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Zawsze właściwy wybór!

Brony i kultywatory wirnikowe są zawsze doskonałymi maszynami przygo-
towującymi glebę pod siew. Żadnych innych maszyn nie można zastosować 
w tak szerokim zakresie na polach zaoranych i w uprawie bezorkowej. W 
 połączeniu z siewnikiem zawieszanym lub nabudowanym maszyny te są 
 najlepszym rozwiązaniem systemowym dla wielu gospodarstw.

Zestawienie faktów i argumentów:

Wprowadzenie – Zawsze właściwy wybór! S. 2/3

Systemy Long-Life-Drive i Quick + Safe  S. 4

Porównajcie Państwo sami!  S. 5

Brona wirnikowa KE Special S. 6/7

Brona wirnikowa KE Super S. 8/9

e-box – Innowacyjna przekładnia S. 10/11

System Cultimix „Zęby pod kątem”  S. 12/13

Stabilność jest atutem S. 14/15

Kultywator wirnikowy KX S. 16/17

Kultywator wirnikowy KG Special / TL S. 18/19

Kultywator wirnikowy KG Super S. 20/21

Agregat uprawowo siewny Avant S. 22/23

Aktywny agregat uprawowo siewny Cirrus Activ  S. 24/25

System hydraulicznego wydźwigu „Huckepack”  S. 26

Odpowiednie wały S. 27

Klinowy wał pierścieniowy KW S 28/29

Agregaty z siewnikami S. 30/31

Dane techniczne S. 32



3

KE · KX · KG · TL · KW

W ofercie AMAZONE znajduje się 5 różnych modeli: 

• Brona wirnikowa KE Special do 140 KM, szerokość robocza 2,5 m i 3 m
• Brona wirnikowa KE Super do 180 KM, szerokość robocza 3 m i 4 m
•  Kultywator wirnikowy KX do 190 KM, szerokość robocza 3 m, zęby ustawione do wyboru ciągnąco 

lub pod kątem
• Kultywator wirnikowy KG Special do 220 KM, szerokość robocza 3 m, 3,5 m i 4 m z zębami pod kątem
• Kultywator wirnikowy KG Super do 300 KM, szerokość robocza 3 m, 3,5 m i 4 m z zębami pod kątem

My budujemy zaufanie!

Do każdej klasy mocy i do gospodarstwa o każdej wielkości mamy aktywne 
narzędzie uprawowe.

„Ekstremalny” kamienisty 
odcinek testowy
Wszystkie maszyny uprawowe AMAZONE zarówno 
nowo skonstruowane jak też badane w ramach serii 
poddawane są przez wiele tygodni najwyższym 
obciążeniom, aby zachować gotowość do pracy w 
praktycznie każdych warunkach. Daje to pewność 
funkcjonowania tak bron, jak i kultywatorów wirni-
kowych.

Wprowadzenie
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Zęby są wsuwane w kieszenie uchwytów mocowane 
sworzniami i zabezpieczane sprężystymi zawleczkami. 
Prościej i szybciej już nie można. Wyeliminowano 
 wymagające dociągania, śruby mocujące. Przejście 
od zębów „pod kątem” do zębów ustawionych cią-
gnąco, wykonywane jest łatwo i szybko. Kute, wyko-
nane z utwardzanej stali zęby są elastyczne i odporne 

na ścieranie.

System szybkiej 
wymiany zębów

Sprężyste zamocowanie zębów umożliwia ich odchy-
lanie się na kamieniach. Zęby są mocno naprężone 
w kieszeniach po środku uchwytów. Rozszerzone na 
zewnątrz kieszenie pozwalają na ruch zębów w ich 
wnętrzu. Gdy czubek zęba trafi  na kamień, twarde 
uderzenie jest amortyzowane. Taki sposób zamoco-
wania zębów daje bezpieczeństwo pracy na polach 
zakamienionych.

Zintegrowane zabezpieczenie 
przed kamieniami

Jakość w systemie 
Long-Life-Drive jest systemem napędu stosowanym 
w bronach i kultywatorach wirnikowych AMAZONE 
 zapewniajacym długą żywotność i spokojną pracę 
 maszyn i wysoką cenę odsprzedaży.

Zwarta przekładnia
Duże koła zębate przekładni głównej 
Precyzyjnie wspawane tuleje łożyskowe 
 zapewniają spokojną pracę 
Duża odległość pomiędzy łożyskami wałków 
wirników
Podwójne uszczelnienie labiryntowe zabezpie-
czające przed resztkami roślin i kurzem
Wirnik i wałek wykonany z jednego kawałka stali 
(w KG 60 mm średnicy)
System Quick + Safe to beznarzędziowa wymiana 
zębów i zabezpieczenie przeciwkamieniowe 

50.000 zado-
wolonych rolników
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Systemy Long-Life-Drive 
i Quick + Safe 

Inne brony 
wirnikowe Kierunek 

jazdy

Ruch gleby

Długość zuży-
wania 
się zębów

Porównajcie Państwo sami!

Superstabilne – także przy najwyższych prędkościach roboczych i transportowych

10 wirników na 3 metrach szerokości roboczej daje stabilność 
i dużo wolnego miejsca

Naprzemienne ustawienie zębów gwarantuje Państwu równą, 
spokojną pracę maszyny

Wolne miejsce oznacza stabilizację elementów napędu, dłuższą żywotność zębów oraz lepszy przepływ gleby.

W bronach i kultywatorach wirnikowych AMAZONE 
zęby ustawione są względem siebie pod specjalnie 
 dobranym kątem. Pozwala to uzyskać równomierne 

W porównaniu: Inne brony wirnikowe: 12 wirników

AMAZONE: 10 wirników

Wysoki, wykonany ze specjalnej stali profi l obudowy 
przekładni jest wyjątkowo odporny na skręcenia. Dużo 
wolnej przestrzeni między dolną częścią obudowy a 
uchwytami zębów gwarantuje optymalny przepływ 
 słomy, gleby i kamieni także przy mocno zużytych 

 zębach co w praktyce oznacza obniżenie kosztów 
eksploatacji. Otrzymują Państwo glebę w doskonałej 
strukturze, przygotowaną pod siew i zapewniającą 
optymalne wschody młodych roślin.

rozdrobnienie gruzełek gleby i zapewnia spokojną 
 pracę maszyny. Eliminuje drgania i skoki obciążenia. 
Maszyna jest chroniona, zmniejsza się zapotrzebo-
wanie mocy i zużycie paliwa.
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Ze względu na to, że jest równocześnie stabilna i lekka, 
KE Special jest idealnym rozwiązaniem dla ciągników 
o mocy do 140 KM. KE Special o szerokości roboczej 
3 m waży tylko 850 kg. Agregat złożony z zębatego 
wału metalowego i dysponującego korzystnie ułożo-
nym punktem ciężkości nabudowanego siewnika AD 
to masa jedynie 1900 kg.

KE Special – Stabilna waga lekka!

Lekka i poręczna: Wirniki sprawiają przyjemność!

Jakość w serii

Włóki niwelują strumień gleby przepływającej między 
broną wirnikową a wałem wciskając jednocześnie 
 kamienie w dół. Wysokość roboczą włóki ustawia się 
wygodnie i precyzyjnie za pomocą korby. Tym samym 
uzyskują Państwo warunki do równego zagęszczenia 
gleby przez podążający z tyłu wał.

Elastyczne blachy 
boczne zapobiegają 
tworzeniu redlin przez 
wirniki zewnętrzne. Są 
seryjnie zawieszone 
sprężyście tak, aby 
mogły odchylać się 
na kamieniach.
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KE Special

z
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Uprawa przedsiewna w najtrudniejszych warunkach
KE Super, to maszyna dokładnie odpowiadająca naj-
wyższym wymaganiom nowoczesnego gospodarstwa 
rolnego. Dzięki mocnej budowie przewidziana jest do 
pracy z długotrwałym, wysokim obciążeniem. Brona 
KE Super dla ciągników o mocy do 180 KM, jest najlep-
szym rozwiązanie w agregatach uprawowo siewnych.

Głębokość roboczą brony wirnikowej reguluje się 
 łatwo i wygodnie poprzez przełożenie oraz obrócenie 
mimośrodowego sworznia. Podczas pracy ramię 
nośne znajduje się pod mimośrodowym sworzniem 
i dopiero po podniesieniu układa się na obudowie 

przekładni. Dzięki temu brona wirnikowa może „prze-
skakiwać” przez kamienie bez konieczności podno-
szenia wału i siewnika. Chroni to zęby oraz elementy 
napędu.

KE Super – niezawodny długodystansowiec

Wygodna, prosta i niezawodna – technika, która zawsze działa!

Obciążenie zębów tylko 30 %



9

KE · KX · KG · TL · KW

KE Super

Sprężyście zawieszone blachy boczne trafi ając na 
kamienie odchylają się do góry. Długie ramię nośne 
i stabilne sprężyny zabezpieczają KE Super także 
podczas pracy na ciężkich, kamienistych glebach.

Opcjonalnie ślady kół ciągnika mogą być spulchniane 
regulowanymi w pionie i poziomie spulchniaczami. 
Są one zabezpieczone przed uszkodzeniami spręży-
nami przeciążeniowymi. 

z
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e-box – najnowsza przekładnia brony wirnikowej!

Bezpośrednia droga!
Przekładnia kątowa kieruje napęd bezpośrednio do 
wirników.

  Oszczędza paliwo. Mniej kół zębatych oznacza 
też mniejsze tarcie, mniejszą emisję ciepła oraz 
mniejsze zużycie części. 

  Duże momenty obrotowe dochodzą bezpośrednio 
do wałków wirników. Wynikiem jest wysoka trwa-
łość, bezpieczeństwo i ochrona ciągnika.
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e-box

Mniejsza masa – wyższa wydajność!

KE Special: Tylko 850 kg na 3 m!
e-box jest lżejsza, niż inne przekładnie. 

  Zmniejsza masę i siłę udźwigu. Tę bronę 
wirnikową podnoszą także mniejsze ciągniki

Zmiana liczby obrotów:
Łatwa i szybka! 
Obroty zębów można zmienić bez korzystania z narzę-
dzi poprzez zamianę dwóch kół stożkowych w skrzyni.

  Pozwala to optymalnie i łatwo dostosować się do 
każdych warunków glebowych oraz jest tanie, gdyż 
nie potrzebują Państwo żadnych dodatkowych kół 
wymiennych.

Liczby obrotów

 540 750 1000
 WOM WOM WOM 

 152 obr/min 212 obr/min 282 obr/min
 200 obr/min 280 obr/min 373 obr/min

Z seryjnym napędem pośrednim mogą Państwo wykorzystywać bronę wirnikową na przednim TUZ lub napędzać 
siewnik pneumatyczny.

AD-P Special (1250 l)
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Efekt wymieszania
Pozycja „zębów pod kątem” sprawdza się przede 
wszystkim przy siewie w mulcz, gdyż gwarantuje 
tam intensywne wymieszanie gleby z resztkami 
 organicznymi.

„Zęby pod kątem” rozdrabniają glebę od dołu do góry. 
Wyeliminowano rozmazywania się gleby. Większe 
cząstki gleby odrzucane są dalej, niż drobne. Dzięki 
temu, drobna gleba koncentruje się w dolnym zakresie 

Kultywator wirnikowy: System Cultimix

Kultywator wirnikowy 
KG z zębami pod kątem

Klinowy wał 
 pierścieniowy KW

uprawianej strefy podczas, gdy grubsze frakcje gleby 
pozostają na powierzchni. 

Nasiona trafi ają tam, gdzie znajduje się gleba dosko-
nale rozdrobniona. Większe, znajdujące się na po-
wierzchni frakcje, chronią pole przed zamazywaniem, 
przesychaniem, erozją wietrzną i wodną a młodziutkim 
roślinom zapewniają konieczną osłonę. W taki sposób 
tworzy cię optymalne warunki dobrych wschodów.
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„Zęby pod kątem”

Stałe utrzymanie żądanej 
głębokości roboczej

Kultywator wirnikowy AMAZONE niezależnie od tego, 
czy pracuje w polu po orce, kultywatorze ściernisko-
wym lub w zupełnie nieuprawionym, także na ciężkiej 
glebie utrzymuje żądaną głębokość roboczą, gdyż 
sposób działania ustawionych „pod kątem” zębów 
sprawia, że maszyna jest wciągana w glebę.

Dużo wolnej przestrzeni

Dzięki wysokiej ramie, absolutnie gładkiej podstawie 
przekładni i długim zębom, między zębami a ich uchwy-
tami tworzy się dużo wolnego miejsca. Pozwala to na 
swobodne przemieszczanie się większych ilości gleby 
lub słomy. Zęby mogą być używane bardzo długo, co 
oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji.

W innych kultywatorach wirnikowych, przy zużytych 
zębach gleba przesuwa się przed obudową przekładni.

STOP

Kierunek jazdy

Krótsze 
 wykorzystanie 
zębów

Wał gleby / 
zapchanie

Ruch gleby

Długość zuży-
wania 
się zębów

Kierunek 
jazdy

Jest to zasada dająca 
większe plony przy 
mniejszym wysiłku

Inteligentna uprawa roślin z „zębami pod kątem”

Inne brony 
wirnikowe

Redlica RoTeC-Control 
z tarczą ograniczającą 
 głębokość Control 25

Zagarniacz rolkowy
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Kultywator wirnikowy: 
Stabilność jest atutem!
Stabilny element wirnika

Stabilna obudowa

Wałek wirnika oraz uchwyt narzędzi wykute są z jed-
nego kawałka wysokowartościowej stali. Średnica 
wałka, to 60 mm. 

Wałek wirnika ułożyskowany jest na łożyskach rolko-
wych z dużym odstępem. Szczelność od dołu zapewnia 
specjalny uszczelniacz kasetowy o znakomitej skutecz-
ności i wysokiej trwałości. Uszczelka labiryntowa chroni 
przed wnikaniem resztek roślin i kurzu.

Wysoka wanna, wykonana z 8 milimetrowej grubości 
blachy o podwójnym dnie ze wspawanymi tulejami ło-
żyskującymi jest wyjątkowo odporna na skręcenia i 
skonstruowana tak, że doskonale radzi sobie z siłami 
występującymi podczas transportu ciężkiego wału 
ugniatającego i nabudowanego siewnika.

Wał wirnika KX i KG 
w skali 1:1
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Stabilność

Przekrój KX i KG

Porównajmy szczegóły!

Odporny na
skręcenia, spawany 
profi l wannowy ze
stali specjalnej o 
 grubości 8 mm

Podwójne 
dno obudowy

Wspawa-
ne tuleje 

 łożyskujące

Wysokie, ulepszone koła zębate

Uchwyt zębów 
i wałek wykute z 
jednego kawałka 

metalu. Duża 
średnica wałka 

(Ø = 60 mm)

Odporne na 
obciążenia, szeroko
rozstawione (100 mm) 
 łożyska stożkowe

System Safe:
Sprężyste zamocowanie 
zębów zabezpieczające 
przed kamieniami

Dwustopniowe uszczelnienie 
z  kasetowymi uszczelniaczami 
 wałków, chroniące przed utratą 
 oleju oraz uszczelniacze labi-
ryntowe zapobiegające wcią -
ganiu włókien roślinnych 
i brudu 

Trwałe, „zęby pod kątem” o 
 długości 320 mm wykonane z 
hartowanej stali narzędziowej

System Quick:
Mocowanie zębów pozwalające 
na ich szybką wymianę

Więcej wolnej przestrzeni 
między uchwytami zębów a 
gładką podstawą obudowy 

gwarantujące swo-
bodny siew 

w mulcz
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Nowy typoszereg kultywatorów wirnikowych KX

Agregat złożony z KX 
i siewnika pneuma-
tycznego AD-P

Wraz z wprowadzeniem dla ciągników o klasie mocy 
190 KM kultywatora wirnikowego KX o 3 m szerokości 
roboczej, zmniejszono dystans między typoszeregiem 
KE oraz KG. Teraz mamy do dyspozycji aktywne ma-
szyny uprawowe odpowiadające wszelkim wymaga-
niom.

Wielu rolników chce wykorzystywać agregat uprawowy   
do pracy na różnych glebach i w różnych warunkach. 
Oznacza to np. na glebach ciężkich pracę kultywato-

rem wirnikowym z „zębami pod kątem” a na glebach 
lekkich, pracę broną wirnikową z „zębami ustawionymi 
ciągnąco” tak, aby wcisnąć kamienie w podłoże.

Dotychczas najczęściej obracano zęby z pozycji „cią-
gnącej” na pozycję „pod kątem”. Wynik pracy jest wte-
dy często niezadowalający, gdyż tylko zęby specjalnie 
dostosowane do konkretnego obszaru działania są w 
stanie optymalnie wykonać postawione im zadanie.
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Kultywator wirnikowy KX

„Zęby pod 
kątem”

Zęby ustawione 
ciągnąco

Sprawdzony system szybkiej wymiany zębów powo-
duje, że KX w krótkim czasie, bez korzystania z jakich-
kolwiek narzędzi, można dostosować do istniejących 
warunków. 

Opcjonalne zęby kultywatora wirnikowego są mocowane 
w uchwytach za pomocą swożnia i zawleczki. Prościej 
i szybciej już nie można. Wyeliminowano połączenia 
śrubowe wymagające dokręcania.

Dla gleb ciężkich w kultywatorze KX należy wyko-
rzystywać zęby ustawione pod kątem. Te zęby 
 sprawdzają się również podczas siewu w mulcz, 
gdyż gwarantują tam intensywne wymieszanie 
gleby z resztkami organicznymi.
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Kultywator wirnikowy KG Special

Oryginał jest zawsze najlepszy!

Dla ciągników o mocy do 220 KM wydajny KG Special 
w szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m lub 4 m.

Efekt doskonałego wymieszania

Zęby wirnikowych kultywatorów AMAZONE równo-
miernie, na całej głębokości roboczej, mieszają glebę 
z resztkami pożniwnymi. Także przy ich dużej ilości.

Przy wszystkich kultywatorach wirnikowych seryjnie 
ustawione „pod kątem” zęby oferowane są w nowej, 
wzmocnionej wersji o wydłużonej trwałości. W 
KG Super zęby te montowane są seryjnie.

Zęby KG Special Zęby KG Super
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KG Special/TL

Kultywator wirnikowy KG 3000 Special 
z systemem Huckepack 2.1

Ze spulchniaczem TL: Wszystko w jednym przejeździe roboczym

Głębokie spulchnianie, uprawa przedsiewna, 
 zagęszczanie, siew i przykrycie nasion.

Kompaktowo zbudowany spulchniacz TL rozrywa 
 glebę. Tym samym AMAZONE oferuje możliwość 
 wykonania uprawy bezorkowej także przy dużych 
 ilościach słomy.

Dane techniczne TL 3001

Szerokość robocza 3,00 m
Szerokość transportowa 3,00 m

Liczba narzędzi 4
Szerokość redlic
skrzydełkowych

30 cm 
(60 cm opcjonalnie)

Wysokość ramy 1000 mm
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Kultywator wirnikowy KG Super

Pełen mocy KG Super w szerokościach roboczych 
3 m, 3,5 m lub 4 m z nową wytrzymałą przekładnią, 
przeznaczony dla ciągników o mocy do 300 KM. 

KG Super posiada seryjnie montowane, wzmocnione 
zęby i może być zamawiany z opcją hydraulicznej 
zmiany głębokości oraz chłodnicą oleju.

„Siłacz”

100% znowu kupi AMAZONE!
Wyciągi z opinii użytkowników w top agrar 06/2000:

P  Zęby wirnikowego kultywatora zdecydowanie się wyróżniają
We wszystkich zakresach zęby KG są lepsze niż zęby o innym kształcie.

P  Na wyróżnienie zasługuje dobry efekt mieszania. Na suchych, twardych glebach zęby mogą zrywać więcej 
materiału i dzięki temu wymieszać więcej resztek pożniwnych. Zęby kultywatora są bardzo odporne 
zwłaszcza na glebach kamienistych. Pomimo, że zęby pracują na polach o dużej ilości kamieni,  zasługują 
na znakomitą, wyróżniającą je ocenę. Zęby mogą odchylać się w uchwytach o kilka milimetrów.

P  Klinowy wał pierścieniowy AMAZONE będąc kontynuacją oponowego wału ugniatającego uzyskał najlepsze 
oceny wśród wszystkich wałów. Zagęszczenie gleby w redlinach wysiewu ocenione zostało na piątkę z plusem. 
Zaklejanie się wału, jako temat, nie istniało.
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KG Super

Kultywator wirnikowy KG 3000 Super 
z hydrauliczną zmianą głębokości

Opcjonalna chłodnica oleju Opcjonalna, hydrauliczna zmiana głębokości

Dzięki dostępnej opcjonalnie chłodnicy oleju także 
 długa praca w gorącym klimacie nie stanowi problemu.
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Składany kultywator wirnikowy o szerokości roboczej 
4 m, 5 m lub 6 m

Kultywatory wirnikowe o 4 m, 5 m i 6 m szero kości ro-
boczej, składane do 3 m szerokości transportowej, na-
dają się do łączenia z ciągnikami do 
220 kW (300 KM). 

Przekładnia główna składanego kultywatora wirni-
kowego wyposażona jest w 3 przełożenia służące 
szybkiemu dopasowaniu liczby obrotów wirników 
do różnych gleb i intensywności pracy. 

Podczas pracy w wielu gospodarstwach, względnie 
w często zmieniających się warunkach, wybór pra-
widłowego biegu pozwala dobrać właściwą liczbę 
 obrotów wirników. W każdych warunkach uzyskuje 
się możliwość optymalnej uprawy gleby.

Krótka budowa wyjątkowo stabilnie skonstruowanego 
kultywatora wirnikowego stwarza możliwość bardzo 
wydajnej pracy także na mniejszych polach.

Krótkie czasy przeregulowania między kolejnymi 
 polami zwiększające ekonomikę pracy.

Szybka i łatwa regulacja z jednych warunków pracy 
na inne:
Składanie hydrauliczne, przejazd na następne pole, 
rozłożenie i praca!

Szerokości robocze pasujące do ciągnika o każdej mocy

Państwa korzyści:
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KE · KX · KG · TL · KW
Agregat Avant z czołowym 
zbiornikiem ziarna

Agregat ze zbiornikiem czołowym Avant, 6 m szerokości roboczej

Kompaktowy – Wydajny – Szybki

Do pracy solo lub w agregacie – 
Avant ze zbiornikiem czołowym

Agregat uprawowo siewny złożony ze zbiornika czołowego i składanego kultywatora wirnikowego. 
Dla przedsiębiorstw usługowych i dużych gospodarstw stworzono uniwersalny zestaw maszyn, 
który potrafi  osiągać wielkie wydajności powierzchniowe.
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Łatwy w uciągu dzięki klinowemu 
 wałowi oponowemu
Klinowe wały oponowe AMAZONE zapewniają pa-
smowe, dostosowane do potrzeb zagęszczenie gleby. 
Dzięki dużej, wynoszącej 1050 mm średnicy wału 
 oponowego, sam Cirrus Activ wyjątkowo łatwo pracuje 
na spulchnionym, lekko ugniecionym podłożu.

Poprzedzający oponowy wał ugniatający Klinowe wały oponowe
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KE · KX · KG · TL · KW

Cirrus Activ

Elastyczność działania zapewniona przez zintegrowany kultywator wirnikowy

Cirrus Activ – pakiet siły na duże pola

Sercem Cirrus 6002 Activ jest zagregatowany z nim 
kultywator wirnikowy KG 6000-2. Miesza on glebę z 
resztkami pożniwnymi zapewniając ilość drobnych frak-
cji gleby konieczną do późniejszego siewu. Podążający 
z przodu oponowy wał ugniatający zapewnia utrzyma-
nie właściwej głębokości roboczej kultywatora wirniko-
wego. Można ją ustawić na segmentach i  dodatkowo, 
hydraulicznie dopasować podczas jazdy. Seryjnie mon-

towane zabezpieczenie czyni z kultywatora jednostkę 
przydatną do pracy także na glebach zakamienionych.

Wyjątkowa zaleta: Intensywność uprawy gleby można 
poprzez różne liczby obrotów wirników elastycznie 
 dostosować do właściwości gleby. W ten sposób, na 
bardzo ciężkiej glebie jedzie się wolniej a pracuje 
 intensywniej podczas, gdy na glebie lekkiej można 
pracować z prędkością do 15 km/h i niewielką liczbą 
obrotów wirników.

Cirrus 6002 Activ, pozycja transportowa
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System hydraulicznego wydźwigu „Huckepack”

Łatwe agregatowanie z siewnikami rzędowymi i punktowymi
System wydźwigu AMAZONE „Huckepack” zmniejsza 
zapotrzebowanie siły udźwigu o ok. 25 %. Przy na-
wrotach brona wirnikowa lub kultywator wirnikowy są 
niewiele unoszone nad ziemię i tym samym wałek 
przekaźnikowy może pracować bez przerwy. 

Prosimy zwrócić uwagę na zwrotność tego agre-
gatu. To oszczędza czas!

Siewnik jest wysoko unoszony systemem „Huckepack”. 
Podczas jazdy po drogach punkt ciężkości leży blisko 
ciągnika. Cały skład jest zwrotny, umożliwiający płynną 
jazdę.

System „Huckepack” korzystny jest również wtedy, gdy 
zamierzają Państwo pracować broną wirnikową lub 
siewnikiem solo albo też chcą Państwo dołączyć siew-
nik punktowy.

Rama do montażu czołowego 
dla typoszeregu KE
Ramę do montażu czołowego KE Special oraz KE Super 
skonstruowano specjalnie dla gospodarstw, które pod-
czas jednego przejazdu chcą bardzo intensywnie upra-
wiać glebę. W połączeniu z lekkim wałem o średnicy do 
500 mm, rolnik ma do dyspozycji praktyczne rozwiązanie 
wykorzystujące przód ciągnika do zamontowania maszy-
ny uprawowej. W uprawie ziemniaków często stosowane 
jest rozwiązanie z czołowo zamontowaną broną wirniko-
wą i sadzarką zawieszoną z tyłu ciągnika.

Agregat z siewnikiem zawieszanym D9

Agregat z siewnikiem punktowym ED
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KE · KX · KG · TL · KW
System hydraulicznego 
 wydźwigu · „Huckepack”/Wał

Do wszystkiego odpowiedni wał

Wał rurowy

Zębaty wał metalowy PW: 420 mm
2,5 m; 3 m szerokości roboczej

Zębaty wał metalowy PW: 500 mm
2,5 m; 3 m; 3,5 m; 4 m  szerokości  roboczej

Zębaty wał metalowy PW: 600 mm
3 m; 4 m szerokości roboczej

Klinowy wał pierścieniowy KW: 520 mm
3 m szerokości roboczej

Klinowy wał pierścieniowy KW: 580 mm
2,5 m; 3 m; 3,5 m; 4 m  szerokości  roboczej

Zębaty wał metalowy

Klinowy wał pierścieniowy

• Niedrogi
• Ugniatanie z działaniem wgłębnym
•  Dobry do uprawy pod sadzarkę 

lub pod siew głęboki

• Powierzchniowe zagęszczanie gleby
•  Praca bez zapchań także na kleistych glebach 

i przy dużej ilości słomy
•  Seryjnie odporne na ścieranie zgarniacze pokryte 

warstwą utwardzanego metalu (3- do 5-krotnie 
trwalsze od zgarniaczy niepokrytych 
tą warstwą)

•  Nisko ułożone zgarniacze 
pozostawiające równą 
powierzchnię także na 
wilgotnych glebach

• Uniwersalny dla wszystkich gleb i warunków
•  Pasmowe zagęszczanie gleby. Nasiona odkładane 

są podążającymi z tyłu redlicami w zagęszczone 
wałem pasma

•  Także na ciężkich glebach pozostaje 
wystarczająco dużo luźnej 
ziemi, aby optymalnie  
przykryć nasiona

•  Doskonałe przy każdej  
pogodzie i warunkach  
glebowych

Wał rurowy SW: 420 mm
2,5 m; 3 m szerokości roboczej

Wał rurowy SW: 520 mm
3 m; 3,5 m; 4 m  szerokości roboczej
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Klinowy wał pierścieniowy: Celowe zagęszczanie ...

… dla uzyskania lepszych wschodów.
Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczenie 
 gleby. Klinowe wały pierścieniowe tworzą gumowymi 
pierścieniami zagęszczone pasma gleby w które od-
kładane są nasiona. Podążający za nimi zagarniacz 
przykrywa nasiona luźną glebą ze stref nieugniecio-
nych.

Przy pasmowym zagęszczeniu gleby rośliny zawsze 
znajdą ją w takim stanie, który wynika z aktualnych 
warunków pogodowych i tym samym stwarza prze-
słanki do szybkich, równych wschodów. Klinowy wał 
pierścieniowy stanowi zabezpieczenie terminowej 
uprawy.

Ubezpieczenie siewu!

Przy dużej suszy – zasada pompy wodnej
Zagęszczone pasma dbają o zamknięcie gleby bezpośrednio w 
redlinach wysiewu. Kiełki uzyskują wtedy wodę z kapilarów także podczas suszy.

Klinowe wały pierścieniowe dbają o to, aby Państwa gleba pracowała jak pompa wodna.

Przy dużej wilgotności – zasada drenażu
Luźna gleba bardzo dobrze wchłania wodę i magazynuje ją. Duże ilości opadów łatwo 
wsiąkają w glebę w strefy luźne, niezwałowane. Zapobiega się w ten sposób erozji gleby. 
Gleba pracuje tutaj jak drenaż.

Między rzędami, na ciężkich, wilgotnych ziemiach do dyspozycji pozostaje wystarczająco 
dużo luźnej gleby aby przykryć posiane ziarna.

Wymiana gazowa – zasada płuc
W luźnej glebie odbywa się wymiana gazów, sprawiająca, że korzonki mogą oddychać.

pasmowe zagęszczenieluźna gleba

Pierścień pozostawia jednolicie zagęszczone pasma i 
nie zagęszczone stożki gleby. W porównaniu z wałami 
o innym profi lu jest to wyróżniajaca zaleta, która ma 
zdecydowany pozytywny wpływ na spokojną pracę 
 redlic.
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KE · KX · KG · TL · KW

Klinowy wał pierścieniowy

Bezpiecznie nieść i oszczędzać paliwo

Wał zamknięty 
Generalnie wiadomo, że na glebach lekkich i luźnych 
wały zamknięte poruszają się lepiej, niż wały otwarte. 
Wały otwarte także zapychają się częściej, niż za-
mknięte. Z tego powodu w klinowym wale pierścienio-
wym gumowe pierścienie osadzone są na zamkniętej 
rurze. Gdy klinowe pierścienie wnikają w luźną glebę, 
rura przenosi ciężar na całej swojej długości.

Amortyzacja na 
 kanałach powietrznych 

wewnątrz pierścieni

Metalowy wkład 
mocujący i stabilizujący

Pierścień dystansowy ze 
zgarniaczem czyszczącym 

powierzchnię

Mocny, stalowy korpus wału

Większa średnica
Wały o większej średnicy stanowią lepszą bazę, gdyż 
masa rozłożona jest wtedy na większej powierzchni. 
Z tego też względu klinowe wały pierścieniowe mają 

większą średnicę, wynoszącą 520 lub 580 mm. 
Klinowy wał pierścieniowy pracuje wtedy 
niezawodnie także na ciężkich glebach. 

Doskonałe zgarniacze
Indywidualnie regulowane zgarniacze, poprzez swoją 
optymalną pozycję dbają o to, aby klinowy wał pier-

ścieniowy pracował swobodnie oraz nie zapy-
chał się tak na  glebach ciężkich jak i 

przy dużej ilości resztek pożniwnych. 
W ten sposób oszczędzają Państwo 

paliwo. 

Zaklejanie, zamazywanie, 
 zapychanie – to już nie temat.

Wały o większej średnicy pracują spokojniej, niż te o 
mniejszej. W ten sposób z klinowym wałem pierście-
niowym można uzyskiwać wyższe prędkości siewu 
z zachowaniem dokładności odkładania nasion. 

Nabudowane, mechaniczne i pneumatyczne siewniki 
AMAZONE wspierają się bezpośrednio na klinowym 
wale pierścieniowym. Tym samym osiągnięte jest opty-
malne przeniesienie masy na wał. Całkowita masa 
agregatu jest bezpiecznie niesiona z dokładnym za-
chowaniem ustawionej głębokości siewu. Państwa ma-
szyna uprawowa, jak kultywator wirnikowy, może się 
wtedy bez przeszkód przemieszczać nad kamieniami.

AD-P Super
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Uprawa gleby, wał i siewnik z tego samego źródła

Wysoki, wykonany ze specjalnej stali profi l obudowy 
przekładni jest wyjątkowo odporny na skręcenia. Dla-
tego właśnie brona wirnikowa KE czy kultywator wirni-
kowy KG optymalnie nadają się do pracy z wałami i 

siewnikami AMAZONE. Przy kompletnym, dostarczo-
nym z tej samej fi rmy agregacie uprawowo siewnym 
AMAZONE mają Państwo gwarancję, że nie pojawią 
się żadne problemy montażowe.

Nabudowany siewnik AMAZONE wsparty jest bez-
pośrednio na wale, wspomagając tym samym ugnia-
tanie gleby. Brona lub kultywator wirnikowy mogą 
swobodnie przemieszczać się nad kamieniami. Jeśli 
masa siewnika byłaby bezpośrednio wsparta na bronie 
lub kultywatorze wirnikowym, to zęby i napęd byłyby 
bardziej obciążane.

Agregat z nabudowanym siewnikiem 
mechanicznym AD

Jest rzeczą oczywistą, że nabudowane, pneumatyczne 
siewniki AMAZONE są optymalnie dostosowane do 
bron lub kultywatorów wirnikowych. Pneumatyczne 
agregaty uprawowo siewne AMAZONE są stabilne, 
kompaktowe z dużym zbiornikiem ziarna i przezro-
czystą głowicą rozdzielającą. Układ dozowania jest 
swobodnie dostępny a wykonywanie prób kręconych 
odbywa się łatwo i wygodnie.

Agregat z nabudowanym siewnikiem 
pneumatycznym AD-P

DLG-Sprawozdanie z badania 5724F

DLG-FOKUS-TEST Siewniki 10/2007
Kryterium testu Wynik testu Ocena

Zachowanie dawki bardzo dobry ++
Rozdział poprzeczny bardzo dobry ++

Skala ocen: ++/+/o/–/– – (o = Standard)
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KE · KX · KG · TL · KW

Uprawa gleby, wały i siewniki

Siewnik do poplonów GreenDrill

Do wysiewu poplonów łącznie z uprawą ścierniska 
lub uprawą przedsiewną oraz do dosiewania traw 
AMAZONE oferuje nowy siewnik GreenDrill. W ten 
siewnik można wyposażyć zarówno brony kompaktowe 
Catros, kultywatory mulczujące Cenius oraz kultywatory 
wirnikowe KG i brony wirnikowe KE.

Zbiornik siewnika GreenDrill posiada 200 l pojemności 
i jest łatwodostępny dzięki stopniom. Elementem dozu-
jącym jest wałek wysiewający znajdujący się wewnątrz 
zbiornika. W zależności od normy wysiewu i właściwo-
ści materiału siewnego stosuje się normalne lub drobne 
kółka wysiewające. Wałek wysiewający i wentylator 
może być napędzany elektrycznie lub hydraulicznie.

Dla sterowania maszyną można wybrać dwa alterna-
tywne komfortowe rozwiązania. W wyposażeniu pod-
stawowym komputer siewnika GreenDrill włącza i 
wyłącza wałek wysiewający oraz wentylator i zmienia 
obroty wałka. W wyposażeniu komfortowym komputer 
posiada dodatkowe menu ułatwiające przeprowadzenie 
próby kręconej oraz wskaźnik prędkości pracy, licznik 
hektarów i czasu pracy. 

GreenDrill 200: 
Szerokość robocza 
3 m; 3,5 m; 4 m
Zbiornik o poj. 200 l 

Catros 6001-2TS z siewnikiem GreenDrill
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Siewnikami AMAZONE zarabia się pieniądze!

Dane techniczne

Dane techniczne

Siewnik zawieszany 
D9

Siewnik nabudowany 
AD

Siewnik pneumatyczny 
AD-P Special/ 
AD-P Super

Agregat uprawowo 
 siewny Avant ze 
 zbiornikiem czołowym

Siewnik z zespołem 
doprawiającym Cirrus 
do siewu w mulcz

Siewnik wielkopowierzch-
niowy Primera DMC do 
siewu bezpośredniego 
i w mulcz

Kat.  Dla ciągni- Zapotrzebo- Szerokość Szerokość Liczba Masa
  ków o mocy wanie mocy  robocza transportowa wirników bez wału
  do od     
  kW/KM kW/KM m m  kg

KE 2500 Special  102/140 40/55 2,50 2,50 8 700

KE 3000 Special  102/140 48/65 3,00 3,00 10 850

KE 3000 Super  131/180 59/80 3,00 3,00 10 860

KE 4000 Super  131/180 66/90 4,00 4,03 14 1120

KX 3000  140/190 66/90 3,00 3,00 10 1200

KG 3000 Special  161/220 66/90 3,00 3,00 10 1200

KG 3500 Special  161/220 77/105 3,50 3,50 12 1310

KG 4000 Special  161/220 88/120 4,00 4,12 14 1500

KG 3000 Super  220/300 66/90 3,00 3,00 10 1230

KG 3500 Super  220/300 77/105 3,50 3,50 12 1360

KG 4000 Super  220/300 88/120 4,00 4,12 14 1530

KG 4000-2  220/300 88/120 4,00 3,00 14 2345

KG 5000-2  220/300 110/150 5,00 3,00 16 2620

KG 6000-2  220/300 132/180 6,00 3,00 20 2855

Ilustracje, treść oraz informacje o danych technicznych są niezobowiązujące! Ilustracje maszyn mogą odbiegać od wymogów przepisów o ruchu 
drogowym obowiązujących w danym kraju. Zalecane wyposażenie do ruchu po drogach publicznych znajdą Państwo w instrukcjach obsługi.

MI 3477 (pl_PL) 01.12
Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.pl E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG  ·  Postfach 51  ·  D-49202 Hasbergen-Gaste
tel. +49 (0)5405 501-0  ·  fax +49 (0)5405 501-193
 AMAZONE Polska  ·  Michał Wojciechowski  ·  ul. W. Witosa 18  ·  63-000 Środa Wlkp 
tel./fax 061/2852461  ·  tel. kom 0504022342  ·  E-Mail: amazonemw@interia.pl
 AMAZONE Polska  ·  Andrzej Borowiec  ·  Rozdoły 1  ·  22-424 Sitno  ·  woj. lubelskie 
tel./fax 084 6111261  ·  tel. kom. 0 602 573 427  ·  E-Mail: andrzejborowiec@interia.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


