 l / 6000 l / 13000 l

Pentru a umple cu sămânţă și îngrășământ 
rezervorul mașinii Primera DMC, AMAZONE 
oferă un melc de umplere antrenat hidraulic. 
Astfel, timpii de umplere se reduc cu până la 
15 min., iar, ca atare, performanţa de lucru 
a mașinii crește în continuare.

Trei tăvălugi de dozare diferiţi (mare, mediu, 
fin) garantează, în serie, o dozare exactă a 
volumului diverselor tipuri de seminţe și 
de îngrășăminte. Există opţional tăvălugi de 
dozare pentru îngrășăminte verzi, pentru 
porumb și floarea soarelui, precum și pentru 
mazăre și fasole.

Avantaje ale distribuitoarelor: În afara rezer-
vorului de sămânţă. Rezervor ușor accesibil 
și în câmpul de vizibilitate al șoferului trac-
torului. Observare a fluxului de sămânţă- 
îngrășământ în capacul transparent al dis-
tribuitorului. Opţional cu supraveghere a 
sămânţei.

Utilizarea recipientului sub presiune de 13000 l al Primera DMC 9001-2C 
și 12001-2C face posibilă o reducere considerabilă a timpilor de umplere 
și ca urmare o suprafaţă mai mare acoperită la lucrările de însămânţare. 
Prin compartimentarea recipientului sub presiune în patru compartimente 
egale se poate lucra doar cu seminţe sau îngrășământ sau concomitent 
cu ambele în raporturi de 3:1 respectiv 1:1. Sau se pot folosi chiar două 
tipuri de îngrășământ concomitent, care pot fi depuse 
împreună cu seminţele în brazdă prin procedeul 
Single-Shoot.

Primera DMC 12001-2C cu lăţime de lucru de 12 m 

Primera DMC 12001-2C cu 
lăţime de lucru de 12 m 
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Sistem de tractare KR
Posibilităţi multiple de aplicaţii (utilizări)!

Semănătoarea D9 9000-KR | D9 12000-KR

Semănătoare de prășitoare ED 9000-KR | ED 12000-KR

Grapă cu discuri compactă Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Sistemul de tractare oferă un spectru larg de 
utilizări, ceea ce îl face deosebit de economic. 
Alternativ sistemul de tractare poate fi cuplat 
cu semănătoarea bob cu bob ED, cu semănă-
toarea D9 sau cu grapa compactă cu discuri 
Catros.

Sistemul de tractare se rabatează în vederea 
transportului.

Lăţime de lucru 9 m / 12 m
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La dozarea dedesubtul buncărului de sămân-
ţă se găsește un arbore de semănat, care 
poate fi echipat, fiecare în funcţie compoziţia 
sămânţei și de cantităţile de scoatere, cu roţi 
de semănat normale sau fine. Antrenarea 
arborelui de semănat și a suflantei are loc 
prin electromotor, respectiv hidraulic.

GreenDrill 500 se poate combina și cu alte 
agregate tractate de prelucrare a solului.

GreenDrill 200-E, cu suflantă electrică, se lasă 
combinat cu cultivatorul cu corpuri rotative și 
cu grapa cu corpuri rotative. Aici sunt posibile 
lăţimi de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m.

Tehnica de însămânţare | Sistem de tractare KR | GreenDrill semănătoare atașabilă pentru seminţe fine și culturi intermediare

Grapă cu discuri compacte Catros+ cu GreenDrill

GreenDrill
Semănătoarea purtată pentru seminţe fine 
și culturi intermediare

GreenDrill este semănătoarea pentru scoaterea de seminţe fine, 
 respectiv culturi intermediare, ca de exemplu, cu grapa cu discuri 
compacte, Catros sau cu cultivatorul în teren mulcit, Cenius sau cu 
combinaţia de semănat Cataya sau Centaya.

Buncărul de sămânţă există cu un volum de 200 l și 500 l. 
Buncărul este ușor de atins cu scara. Suflanta este operată 
prin intermediul motorului electric și hidraulic.

Prin computerul de bord din dotarea de serie 
al GreenDrill se pot porni axul distribuitor și 
suflanta și se poate seta turaţia axului dis-
tribuitor. În dotarea confort computer-ul de 
bord mai oferă suplimentar un meniu pen-
tru asistenţă la proba de calibrare și pentru 
afișarea vitezei de deplasare, suprafeţei pre-
lucrate și a orelor de funcţionare.

GreenDrill 200 
Volumele rezervoarelor  200 l 

(Antrenare electrică)

GreenDrill 500 
Volumele rezervoarelor  500 l 

(Antrenare hidraulică)

Cataya 3000 Super 
cu GreenDrill
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Exactitate mare a depunerii, prin înălţime 
foarte redusă de cădere și căderea „liberă” 
a sămânţei. Însămânţare cu precizia unui 
mecanism de ceas!

Semănătoarea de prășitoare ED
ED – Pur și simplu, concepută în detaliu!

Semănătoarea de prășitoare lucrează foarte precis, conform princi-
piului aerului aspirat. Datorită subpresiunii, boabele sunt trase în 
orificiile cu noduri. Separarea exactă a boabelor se realizează meca-
nic, prin raclet. Lucrează aproape independent de viteză și de forma 
bobului. Antrenarea agregatelor de semănat este încapsulată și, astfel, 
cu întreţinere foarte redusă.

ED 4500-2C Super

Agregatul de semănat Classic se adecvează 
pentru însămânţarea, după plug, de porumb, 
floarea soarelui, fasole, rapiţă, mazăre ș.a. 
Înălţimea de cădere însumează doar 100 mm!

Agregatul de semănat AMAZONE Contour se 
adecvează, în mod excepţional, însămânţării 
în teren mulcit și însămânţării cu plugul. 
O caracteristică extraordinară este ajustarea 
optimă la sol prin ghidajul în adâncime pe 
lungime, cu tandem.

Semănătorile de prășitoare de la AMAZONE 
lucrează după principiul aerului aspirat. Rări-
rea boabelor, antrenată mecanic (ED Special) 
sau hidraulic (ED Super) are loc printr-un 
 raclet.

Semănătoarea de prășitoare, ED 6000-2C Super

Cădere 
liberă

Etanșare 
 optimă

Cu

tehnică 

ISOBUS
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GPS-SGPS-Switchitch
readread

Tehnica de semănat prășitoare | Semănătoarea de prășitoare ED

Lăţime de lucru 3 m / 4,5 m / 6 m Agregate de semănat 4 până la 12

În legătură cu cuplarea automată a lăţimilor 
parţiale, GPS-Switch, respectiv Section Control 
și cuplarea rândurilor individuale, există 
 posibilitatea de a putea cupla automat agre-
gatele individuale prin GPS la straturi inter-
mediare sau la capăt de rând.

Pentru a umple cu îngrășământ rezervorul 
mașinii ED, AMAZONE oferă un melc de 
 umplere antrenat hidraulic și integrat în 
conceptul mașinii. Astfel, se pot reduce 
 timpii de umplere, iar performanţa muncii 
mașinii poate fi mărită, în continuare.

Mașina ED poate fi dotată cu unul sau două 
distribuitoare de microgranule, Micro plus. 
Astfel, doar la o traversare, în funcţie de tipul 
mașinii, pot fi aplicate la sămânţă până la 
două microgranule.

Dotarea electronică Profi cu un terminal 
ISOBUS facilitează o supraveghere extensivă 
a mașinii și o operare comodă.

Semănătoarea de prășitoare ED 6000-2C Super

ED 6000-2C Super

La ED Special, antrenarea îngrășământului și a răririi sunt mecanice. 
Mașina ED Super este dotată cu o antrenare electrică pentru dozarea 
îngrășământului și cu o antrenare hidraulică a răririi.

Pe lângă mașinile rigide, de 3 m și 4,5 m, AMAZONE oferă și varian-
tele rabatate, de 4,5 m și 6 m. Suplimentar există posibilitatea utili-
zării unui recipient frontal ca pentru îngrășământ.



Produsele

Decisivă este separarea modulară a sistemelor 
de separare și de aplicare a seminţelor. Sepa-
rarea exactă, pneumatică, a seminţelor se 
efectuează prin intermediul unui tambur de 
separare, amplasat central, pentru câte șase, 
respectiv opt rânduri.

La lăţime de lucru de 9 m, trebuie umplute 
doar 2 buncăre de sămânţă. Centralizarea 
permite scurtarea timpilor de umplere și de 
reglare, ducând astfel la o creștere suplimen-
tară a eficienţei.

Semănătoarea de prășitoare EDX
Sistem Xpress de rărire și aplicare

Datorită deschizăturilor mari, rezervoarele 
pot fi alimentate, fără probleme, direct prin 
încărcătorul frontal. Însă, la cerere, mașinile 
pot fi echipate și cu un melc de încărcare.

Sistemul Xpress este caracterizat prin separarea sistemelor de sepa-
rare și de aplicare a seminţelor. Astfel, a devenit posibil să se realizeze 
viteze de lucru de până la 15 km/h și să se crească productivitatea 
vis-a-vis de semănătorile de prășitoare clasice, cu până la 50 %.

EDX: Randament mai mare, eficienţă mai 
mare, costuri mai mici!

Semănătoare 
de prășitoare tractată 

EDX 6000-TC, lăţime de lucru 6 m 

Semănătoarea de prășitoare, EDX, lăţime de lucru 6 m
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Lăţime de lucru 6 m / 9 m Agregate de semănat 8 până la 16 / 12 până la 20

Prin intermediul unui program complet, AMAZONE oferă mașinile 
adecvate fiecăreia dintre cerinţele de exploatare relevante. Toate 
mașinile au în comun faptul că pot fi exploatate, atât pentru prelu-
crarea convenţională a solului, cât și pentru cea conservatoare sau 
pentru însămânţarea directă. Acest lucru este valabil, totodată, și 
pentru însămânţarea porumbului, florii soarelui și a rapiţei.

EDX 6000-TC 
cu tehnică de rabatare compactă

Role Super-V Role suport

Rolă de prindere Generator de brazdă Brăzdar cu discuri duble Brăzdar pentru îngrășăminte

Tehnica de semănat prășitoare | Semănătoarea de prășitoare EDX

În fiecare caz, două role de tracţiune de fiecare 
brăzdar de semănat, cu diametru de 500 mm, 
care rulează foarte silenţios datorită suprafe-
ţelor late de contact, susţin întreaga unitate 
de semănat. Presiunea pe rolele de tracţiune 
poate fi reglată central și hidraulic și astfel se 
adaptează la condiţiile respective de sol.

Fiecare agregat de însămânţare Xpress este format din mai multe elemente: mai întâi, un 
brăzdar cu discuri duble, așezate în V, taie solul și îndepărtează resturile de plante înspre 
 lateral. Urmează un generator de brazdă, care degajează brazda și apasă ferm baza acesteia. 
În spatele acestuia, seminţele sunt împinse cu presiune în brazdă, apoi sunt captate și apă-
sate de rola de prindere. În continuare, rolele reglabile, Super-V, acoperă brazda de semănat 
cu pământ și îl tasează peste brazda acoperită.

Semănătoare de prășitoare tractată, EDX 9000-TC, lăţime de lucru 9 m 

La toate mașinile EDX, ajustarea racleţilor se 
face simultan pentru mai multe rânduri. Ca 
și dotare specială, există un reglaj la distanţă 
al racleţilor, așa încât șoferul poate regla, din 
cabină, poziţia racleţilor la funcţionare curen-
tă, prin AMATRON 3.



Produsele

Tehnica aplicării de îngrășământ de la AMAZONE
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spreading

SPEED

spreading

Tehnica aplicării de îngrășământ
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Distribuitorul cu două discuri, pentru între-
prinderi mici și mijlocii. ZA-X Perfect este 
ușor de reglat și permite împrăștierea exactă 
a tuturor tipurilor de îngrășământ până la 
18 m și de uree, până la 15 m.

Lăţimea totală redusă a distribuitorului, de 
numai un metru, împiedică o deteriorare a 
strugurilor în vii.

Pereţii rezervorului, cu pantă optimă a pâl-
niei duble, permit o scurgere uniformă a 
îngrășământului – și în pantă.

Setul de discuri de împrăștiere OmniaSet, cu 
lopeţile de împrăștiere rabatabile, generează 
o formă sigură a împrăștierii, de o precizie 
deosebită.

Distribuitorul montat, ZA-X Perfect 
Vă va plăcea

Distribuitor cu două discuri ZA-X Perfect

Distribuitor cu două discuri ZA-X Perfect

Cutia de viteză în baie de ulei, fără întreţinere, 
este inima robustă a tuturor distribuitoarelor 
cu două discuri AMAZONE și a trecut testul 
deja de 500.000 ori.

Volumele 500 l / 600 l / 900 l / 
rezervoarelor 1250 l / 1400 l / 1750 l
Lăţime de lucru de la 10 m până la 18 m
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Distribuitorul profesional, cu două discuri, 
pentru întreprinderi agricole și contractori, 
cu lăţime de lucru de până la 36 m. Meca-
nismele de amestecare de putere mare, cu 
rotire înceată și turaţiile reduse ale discurilor 
asigură o distribuţie foarte uniformă și atentă 
a îngrășământului. 

Lăcuirea prin cufundare catodică, valoroasă 
(standard automobile) a rezervorului, a cadru-
lui și mecanismul de împrăștiere, confecţionat 
în totalitate din oţel inoxidabil, garantează 
o durată lungă de utilizare și o valoare mare, 
în caz de revânzare.

Cu ajutorul computer-ului EasySet deschide-
rile glisante de scurgere stânga și dreapta se 
pot regla independent una de alta și se pot 
ajusta în timpul mersului.

Distribuitorul montat, ZA-M
Noi gândim, până la final, tehnica aplicării 
de îngrășământ

Tehnica aplicării de îngrășământ | Distribuitorul montat, ZA-X Perfect | Distribuitorul montat, ZA-M

Distribuitor cu două discuri ZA-M

Distribuitor cu două discuri ZA-M

Volumele 1000 l / 1200 l / 1500 l / 
rezervoarelor   1700 l / 2000 l / 2200 l / 

2500 l / 2700 l / 3000 l
Lăţime de lucru de la 10 m până la 36 m

La ZA-M 1001 Special Profis, sistemul de 
cântărire oferă confort controlat și mai multă 
siguranţă. Cu ajutorul unei celule de cântări-
re, el determină online diversele proprietăţi 
ale materialului de împrăștiat și compară, în 
mod automat, cantitatea realmente aplicată 
cu cea nominală.

La împrăștierea pe margine, la limită sau în 
șanţuri, cu dispozitivul hidraulic de împrăștiere 
la limită, operabil de la distanţă, Limiter, nu 
există oprire și nici coborâre din tractor.
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Rezervorul de bază al distribuitoarelor ZA-V 
și ZA-TS este profilat la cald și fără colţuri, 
muchii sau cusături sudate. Aceasta asigură 
o curgere continuă și egală a îngrășământului.

Distribuitorul montat, ZA-V 
Distribuitorul pentru toate cazurile

ZA-V 2000

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

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

AMAZONE oferă distribuitorul ZA-V cu acţio-
nare hidraulică sau electrică a distribuţiei va-
nei. Dotarea hidraulică facilitează o operare 
directă a distribuţiei vanei prin două unităţi 
de control hidraulice ale tractorului, cu efect 
dublu.

La ZA-V cu acţionare hidraulică a distribuţiei 
vanei pentru împrăștierea pe margine, la limi-
ta câmpului și în șanţuri stă la dispoziţie siste-
mul de împrăștiere la limită, Limiter V, care 
poate fi operat hidraulic. Printr-un bolţ este 
fixată, înaintea împrăștierii, adâncimea de 
coborâre recomandată a sistemului Limiter V, 
în funcţie de situaţia la limita câmpului.

Pentru împrăștiere pe câmpuri, drumuri sau 
ape învecinate, distribuitorul ZA-V poate fi 
echipat, opţional, și cu un sistem Limiter V+, 
deservit electric la distanţă. Atunci, dispozi-
tivul de împrăștiere la limită poate fi cobo-
rât în trepte fine în fluxul de îngrășământ.

Cu

tehnică 

ISOBUS

ZA-V 1400
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Un cadru și poziţionarea bună a centrului de 
greutate disting ZA-V-ul ca și utilaj purtat 
robust. Cadrul Super dispune de o sarcină 
utilă de 3200 kg, cadrul Ultra, de o sarcină 
utilă de 4500 kg.

ZA-V 2700 Profis Tronic cu scară rabatabilă

Prin diversele ajutaje de buncăr, distribuitorul ZA-V poate fi echipat 
pentru fiecare întreprindere, cu mărimea de rezervor adecvată, de la 
1400 l până la 4200 l.

Pentru montarea distribuitorului ZA-V Easy nu sunt necesare racorduri 
hidraulice. Astfel, pentru a pune în funcţiune distribuitorul trebuie 
să se cupleze la tractor doar un cablu de curent de 3 pini și priza de 
putere.

Cu terminalele de operare ISOBUS, constru ite 
practic și simplu, AMATRON 3, CCI 100 sau 
AMAPAD, mai e necesar doar încă un termi-
nal pentru deservirea diverselor funcţii de 
fertilizat. Toate datele relevante sunt afișate 
clar.

Cu ajutorul computer-ului de operare, 
EasySet, deschizăturile auxiliare pentru dis-
tribuţie pot fi reglate electric, separat una de 
cealaltă, la stânga și la dreapta, prin apăsare 
de taste și pot fi reajustate în timpul mersu-
lui. Acest lucru facilitează și ajustarea indivi-
duală a cantităţilor pentru partea stângă și 
pentru cea dreaptă.

Computer-ul de operare, AMASPREAD+, 
îngrijește de o ajustare a cantităţilor în funcţie 
de viteza de mers. Manevrarea dispozitivului de 
împrăștiere la capătului lotului, Limiter V+, pen-
tru schimbul, în trepte fine, între împrăștierea 
normală, cea pe margine, cea la  limita terenului 
și cea pe straturi, funcţionează prin apăsare de 
buton, direct din scaunul tractorului.

Volumele rezervoarelor  1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Lăţime de lucru  de la 10 m până la 36 m

Cu

tehnică 

ISOBUS
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Doar 3 perechi de discuri de împrăștiere aco-
peră toată zona de lucru, de la 10 m până la 
36 m. Lăţimea de lucru este ajustată simplu, 
rapid și sigur prin poziţia lopeţilor de împrăș-
tiere. Reglajul lopeţilor de împrăștiere are loc, 
complet fără scule, prin sistemul de reglaj, 
QuickSet.

Mecanismul de împrăștiere foarte modern 
al ZA-V atinge, prin orificiul mare al vanei 
sale, o pătrundere de până la 390 kg/min. 
Vârful de pâlnie ce iasă în afară prin orificiul 
vanei, evită cantităţile de resturi și este ușor 
de curăţit.

Mecanismul mecanic, de amestecare în stea, 
al ZA-V, stă direct peste orificiul adânc de 
scurgere și îngrijește de un flux permanent 
și continuu,al îngrășământului la toate 
cantităţile aplicate. Cu doar 45 U/min, acesta 
lucrează, menajând îndeosebi îngrășământul.

Disc de împrăștiere cu sistem de reglaj, QuickSet

Distribuitorul montat, ZA-V Profis
Cine cântărește, câștigă!

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 împrăștiat – 
și asta cu exactitate mare de măsurare. El 
compară în mod automat cantitatea aplicată 
efectiv cu cantitatea ţintită.

Distribuitor de cântărire, ZA-V 2000 Profis Tronic, cu Limiter V+

Distribuitorul antrenat mecanic, ZA-V Tronic, dispune în serie de o 
 cuplare de 8 ori a lăţimilor parţiale, prin ajustarea cantităţilor.

Distribuitorul de cântărire, ZA-V Profis Control, cu computer-ul de ope-
rare, AMASPREAD+, dispune de un reglaj al cantităţilor dependent de 
viteză și de cea mai modernă tehnică de cântărire, de 200 Hz, cu două 
celule de cântărire. Opţional, stă la dispoziţie pentru ZA-V Profis Control 
și un senzor de înclinare, care livrează totdeauna un rezultat precis al 
cântăririi, chiar și în poziţii în pantă.

Cu

tehnică 

ISOBUS
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Distribuitorul montat, ZA-V Profis Hydro
Dotat în serie cu sistem de cuplare selectivă a lăţimii pe 16 segmente, 
tehnică de cântărire Profis și comunicare ISOBUS

Reprezentare schematică a antrenării Hydro la ZA-V

Cu comutarea de 8 ori sau de 16 ori a lăţimilor parţiale pentru 
ZA-V pot fi controlate lăţimi parţiale individuale ce stau la exterior

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

Distribuitorul ZA-V Hydro cu antrenare hidraulică a discurilor de îm-
prăștiere facilitează o împrăștiere la margine, la limită și în șanţuri, 
de ambele părţi, și o comutare de 16 ori a lăţimilor parţiale. Pentru 
împrăștierea la marginea câmpului se poate permuta, în timpul 
mersului, între aceste funcţii individuale.

Pe lângă o împrăștiere la marginea câmpului reglabilă și permutabilă 
simplu, cu menajarea îngrășământului, distribuitorul ZA-V Hydro 
oferă avantajul că distribuitorul lucrează complet independent de 
turaţia motorului tractorului, acest lucru economisește carburant.

La ZA-V Profis, la măsuratori, 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. 

  Senzorul de înclinare înregis-
trează creșterea de 10°

  Celula de cântărire de la ZA-V 
Profis înregistrează 483 kg

Exemplu:

500 kg

483 kg 10 °

α °

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

Service îngrășăminte: Pe Internet puteţi soli-
cita gratuit, non-stop, pe www.amazone.de, 
din banca noastră de date, valorile actuale de 
reglaj pentru distribuirea transversală și can-
tităţile de împrăștiere pentru distribuitoarele 
de îngrășăminte AMAZONE. Acum, și ca apli-
caţie pentru iPhone și alte dispozitive.

SwitchPoint 
oprit (momentul 
decuplării) SwitchPoint pornit 

(momentul cuplării)

Mijlocul 
traiectoriei

Traiectorie la 
capăt de rând

500 kg
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Distribuitorul montat, ZA-TS
Noul distribuitor de performanţă mare, Top Speed

Prelata de acoperire rulată, ce trebuie operată 
hidraulic, vă facilitează să continuaţi împrăș-
tierea la ZA-V și la ZA-TS, chiar și în condiţii 
de vreme proastă.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Distribuitoare pentru suprafeţe mari, ZA-TS 4200

Distribuitoare pentru suprafeţe mari, ZA-TS 2000

Prin forma specială și deviaţia lopeţilor de 
împrăștiere, se formează, la ZA-TS, un sertar 
multiplu de împrăștiere. Astfel, sertarele de 
împrăștiere nu se influenţează reciproc cu 
lopeţile de împrăștiere, lungi și scurte, și își 
obţin traiectoria lor optimă.

Sistemul de admisie în vârfurile pâlniei, 
cu mecanismul de amestecare în stea, an-
trenat electric, îngrijește de un flux egal al 
îngrășământului pe discul de împrăștiere. 
Segmentele mecanismului de amestecare, 
în formă de stea, ce se rotesc încet, trans-
portă egal îngrășământul către deschizătura 
de scurgere respectivă.

Volumele  1400 l / 1700 l / 
rezervoarelor  2000 l / 2200 l / 

2600 l / 2700 l / 
3200 l / 4200 l

Lăţime de lucru de la 15 m până la 54 m

Distribuitorul cu randament ridicat, ZA-TS, pentru lăţimi de lucru de la 15 până 
la 54 m, posedă o unitate de distribuţie de precizie cu dispozitiv de împrăștiere 
la limită integrat, AutoTS. Modelul de împrăștiere normală tip triunghi, foarte 
stabil, cu distanţă de aruncare mare și suprapuneri mari îngrijește de o insen-
sibilitate la vânt, la pantă și la proprietăţi schimbătoare ale îngrășămintelor. 
Sistemul de distribuire în margine AutoTS, facilitează utilizatorului să creeze, 
foarte accesibil, modele de împrăștiere la limită în pantă abruptă și, astfel, să 
creeze condiţii optime de creștere până aproape de limita câmpului. Distribui-
torul ZA-TS oferă perfecţiune dublă, și la împrăștiere normală cu distanţă mare 
de aruncare, și la împrăștiere la limita terenului.

Mecanismul de împrăștiere TS cu sistem de 
împrăștiere la limită AutoTS integrat, manevra-
bil electromecanic: Pentru împrăștierea nor-
mală și la limită sunt activate diverse lopeţi 
de împrăștiere pe discul de împrăștiere. Tablo-
uri excepţionale de împrăștiere la limită, fără 
schimb de discuri – manevrată la distanţă din 
scaunul șoferului, în timpul mersului.
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Dynamic
Spread

Dynamic
Spread

Argus

La ZA-V și ZA-TS, dispozitivul robust de rulare 
și de parcare facilitează cuplarea și decupla-
rea distribuitorului, precum și manevrarea 
în curte. Rolele sunt rabatabile rapid spre 
înăuntru și spre în-afară și sunt protejate 
optim de murdărire.

Distribuitoarele ZA-TS pot fi echipate cu siste-
mul Argus pentru înregistrarea dispozitivelor 
de împrăștiere pe o parte. Argus Twin supra-
veghează permanent prin senzori radar, atât 
dispozitivul stâng de împrăștiere pe o parte, 
cât și pe cel drept și corectează automat, 
la nevoie, sistemul electric de alimentare, 
independent unul de celălalt.

DynamicSpread și Argus Twin
Distribuitor automat cu până la 128 lăţimi parţiale

Zone de 
suprapunere

8 lăţimi parţiale
ZA-V Tronic, ZA-TS Tronic 
cu sistem de alimentare având 
comandă manuală

16 lăţimi parţiale
ZA-V Hydro, ZA-TS Tronic cu sistem de 
alimentare având comandă electrică 
ZG-TS Tronic

32 lăţimi parţiale ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

cu 64 lăţimi parţiale ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

cu 128 lăţimi parţiale ZA-TS Hydro, ZG-TS Hydro

Tehnica aplicării de îngrășământ | Distribuitorul montat, ZA-TS

Distribuitor de randament ridicat, ZA-TS 3200 Profis Hydro

La ZA-V și ZA-TS, etrierul de protecţie rotativ 
satisface prevederile de evitare a accidente-
lor. Tăbliţe de avertizare de suprafeţe mari, 
precum și instalaţia de iluminare îngrijesc 
de mai multă vizibilitate în traficul rutier.

Apărători suplimentare de noroi montate 
pe ZA-V și ZA-TS împiedică aruncarea noro-
iului de pe roţile tractorului pe discurile de 
împrăștiere.

DynamicSpread: comutare a lăţimilor parţiale de 64 sau de 128 ori la ZA-TS

Sistemul de cântărire la ZA-TS Profis, cu sistem de senzori de înclinaţie integraţi 
opţional asigură un control exact al cantităţilor, chiar și pe terenuri în pantă. În 
standard, distribuitorul ZA-TS este dotat cu o comutare de 8 până la 128 ori a lăţi-
milor parţiale. La ZA-TS Tronic are loc comutarea lăţimilor parţiale printr-o ajustare 
a cantităţilor și a sistemului de alimentare. Distribuitorul ZA-TS Hydro controlează 
lăţimile parţiale printr-o ajustare a cantităţilor, a turaţiei și a sistemului de alimen-
tare. Lăţimile parţiale ale distribuitoarelor ZA-TS pot fi selectate, bineînţeles, 
și cu GPS. Economisirea de îngrășăminte și evitarea cerealelor rămase 
sunt dovedite, în mod incontestabil, printr-o distribuţie mai precisă. 
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Distribuitoare pentru 
suprafeţe mari, ZG-TS
Precizie excepţională pentru cel mai mare utilizator

ZG-TS este un distribuitor performant de suprafeţe mari, pentru 
scoaterea rapidă și precisă de îngrășăminte minerale. El convinge, 
cu o precizie excepţională și impact mare, cu mecanismul de 
împrăștiere TS și se lasă manevrat confortabil prin terminale de 
manevrare ISOBUS, precum AMATRON 3, CCI 100 și AMAPAD și se 
poate obţine cu cele 2 mărimi de buncăr, de 5500 l și 8200 l.

Tăblii confecţionate din oţel inoxidabil rezistă 
și la uzura puternică datorată îngrășământului. 
Distribuitorul pentru suprafeţe mari, ZG-TS, 
posedă o antrenare mecanică a discurilor de 
împrăștiere, ZG-TS Hydro (posedă) o antre-
nare hidraulică a discurilor de împrăștiere.

Volumele 
rezervoarelor 5500 l / 8200 l
Lăţime de lucru de la 15 m până la 54 m

Ca un „îngrășământ deja pachet”, AMAZONE 
Soft Ballistic System este deja integrat în 
serie la distribuitorul purtat ZA-TS și la distri-
buitorul tractat ZG-TS. Mecanismul de ames-
tecare, elementele de dozare și discurile de 
împrăștiere sunt ajustate optim, unele la 
 altele.

Mecanismele de amestecare în stea, antre-
nate electric în vârfurile pâlniei, la distri-
buitoarele TS îngrijesc de un flux egal al 
îngrășământului pe discul de împrăștiere. 
Ele se decuplează automat, de îndată ce 
este închisă valva de închidere, și unilateral, 
respectiv independent unul de altul. 

Anveloparea de volum mare micșorează pre-
siunea la sol și facilitează utilizarea, și în cele 
mai grele condiţii. La anvelopări cu profil AS 
sunt posibile ecartamente de la 1,8 m până 
la 2,25 m.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Distribuitoare pentru suprafaţe mari, ZG-TS 8200 Profis Hydro

Distribuitoare pentru 
suprafaţe mari, ZG-TS 5500
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Distribuitoare pentru 
suprafeţe mari, ZG-B
Mărimea preciziei!

Anvelopele de volum mare împiedică tasarea 
solului. Rezervorul se umple ușor din siloz sau 
prin încărcător.

Modelele ZG-B dispun de un mecanism 
universal pentru răspândirea, pe o lăţime 
de până la 15 m, a produselor cu umiditate 
naturală (calcar) și, de până la 36 m, a îngră-
șămintelor naturale.

ZG-B Drive

Distribuitorul de suprafaţe mari, ZG-B, pentru societăţi agricole 
de dimensiuni mari și societăţi prestatoare de servicii, dispune de 
un volum mare al rezervorului și de un mecanism de rulare robust, 
pentru viteze de până la 50 km/h.

În vederea întreţinerii, baza din bandă de cauciuc este, pur și simplu, 
trasă prin cadrul principal. Inclusiv: Comandă automată a benzii bazei, 
pentru o funcţionare constantă, centrală, a benzii de transport.

Mașina ZG-B Drive posedă un reglaj al can-
tităţilor, dependent de viteză, printr-o podea 
cu benzi cauciucate, reglată electrohidraulic 
cu AMATRON 3.

ZG-B Drive cu AMATRON 3 este dotat cu dis-
curile OmniaSet pentru fertilizare exactă cu 
îngrășământ mineral.

Tehnica aplicării de îngrășământ | Distribuitoare pentru suprafeţe mari, ZG-TS | Distribuitoare pentru suprafeţe mari, ZG-B

Distribuitoare pentru suprafaţe mari, ZG-B Super

Volumele 
rezervoarelor 5500 l / 8200 l
Lăţime de lucru de la 10 m până la 36 m
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Tehnica protejării plantelor de la AMAZONE
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Lancea Super-S1 este disponibilă cu lăţimi 
de lucru de 15 m, 18 m și 21 m. Lăţimea de 
lucru a variantelor de 18 și 21 m poate fi 
 redusă simplu la 15 m prin rabatarea spre 
înăuntru a segmentului exterior al lancei.

Unitatea centrală de operare a utilajului 
UF este poziţionată central la stânga, pe 
mașină. Sunt suficienţi doar trei robineţi 
de operare pentru a utiliza toate funcţiile.

Mașina de erbicidat purtată, UF
Execuţie din profil superușor

Toate mașinile de erbicidat purtate UF până la 1800 l au un cadru ușor 
și totuși foarte stabil precum și un rezervor îngust, plasat avantajos 
din punct de vedere al centrului de greutate. Rezervoarele moderne 
din polietlienă cu formă constructivă rotunjită, asigură performanţe 
perfecte de amestecare și curăţare, precum și cantităţi reziduale mini-
me. Toate lănciile AMAZONE sunt, în același timp, extrem de stabile 
și de ușoare, datorită execuţiei din profil special. Cu bolţurile conice 
ale articulaţiilor, fără nipluri de lubrifiere, practic nu necesită întreţi-
nere.

Ghidajul braţului, DistanceControl plus, este 
dotat cu patru senzori. Suplimentar la numă-
rul crescut de senzori, software -ul de reglaj 
facilitează un ghidaj opţim al braţului, și la 
viteze mai mari de mers și la distanţe reduse 
faţă de suprafeţele vizate.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașina de erbicidat purtată, UF 1201 cu lănci Super-S2 de 18 m

Lancea Super-S2, cu rabatare hidraulică de 
la 15 m până la 30 m, are o lăţime de trans-
port foarte îngustă, de numai 2,4 m. Prin ra-
batarea preselectată sau profesională există 
mai multe modalităţi de rabatare și pliere.

Capacitatea 900 l / 1200 l / 
rezervorului 1500 l / 1800 l
Lăţime de lucru de la 12 m până la 30 m

Mașina de erbicidat purtată, UF 901

Lancia Q-Plus, cu rabatare hidraulică 
de la 12 m până la 15 m, se poate 
rabata din standard, în partea stângă 
a direcţiei de mers.
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UF 2002 dispune de o capacitate nominală de 2000 l. Rezervorul de 
polietilenă de formă specială este integrat în cadrul principal astfel 
încât să fie avantajos din punct de vedere al centrului de greutate. 
Cadrul UF 2002 a fost adaptat noului design al rezervorului. Prin folo-
sirea profilelor de oţel rigidizate s-a obţinut o stabilitate enormă la 
o greutate minimă.

Forma rezervorului a fost aleasă în așa fel 
încât să nu împiedice vizibilitatea pe șosea 
și nici asupra rândurilor în timpul lucrului.

Avantajele deosebite ale tractoarelor mobile 
pe suprafeţe mai mici, precum și comporta-
mentul bun la pantă laterală sunt argumente 
puternice pentru o soluţie de rezervor frontal.

Sistemul de management al nivelului 
FlowControl din terminalul ISOBUS asigură 
o omogenizare optimă a soluţiei de erbici-
dat corelată cu nivelul soluţiei din ambele 
rezervoare. 

Centrul de comandă SmartCenter dispune 
de o ușă mare cu balamale, care protejează 
toate elementele relevante de comandă pre-
cum și recipientul de preparare de murdărie 
și stropi. Pe partea interioară a ușii se află 
locașe pentru mănuși și un păhar gradat.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașină de erbicidat UF 2002 cu lănci Super-S2 de 30 m

Tehnica protejării plantelor | Mașina de erbicidat purtată, UF | Mașina de erbicidat purtată, UF 2002 | Rezervor frontal FT 1001

Mașina de erbicidat purtată, 
UF 2002
Eficientă – ușor de folosit – confortabilă

Mașina de erbicidat purtată, UF 2002 
Capacitatea 
rezervorului  2000 l
Lăţime de lucru  de la 15 m până la 30 m

Rezervor frontal FT 1001 
Capacitatea 
rezervorului 1000 l

Mașină de erbicidat UF 2002 
cu lănci Super-S2 de 30 mRezervor frontal FT 1001

Mașina autopropulsată necostisitoare
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Rezervorul compact, absolut neted și fără 
colţuri și pereţi de compartimentare are un 
centru de greutate plasat foarte jos. 

Mecanismul de direcţie cu fuzete asigură 
o poziţionare foarte comodă a proţapului 
și stabilitate ridicată, în toate condiţiile 
de deplasare. Controlul AutoTrail livrează 
un ghidaj exact, cu acurateţe, pe rânduri.

Toate elementele de comandă sunt montate, 
în mod logic, pe partea stângă a direcţiei de 
mers și nu pot fi confundate.

Mașina de erbicidat tractată, UX
Cea mai mare productivitate!

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașina de erbicidat tractată, UX 4200 Super

Rezervorul de preparare mare și pivotabil este 
dotat cu o conductă circulară și trei duze su-
plimentare și este foarte potrivit pentru pre-
pararea tuturor soluţiilor. Duza rotitoare de 
curăţire a canistrei lucrează efectiv.

UX, cu volum nominal de maxim 6200 l și cu lăţime de lucru de 
până la 40 m, are dimensiuni foarte compacte. Mașina de erbicidat 
este ușoară și simplu de manevrat și este concepută cu o amortizare 
optimă a lanciei, chiar și pentru cele mai mari viteze de stropire și 
transport.

UX 6200 Super cu instalaţie cu sistem de pompe duble
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Alternativ poate fi utilizată pe UX, și lancea 
Super-S2, de la 18 m până la 28 m. Toate 
lănciile pot fi deplasate, în mod complet 
 automat, în paralel cu suprafaţa-ţintă, prin 
DistanceControl.

Lăncile Super-L2 de 21 m până la 40 m se ra-
batează pe lângă rezervor atingând o lăţime 
de transport de doar 2,6 m. Cu o înălţime de 
transport de max. 3,8 m, UX este construită 
compact, în ciuda anvelopelor mari (18.4R46).

Datorită rabatării în formă de paralelogram a 
UX, se ating înălţimi de stropire de la 0,5 m 
până la 2,5 m. Poziţia lanciei este foarte bună 
în toate direcţiile de mișcare, datorită corelării 
optime a dispozitivelor de amortizare.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașina de erbicidat tractată, UX 5200 Super

Tehnica protejării plantelor | Mașina de erbicidat tractată, UX

Totul stă pe loc: Lancia stă asigurată, fără joc, 
în poziţia de transport. Șocurile sunt preluate 
prin suspensia în formă de paralelogram, atât 
pe câmp, cât și în poziţia de transport. Acesta 
este confort pur și, în primul rând, asigură o 
durată lungă de utilizare a lanciei.

UX 3200 Special, UX 4200 Special cu instalaţie cu sistem cu pompă simplă

Capacitatea rezervorului  3200 l / 4200 l
Lăţime de lucru de la 18 m până la 30 m

UX 3200 Super, UX 4200 Super, UX 5200 Super, UX 6200 Super cu instalaţie cu sistem de pompe duble

Capacitatea rezervorului  3200 l / 4200 l / 5200 l / 6200 l
Lăţime de lucru de la 18 m până la 40 m

UX 3200 Special cu instalaţie cu sistem cu pompă simplă

Sistemul specializat de rabatare îl reprezintă acţionarea electro-
hidraulică a lanciei. Funcţiile de reglaj în înălţime, de rabatare spre 
înafară/înăuntru, de rabatare unilaterală, de reducere a lanciei și de 
reglaj al înclinaţiei (rabatare Profi 1) sunt, astfel, controlabile simplu 
printr-un terminal ISOBUS. Plierea suplimentară este posibilă cu 
rabatarea Profi 2.
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Pentru UX 01 s-a folosit un ax nou de 
direcţie cu un unghi de virare de max. 28°. 
Datorită acestei valori și a formei compacte 
de construcţie a UX 01, aceasta poate vira 
foarte strâns. În funcţie de anvelopele folo-
site și de ecartament sunt posibile viraje cu 
o rază minimă de 4,5 m.

Mașina de erbicidat tractată, UX 5201 Super

Mașina de erbicidat tractată UX 01 Super se comercializează în 
trei variante, cu capacitatea rezervorului de 4200 l, 5200 l și 6200 l. 
Din serie mașina este complet închisă la partea inferioară, astfel 
că plantele pot trece pe sub ea fără a produce stricăciuni. Pentru 
UX 01 sunt disponibile lăncile Super-L2 de 27 până la 40 m.

Mașina de erbicidat tractată, 
UX 01 Super
Comandă confortabilă până la ultimul detaliu

Mașina de 
erbicidat tractată, 

UX 5201 Super

Pentru a putea dizolva eficient mijloacele sub 
formă de pulbere sau granule, sub orificiul 
de evacuare se mai află o duză de mixare, 
care previne în mod eficient înfundarea ori-
ficiului. Debitul acestei duze poate fi reglat 
continuu, fără trepte.

Sub capacul din partea stângă se află cen-
trul de comandă SmartCenter, recipientul 
de preparare împreună cu toate armăturile 
și racordurile pentru umplerea prin presiune 
și aspiraţie, două zone de depozitare etanșe 
la praf și terminalul TwinTerminal 3.0.

Pachetul Comfort vă oferă în plus un Touch-
Display pentru comanda mașinii. Comanda 
circuitului lichidului de stropire se face ex-
clusiv prin Touch-Display, care funcţionează 
ireproșabil chiar dacă este acţionat cu mâna 
înmănușată. 

Capacitatea 
rezervorului  4200 l / 5200 l / 6200 l
Lăţime de lucru de la 27 m până la 40 m
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Rampa ContourControl este dotată din serie cu 
șase senzori de ultrasunete, care sunt dispuși 
la intervale regulate pe toată lăţimea de lucru 
a lăncilor. Cei doi senzori din extremităţi mă-
soară în mod independent unghiurile braţului 
stâng respectiv drept al rampei. Senzorii din 
porţiunea de mijloc măsoară distanţele pe 
verticală în stânga și dreapta pe lângă mașină 
și reglează înălţimea segmentului de mijloc. 

UX 01 cu ContourControl și SwingStop

ContourControl și SwingStop
Construcţia activă a rampei și reducerea activă a vibraţiilor lăncilor

SwingStop este efectiv mai ales la lănci lungi în optimizarea poziţiei orizontale. Pentru a reduce vibraţiile orizontale se măsoară acceleraţiile 
orizontale din braţele rampei cu senzori de acceleraţie. Cei doi cilindrii hidraulici din suspensia lăncilor compensează aceste vibraţii în mod 
activ, rezultând menţinerea poziţiei orizontale a lăncilor în timpul lucrului. 

ContourControl pentru poziţia optimă verticală a lăncilor

SwingStop pentru poziţia optimă orizontală a lăncilor

Senzor de accelerare 
pentru SwingStop

Senzor ultrasunete 
pentru ContourControl

Cilindru SwingStop

Direcţie de mers

Construcţia activă a rampei ContourControl permite o reducere a 
mișcării pe verticală a lăncilor.

Ca dotare suplimentară pentru sistemul ContourControl, AMAZONE 
oferă opţional sistemul de evitare activă a vibraţiilor SwingStop 
pentru reducerea mișcării pe orizontală a lăncilor. 
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Cu UX 11200, AMAZONE oferă o mașină de erbicidat de 12000 l cu 
ax Tandem pentru pretenţii, îndeosebi mari, de productivitate.

Lancia Super-L facilitează o lăţime de lucru de la 24 m până la 40 m. 
Pompele performante îngrijesc de o putere de aspirare de 900 l/min.

Oricând, deosebit de silenţioase, cu execuţie 
menajatoare a lanciei și confort optim de 
mers, prin combinaţia de proţap cu cârlig cu 
suspensie, șasiu hidropneumatic și ghidaj 
direcţionat al fuzetei.

Capacitatea 
rezervorului  11200 l
Lăţime de lucru de la 24 m până la 40 m

UX 11200 poate fi dotată cu ghidaj electro-
nic direcţionat al fuzetei DoubleTrail. Urma 
mașinii de erbicidat urmează, cu acurateţe, 
urma tractorului, pentru a evita deteriorările 
de urmă.

Cu lancia de stropire a dispozitivului de 
 spălare, fiecare mașină de erbicidat de la 
AMAZONE este curăţită temeinic la exterior, 
imediat după utilizare, deja în câmp.

Mașina de erbicidat tractată, 
UX 11200
O dimensiune nouă a tehnicii de protecţie a plantelor

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașina de erbicidat tractată, UX 11200

Camera inversată, livrabilă pentru multe 
mașini AMAZONE, servește, înainte de toate, 
siguranţei la manevrare. Ea este, însă, și un 
mijloc auxiliar pentru a verifica funcţia celor 
8 duze interne din spatele mașinii de erbicidat. 
Aceasta este, oricând posibilă, prin eficienţa la 
mersul pe timpul nopţii și un obiectiv încălzit.

Pentru toate UF, UG și UX: Iluminare cu duză unică cu LED, pentru toate iluminările 
atinse în raza de stropire, în amurg și noaptea.
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Mașina de erbicidat tractată, UG
Tehnologie consacrată, pentru cea mai lungă durată 
de utilizare!

Cadrul larg din profile de oţel, rezervorul compact și structura robustă 
a construcţiei din profile a rampei conferă ansamblului o stabilitate 
ridicată și o greutate mică.

De aceea UG este, în același timp, extrem de robustă și ușoară. Toate 
furtunurile sunt protejate în cadru și sunt așezate în profile.

Datorită proţapului cu urmă constantă, uni-
versal, cu cârlig sau cu cârlig de tracţiune, cu 
ajustare hidraulică, sunt evitate deteriorările 
urmelor. O instalaţie de frânare este livrabilă 
la cerere.

Lancea Super-L1, rabatabilă lateral, poate fi 
obţinută cu lăţimile de lucru de la 21 până 
la 28 m.

Cu sistemul de recirculaţie a presiunii (DUS) 
pentru toate mașinile de erbicidat AMAZONE, 
concentraţia mijlocului de erbicidat este tot-
deauna constantă până la duză. La curăţare, 
se va spăla cu apă limpede până la duză.

Cu unitatea de comandă centrală, simplă, 
în partea din faţă stânga, toate procesele 
de comutare sunt comode, fără erori și rapid 
de operat.

Cu

tehnică 

ISOBUS

Tehnica protejării plantelor | Mașina de erbicidat tractată, UX 11200 | Mașina de erbicidat tractată, UG

Mașina de erbicidat tractată, UG 3000 Super

Mașina de erbicidat tractată, UG 3000 Super

UG Special cu instalaţie cu sistem cu pompă simplă

UG Super cu instalaţie cu sistem de pompe duble

Capacitatea 
rezervorului  2200 l / 3000 l
Lăţime de lucru de la 15 m până la 28 m
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Mecanismul de rulare special, în tandem, al 
mașinii de erbicidat Pantera, vă garantează, 
nu numai o bună adaptare la denivelările 
solului, ci și o stabilitate mare – bineînţeles, 
și la terenuri în pantă. În plus, datorită sus-
pensiei hidropneumatice, cu reglare de nivel, 
șoferul mașinii de erbicidat Pantera se poate 
bucura și de un confort optim.

Mașina autopropulsată Pantera, 
Pantera-H și Pantera-W
Inteligenţa puternică

Înălţime de ridicare 
de 3,75 m cu modul 

 suplimentar de ridicare

Garda de sol de 1,7 m

Șasiu Pantera-H

Cu

tehnică 

ISOBUS

Mașina autopropulsată Pantera 4502 cu gardă la sol de 1,2 m

La această mașină de erbicidat autopropulsată sunt reunite cele mai 
moderne tehnologii și cele mai inteligente sisteme de management. 
Dotat pentru „SpeedSpraying de până la 20 km/h”, Pantera lucrează 
rapid în câmp. Cu viteză maximă de până la 50 km/h, ea este rapidă 
pe drum, pe stradă. Pentru utilizări fitosanitare în efective înalte, de 
porumb sau la floarea soarelui, AMAZONE oferă acum Pantera 4502-H 
cu un reglaj hidraulic în înălţime pentru șasiu. Pentru utilizarea în 
zone cu pantă mare se recomandă mașina autopropulsată de stropire 
Pantera+ cu gradeabilitate ridicată.

Pantera-H

Cu reglajul de serie, complet automat, al ecartamentelor, de la 1,8 m până la 2,4 m (cu anvelope late de chiar 2,6 m), puteţi reacţiona rapid 
la diversele exigenţe ale diferitelor culturi. Pantera 4502-W este echipată cu un reglaj al ecartamentului de 2,25 m până la 3 m. În sisteme 
tip „Controlled Traffic Farming” această dotare suplimentară reprezintă o alternativă bună.

Pantera 
4502-H

Pantera 
4502-W1,

25
 m

 –
 

1,
70

 m

1,
20

 m

Pantera 
4502

1,
20

 m

Reglaj ecartament: 
1,80 – 2,40 m la înălţime de 1,25 m | 2,10 – 2,60 m la înălţime de 1,70 m 

Reglaj ecartament:
1,80 – 2,40 m la înălţime de 1,20 m 

Reglaj ecartament: 
2,25 – 3,00 m la înălţime de 1,20 m 
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În ciuda mărimii autovehiculului, raza mini-
mă de virare a mașinii de erbicidat Pantera 
este de numai 4,5 m, atunci când vă depla-
saţi cu direcţie integrală. Ampatamentul mic 
și unghiul de virare mare fac posibil acest 
lucru.

Cabina șoferului de pe Pantera – cu dotări 
de mare calitate, o bună vizibilitate de jur 
împrejur și un confort ridicat la operare.

Prin maneta multifuncţională AmaPilot și 
terminalul AMADRIVE pentru manevrarea 
și supravegherea vehiculului, Pantera este 
comod și simplu de manevrat.

Din anul de model nou, mașina Pantera în-
deplinește norma de poluare 4. La tema tra-
tarea gazelor de evacuare, AMAZONE pune 
în aplicare recircularea gazelor de eșapament 
cu catalizator de oxidare diesel și cu filtru 
de particule diesel – acest lucru menajează 
mediul înconjurător.

Setul SunflowerKit pentru mașina autopropulsată Pantera-H este folo-
sit pentru a împrăștia îngrășăminte și produse fitosanitare și în condiţii 
de cultură înaltă, fără a afecta prea mult plantele. El asigură o protecţie 
optimă pentru plante și protejează în același timp și agregatele mașinii 
autopropulsate Pantera-H.

Capacitate rezervor  4500 l Lăţime de lucru de la 21 m până la 40 m

6,3
0 m4,50 m

Tehnica protejării plantelor | Mașina autopropulsată Pantera, Pantera-H și Pantera-W

Mașina autopropulsată Pantera 4502 cu tip de construcţie compactă 
și cu direcţie cu tracţiune integrală

Cu lungime de 8,4 m, înălţime de 3,8 m și lăţime de 2,55 m, mașina de 
erbicidat AMAZONE, puternică de 218 CP, este excepţional de compactă. 
În partea din faţă, o cabină confortabilă ușurează munca șoferului și 
o face mai plăcută. În spatele cabinei se află un rezervor de 4500 l și 
lăncile Super-L cu o lăţime de lucru de până la 40 m. Cu această do-
tare se poate obţine – în condiţii optime – un randament de peste 
20 ha pe oră. 



Produsele

Comutare a duzelor individuale, 
AmaSwitch și AmaSelect
Lăţime parţială GPS de 50 cm – Viitorul preciziei

Zone de suprapunere cu GPS-Switch + AmaSelect 
sau comutare a duzelor individuale, AmaSwitch

Până la 85 %* mai puţină suprapunere, 
de ex. la capăt de rând

Zone de suprapunere la comutare automată 
a lăţimilor parţiale

Zone de suprapunere la comutare manuală 
a lăţimilor parţiale

Lance de 24 m 
7 lăţimi parţiale

Lance de 24 m
48 lăţimi parţiale

*  Valori dependente de numărul de lăţimi parţiale, de structura suprafeţelor și de lăţimea de lucru.

Economisire 
de mijloace fitonsanitare

Comutare automată a lăţimilor parţiale 
și la capăt de rând

GPS-Switch

5 %5 %* 5 %5 %*

Comutare electrică 
a duzelor individuale, 

AmaSwitch sau AmaSelect

Economisire suplimentară 
de mijloace fitonsanitare
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Avantajele dumneavoastră

Armatură standard 
Mașină de erbicidat montată, UF
Mașină de erbicidat tractată, UX
Mașină autopropulsată, Pantera

AmaSwitch
Mașină de erbicidat montată, UF
Mașină de erbicidat tractată, UX
Mașină autopropulsată, Pantera

AmaSelect

Mașină de erbicidat tractată, UX
Mașină autopropulsată, Pantera

Lăţimi parţiale până la 13 până la 80 până la 80
Lăţimi parţiale de 50 cm
Comutare manuală a duzelor
Permutare și conectare automată a duzelor 
Selecţie duze din cabină
Duze combinabile
Circulaţie cu suprapresiune (DUS pro)
Distanţă între duze 25 cm
Programare liberă a lăţimii parţiale
Renunţare la aerul comprimat
Iluminare cu LED a duzelor individuale

Sisteme în rezumat

Comutare a duzelor individuale, AmaSwitch

Fără DUS 
(sistem de 

recirculare a presiunii)

Cu DUS: 
Imediat, lăţime 
de lucru deplină

  Comutare electrică a duzelor individuale cu suport duze cvadruplu
  Conectare, respectiv permutare automată a duzelor, de aceea 

schimb de duze fără coborâre din tractor
 Lăţimile parţiale de 50 cm sunt cuplate automat prin GPS-Switch 
 Opţional cu rată de transfer pentru distanţă între duze de 25 cm 
 Configurare flexibilă a lăţimilor de lucru și a celor parţiale
 Cu iluminare integrată, cu LED, a duzelor individuale
  Standard, cu circulaţie cu suprapresiune, DUS pro: Pentru con-

centraţie constantă a erbicidului lichid contra depunerilor din 
conductele de stropire

  Cantităţi reduse de resturi și condiţii de presiune constantă 
 datorită conductei de stropire conice

Funcţionalitate optimă pentru profesio-
niștii protecţiei plantelor: AmaSelect

Alternativa ieftină: 
AmaSwitch

  Comutare electrică a duzelor individuale
 Facilitează o lăţime parţială de 50 cm, cuplată prin GPS 
 Cu corp duze triplu, ce trebuie operat manual
 Deschidere și închidere a duzei cu supapă electrică
 Standard, cu circulaţie cu suprapresiune, DUS pro

Conductă de stropire conică: 
Diverse părţi ale lancei au alt diametru al conductei

Sistem de recirculare a presiunii, DUS: 
Recirculare permanentă a erbicidului lichid, chiar și la lăţimi parţiale decuplate

24 mm 20 mm 16 mm

Comutare electrică a duzelor individuale, AmaSelect cu corp duze cvadruplu 
și distanţă între duze de 50 cm, respectiv 25 cm 

 = conţinut  = opţional  = imposibil

Tehnica protejării plantelor | Comutare a duzelor individuale, AmaSwitch și AmaSelect
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Tehnică comunală de la AMAZONE
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SPEED

mowing

mowing

Tehnică comunală



Produsele

Mașinile pentru montare la tractor se pot utiliza pe durata între-
gului an, pentru scarificarea zonelor verzi și a terenurilor de golf, 
la început de an și vara, pentru cositul terenurilor sportive cu gazon, 
a suprafeţelor parcurilor, a locurilor de camping, a pășunilor de flori 
și a celor ecologice și toamna, pentru adunarea frunzelor.

Înălţimea de tăiere se adaptează, individual, 
la fiecare aplicaţie de lucru. Cu mecanismul 
robust de cosit, cu ciocănele, se realizează 
calităţi optime de cosit și randamente bune 
de colectare – și pe terenuri ude sau umede.

Datorită efectului ridicat de aspirare, creat 
de rotor, Grasshopper poate fi utilizat pentru 
adunarea ierbii gata cosite, a frunzelor, cren-
gilor, ghindelor, castanelor etc.

Scarificarea și cosirea fânaţului pentru cai, 
concomitent cu preluarea ierbii cosite și 
a bălegarului, împiedică formarea zonelor 
nedorite de mizerie și înmulţirea paraziţilor.

Grasshopper cu proţap, 
pentru atașarea la un 

tractor comunal mic

Lăţime de lucru 1,35 m până la 2,1 m
Volum coș de captare 1200 l până la 3500 l

Pentru seria de fabricaţie Grasshopper și 
Profihopper există rotorul cu tăiere exactă 
SmartCut, cu o calitate excepţională a adună-
rii. Caracteristica excepţională este o dispu-
nere specială, în formă de v a cuţitelor, care 
conduce la un consum mai redus de energie 
și la generare mai redusă de zgomote.

Mașină multifuncţională Grasshopper

Mașină multifuncţională 
Grasshopper
Cosit, scarificat și adunat
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Profihopper dispune de un rotor cu tăiere exactă, care este atașat 
frontal, ca unitate de cosit și scarificat. Prin sistemul său unic de 
 colectare și compactare, Profihopper este adecvat, îndeosebi pentru 
preluarea, fără praf, a ierbii și a materialelor scarificate, în aproape 
toate condiţiile de cosire.

Lăţime de lucru 1,25 m
Volum coș de captare 730 l

Profihopper 
Autopropulsorul pentru managementul spaţiilor verzi

Profihopper PH 4WDi 
cu antrenare integrală, 

inteligentă și rază 
de întoarcere 0

Profihopper 4WDi, cu antrenare integrală, 
inteligentă, este dotat cu noul mecanism de 
cosire de putere mare, PowerCompactor, și cu 
o ghidare a volanului cu rază de întoarcere 0.

Imediat după adunare, materialul cosit este 
condus într-un sistem cu melc de transport, 
compactat și colectat în coș. Prin compac-
tarea materialului cosit, volumul efectiv, de 
730 l, al rezervorului este mărit la o capaci-
tate utilă de până la 1000 l.

Profihopper zDrive: Ghidarea cu manetă faci-
litează un veritabil Zero-Turn în jurul axului 
de dirijare și mărește astfel, flexibilitatea la 
cele mai înguste spaţii. Aceasta facilitează 
munca precisă, fără traversare prealabilă, a 
bunului de cosire.

Sistem compactor

Mașină multifuncţională Profihopper

Tehnică comunală | Mașină multifuncţională Grasshopper | Profihopper

Profihopper iDrive pentru terenuri normale 
dispune, în serie, de noua cositoare de 
 putere mare PowerCompactor, cu ghidare 
intuitivă cu volan și rază de întoarcere 0, 
garantată. Antrenarea roţii-faţă are loc prin 
două motoare hidraulice.
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Roţile de însămânţare, amplasate în partea 
de jos a semănătorii pentru iarbă, sunt dis-
tribuite uniform pe toată lăţimea, fără spaţii 
goale, și aplică materialul de însămânţare 
uniform și cu răspândire mare. Prin reglajul 
jgheabului pentru materialul de însămânţare 
se obţine adâncimea dorită.

Combinaţie GNK, 
de însămânţare ulterioară cu iarbă

Lăţime de lucru de la 1,1 m până la 2,5 m

Combinaţie GNK, de însămânţare ulterioară cu iarbă, cu bară cu gheare de scarificare

Combinaţie pentru sămânţă de iarbă lată, 
formată din grapă, GBK, semănătoare de iarbă 
și tăvălug cu grilaj sau tăvălug neted. Grapa 
este utilizată cu necesar redus de  putere și de 
putere de ridicare pentru însămânţare nouă 
și ulterioară, precisă, de iarbă.

Tăvălugul cu grilaj sau cel neted tasează ma-
terialul însămânţat. În plus, el preia ghidajul 
în înălţime al mașinilor de prelucrare a solului 
și trage semănătoarea de iarbă.

Combină pentru amenajare 
 peisagistică, GNK și GBK
Pentru amenajarea grădinii și peisagistică

Utilajele pentru amenajare peisagistică AMAZONE rezolvă aproape 
toate problemele care apar la amenajarea și regenerarea spaţiilor 
verzi și a locurilor cu teren dur. Indiferent dacă e vorba de prelucrare 
ușoară sau grea a solului, dacă sunt suprafeţe cu vegetaţie sau puter-
nic luxuriante, dacă e vorba de semănat, semănat ulterior sau com-
pensarea denivelărilor, cu sistemul de kit, poate fi asamblată mașina 
ideală pentru fiecare necesar de utilizare.

Combinaţie pentru sămânţă de iarbă lată, 
formată din grapă, GBK, semănătoare de 
iarbă și tăvălug cu grilaj. Într-o operare de 
lucru, solul este spart, amestecat, iar restu-
rile vegetale sunt încorporate imediat. Grapa 
cu corpuri rotative lucrează fără afundare, la 
mărunţirea concomitentă a suprafeţelor 
presărate cu bulgări.
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Modelele E+S, EK-S și ZA-XS oferite de către 
AMAZONE reprezintă trei distribuitoare de 
ca litate superioară pentru împrăștierea celor 
mai diferite materiale. Cu E+S și EK-S pentru 
împrăștierea materialelor antiderapante și 
ZA-XS pentru construcţia de drumuri publice 
stau la dispoziţie distribuitoare potrivite pentru 
fiecare întreprindere. Toate utilajele se carac-
terizează printr-o construcţie stabilă și fiabilă 
și totodată printr-un grad mare de precizie.

Distribuitorul tractat E+S este ideal pentru 
împrăștierea profesionistă de material anti-
derapant în timpul iernii. Cu lăţimi de lucru 
de până la 8 m și rezervoare de la 300 până 
la 1110 l aceste distribuitoare performante 
monodisc conving printr-o împrăștiere foarte 
uniformă.

Distribuitorul tractat EK-S este ideal pentru 
împrăștierea de încredere de material anti-
derapant în timpul iernii. Cu lăţimi de lucru 
de până la 8 m și rezervoare de la 150 până 
la 370 l aceste distribuitoare sunt foarte po-
trivite pentru cantităţi medii de material de 
împrăștiat.

Distribuitorul tractat ZA-XS H a fost conce-
put special pentru construcţia de drumuri. 
Datorită propulsiei hidraulice acest distribui-
tor cu dublu disc este ideal pentru cilindrii 
compactori care împrăștie concomitent cri-
blură pe carosabil.

Distribuitoarele E+S, EK-S și ZA-XS
Utilizabile multiplu

Volumele 
rezervoarelor  de la 150 l până la 1110 l
Lăţime de lucru de la 0,8 m până la 8 m

Cu costuri reduse, distribuitorul pentru 
 servicii de iarnă, E+S, se lasă modificat în 
distribuitorul de îngrășăminte, pentru îngră-
șăminte granulate. Astfel, se atinge o foarte 
bună distribuţie transversală, și pe lungime, 
și o productivitate înaltă.

Distribuitor cu un disc, E+S

Tehnică comunală | Combină pentru amenajare peisagistică, GNK și GBK | Distribuitoarele E+S, EK-S și ZA-XS

Computer-ul de operare, EasySet, pentru 
operarea electrică a vanei sau a limitării 
 lăţimilor de împrăștiere

Distribuitorul de material antiderapant, E+S Hydro 751, 
este echipat cu un rezervor cuprinzând 750 l, cu an-
trenare hidraulică a discurilor de împrăștiere, precum 
și cu un reglaj al cantităţilor dependent de viteză 
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Vedere de ansamblu asupra tipurilor (de produse)
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Prelucrarea solului

Plug purtat, complet reversibil Cayros

 Cayros M Puterea tractorului până la 120 CP Lăţimea de lucru/trupiţă: 32, 36, 40, 44, 48 cm Reglabil mecanic

    Lăţimea de lucru/trupiţă: 32 până la 52 cm Reglabil hidraulic

 Cayros XM Puterea tractorului până la 140 CP Lăţimea de lucru/trupiţă: 36, 40, 44, 48 cm Reglabil mecanic

    Lăţimea de lucru/trupiţă: 32 până la 52 cm Reglabil hidraulic

 Cayros XMS Puterea tractorului până la 200 CP Lăţimea de lucru/trupiţă: 36, 40, 44, 48 cm Reglabil mecanic

    Lăţimea de lucru/trupiţă: 32 până la 52 cm Reglabil hidraulic

 Cayros XS Puterea tractorului până la 260 CP Lăţimea de lucru/trupiţă: 36, 40, 44, 48 cm Reglabil mecanic

    Lăţimea de lucru/trupiţă: 32 până la 55 cm Reglabil hidraulic

 Cayros XS pro Puterea tractorului până la 380 CP Lăţimea de lucru/trupiţă: 36, 40, 44, 48 cm Reglabil mecanic

    Lăţimea de lucru/trupiţă: 32 până la 55 cm Reglabil hidraulic

Plug purtat, complet reversibil Cayron

 Cayron 200 5 Puterea tractorului până la 240 CP Lăţimea de lucru / trupiţă 40, 45, 50 cm Reglabil în trepte

 Cayron 200 5+1 Puterea tractorului până la 240 CP Lăţimea de lucru / trupiţă 40, 45, 50 cm Reglabil în trepte

 Cayron 200 V 5 Puterea tractorului până la 290 CP Lăţimea de lucru / trupiţă 30 până la 55 cm Reglabil hidraulic

 Cayron 200 V 5+1 Puterea tractorului până la 290 CP Lăţimea de lucru / trupiţă 30 până la 55 cm Reglabil hidraulic

Grapele cu discuri KE

 KE 2500 Special Puterea tractorului până la 140 CP Lăţimea de lucru 2,50 m Rigide

 KE 3000 Special Puterea tractorului până la 140 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 KE 3000 Super Puterea tractorului până la 180 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 KE 3500 Super Puterea tractorului până la 180 CP Lăţimea de lucru 3,50 m Rigide

 KE 4000 Super Puterea tractorului până la 180 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rigide

Cultivatoarele cu cuţite rotative KG · KX

 KG 3000 Special Puterea tractorului până la 220 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 KG 3500 Special Puterea tractorului până la 220 CP Lăţimea de lucru 3,50 m Rigide

 KG 4000 Special Puterea tractorului până la 220 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rigide

 KG 3000 Super Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 KG 3500 Super Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 3,50 m Rigide

 KG 4000 Super Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rigide

 KG 4001-2 Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rabatare hidraulică

 KG 5001-2 Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 5,00 m Rabatare hidraulică

 KG 6001-2 Puterea tractorului până la 300 CP Lăţimea de lucru 6,00 m Rabatare hidraulică

 KX 3000 Puterea tractorului până la 190 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

Grapele compacte cu discuri Catros

 Catros/Catros+ 2503 Special Necesarul de putere începând cu  75 CP Lăţimea de lucru 2,50 m Rigide

 Catros/Catros+ 3003 Special Necesarul de putere începând cu  90 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 Catros/Catros+ 3503 Special Necesarul de putere începând cu 105 CP Lăţimea de lucru 3,50 m Rigide

 Catros/Catros+ 4003 Special Necesarul de putere începând cu 125 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rigide

 Catros/Catros+ 3001 Necesarul de putere începând cu  90 CP Lăţimea de lucru 3,00 m  Rigide

 Catros/Catros+ 3501 Necesarul de putere începând cu 105 CP Lăţimea de lucru 3,50 m  Rigide

 Catros/Catros+ 4001 Necesarul de putere începând cu 125 CP Lăţimea de lucru 4,00 m  Rigide
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Prelucrarea solului

Grapele compacte cu discuri Catros

 CatrosXL 3003 Necesarul de putere începând cu 120 CP Lăţimea de lucru  3,00 m  Rigide

 CatrosXL 3503 Necesarul de putere începând cu 140 CP Lăţimea de lucru  3,50 m  Rigide

 CatrosXL 4003 Necesarul de putere începând cu 160 CP Lăţimea de lucru  4,00 m  Rigide

 Catros/Catros+ 4002-2 Necesarul de putere începând cu 125 CP Lăţimea de lucru  4,00 m  Rabatare hidraulică

 Catros/Catros+ 5002-2 Necesarul de putere începând cu 150 CP Lăţimea de lucru  5,00 m  Rabatare hidraulică

 Catros/Catros+ 6002-2 Necesarul de putere începând cu 180 CP Lăţimea de lucru  6,00 m  Rabatare hidraulică

 Catros/Catros+ 4002-2TS Necesarul de putere începând cu 125 CP Lăţimea de lucru  4,00 m  Rabatare hidraulică / tractată

 Catros/Catros+ 5002-2TS Necesarul de putere începând cu 150 CP Lăţimea de lucru  5,00 m  Rabatare hidraulică / tractată

 Catros/Catros+ 6002-2TS Necesarul de putere începând cu 180 CP Lăţimea de lucru  6,00 m  Rabatare hidraulică / tractată

 Catros+  7003-2TX Necesarul de putere începând cu 210 CP Lăţimea de lucru  7,00 m Rabatare hidraulică / tractată

 Catros+  8003-2TX Necesarul de putere începând cu 240 CP Lăţimea de lucru  8,00 m Rabatare hidraulică / tractată

 Catros+  9003-2TX Necesarul de putere începând cu 270 CP Lăţimea de lucru  9,00 m Rabatare hidraulică / tractată

 Catros+ 12003-2TS Necesarul de putere începând cu 360 CP Lăţimea de lucru 12,00 m Rabatare hidraulică / tractată

 Catros/Catros+ cu sistem de tractare  9002-KR Lăţimea de lucru  9,00 m  Rabatare hidraulică / tractată

 Catros/Catros+ cu sistem de tractare 12002-KR Lăţimea de lucru 12,00 m  Rabatare hidraulică / tractată

Grapele compacte cu discuri Certos-2TX

 Certos 4001-2TX Necesarul de putere începând cu 160 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rabatat / tractat

 Certos 5001-2TX Necesarul de putere începând cu 200 CP Lăţimea de lucru 4,90 m Rabatat / tractat

 Certos 6001-2TX Necesarul de putere începând cu 250 CP Lăţimea de lucru 6,00 m Rabatat / tractat

 Certos 7001-2TX Necesarul de putere începând cu 350 CP Lăţimea de lucru 7,00 m Rabatat / tractat

Cultivatoarele pentru protecţia stratului vegetal al solului, Cenius

 Cenius 3003 Special/Super Necesarul de putere începând cu 120 CP Lăţimea de lucru 3,00 m Rigide

 Cenius 3503 Special/Super Necesarul de putere începând cu 140 CP Lăţimea de lucru 3,50 m Rigide

 Cenius 4003 Special/Super Necesarul de putere începând cu 160 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rigide

 Cenius 4003-2 Special/Super Necesarul de putere începând cu 160 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rabatare hidraulică

 Cenius 4003-2TX Special/Super Necesarul de putere începând cu 200 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rabatare hidraulică

 Cenius 5003-2TX Special/Super Necesarul de putere începând cu 250 CP Lăţimea de lucru 5,00 m Rabatare hidraulică

 Cenius 6003-2TX Special/Super Necesarul de putere începând cu 300 CP Lăţimea de lucru 6,00 m Rabatare hidraulică

 Cenius 7003-2TX Special/Super Necesarul de putere începând cu 350 CP Lăţimea de lucru 7,00 m Rabatare hidraulică

 Cenius 8003-2TX Special/Super Necesarul de putere începând cu 400 CP Lăţimea de lucru 8,00 m Rabatare hidraulică

Combinaţia grapă cu discuri și cultivator Ceus 

 Ceus 4000-2TX Necesarul de putere începând cu 200 CP Lăţimea de lucru 4,00 m Rabatare hidraulică

 Ceus 5000-2TX Necesarul de putere începând cu 250 CP Lăţimea de lucru 5,00 m Rabatare hidraulică

 Ceus 6000-2TX Necesarul de putere începând cu 300 CP Lăţimea de lucru 6,00 m Rabatare hidraulică

 Ceus 7000-2TX Necesarul de putere începând cu 350 CP Lăţimea de lucru 7,00 m Rabatare hidraulică

Tăvălugi pentru arat AW

 AW  6600 Necesarul de putere începând cu  80 CP Lăţimea de lucru  6,60 m Rabatare hidraulică

 AW  7800 Necesarul de putere începând cu 110 CP Lăţimea de lucru  7,80 m Rabatare hidraulică

 AW  9400 Necesarul de putere începând cu 130 CP Lăţimea de lucru  9,40 m Rabatare hidraulică

 AW 12200 Necesarul de putere începând cu 150 CP Lăţimea de lucru 12,20 m Rabatare hidraulică

 AW 15400 Necesarul de putere începând cu 180 CP Lăţimea de lucru 15,40 m Rabatare hidraulică
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Tehnica de însămânţare

Semănătorile atașabile manuale D9

 D9  2500 Special Lăţimea de lucru  2,50 m Volumele rezervoarelor  360 l Rigide

 D9  3000 Special Lăţimea de lucru  3,00 m Volumele rezervoarelor  450 până la  850 l Rigide

 D9  3000 Super Lăţimea de lucru  3,00 m Volumele rezervoarelor  600 până la 1000 l Rigide

 D9  3500 Super Lăţimea de lucru  3,50 m Volumele rezervoarelor  720 până la 1200 l Rigide

 D9  4000 Super Lăţimea de lucru  4,00 m Volumele rezervoarelor  830 până la 1380 l Rigide

 D9    60 Super Lăţimea de lucru  6,00 m Volumele rezervoarelor 1200 până la 2000 l Rigide

 D9  9000-KR Lăţimea de lucru  9,00 m Volumele rezervoarelor 1800 până la 3000 l Cu sistem de tractare KR

 D9 12000-KR Lăţimea de lucru 12,00 m Volumele rezervoarelor 2490 până la 4140 l Cu sistem de tractare KR

Semănătorile tip agregat, mecanice AD

 AD 2500 Special Lăţimea de lucru 2,50 m Volumele rezervoarelor 360 l Rigide

 AD 3000 Special Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 450 până la  850 l Rigide

 AD 3000 Super Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 600 până la 1000 l Rigide

 AD 3500 Super Lăţimea de lucru 3,50 m Volumele rezervoarelor 720 până la 1200 l Rigide

 AD 4000 Super Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 830 până la 1380 l Rigide

Combinaţie mecanică de semănat Cataya

 Cataya 3000 Special Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 650 până la  850 l Rigide

 Cataya 3000 Super Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 830 până la 1270 l Rigide

Semănătoare pneumatică AD-P

 AD-P 3001 Special Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor  850 până la 1500 l Rigide

 AD-P 3500 Special Lăţimea de lucru 3,50 m Volumele rezervoarelor  850 până la 1500 l Rigide

 AD-P 4000 Special Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor  850 până la 1500 l Rigide

 AD-P 3000 Super Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rigide

 AD-P 4000 Super Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rigide

Semănătoare pneumatică Centaya

 Centaya Super Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 1600 până la 2000 l Rigide

Semănători pneumatice Avant

 Avant 4001  Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rigide

 Avant 4001-2  Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rabatare hidraulică

 Avant 5001-2  Lăţimea de lucru 5,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rabatare hidraulică

 Avant 6001-2  Lăţimea de lucru 6,00 m Volumele rezervoarelor 1500 până la 2000 l Rabatare hidraulică
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Tehnica de însămânţare

Semănători pneumatice Cirrus

 Cirrus 3003 Compact Lăţimea de lucru 3,00 m Volumele rezervoarelor 3000 l Rigide 

 Cirrus 3503 Compact Lăţimea de lucru 3,50 m Volumele rezervoarelor 3000 l Rigide 

 Cirrus 4003 Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 3600 l Rigide

 Cirrus 4003-C Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 4000 l Rigide

 Cirrus 4003-2 Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 3600 l Rabatare hidraulică

 Cirrus 4003-2C Lăţimea de lucru 4,00 m Volumele rezervoarelor 4000 l Rabatare hidraulică

 Cirrus 6003-2 Lăţimea de lucru 6,00 m Volumele rezervoarelor 3600 l Rabatare hidraulică

 Cirrus 6003-2C Lăţimea de lucru 6,00 m Volumele rezervoarelor 4000 l Rabatare hidraulică

Semănători pneumatice Citan

 Citan  8000 Lăţimea de lucru  8,00 m Volumele rezervoarelor 4600 l Rabatare hidraulică

 Citan  9000 Lăţimea de lucru  9,00 m Volumele rezervoarelor 4600 l Rabatare hidraulică

 Citan 12001-C Lăţimea de lucru 12,00 m Volumele rezervoarelor 8000 l Rabatare hidraulică

 Citan 15001-C Lăţimea de lucru 15,00 m Volumele rezervoarelor 8000 l Rabatare hidraulică

Semănători pneumatice Cayena

 Cayena 6001 Lăţimea de lucru 6,00 m Volumele rezervoarelor 3600 l Rabatare hidraulică

 Cayena 6001-C Lăţimea de lucru 6,00 m Volumele rezervoarelor 4000 l Rabatare hidraulică

Semănători pneumatice Condor

 Condor 12001-C Lăţimea de lucru 12,00 m Volumele rezervoarelor 8000 l Rabatare hidraulică

 Condor 15001-C Lăţimea de lucru 15,00 m Volumele rezervoarelor 8000 l Rabatare hidraulică

Semănători pneumatice Primera DMC

 Primera DMC  3000/3000-C Lăţimea de lucru  3,00 m Volumele rezervoarelor  4200 l Rigide

 Primera DMC  4500/4500-C Lăţimea de lucru  4,50 m Volumele rezervoarelor  4200 l Rigide

 Primera DMC  6000-2/6000-2C Lăţimea de lucru  6,00 m Volumele rezervoarelor  4200 l Rabatare hidraulică

 Primera DMC  9000-2/9000-2C Lăţimea de lucru  9,00 m Volumele rezervoarelor  4200 l Rabatare hidraulică

 Primera DMC  9000-2C Super Lăţimea de lucru  9,00 m Volumele rezervoarelor  6000 l Rabatare hidraulică

 Primera DMC 12000-2C Lăţimea de lucru 12,00 m Volumele rezervoarelor  6000 l Rabatare hidraulică

 Primera DMC  9001-2C Lăţimea de lucru  9,00 m Volumele rezervoarelor 13000 l Rabatare hidraulică

 Primera DMC 12001-2C Lăţimea de lucru 12,00 m Volumele rezervoarelor 13000 l Rabatare hidraulică

Semănători de prășitoare pneumatice ED

 ED  3000-C Special/Super Lăţimea de lucru  3,00 m Numărul agregatelor de însămânţare 4 până la 6 Rigide

 ED  4500-C Special/Super Lăţimea de lucru  4,50 m Numărul agregatelor de însămânţare 6 sau 8 Rigide

 ED  6000-C Special/Super Lăţimea de lucru  6,00 m Numărul agregatelor de însămânţare 8 până la 12  Rigide

 ED  4500-2C Special/Super Lăţimea de lucru  4,50 m Numărul agregatelor de însămânţare 6 sau 7 Rabatare hidraulică

 ED  6000-2C Special/Super Lăţimea de lucru  6,00 m Numărul agregatelor de însămânţare 8 sau 9  Rabatare hidraulică

 ED  6000-2FC Special/Super Lăţimea de lucru  6,00 m Numărul agregatelor de însămânţare 8 sau 12 Rabatare hidraulică

 ED  9000-KR Lăţimea de lucru  9,00 m Cu sistem de tractare KR Rabatare hidraulică

 ED 12000-KR Lăţimea de lucru 12,00 m Cu sistem de tractare KR Rabatare hidraulică

Semănători de prășitoare pneumatice EDX

 EDX 6000-TC Lăţimea de lucru 6,00 m Numărul agregatelor de însămânţare  8 până la 16 Rabatare hidraulică

 EDX 9000-TC Lăţimea de lucru 9,00 m Numărul agregatelor de însămânţare 12 până la 20 Rabatare hidraulică



Produsele

Tehnica aplicării de îngrășământ

Distribuitoarele de îngrășământ ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Volumele rezervoarelor  500 până la max.  700 l Lăţime de lucru de 10 până la 18 m

 ZA-X Perfect  602 Volumele rezervoarelor  600 până la max.  850 l Lăţime de lucru de 10 până la 18 m

 ZA-X Perfect  902 Volumele rezervoarelor  900 până la max. 1700 l Lăţime de lucru de 10 până la 18 m

 ZA-X Perfect 1402 Volumele rezervoarelor 1400 până la max. 1750 l Lăţime de lucru de 10 până la 18 m

Distribuitoarele de îngrășământ ZA-M

 ZA-M 1001 Special Volumele rezervoarelor 1000 până la max. 1500 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

 ZA-M 1201 Volumele rezervoarelor 1200 până la max. 2700 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

 ZA-M 1501 Volumele rezervoarelor 1500 până la max. 3000 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

 ZA-M 1001 Special Profis Volumele rezervoarelor 1000 până la max. 2000 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

Distribuitoarele de îngrășământ ZA-V

  ZA-V 1400 Volumele rezervoarelor 1400 până la max. 2000 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

 ZA-V 1700 Volumele rezervoarelor 1700 până la max. 2300 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 2000 Volumele rezervoarelor 2000 până la max. 2600 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 2200 Volumele rezervoarelor 2200 până la max. 3000 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 2600 Volumele rezervoarelor 2600 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 2700 Volumele rezervoarelor 2700 până la max. 3500 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 3200 Volumele rezervoarelor 3200 până la max. 4000 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m 

 ZA-V 4200 Volumele rezervoarelor 4200 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

Distribuitoarele de îngrășământ ZA-TS

 ZA-TS 1400 Volumele rezervoarelor 1400 până la max. 2000 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 1700 Volumele rezervoarelor 1700 până la max. 2300 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 2000 Volumele rezervoarelor 2000 până la max. 2600 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 2200 Volumele rezervoarelor 2200 până la max. 3000 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 2600 Volumele rezervoarelor 2600 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 2700 Volumele rezervoarelor 2700 până la max. 3500 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 3200 Volumele rezervoarelor 3200 până la max. 4000 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m 

 ZA-TS 4200 Volumele rezervoarelor 4200 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m

Distribuitoarele pentru suprafeţe mari ZG-TS

 ZG-TS 5500 Volumele rezervoarelor 5500 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m

 ZG-TS 8200 Volumele rezervoarelor 8200 l Lăţime de lucru de 15 până la 54 m

Distribuitoarele pentru suprafeţe mari ZG-B

 ZG-B 5500 Volumele rezervoarelor 5500 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m

 ZG-B 8200 Volumele rezervoarelor 8200 l Lăţime de lucru de 10 până la 36 m
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Tehnica protejării plantelor

Mașină de erbicidat purtată UF

 UF  901 Cap. reală rezerv. 1050 l Lăţime de lucru de 12 până la 30 m  Rabatare hidraulică/manuală

 UF 1201 Cap. reală rezerv. 1350 l Lăţime de lucru de 12 până la 30 m  Rabatare hidraulică/manuală

 UF 1501 Cap. reală rezerv. 1720 l Lăţime de lucru de 12 până la 30 m  Rabatare hidraulică/manuală

 UF 1801 Cap. reală rezerv. 1920 l Lăţime de lucru de 12 până la 30 m  Rabatare hidraulică/manuală

 UF 2002 Cap. reală rezerv. 2000 l Lăţime de lucru de 15 până la 30 m Rabatare hidraulică/manuală

Rezervor frontal FT

 FT 1001 Capacitate rezerv. 1000 l

Mașină autopropulsată

 Pantera 4502 Cap. reală rezerv. 4800 l Lăţime de lucru de 21 până la 40 m Reglaj ecartament 

 Pantera 4502-H Cap. reală rezerv. 4800 l Lăţime de lucru de 21 până la 40 m Reglaj ecartament/înălţime

 Pantera 4502-W Cap. reală rezerv. 4800 l Lăţime de lucru de 21 până la 40 m Reglaj mare al ecartamentului

Mașină de erbicidat tractată UG

 UG 2200 Special Cap. reală rezerv. 2400 l Lăţime de lucru de 15 până la 28 m Rabatare hidraulică

 UG 3000 Special Cap. reală rezerv. 3200 l Lăţime de lucru de 15 până la 28 m Rabatare hidraulică

 UG 2200 Super Cap. reală rezerv. 2400 l Lăţime de lucru de 15 până la 28 m Rabatare hidraulică

 UG 3000 Super Cap. reală rezerv. 3200 l Lăţime de lucru de 15 până la 28 m Rabatare hidraulică

Mașini de erbicidat tractate UX

 UX  3200 Special Cap. reală rezerv.  3600 l Lăţime de lucru de 15 până la 30 m Rabatare hidraulică

 UX  4200 Special Cap. reală rezerv.  4600 l Lăţime de lucru de 15 până la 30 m Rabatare hidraulică

 UX  3200 Super Cap. reală rezerv.  3600 l Lăţime de lucru de 18 până la 36 m Rabatare hidraulică

 UX  4200 Super Cap. reală rezerv.  4600 l Lăţime de lucru de 18 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX  5200 Super Cap. reală rezerv.  5600 l Lăţime de lucru de 18 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX  6200 Super Cap. reală rezerv.  6560 l Lăţime de lucru de 18 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX  4201 Super Cap. reală rezerv.  4600 l Lăţime de lucru de 27 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX  5201 Super Cap. reală rezerv.  5600 l Lăţime de lucru de 27 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX  6201 Super Cap. reală rezerv.  6600 l Lăţime de lucru de 27 până la 40 m Rabatare hidraulică

 UX 11200 Cap. reală rezerv. 12000 l Lăţime de lucru de 24 până la 40 m Rabatare hidraulică
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Imaginile, cuprinsul și detaliile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi.
Imaginile mașinilor pot diferi faţă de reglementările pentru deplasarea pe drumurile publice, specifice diverselor ţări.
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