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Treść

3C Cost Cutting Concept – 
„Większa wydajność przy 
zmiejszonym nakładzie!”

Dla poprawienia rentowności konieczny jest wzrost plonów przy równocze-
snym obniżeniu kosztów produkcji i zmniejszeniu czasu pracy. AMAZONE 
na podstawie wieloletnich doświadczeń polowych, wymianie poglądów z 
rolnikami, naukowcami oraz doradcami, opracowało koncepcję 3-C. Wzrost 
plonów o „5 % przy zużyciu paliwa mniejszym o 50 % oraz o 60 % zmniejsze-
niu czasu pracy” – formuła ta pokazuje, jakie możliwości tkwią w koncepcji 
3C.

Każdy indywidualnie, czy to rolnik czy kierownik zakładu rolnego – z wyko-
rzystaniem wiedzy ekspertów oraz swojego doświadczenia – wybiera indy-
widualnie dla swojego gospodarstwa odpowiedni system produkcji.

Można to osiągnąć, optymalizując kombinację wszystkich czynności robo-
czych dla konkretnego miejsca począwszy od uprawek ścierniskowych przez 
podstawową uprawę gleby i siew aż do nawożenia oraz zabiegów ochrony 
roślin. W każdym obszarze „inteligentnej uprawy” oferujemy odpowiednie 
maszyny. 

Chodzi o to, aby zabezpieczyć funkcjonowanie Państwa gospodarstw w 
okresie długoterminowym. Dlatego też dalej pracujemy na bazie koncepcji 
3-C z położeniem dużego nacisku na słowa obecne w AMAZONE od 130 lat:

Maszynami AMAZONE można zarabiać pieniądze.

Dr. Justus Dreyer 
Zarząd firmy

Christian Dreyer 
Zarząd firmy
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Podkrę-
camy 
tempo

Podkręcamy tempo – Państwo wspólnie 
z nami!
Obojętnie jakie prace są do wykonania 
– jest pewne, że przedziały czasowe 
 pomiędzy poszczególnymi zabiegami 
polowymi są coraz krótsze. Dla rolnika 

i firmy usługowej oznacza to uzyskiwa-
nie zwiększonych wydajności w krótszym 
czasie.

Produkty
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Z technicznego punktu widzenia istnieją 
dwie alternatywy dla zwiększenia wy-
dajności w krótkim czasie: zwiększać 
szerokości robocze lub „podkręcać 
 tempo”. Pierwsze rozwiązanie jest już 

w  dużym stopniu wyczerpane. Dlatego 
AMAZONE koncentruje się w swoich 
koncepcjach rozwoju na zwiększonych 
prędkościach z uwzględnieniem wzrostu 
jakości pracy i komfortu obsługi.Krótko 

mówiąc: maszyny AMAZONE powinny 
Państwu pomóc osiagnąć „większe 
 wydajności przy zmniejszonym wysiłku” 
w ramach koncepcji 3C.

Podkręcamy tempo

– Większa wydajność przy zmiejszonym nakładzie!
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AMAZONE – Wasz silny partner.
Historia sukcesu.

AMAZONE – fabryka idei.

Kamienie milowe

1883
Powstanie 
AMAZONEN-WERKE

1979
Pierwszy kultywator wirnikowy

1970
Uruchomienie produkcji 
w Forbach, Francja

1967
Pierwszy nowoczesny agregat 

uprawowo siewny

1958
Nowy zakład produkcyjny 
w Hude koło Oldenburga

1958 – Pierwszy zawieszany 
rozsiewacz nawozów z dwoma 

tarczami rozsiewającymi

1948
Pierwszy siewnik

1917 – Pierwszy wałkowy 
rozsiewacz nawozów

1967
Pierwszy nowoczesny agregat 

 uprawowo siewny z broną aktywną

1969
Maszyny do ochrony roślin

Produkty

Grupa AMAZONE zatrudnia 1800 pracowników:
•  Maszyny rolnicze do uprawy gleby, siewu, nawożenia 

i ochrony roślin.
•  Maszyny komunalne do pielęgnacji terenów zielonych 

oraz służb zimowych.

Z jakością produktów, konkurencyjnymi cenami a także rozwi-
niętym serwisem AMAZONE jest niezawodnym  partnerem 
biznesowym dla rolników, przedsiębiorstw usługowych i han-
dlowych.

Zakłady AMAZONEN założone zostały w 1883 roku przez Heinricha Dreyera. 
Ale  rodzina Dreyer już wcześniej zajmowała się produkcją maszyn rolniczych. 

Zakłady AMAZONEN-WERKE także dzisiaj są firmą rodzinną, należącą do czwartego 
pokolenia potomków założyciela.



MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   6 22.10.13   09:05

6 7

2000
2014

MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   7 22.10.13   09:05

Wasz silny partner | Silna marka innowacji

1998
Przejęcie BBG Lipsk

1995
Wejście w technologię 
i sensorykę GPS

1992
Pierwsze testy nawozowe – 
laboratorium i serwis nawozowy

1987
Wejście w technikę siewu 
punktowego

2008
Siostrzana firma handlowa 

w Auneau, Francja

2007
Rozpoczęcie produkcji 
w Leeden koło Osnabrück

2006
Rozpoczęcie produkcji 

w Samarze, Rosja

AMAZONE – silna marka innowacji.

AGRITECHNICA – czołowe targi międzynarodowe

2010
Pierwszy opryskiwacz 
 samojezdny Pantera

Od czasu swojego powstania firma AMAZONE zawsze wprowadzała wyróżniające się, 
pionierskie rozwiązania i innowacje. Łącznie 26 złotych i srebrnych medali  zdobytych 
na Targach AGRITECHNICA potwierdzają siłę innowacji grupy AMAZONE.

AMATECHNICA – Międzynarodowe Dni Pola

2008
Nowy zakład produkcyjny w 
 Altmoorhausen koło Oldenburga 

2012
Rekord obrotów: 
460 mln. Euro
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AMAZONE – światowa sieć sprzedaży.

Grupę AMAZONE należy rozumieć jako 
działającego na całym świecie, oferenta 
systemów „inteligentnej uprawy roślin”, 
koncentrującego się na nowych, inno-

wacyjnych koncepcjach maszyn, serwisu 
i doradztwa w zakresie techniki nawo-
żenia, ochrony roślin, uprawy gleby oraz 
techniki siewu. 

Udział eksportu stanowi obecnie ponad 
80 % całości obrotów.

Poprzez efektywną sieć sprzedaży i serwisu grupa AMAZONE 
aktywna jest na całym świecie współpracując z ponad 70 im-
porterami.

Obok stałej pielęgnacji rynków europejskich grupa AMAZONE 
ciągle zdobywa nowe rynki na przykład w Afryce czy Azji.

W Niemczech i Austrii 20 przedstawicieli fabrycznych oraz 
5 przedstawicielstw handlowych gwarantuje bezpośrednie, 
zaangażowane doradztwo na miejscowych rynkach.

W Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, na Węgrzech i na Ukrainie 
maszyny AMAZONE sprzedawane są przez własne firmy han-
dlowe.

AMAZONE odnosi sukcesy na całym świecie.

Produkty
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Światowa sieć sprzedaży | Nasze miejsca produkcji

Lipsk z torami testowymi i polami doświadczalnymi

Leeden koło OsnabrückHasbergen-Gaste koło Osnabrück z torami testowymi

Hude koło Oldenburga

Forbach / Francja

GAG Eurotechnik Samara w Rosji

Nasze miejsca produkcji.

Altmoorhausen koło Oldenburga

Grupa AMAZONE produkuje maszyny w Niemczech, Francji 
oraz Rosji i zatrudnia ponad 1800 pracowników.
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AMAZONE – Wasz silny partner.

Części zamienne.

Oryginalne części zamienne AMAZONE 
dostępne są natychmiast w Parts Center 
Worldwide w Gaste lub w przedstawi-
cielstwach regionalnych. Dostawy reali-
zowane są przez całą dobę z wykorzy-
staniem najnowocześniejszego systemu 
logistyki.

Serwis.

Szkolenia.

Centrum ACTIVE w Auneau / Francja

Centralny magazyn części zamiennych w Gaste

Centrum ACTIVE w Gaste

Nasza bliskość daje klientowi pewność 
i zaufanie. Nasi partnerzy handlowi i my 
jesteśmy zawsze blisko klienta i zjawia-
my się bardzo szybko.

Pracownicy serwisu AMAZONE

Produkty

W ramach naszego programu ACTIVE 
oferujemy szkolenia i wykłady na temat 
„Inteligentnej uprawy roślin” w centrach 
szkoleniowych AMAZONE w Gaste, Hude, 
Lipsku i Auneau.

Oprócz tego organizujemy spotkania 
 tematyczne obejmujące doświadczenia 
polowe AMAZONE w różnych regionach 
Niemiec.
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www.amazone.at · www.amazone.by
www.amazone.ch · www.amazone.cz
www.amazone.fr · www.amazone.it

www.amazone.jp · www.amazone.no
www.amazone.pl · www.amazone.ru
www.amazone.cn · www.amazone.hu

www.amazone.com.ua
www.amazone.co.uk
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www.amazone.de – serwis online.

Serwis nawozowy AMAZONE.

Serwis nawozowy AMAZONE ściśle 
współpracuje ze znanymi producentami 
nawozów na całym świecie, możliwie 
szybko podając do Państwa dyspozycji 

najlepsze wartości nastaw. AMAZONE 
jest nazwą znaną na całym świecie z 
precyzyjnych tabeli rozsiewu.

Serwis nawozowy w internecie: www.amazone.de

Serwis nawozowy AMAZONE udziela 
kompetentnych informacji przez 

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

W internecie mogą Państwo przez 24 godziny na dobę, pod adresem www.amazone.de 
sprawdzać w naszym banku danych aktualne wartości nastaw, obejmujące rozdział 
poprzeczny oraz dawki rozsiewu dla rozsiewaczy nawozów AMAZONE, zależnie od 
typu maszyny i rodzaju nawozu. Teraz również jako App dla urządzeń typu iPhone 
i innych.

Dostępny na całym świecie, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w 
roku: informacja o częściach zamien-
nych, instrukcje obsługi, prospekty, 
 filmy video itd.

Wasz silny partner | Serwis nawozowy | Serwis online
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Produkty

AMATRON 3
Jeden dla wszystkich.

AMAZONE posiada obejmujący wszystkie 
maszyny terminal obsługowy AMATRON 3 
dla rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy 
polowych oraz siewników, umożliwiający 
optymalne sterowanie ilościowe i nadzór 

maszyny. W zależności od sytuacji pod-
czas pracy, można wybrać w detalach 
menu robocze maszyny lub funkcję GPS. 
AMATRON 3 jest w pełni kompatybilny 
z funkcjami AMATRON+ i systemem 

 ISOBUS i dlatego jest pomostem łączą-
cym NON-ISOBUS ze światem ISOBUS. 

AMATRON 3 posiada kolorowy, kontrastowy 
wyświetlacz o dużej rozdzielczości i kącie 
 widzenia. Zarówno wyświetlacz jak i przyciski 
są podświetlane, dla ułatwienia obsługi w 
warunkach złej widoczności i w nocy.

Za pomocą AMATRON 3 w połączeniu z elektronicznym pakietem 
Comfort, sterują Państwo w rozsiewaczach nawozów AMAZONE ZA-M 
zespołem do wysiewu granicznego Limiter, oraz przestawianymi hy-
draulicznie zasuwami, służącymi do elektrohydraulicznej regulacji 
dawki wysiewu zależnie od prędkości jazdy.

W polowych opryskiwaczach zawieszanych AMAZONE UF oraz opry-
skiwaczach zaczepianych UG i UX, obok obsługi funkcji armatury i 
belki polowej, AMATRON 3 umożliwia w pełni automatyczną regula-
cję dawki oprysku (l/ha). Zdefiniowane zmiany wielkości dawki doko-
nywane są szybko i precyzyjnie.

W siewnikach AMAZONE, terminal AMATRON 3 odpowiedzialny jest 
za elektroniczne włączanie ścieżek technologicznych. Dawkę wysie-
wu zmienia się tutaj w dowolnie wybranych krokach. W siewnikach 
zaczepianych Cirrus, cały szereg funkcji elektrohydraulicznych takich, 
jak np. głębokość siewu lub intensywność pracy narzędzi uprawo-
wych obsługiwany jest przez AMATRON 3.
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Uchwyt uniwersalny (Joystick)- opcjonalnie 
Komfortowa i wygodna obsługa funkcji po-
przez wielofunkcyjny uchwyt.

GPS-Track
System jazdy równoległej GPS-Track jest 
 doskonałym ułatwieniem w orientacji na 
polu.

GPS-Maps
Dodatkowy moduł, z kartami aplikacyjnymi w 
formacie shape, pozwala na ich przetwarzanie. 
Zarówno w modusie AMABUS jak i ISOBUS.

Jego zalety:
•  Duży, kontrastowy wyświetlacz
• Podczas pracy obsługa jedną ręką
• Optymalne dostosowanie do maszyny
•  Seryjnie przyłącze do różnych terminali GPS
• Możliwość dołączenia techniki czujników

AMATRON 3

AMATRON 3
Wasz menadżer na pokładzie.

Terminal obsługowy AMATRON 3 pozwala 
na w pełni automatyczną regulację po-
danej dawki oprysku (l/ha). Zdefiniowane 
zmiany wielkości dawki dokonywane są 

szybko i precyzyjnie w wybranych kro-
kach %-owych. Dodatkowo pozwala 
na programowanie i zapamiętywanie 
zleceń. 

GPS-Switch dla AMATRON 3: Zautomatyzo-
wane włączanie sekcji szerokości w rozsiewa-
czach i opryskiwaczach. Ten nowy, wspoma-
gany przez system GPS, komputer pokładowy 
automatyzuje pracę maszyny dokładnie w 
 żądanych punktach, na nawrotach, wyjazdach 
i klinach pola. Uwzględniana jest przy tym 
szerokość robocza maszyny oraz przyporządko-
wanie sekcji szerokości. Po pierwszym przejeź-
dzie po polu określone zostają jego granice, 
później wszystko przebiega automatycznie.

Złoty medal za terminal ISOBUS CCI 
na AGRITECHNICA 2009
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GPS (Global Positioning System)

Precision Farming

Mapowanie pól
Stacja referencyjna

dostosowana 
regulacja wzrostu

nawożenie azotem 
stosownie do potrzeb

Czynności robocze 
online – Czujniki

Jeden dla wszystkich!

GPS-Switch
Zautomatyzowane włączanie 
sekcji szerokości na końcach pola 
i klinach (dostępne dla rozsiewa-
czy nawozów, opryskiwaczy 
i siewników)

Produkty
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Ocena · Interpretacja
Planowanie · Dokumentacja

Tablet-PC

Zmienna 
dawka wysiewu

Niezbędna intensywność 
uprawy gleby

Offline-Przebieg prac 
Planowanie PC

Nawożenie 
podstawowe, wapno

Gromadzenie danych
Dane podstawowe – Dane geograficzne 
Dane zmienne – Badanie gleby

IT-Farming

Koncepcja IT-Farming czyni z AMATRON 3 uniwer-
salny terminal do obsługi, sterowania, nadzoru i 
dokumentacji pracy siewników, opryskiwaczy oraz 
rozsiewaczy nawozów. Zdefiniowane, otwarte in-
terfejsy pozwalają na wymianę danych z innymi 
technologiami IT-Farming.
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Rozsiewacz ZA-X Perfect 
Będzie się Państwu podobał.

Rozsiewacz dwutarczowy, dla mniej-
szych i średnich gospodarstw rolnych 
oraz zakładów łąkarskich. ZA-X Perfect 
jest łatwy w regulacji i pozwala na do-

kładny wysiew wszystkich, dostępnych 
w handlu rodzajów nawozów na szero-
kość do 18 m oraz mocznika, na szero-
kość do 15 m.

Bezobsługowa przekładnia w kąpieli olejowej 
stanowi niezniszczalne serce wszystkich dwu-
tarczowych rozsiewaczy nawozów AMAZONE. 
Sprawdzona 500.000 razy.

Ustawienie pasuje!
50 lat ZA
Rozsiewacz zawieszany 
 odśrodkowy

ZA-X Perfect
Pojemność zbiornika  500 / 600 / 900 / 

1250 / 1400 / 1750 l
Szerokość robocza 10 m do 18 m

Mała szerokość rozsiewacza zapobiega uszko-
dzeniu winorośli w winnicach.

Optymalnie pochylone ściany podwójnego 
zbiornika umożliwiają równomierny spływ 
nawozu do otworów roboczych – również na 
skłonach.

Tarcze wysiewające OmniaSet dysponujące 
regulowanymi łopatkami z wyjątkową precy-
zją tworzą znakomity obraz rozsiewu.

Produkty
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Rozsiewacz ZA-M
Technikę nawożenia przemyśleliśmy do końca. 

Profesjonalny rozsiewacz dwutarczowy 
o szerokości roboczej do 36 m dla 
przedsiębiorstw rolnych i firm usługo-
wych. Wolno obracające się mieszadła 

i niskie obroty tarcz zapewniają bardzo 
równy i łagodny przepływ nawozu. 

Wysokiej jakości malowanie zanurzeniowe 
na zasadzie różnicy potencjału (standard sa-
mochodowy) dla zbiornika i ramy oraz wyko-
nane ze stali nierdzewnej wszystkie elementy 
układu rozsiewu gwarantują długą trwałość 
i wysoką wartość przy odsprzedaży.

Na tej precyzji można polegać.

Rozdział poprzeczny 
przy 18, 24, 30 m 
szer. rob.

10/03

ZA-M
Pojemność zbiornika  1000 / 1200 / 1500 / 

1700 / 2000 / 2200 / 
2500 / 2700 / 3000 l

Szerokość robocza 10 m do 36 m

W ZA-M Control z komputerem AMADOS+ 
służącym do regulacji rozsiewu zależnie od 
prędkości jazdy, wszystko znajduje się pod 
automatyczną kontrolą.

Rozsiewacz ZA-X Perfect | Rozsiewacz ZA-M

AMATRON 3 do jednoręcznej obsługi przy 
 ważeniu online, włączania Limitera, regulacji 
dawki zależnie od prędkości jazdy.

W czasie wykonywania za pomocą hydraulicz-
nie obsługiwanego Limitera nawożenia gra-
nicznego, krawędziowego czy wzdłuż rowów 
nie ma konieczności zatrzymywania się i wy-
siadania z ciągnika. 
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Rozsiewacz ZA-M Profis 
Kto waży, ten wygrywa!

To się liczy!

Duży zbiornik, większa szerokość robocza, 
wysoka dokładność dzięki precyzyjnym 
 tarczom wysiewającym OmniaSet.

Profesjonalny rozsiewacz z wagą o ła-
downości od 2100 do 3100 kg i szeroko-
ści roboczej do 36 m. Precyzja i pewność 
dzięki prostemu ustawianiu dawki roz-

siewu oraz szerokości roboczej bez 
 konieczności wykonywania próby 
 kręconej. To oszczędza czas!

ZA-M, ZA-M Ultra i ZG-B z hydraulicznym 
napędem tarcz rozsiewających są

Rama wagi w 
ZA-M Profis

Produkty

W ZA-M Hydro Profis z komputerem AMATRON 3
oraz napędem hydraulicznym, liczbę obrotów 
tarcz wysiewających zmienia się z wysiewu 
granicznego na zwykły, bez zatrzymywania i 
wysiadania z ciągnika. Z 6 stopniowym włą-
czaniem sekcji szerokości.

Wysokowydajny rozsiewacz z górnej 
klasy wydajności, dla szerokości robo-

czych do 52 m. Pojemność zbiornika od 
3000 do 4200 litrów.

Rozsiewacz ZA-M Ultra 
Najwyższa wydajność na wszystkich polach.
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Rozsiewacz ZA-TS
Nowy, wysokowydajny rozsiewacz z Top Speed

Wytłaczany zbiornik podstawowy nie posiada 
ostrych krawędzi,narożników oraz spawów. To 
zapewnia ciągły i równomierny spływ nawo-
zu do otworów roboczych.

Mechanizm rozsiewu TS ze zintegrowanym, ob-
sługiwanym elektromechanicznie systemem 
rozsiewu granicznego AutoTS: do wykonania 
rozsiewu normalnego lub granicznego uaktyw-
niane są różne łopatki rozsiewające. Perfekcyjny 
obraz rozsiewu granicznego bez wymiany tar-
czy – obsługa z kabiny ciągnika podczas jazdy.

Maksymalna wydajność do 50 ha/h

Rozsiewacz na duże powierzchnie ZA-TS 
o szerokości roboczej w zakresie od 18 
do 54 m posiada precyzyjny mechanizm 
rozsiewający z systemem rozsiewu gra-
nicznego AutoTS. System AutoTS umoż-

liwia użytkownikowi uzyskanie bardzo 
dobrego obrazu rozsiewu granicznego 
i dlatego rośliny uzyskują optymalne 
warunki aż do granicy pola.

ZA-TS
Pojemność zbiornika 3200 / 4200 l
Szerokość robocza 18 m do 54 m

8 sekcji szerokości roboczej w 
ZA-TS Hydro z hydraulicznym 
napędem tarczy

Rozsiewacz ZA-M Profis | Rozsiewacz ZA-M Ultra | Rozsiewacz ZA-TS 

Kompaktowe kółka transportowe ułatwiają 
agregatowanie maszyny z ciągnikiem oraz 
manewrowanie. Kółka bardzo szybko można 
złożyć oraz rozłożyć i są chronione przed za-
nieczyszczeniem.

Hydraulicznie obsługiwana plandeka umożliwia 
kontynuowanie pracy również w niekorzystnych 
warunkach pogodowych.
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Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS
Niezwykła precyzja dla najbardziej wymagających

Wykonane ze stali nierdzewnej blachy odpor-
ne są na agresywne działanie nawozu. Roz-
siewacz ZG-TS posiada mechaniczny system 
napędu tarczy, natomiast ZG-TS Hydro napęd 
hydrauliczny.

Jako „pakiet bezpieczeństwa dla nawozu” 
AMAZONE stosuje seryjnie Soft Ballistic Sys-
tem pro, zarówno w rozsiewaczach zawiesza-
nych ZA-TS jak i zaczepianych ZG-TS. Miesza-
dło, elementy dozujące i tarcze rozsiewające 
są wzajemnie optymalnie dopasowane.

Olbrzymy z genami Top Speed!

ZG-TS jest rozsiewaczem na duże po-
wierzchnie dla szybkiego i precyzyjnego 
rozsiewu nawozów mineralnych. Prze-
konuję swoją niezwykłą precyzją i wy-
dajnością a mechanizm rozsiewający TS 

ZG-TS
Pojemność zbiornika 5500 / 8200 l
Szerokość robocza 18 m do 54 m

Elektrycznie napędzane mieszadła umieszczo-
ne w dnach lejków zapewniają równomierne 
podawanie nawozu do otworów roboczych. 
Wyłączają się automatycznie po zamknięciu 
zasuwy dozującej, także jednostronnie i nie-
zależnie od siebie.

Ogumienie wielkowymiarowe eliminuje nad-
mierne ugniatanie gleby i umożliwia pracę 
także w złych warunkach. Ogumienie o profilu 
ciągnikowym zapewnia rozstawy osi w zakre-
sie 1,8 do 2,25 m.

pozwala na obsługę poprzez terminale w 
formacie ISOBUS takie jak AMATRON 3, 
CCI 100 oraz AMAPAD i oferowany jest w 
dwóch wersjach pojemności zbiornika – 
5500 i 8200 l.

Produkty
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Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B
Wielkość w precyzji!

Wielkowymiarowe ogumienie zmniejsza 
 nacisk na glebę. Zbiornik można napełniać 
bezpośrednio z silosu lub ładowarką.

ZG-B posiadają uniwersalny mechanizm roz-
siewający do wysiewu nawozów wilgotnych i 
wapna na szerokość do 15 m oraz nawozów 
mineralnych na szerokość do 36 m.

Wielkość i precyzja w jednym!

Napęd hydrauliczny:

ZG-B Ultra Hydro do 
52 m szerokości roboczej

Wielkopowierzchniowy rozsiewacz ZG-B 
przeznaczony dla dużych gospodarstw i 
przedsiębiorstw usługowych ma zbiornik 
o wielkiej pojemności oraz mocne pod-
wozie, pozwalające na jazdę z prędkością 
do 50 km/h.

Gumowa taśma nośna jest dla celów 
konserwacyjnych po prostu wyciągana z 
ramy podstawy. Zawiera: Automatyczne 
sterowanie taśmy nośnej zapewniające 
jej stałe, środkowe położenie.

ZG-B
Pojemność zbiornika 5500 / 8200 l
Szerokość robocza 10 m do 36 m

ZG-B Ultra Hydro
Pojemność zbiornika 5500 / 8200 l
Szerokość robocza 15 m do 52 m

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS | Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B 

ZG-B Drive i ZG-B Ultra Hydro posiadają za-
leżną od prędkości zmianę dawki rozsiewu 
realizowaną przez gumową taśmę nośną, 
 sterowaną elektrohydraulicznie komputerem 
AMATRON 3.

ZG-B Ultra Hydro z komputerem AMATRON 3 
jest wyposażony w tarcze OmniaSet dla szcze-
gólnie precyzyjnego rozdziału nawozów mine-
ralnych. Przystosowany do współpracy z syste-
mem GPS-Switch i sensorem N.
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Opryskiwacz zawieszany UF 
Superlekka konstrukcja profilowa.

Wszystkie opryskiwacze zawieszane do 
1800 l włącznie, posiadają lekką ale bar-
dzo stabilną ramę oraz wąski zbiornik 
z bardzo korzystnie usytuowanym punk-
tem ciężkości. Nowoczesne, polietyle-

nowe zbiorniki o zaokrąglonych kształ-
tach gwarantują doskonałe mieszanie 
cieczy roboczej, mycie i minimalne ilości 
resztek cieczy.

Hydraulicznie składane belki polowe Super-S 
o szerokości od 15 do 28 m mają wyjątkowo 
małą, wynosząca jedynie 2,4 m szerokość 
transportową. Z wybranym jednostronnym 
składaniem lub składaniem Profi oferują wiele 
możliwości składania i nachylenia.

Nowy wymiar!

Hydraulicznie składane belki polowe Q-Plus o 
szerokości od 12 do 15 m pozwalają składać 
się jednostronnie z lewej strony w stosunku 
do kierunku jazdy.

Wszystkie belki polowe AMAZONE są, dzięki 
budowie profilowej, równocześnie supersta-
bilne i superlekkie. Ze stożkowymi mimośro-
dowymi sworzniami przegubów, bez sma-
rowników, są one praktycznie bezobsługowe.

UF
Pojemność zbiornika  900 / 1200 / 

1500 / 1800 l
Szerokość robocza 12 m do 28 m

Centrala obsługowa UF znajduje się po lewej 
stronie maszyny. Do obsługi wszystkich funkcji 
wystarczają tylko trzy zawory.

Produkty
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Zbiornik czołowy FT 1001 
Niedrogi samojezdny opryskiwacz.

Komputer 
roboczy

Komputer 
roboczy

Rozwiązanie ze zbiornikiem czołowym 
sprawdza się przede wszystkim jako 
zwrotna alternatywa na niewielkich po-
lach. Dzięki dużej pojemności, system ze 

zbiornikiem czołowym FT 1001 pozwala 
uzyskiwać wydajności takie, jak opryski-
wacze zaczepiane lub samojezdne.

Kompaktowy, zwrotny, 
z optymalnym rozłożeniem obciążenia!

Kształt zbiornika dobrany został tak, aby 
 zarówno na drodze jak i pracy, w kulturach 
uprawianych rzędowo, widoczność nie była 
w żaden sposób zakłócona.

Wyjątkowe zalety zwrotnego ciągnika na nie-
wielkich polach oraz dobre zachowanie się na 
zboczach to znakomite argumenty przemawia-
jące za zastosowaniem zbiornika czołowego.

FT 1001
Pojemność zbiornika 1000 l

Opryskiwacz zawieszany UF | Zbiornik czołowy FT 1001 

Komputer pokładowy AMATRON 3 steruje 
obiegiem cieczy. Dopiero po osiągnięciu 30 % 
pojemności zbiornika głównego, następuje 
początek przepompowywania cieczy ze zbior-
nika przedniego.

Funkcja FlowControl w AMATRON 3 odpowie-
dzialna za automatyczny przepływ cieczy 
 pomiędzy zbiornikami zapewnia optymalną, 
zależną od poziomu cieczy jej homogenizację 
i koncentrację w obydwóch zbiornikach.
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Opryskiwacze zaczepiane UX 
Największe możliwości wydajnościowe!

Kompaktowy zbiornik o absolutnie gładkich, 
pozbawionych narożników i progów ścianach, 
ma bardzo nisko położony punkt ciężkości.

Kierowane za pośrednictwem zwrotnic osie dają 
wyjątkowo spokojną pracę belek polowych 
i najwyższe bezpieczeństwo we wszystkich 
 sytuacjach jezdnych. Sterowanie TrailTron za-
pewnia dokładne kopiowanie śladów ciągnika.

Duży, odchylany rozwadniacz, wyposażony w 
pierścieniowy przewód oraz trzy dodatkowe 
dysze znakomicie nadaje się do podawania 
wszystkich środków. Wirująca dysza do płuka-
nia kanistrów pracuje bardzo efektywnie.

Wszystkie elementy obsługowe umieszczono 
logicznie, z lewej strony maszyny w sposób 
eliminujący możliwość popełnienia błędu.

Wygląd, ergonomia i niezawodność.

UX z układem podwójnej pompy

UX 3200 Super
UX 4200 Super
UX 5200 Super
UX 6200 Super
z układem podwójnej pompy

Pojemność zbiornika  3200 / 4200 / 
5200 / 6200 l

Szerokość robocza 18 m do 40 m

UX 3200 Special 
UX 4200 Special 
z 1 pompą

Pojemność zbiornika  3200 / 4200 l
Szerokość robocza 18 m do 28 m

Opryskiwacz UX o pojemności do 6200 l 
i szerokości roboczej do 40 m posiada 
nisko położony środek ciężkości i kom-
paktowe wymiary. Opryskiwacz jest 

zwrotny, łatwy w manewrowaniu a z 
optymalną amortyzacją belki polowej 
pozwala uzyskiwać wysokie prędkości 
robocze i transportowe.

Produkty

Opryskiwacze UF-, UG- i UX z komputerem 
AMATRON 3 są 
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Belki polowe i składanie Profi 
Klasa wydajności sama dla siebie!

UX z układem pojedynczej pompy

podkładka 
sprężynująca

luźny przegub

podwójnie stożkowy, 
mimośrodowy 
sworzeń

stała część przeguby

Przegub, który trzyma! 

Przegub AMAZONE bez luzów technicznych 
i punktów smarowania.

Wszystko siedzi: Belka polowa osadzona bez 
luzów w pozycji transportowej. Zarówno w 
polu jak i w transporcie wstrząsy amortyzo-
wane są przez równoległoboczne zawieszenie. 
Daje to komfort i zapewnia długowieczność 
belki polowej.

Alternatywnie w UX stosować można także 
klasyczne belki polowe Super-S od 18 do 
28 m. Wszystkie belki polowe są za pomocą 
DistanceControl w pełni automatycznie pro-
wadzone równolegle do powierzchni ziemi.

Czujnik ultradźwięków

Czujnik ultradźwięków
DistanceControl

Belki polowe Super-L od 24 do 40 m składane 
są bardzo blisko zbiornika, na szerokość trans-
portową wynoszącą jedynie 2,6 m. Z maksy-
malną wysokością transportową 3,8 m, UX 
także na dużym ogumieniu (18.4R46) zbudo-
wany jest bardzo kompaktowo.

Dzięki zawieszeniu belek polowych na równo-
ległoboku, UX osiąga wysokości oprysku od 
0,5 do 2,5 m. Pozycja belek polowych, dzięki 
optymalnemu dostosowaniu amortyzacji, jest 
we wszystkich kierunkach ruchu doskonała.

Czujniki kątów

Opryskiwacze zaczepiane UX | Belki polowe i składanie Profi 

Opcja Profi jest elektrohydrauliczną ob-
sługą belki polowej. Funkcje podnoszenia 
belki, jej rozkładanie/składanie, składanie 
jednostronne, redukcja szerokości robo-

czej i pochylenie (Profi 1) są w prosty 
sposób obsługiwane przez AMATRON 3. 
Profi 2 umożliwia dodatkowo zmianę 
geometrii belki.
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Opryskiwacz zaczepiany UX 11200
Nowy wymiar w ochronie roślin

Wraz z pojawieniem się UX 11200, 
AMAZONE oferuje opryskiwacz o po-
jemności 12000 l, z osią tandemową dla 
sprostania wymagań dotyczących bardzo 
dużych wydajności.

Belka Super-L zapewnia szerokości robo-
cze od 24 m do 40 m. Bardzo wydajne 
pompy gwarantują wydajność zasysania 
900 l/min.

Połączenie amortyzowanego zaczepu Hitch i 
hydropneumatycznej amortyzacji skrętnej osi, 
gwarantuje w każdym momencie szczególnie 
spokojną pracę belki i optymalny komfort 
 jazdy.

UX 11200
 Pojemność zbiornika  11200 l
Szerokość robocza  24 m do 40 m

Dla UF i UX: 
Ledowe oświetlenie zapewnia indywidu-
alną kontrolę stożków oprysku każdego 
rozpylacza w warunkach złej widoczności 
i w nocy.

UX 11200 może być wyposażony w elektro-
nicznie sterowaną, podwójną oś skrętną 
 DoubleTrail. Koła opryskiwacza podążają 
 dokładnie w śladach kół ciągnika i eliminują 
straty. 

Za pomocą myjki zewnętrznej, każdy opryski-
wacz AMAZONE może być umyty z zewnątrz, 
na polu zaraz po zakończeniu pracy. 

Wiele maszyn AMAZONE może być wyposażo-
nych w kamerę tylną dla ułatwienia wykony-
wania manewrów. Może ona służyć również 
do kontroli 8 środkowych rozpylaczy. Jest ona 
skuteczna w nocy i posiada podgrzewany 
obiektyw.

Pięknie – Szybko – Mądrze
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Opryskiwacz zaczepiany UG 
Sprawdzona technika do pracy w najtrudniejszych warunkach!

Szeroka, stalowa rama profilowa, kom-
paktowy zbiornik i mocna technika profi-
lowo budowanych belek polowych dbają 
o optymalną stabilność. 

Dzięki temu UG jest równocześnie mocny 
i wyjątkowo lekki. Wszystkie węże są 
chronione poprzez ułożenie wewnątrz 
ram i profili.

Przez zastosowanie zaczepu kopiującego, uni-
wersalnego, Hitch lub prostego z hydraulicz-
nym sterowaniem, wyeliminowano tworzenie 
dodatkowych kolein. Układ hamulcowy, na 
życzenie.

Zmiana rozstawu kół, duży prześwit i gładka 
dolna część maszyny umożliwiają pracę chro-
niącą rośliny.

System Obiegu Ciśnienia (DUS) we wszystkich 
opryskiwaczach AMAZONE zachowuje koncen-
trację cieczy roboczej aż do rozpylaczy. Podczas 
mycia układ przepłukiwany jest czystą wodą 
aż do rozpylaczy.

Szybki na szosie – 
precyzyjny w polu!

Przy pomocy przejrzystej, umieszczonej z przo-
du, z lewej strony, centrali obsługowej wszelkie 
przełączenia wykonuje się wygodnie, szybko i 
bezbłędnie.

AMASPRAY+: 
Korzystna cenowo regulacja dawki zależna od prędkości jazdy wraz 
z cyfrowymi wskazaniami ciśnienia oprysku oraz poziomu cieczy.

UG Special
z układem pojedynczej pompy

UG Super
z układem podwójnej pompy

Pojemność zbiornika  2200 l / 3000 l
Szerokość robocza  15 m do 28 m

Opryskiwacz zaczepiany UX 11200 | Opryskiwacz zaczepiany UG
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Mimo swojej wielkości posiada minimalny 
promień skrętu wynoszący tylko 4,5 m przy 
skręcie wszystkimi kołami. Umożliwiają to 
mały rozstaw osi i duży kąt skrętu.

Seryjna, w pełni automatyczna zmiana roz-
stawu kół w zakresie 1,8 m do 2,25 m (z ogu-
mieniem szerokim do 2,4 m) zapewnia szybką 
reakcję na zmieniające sie warunki i pracę w 
różnych kulturach. 

W praktyce duży przeswit około 1,1 m jest 
dużym atutem Pantery.

Skręt 
wszystkimi 

kołami

Ten opryskiwacz samojezdny posiada 
najnowocześniejsze rozwiązania tech-
nologiczne i systemy zarządzania. 
 Wyposażony w „SpeedSpraying do 

20 km/h” Pantera pracuje szybko na 
polu, a z prędkością do 50 km/h może 
poruszać się po drogach. 

6,3
0 m4,50 m

Unikatowy nośnik na bazie tandemu wzdłuż-
nego Pantery zapewnia nie tylko dobre dopa-
sowanie się do nierówności terenu, lecz rów-
nież pewność pracy szczególnie na skłonach. 
Utrzymujące pozycję maszyny, resorowanie 
hydropneumatyczne gwarantuje operatorowi 
Pantery optymalny komfort pracy.

Opryskiwacz samojezdny Pantera 
Silna inteligencja

Wsiadać, jechać i oszczędzać paliwo 
dzięki inteligentnemu sterowaniu 
silnikiem i układem napędowym.

Zwarta 
budowa

Produkty
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Z długością 8,4 m, wysokością 3,8 m i 
szerokością 2,55 m oraz silnikiem o mocy 
218 KM opryskiwacz AMAZONE jawi się 
jako maszyna kompaktowa. Komfortowa 
kabina z przodu ułatwia operatorowi 

pracę. Z tyłu kabiny zabudowany jest 
zbiornik o pojemności 4500 l i belka po-
lowa Super-L o szerokości roboczej do 
40 m, pozwalająca uzyskiwać w dobrych 
warunkach wydajności do 20 ha/h. 

Kabina operatora Pantery – bogato wyposa-
żona, ułatwiająca widoczność we wszystkich 
kierunkach i wygodną obsługę.

Samojezdna technika oprysku!

Dzięki joystickowi AmaPilot i terminalowi 
AMADRIVE dla obsługi nośnika, Panterę ob-
sługuje sie prosto i wygodnie.

Dla obsługi różnych funkcji oprysku i regulacji 
belki polowej wystarczy jeden praktyczny 
przejrzysty terminal AMATRON 3. 

Dzięki zoptymalizowanym obrotom silnika 
Pantera zużywa niewiele paliwa. Gdy funkcja 
ECO jest aktywowana przez terminal AMADRIVE, 
silnik dostosowuje automatycznie w zależności 
od sytuacji jezdnej, moment obrotowy i obroty.

Pantera
Pojemność zbiornika  4500 l
Szerokość robocza 24 m do 40 m

Opryskiwacz samojezdny Pantera 
Zawsze wszystko pod kontrolą

Opryskiwacz samojezdny Pantera 

Terminal AMAPAD w systemie ISOBUS

AMAZONE oferuje nowoczesny terminal AMAPAD pracujący w systemie ISOBUS dla 
 rolnictwa precyzyjnego, obsługujący funkcje oprysku, belki polowej i wszystkie 

funkcje GPS takie jak automatyczne kierowanie czy zarządzanie sekcjami.
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ED z wynoszącą do 12 liczbą sekcji ma tech-
nikę składania wyjątkowo oszczędzającą 
przestrzeń i oferowany jest z czołowym 
 zbiornikiem do nawozu.

ED 452-K, 
6 rzędów; 4,5 m

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 
ED – Po prostu przemyślany!

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 
pracuje bardzo precyzyjnie na zasadzie 
podciśnienia. Podciśnienie przyciąga 
 nasiona do otworów. Dokładny rozdział 
nasion następuje mechanicznie, zgar-

niaczami. Praca odbywa się prawie nie-
zależnie od prędkości jazdy i kształtu 
nasion.

Siew z zegarmistrzowską precyzją!

Sekcja wysiewająca Classic, także przy dużych 
prędkościach roboczych nadaje się do siewu 
kukurydzy, słonecznika, bobiku, grochu i ba-
wełny po orce.

Sekcja wysiewająca Contour stosowana jest 
zarówno do siewu po orce jak też do siewu w 
mulcz. U dołu: wariant z pośrednią rolką doci-
skową, do siewu buraków cukrowych/rzepaku.

Produkty

Genialny – zamknięty, bezobsługowy 
napęd sekcji wysiewających.

Wysoka dokładność odkładania nasion osią-
gana jest w wyniku niewielkiej wysokości ich 
„swobodnego” opadania.
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Optymalna głębokość siewu utrzymywana jest 
dzięki prowadzeniu sekcji przez układ tande-
mu wzdłużnego. Niewielkie ruchy sekcji wy-
siewających pozwalają na uzyskiwanie dużych 
prędkości roboczych.

ED
Szerokość robocza 3 / 4,5 / 6 m
Ilość sekcji wysiewających 4 do 12

ED 602-K, 
8 rzędów; 6 m

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 

Siewnik punktowy pneumatyczny ED 
Składa się szybko i dobrze.

AMAZONE postawiła na bardzo elastycz-
ną i bezobsługową technikę składania 
równoległobocznego. Przy siewie na kli-
nach pola można podczas jazdy podnieść 
wysięgniki tak, że ich agregaty zostają 
równocześnie wyłączone. Szerokość 

transportowa wynosi jedynie 3 m. 
Znaczniki układają się na maszynie tak, 
że jej wysokość wynosi tylko 2,65 m. 
Szybka jazda transportowa po wąskich 
drogach nie stanowi żadnego problemu.

Duży, przelotowy zbiornik nawozu umieszczony 
jest ze szczególnie korzystną pozycją punktu 
ciężkości.

Wysokowydajna żmijka załadunkowa wyko-
nana jest ze stali szlachetnej.

Rozsiewacz mikrogranulatów służy do aplika-
cji insektycydów, helicydów i mikronawozów.

KIK – 
Kompaktowy Zintegrowany System Składania.
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EDX
Szerokość robocza 6 m / 9 m
Ilość sekcji 
wysiewających 8 do 16 / 12 do 20

Cechą wyróżniającą systemu Xpress jest 
oddzielenie rozdziału nasion i ich odkła-
dania w glebie. Dzięki temu stalo się 

możliwe uzyskiwanie prędkości robo-
czych do 15 km/h i zwiększenie wydaj-
ności do 50 %.

Złoty medal dla systemu 
rozdzielania i odkładania nasion Xpress 
na AGRITECHNICA 2007.

Rewolucja w technice siewników 
 punktowych!

Decydujące jest tutaj modułowe oddzielenie 
rozdziału nasion i ich odkładania w glebie. 
 Dokładne, pneumatyczne rozdzielenie nasion 
odbywa się w dwóch centralnie umieszczo-
nych bębnach rozdzielających, z których każdy 
obsługuje sześć względnie osiem rzędów.

Przy szerokości roboczej 9 m trzeba napełniać 
tylko 2 zbiorniki ziarna. Centralny układ dozo-
wania pozwala na uzyskiwanie krótkich czasów 
napełniania i ustawiania prowadząc w ten 
sposób do dalszego zwiększenia wydajności.

Siewnik punktowy pneumatyczny EDX 
System rozdziału i odkładania Xpress.

EDX 6000-TCEDX 6000-2C

Poprzez uzyskiwanie dużych prędkości robo-
czych można zwiększyć wydajność powierzch-
niową nawet do 50 % w porównaniu z trady-
cyjnymi siewnikami punktowymi.

Produkty
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Dzięki dużemu otworowi zbiornik można 
 załadowywać bezpośrednio ładowaczem 
 czołowym. Na życzenie można te maszyny 
wyposażyć w żmijkę załadunkową. 

Każda sekcja siejąca Xpress składa się z kilku elementów: po pierwsze podwójna dwutarczowa 
redlica w kształcie litery V rozcinająca górną warstwę gleby i oczyszająca wycięty rowek z resztek 
organicznych. Następnie czubek redlicy formujący i zagęszczający redlinę wysiewu. W te redliny 
wysiewany jest materiał siewny i dociskany do dna przez rolkę wychwytującą. Na końcu rolki 
dociskowe Super-V zakrywają ziemią redliny i zagęszczają je.

Wieksza wydajność, mniej kosztów!

Ta kompletna oferta AMAZONE pozwala 
zaspokoić wszystkie najważniejsze wy-
mogi gospodarstwa i dobrać właściwą 
maszynę. Wszystkie maszyny mogą być 

zastosowane zarówno w technologii 
siewu konwencjonalnej, w mulcz czy 
bezpośredniego. Dotyczy to siewu kuku-
rydzy, słonecznika i rzepaku.

EDX 9000-TC

EDX 6000-TC

Siewnik punktowy pneumatyczny EDX 
Kompletny program dla wszechstronnego zastosowania!

Rolki Super-V Tarcze nośne

Tarcza 
wychwytująca Czubek redlicy Podwójna redlica talerzowa Redlica nawozowa

Siewnik punktowy pneumatyczny EDX 

We wszystkich maszynach EDX regulacja 
skrobaka nadmiaru nasion odbywa się dla 
wszystkich rzędów równocześnie. Jako wypo-
sażenie dodatkowe istnieje elektryczna regu-
lacja skrobaka, umożliwiająca operatorowi 
zmianę pozycji skrobaka podczas pracy z 
 kabiny ciągnika poprzez AMATRON 3.
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Catros zawieszana w wersji sztywnej 
lub składanej hydraulicznie, oraz jako 
wariant zaczepiany uzyskuje maksy-
malne wydajności powierzchniowe w 
gospodarstwach o każdej strukturze. 

Dwurzędowo ustawione talerze podci-
nają glebę na całej powierzchni. Wysoka 
prędkość robocza zapewnia optymalne 
wymieszanie gleby i słomy.

Catros z zagarniaczem doskonale nadaje się 
również do wiosennego przygotowania pola 
pod siew kukurydzy i buraków cukrowych.

Bezobsługowe łożyska ze ślizgowym pierście-
niem uszczelniającym, zabezpieczenie przed 
kamieniami poprzez gumowe elementy amor-
tyzujące oraz prosta regulacja maszyny to 
 cechy wyróżniające Catros.

Rzędy talerzy można mimośrodowym, czworo-
kątnym sworzniem ustawić w łatwy sposób 
tak, że zawsze uprawiana będzie cała po-
wierzchnia.

Tak szybko – tak dobrze!

Ślizgowy pierścień uszczel-
niający wbudowany w 
stożkowy otwór

2-rzędowe 
skośne łoży-
sko kulkowe

2 x pierścienie 
gumowe (O-ring)

2 x pierścienie żeliwne 
z powierzchnią ślizgową

Olej przekładniowy

Catros z talerzami gładkimi (śr. 460 mm)

Kompaktowa brona talerzowa Catros 
Wydajność, która cieszy!

Catros/Catros+

Szerokość robocza  3 / 3,5 / 4 / 5 i 6 m, 
zawieszana

  3 / 4 i 7,5 m, 
zaczepiana, 
ze zintegrowanym 
układem jezdnym

  4 / 5 i 6 m, 
zaczepiana, 
układ jezdny

Produkty

Catros+ z talerzami uzębionymi (śr. 510 mm)
 i wałem tandemowym

Nabudowany siewnik GreenDrill dla maszyn 
o szer. rob. 3 m do 6 m przeznaczony jest do 
wysiewu nasion drobnych.

Pełna szerokość robocza
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Bezpieczny transport po drogach z zachowa-
niem szerokości transportowej mniejszej, niż 
3 m, dzięki składanej hydraulicznie ramie 
maszyny. 

Gumowe elementy zabezpieczające umożliwiają optymalne dopasowanie się talerzy do konturów 
górnej warstwy gleby. Zapewniona została pewność działania oraz bezobsługowość zabezpieczenia 
przeciążeniowego a jednocześnie utrzymana jest stała, płytka głębokość pracy.

Bezpiecznie na polu i na drodze!

Łatwe ustawianie 
Bezobsługowe łożyska. Po prostu komfortowo!

Kompaktowa brona talerzowa Catros 

Wał z pierścieniami 
tnącymi dla gleb zwięzłych

Kopiowanie głębokości oraz pasmowe zagęszczanie w zawieszanych 
bronach Catros odbywa się za pomocą wału pierścieniowego, 
a w zaczepianej bronie Catros o szerokości roboczej 7,5 m za 
pomocą wału pierścieniowego oponowego.

Catros TS 
jako maszyna zaczepiana z 

wałem pierścieniowym, układem jezdnym 
i zaczepem na belkę polową

Duża wydajność, niskie zużycie paliwa 
i odporność na ścieranie, to szczególne 
zalety brony kompaktowej talerzowej 
Catros. Są to maszyny do szybkiej, płyt-
kiej i intensywnie mieszającej uprawy 

ścierniska. Pracują bez zapychania sie 
także przy dużej ilości słomy. Dla opty-
malnego zagęszczenia gleby oferowany 
jest duży wybór wałów.
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Zawieszany, trzybelkowy kultywator 
mulczujący Cenius stosowany jest od 
płytkiej uprawy ścierniska do uprawy 
głęboko spulchniającej. Zwiększony 
prześwit pozwala na swobodny prze-

pływ materiału również przy dużej ilości 
słomy. Podążające za zębami elementy 
spreżyste lub podwójne talerze wyrów-
nują powierzchnię gleby.

Cenius Special: 
Zęby z zabezpieczeniem przed przeciążeniem 
za pomocą ścinającego się kołka

Kultywator ścierniskowy Cenius

Różne czubki zębów, również w systemie 
szybkiej wymiany VarioClip.

Do wyboru dla zagęszczenia gleby wał stoż-
kowy pierścieniowy, rurowy, tandemowy albo 
metalowy zębaty.

Czubek ścierni-
skowy, 170 mm

Czubek uniwer-
salny, 110 mm

Czubek pasmo-
wy, 50 mm

Czubek ścierni-
skowy, 220 mm

Czubek obracalny, 
75 mm

Czubek ścierniskowy, 
170 mm

Czubek pasmowy, 
55 mm

Cenius Special/Super
Szerokość robocza 3 m, 3,5 m, 4 m

Produkty

Cenius Special, 3 m z wałem tandemowym

Na gleby lekkie, z małą ilością słomy Cenius 
Special wyposażony jest w sprężynowe ele-
menty wyrównujące.

Rząd talerzy z regulowanymi talerzami skraj-
nymi zapewnia perfekcyjne wyrównanie. 
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Bezobsługowe, posiadające zintegrowane pier-
ścienie ślizgowe łożyska talerzy, nie wymagają 
smarowania. Także w ekstremalnych warun-
kach pracy daje to im długoletnią żywotność.

Zarówno w uprawie konserwującej 
jak też w konwencjonalnej!

Cenius Super: 
Zęby 3D z zabezpieczeniem 500 kg w trzech 
płaszczyznach – ideale w ekstremalnych wa-
runkach.

Kultywator ścierniskowy Cenius

Dzięki różnorodnemu wyposażeniu kul-
tywator mulczujacy Cenius może być 
zastosowany w każdych warunkach 
 glebowych. W połączeniu z agregatem 

uprawowo-siewnym AMAZONE, Cenius 
łączy łańcuch maszyn w uprawie kon-
serwującej. 

Zaletą wersji Cenius-T jest to, że również cią-
gniki o ograniczonej sile udźwigu mogą z tą 
maszyną współpracować i pewnie ją trans-
portować. Do transportu wykorzystywany jest 
sprawdzony wał pierścieniowy AMAZONE KW.

Nabudowany siewnik GreenDrill dla maszyn 
o szer. rob. 3, 3,5 i 4 m jest idealnym rozwią-
zaniem do wysiewu nasion drobnych.

Kultywator ścierniskowy Cenius

Składany Cenius 4002-2T Super z wałem pier-
ścieniowym i siewnikiem poplonów GreenDrill

Regulację głębokości przeprowadza się seryjnie 
za pomocą cięgna lub hydraulicznie z kabiny 
ciągnika.
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Przy wyposażeniu Centaur w podwójne, ogu-
mione koła podporowe, przejmują one funk-
cję utrzymania głębokości roboczej. Ciężar 
maszyny z przodu opiera się na kołach pod-
porowych.

Duża wysokość ramy (1050 mm) w połączeniu 
ze specjalnym, przesuniętym rozkładem zębów 
gwarantuje swobodny przepływ materiału 
także przy bardzo dużych ilościach słomy.

Wyposażenie w różne rodzaje czubków 
otwiera możliwości zastosowania od płytkiej 
uprawy ściernisk aż do spulchniania na głębo-
kość struktury gruzełkowatej. Dla szybkiego i 
elastycznego przezbrojenia narzędzi roboczych 
wykorzystano tu system szybkiej wymiany, 
 VarioClip.

Wielofunkcyjny agregat uprawowy.

Centaur Super

Czubek pasmowy, 
55 mm

Czubek obracalny, 
75 mm

Czubek ścierniskowy, 
170 mm

Agregaty uprawowe Centaur Super

Agregat uprawowy Centaur o szeroko-
ściach roboczych od 3 m do 5 m jest 
maszyną uniwersalną i można ją zasto-
sować do uprawy ścierniska, uprawy 

przedsiewnej i uprawy głębokiej, spulch-
niającej. Centaur miesza pewnie i in-
tensywnie masę organiczną z glebą na 
każdej głębokości pracy.

Centaur Super
4-belkowy, 2 rzędy talerzy
Szerokość robocza  3 m, 4 m, 5 m

Na ramie głównej zamocowane są 4 pola 
 zębów. Odstęp między zębami wynoszący 
200 mm zapewnia spulchnienie całej obra-
bianej powierzchni i intensywne mieszanie 
gleby.

Produkty
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Zespół brony talerzowej równa, rozdrabnia i 
miesza glebę. Dzięki temu stopień pokrycia 
słomą zostaje znacznie zredukowany a słoma 
jest wmieszana w glebę.

Klinowy, pierścieniowy wał oponowy ugniata 
glebę pasmowo. Gwarantuje to dobre połą-
czenie kapilarów i podsiąkanie.

Szersze pole stosowania wynika z kombinacji 
narzędzi o dużej przepustowości oraz sumy 
ich pracy. Uzyskiwane są idealne warunki do 
siewu w mulcz.

Oczywiste zalety dla praktyki!

Specjalne zamocowanie umożliwia odchylanie 
zębów w trzech płaszczyznach. Wynosząca 
850 mm wysokość zębów pozwala na prace 
z wyeliminowaniem zapchań.

Nowe zęby 3D ze zintegrowanym zabez-
pieczeniem przeciążeniowym stosowane 
są do uprawy gleby na głębokość do 
35 cm. Dwie ułożone poziomo sprężyny 
utrzymują głębokość zębów – pozwa-

lając na ich odchylenie dopiero przy 
 obciążeniu przekraczającym 500 kg a 
następnie, automatycznie przywracając 
je do pozycji wyjściowej.

3D

Agregaty uprawowe Centaur Super

Zęby 3D

Agregaty uprawowe Centaur Super
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Produkty

GreenDrill 
Nabudowany siewnik do nasion drobnych

Siewnik AMAZONE GreenDrill przezna-
czony jest do wysiewu nasion drobnych 
oraz poplonów. Zbiornik na ziarno ma 
pojemność 200 l lub 500 l. Jest łatwo-

dostępny za pomocą stopni. Wentylator 
napędzany jest elektrycznie lub hydrau-
licznie.

Komputer obsługowy siewnika GreenDrill w 
wersji seryjnej pozwala włączać i wyłączać 
wałek wysiewający i wentylator oraz zmie-
niać obroty wałka. W wyposażeniu komforto-
wym Control komputer posiada dodatkowe 
menu dla ułatwienia przeprowadzenia próby 
kręconej oraz posiada wskaźniki prędkości, 
licznika ha i godzin pracy.

W siewnik GreenDrill można wyposażyć rów-
nież brony Catros o szer. rob. 4 m, 5 m 6 m.

W systemie dozowanie, na spodzie zbiornika 
znajduje się wałek wysiewający, który w zależ-
ności od materiału siewnego oraz normy wy-
siewu, wyposażony jest w przyrząd wysiewający 
do zbóż lub do drobnonasiennych. Napęd wałka 
i wentylatora jest elektryczny lub hydrauliczny.

Siewnik GreenDrill 200-E z elektrycznym 
 napędem wentylatora można montować 
na bronach i kultywatorach wirnikowych o 
szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m.

GreenDrill 200 
GreenDrill 500
Pojemność zbiornika  200 l 

(napęd elektryczny)
500 l 
(napęd hydrauliczny)

Rozwiązanie dla poplonów!
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Brona wirnikowa KE optymalnie pracuje 
po pługu i na polu kultywatorowanym. 
Dzięki dużej wysokości ramy, absolutnie 
gładkiej podstawie przekładni i długim 

zębom uzyskano duże prześwity umoż-
liwiające bezproblemową pracę także na 
polach z dużymi bryłami.

Jedyny w swoim rodzaju klinowy wał pierście-
niowy, pasmowo zagęszczający glebę. Nasiona 
wysiewane są pasmowo. Nadaje się do pracy 
przy każdej pogodzie i na wszystkich glebach.

Zębaty wał metalowy pracuje bez zapychania 
się także na glebach kleistych i przy dużej ilo-
ści słomy. Nisko zamocowane skrobaki dbają 
o wyrównanie powierzchni gleby.

Do wszystkiego odpowiedni wał.

KE 3000 Special i KE 3000 Super z przekładnią „e-box”.

Brona wirnikowa KE Special
Szerokość robocza 2,5 m i 3 m

Brony oraz kultywatory wirnikowe AMAZONE 
z systemem napędowym Long-Life-Drive 
 wyróżniają się niezwykle długą żywotnością 
i maksymalnie spokojną pracą.

Brona wirnikowa KE 
Stabilność jest atutem!

Siewnik do poplonów GreenDrill | Brona wirnikowa KE 

Brona wirnikowa KE Super
Szerokość robocza 3 m, 3,5 m i 4 m

Korzystny cenowo wał rurowy zapewnia dobre 
zagęszczenie gleby z działaniem wgłębnym, 
np. przed sadzarkami lub siewem głębokim.
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Kultywator wirnikowy KG 
Oryginał jest zawsze najlepszy.

Kultywator wirnikowy AMAZONE o niedź-
wiedziej sile, niezależnie od tego, czy 
pracuje w polu po orce, kultywatorze 
ścierniskowym lub w zupełnie nieupra-
wionym, także na ciężkiej glebie utrzy-
muje żądaną głębokość roboczą, gdyż 
sposób działania ustawionych „pod ką-

tem” zębów sprawia, że maszyna jest 
wciągana w glebę. „Zęby pod kątem” 
rozdrabniają glebę od dołu do góry. 
Wyeliminowanie jest 
zamazywanie się 
 gleby.

Kompaktowo zbudowany spulchniacz TL roz-
rywa glebę. Tym samym AMAZONE oferuje 
możliwość wykonania uprawy bezorkowej 
także przy dużej ilości słomy.

Efekt rozfrakcjonowania sprawia, że grubsze bryłki gleby odkładane są na jej powierzchni. 
Drobne gruzełki pozostają na poziomie wysiewanych nasion, tworząc optymalne warunki do 
kiełkowania. Nasiona trafiają tam, gdzie znajduje się gleba doskonale rozdrobniona. Części 
grubsze ułożone na powierzchni gleby zabezpieczają ją przed zamazywaniem, wysychaniem, 
erozją. System RDS z wałem stożkowym pierścieniowym redlicami talerzowymi RoTeC-Control 
i zagarniaczem rolkowym przyczynia się do lepszych wschodów i zwiększenia plonów.

Kultywator wirnikowy 
KG Special
Szerokość robocza   3 m, 3,5 m i 4 m 

sztywny
Moc ciągnika do 220 KM

Kultywator wirnikowy KX
do wyboru z „zębami pod kątem” lub 
„zębami ustawionymi ciągnąco”

Szerokość robocza  3 m
Moc ciągnika do 190 KM

Uchwyt zębów z 
jednego kawałka 
metalu

Odcinki ekstremalnie zakamienione

Sprężyste zamocowanie zębów brony i kultywatora wirnikowego 
pozwala na ich odchylanie się na kamieniach.

Kultywator wirnikowy KG 
z zębami pod kątem

Klinowy wał 
 pierścieniowy KW

System szybkiej wymiany zębów:
Zęby wsuwane są w kieszenie uchwytów 
i zabezpieczane sworzniem z zawleczką. 
 Prościej i szybciej już nie można.

Profil wannowy o grubości blachy 8 mm, 
 średnica wałka 60 mm.

RoTeC-Control z tarczą 
ograniczającą głębokość

Zagarniacz rolkowy

Produkty

Załatwia sprawę 
w uprawie mulczowej!
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Składane do 3 m

Kultywator wirnikowy KG 

Głębokość pracy kultywatora wirnikowego 
 reguluje się za pomocą sprawdzonego, czte-
robocznego sworznia AMAZONE.

Kultywatory wirnikowe o szer.rob. 4 m, 5 m i 6 m, są do transportu składane hydraulicznie do 
szerokości 3 m i przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy do 265 kW (360 KM). Skrzynia 
główna posiada 3 biegi dla szybkiego dopasowania obrotów wirników do warunków glebowych 
i intensywności pracy. Krótka, kompaktowa i bardzo stabilna budowa umożliwia wydajną pracę, 
także na małych polach.

Kultywator wirnikowy KG posiada 
wszystkie zalety brony wirnikowej KE, 
ale posiada zdecydowanie grubszy ma-
teriał wanny, wał wirnika o większej 
średnicy i mocniejsze zęby. Kultywator 
wirnikowy miesza bezproblemowo i 

 intensywnie słomę również z bardzo 
twardą i zwięzłą glebą.Mieszanina luź-
nej słomy i gleby może również w razie 
potrzeby przedostać się do tyłu dużą 
przestrzenią między zębami oraz ponad 
wirnikami.

Kultywator wirnikowy KG 
Kompaktowy – Wydajny – Szybki!

Duża wolna, przestrzeń między górą wirnika 
a dołem wanny eliminuje zapychanie się przy 
mocno zużytych zębach. Zęby mogą być dłu-
żej użytkowane co obniża koszy eksploatacji. 
Również duże nierówności i ilości słomy nie 
powodują zapchania się maszyny.

Gleba 

Długie 
użytkowanie 
 zębów

Kierunek jazdy

Zawsze odpowiedni wybór!

Kultywator wirnikowy 
KG Super
Szerokość robocza   3 m, 3,5 m i 4 m 

sztywny
Moc ciągnika do 300 KM

Kultywator wirnikowy KG 
(składany)
Szerokość robocza  4 m, 5 m i 6 m
Moc ciągnika do 360 KM
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Siewnik mechaniczny zawieszany D9 
Siew z najwyższą precyzją!

Podczas transportu lub na nawrotach siewnik 
podnoszony jest za pomocą sprzęgu Hucke-
pack do przodu i redukuje się w ten sposób 
zapotrzebowanie na siłę udźwigu.

Gospodarstwom małym oraz średnim pole-
camy D9 Special o szerokości 2,5 i 3 m. Gospo-
darstwom średnim i większym D9 Super o 
 szerokości od 3 do 6 m.

Korzystny cenowo, przyjazny w obsłudze i niezawodny.

D9 12000-KR jest maszyną zaczepianą o szer.
rob. 12 m. Trzy siewniki o szerokości 4 m po-
łączone są ramą sprzęgową.

Kółka 
wysiewające Control

Przekładnia Vario

Zawieszany trzypunktowo siewnik D9 
stosowany jest zarówno solo jak też w 
agregatach ze wszystkimi aktywnymi 
maszynami uprawowymi. Stabilna rama 
i duża skrzynia nasienna wyróżnia siew-

nik D9. Nowy system dozowania nasion 
VarioControl pozwala na bardzo precy-
zyjny i niezawodny siew w dawkach od 
2 do 400 kg/ha.

D9, 6 m

D9 3000 Super

D9
Szerokość robocza  2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 

6 m, 9 m i 12 m
Pojemność 
zbiornika nasion 360 l do 4140 l

DLG-FOKUS-TEST 
(Sprawozdanie z testu DLG 5724F)

Kryterium testu Wynik testu Ocena

Utrzymanie dawki bardzo dobry ++

Rozdział poprzeczny bardzo dobry ++

Skala ocen: ++/+/o/–/–– (o = standard)

Produkty
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Czubek redlicy

Tarcza wysiewająca

Siewnik mechaniczny nabudowany AD 
Siew z najwyższą precyzją odkładania nasion!

Redlice stopkowe WS rozmieszczone w trzech 
rzędach są optymalne przy siewie po pługu i 
przy niewielkiej ilości słomy.

Mocny, zwarty i łatwy do podnoszenia.

Redlice RoTeC-Control, do siewu po pługu lub 
w mulcz posiadają tarczę Control 25, za po-
mocą której można bez narzędzi precyzyjnie 
regulować głębokość siewu. 

Zagarniacz rolkowy lub sprężynowy dokładny 
pracują bez zapychania się również przy dużej 
ilości słomy na polu i gwarantują równomier-
ne przykrycie nasion.

Uniwersalna kombinacja do wszystkich 
 nasion wysiewanych po orce i w mulcz: 
Kultywator wirnikowy KG, klinowy wał 
 pierścieniowy KW, siewnik AD z redlicami 
 RoTeC-Control.

AD 3000 Super

AD
Szerokość robocza  2,5 m, 3 m, 3,5 m i 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion 360 l do 1380 l

Tarcza ograniczająca 
głębokość Control 25

Zagarniacz rolkowy

Nabudowany siewnik AD może być 
 łączony z bronami wirnikowymi oraz 
kultywatorami wirnikowymi AMAZONE 
albo z maszynami uprawowymi innych 

producentów. Oferowane są AD Special 
o szerokości roboczej 2,5 i 3 m lub AD 
Super z dużymi zbiornikami nasion i 
szerokością roboczą 3 m, 3,5 m oraz 4 m.

Siewnik mechaniczny zawieszany D9 | Siewnik mechaniczny nabudowany AD 
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Siewniki AD-P mają umieszczoną na 
 zewnątrz, przezroczystą głowicę roz-
dzielającą. Umożliwia ona stały nadzór 
przepływu ziarna i swobodny dostęp do 
zbiornika. Nadmiar materiału siewnego 

podczas wykonywania ścieżek technolo-
gicznych kierowany jest do zbiornika. 
Zabudowa blisko ciągnika redukuje 
 zapotrzebowanie na siłę udźwigu.

Bardzo precyzyjny, pneumatyczny system roz-
działu nasion napędzany jest mechanicznie. 
Na życzenie dostarczany jest także elektryczny 
napęd dozownika.

Wsparcie masy bezpośrednio na wale umożli-
wia stosowanie zbiornika nasion o poj. 2000 l. 
Wirnikowa brona może po napotkaniu kamieni 
odchylać się do góry.

Kompaktowy niedrogi AD-P Special można za 
pomocą trójkąta łączącego stosować także w 
kombinacji z bronami wirnikowymi innych 
producentów.

AD-P Super
Szerokość robocza 3 m i 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion 1500 l do 2000 l

AD-P Special 750 /1250
Szerokość robocza 3 m, 3,5 m i 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion 750 l do 1500 l

Pneumatyczny siewnik nabudowany AD-P 
Precyzyjnie i wydajnie.

Obciążenie zębów tylko 30 %

AD-P Special 1250, 3 m

AD-P Super, 4 m

AD-P Special 750, 3 m

Produkty

Elektryczny napęd kaset dozujących sterowa-
nych komputerem AMADRILL+ umożliwia 
 automatyczne i szybkie przeprowadzenie 
 próby kręconej – pewnie i czysto. Podczas 
pracy można zmieniać normę wysiewu oraz 
napełnić wstępnie kasetą przed pracą.



MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   46 22.10.13   09:11

46 47

MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   47 22.10.13   09:12

Agregat uprawowo siewny Avant 
ze zbiornikiem czołowym 
Racjonalna uprawa dużych powierzchni!

Agregat uprawowo siewny Avant ze 
zbiornikiem czołowym, to idealna ma-
szyna dla przedsiębiorstw usługowych 
i wielkich gospodarstw rolnych, służąca 
do racjonalnego siewu po pługu i w 

mulcz, na polach o dużej powierzchni. 
Rozdział masy pomiędzy zbiornik z przo-
du a kultywator wirnikowy z ramą redlic 
z tyłu, optymalizuje obciążenie osi cią-
gnika. 

Zbiornik czołowy można wyposażyć w skrętny 
czołowy, oponowy wał ugniatający, zagęsz-
czający glebę między kołami ciągnika. 

Avant w wersji sztywnej dostarczany jest jako 
4 metrowy a w wersji składanej 5 i 6 metrowy, 
który do transportu składa się na szerokość 
3 m.

Wyjątkowa 
zwrotność i dobra widoczność.

Dmuchawa transportująca materiał siewny 
napędzana jest silnikiem hydraulicznym.

Avant
Szerokość robocza 4 m, 5 m i 6 m

Avant, 6 m

RoTeC+-Control

RoTeC-Control

W agregacie Avant i AD-P Super zastosowano 
dla ekstremalnych warunków redlice RoTeC+-
Control ze stali narzędziowej i o większej 
średnicy.

Pneumatyczny siewnik nabudowany AD-P | Agregat uprawowo siewny Avant ze zbiornikiem czołowym 
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Przygotowanie gleby i siew 
podczas jednego przejazdu.

Również w siewniku Cirrus sukces 
 użytkownika stanowi podstawowy wy-
znacznik. Za dwoma rzędami elemen-
tów  talerzowych brony Catros, podąża 
specyficzny wał klinowy pierścieniowy, 

 który pasmowo zagęszcza glebę. Redlice 
RoTeC+-Control wysiewają nasiona z 
najwyższą precyzją również przy dużych 
prędkościach roboczych.

Pola brony talerzowej z zabezpieczeniem anty-
kamieniowym uprawiają równomiernie glebę. 
Intensywność można regulować bezstopniowo 
w czasie pracy.

Wał pierścieniowy zagęszcza równomiernie 
 pasma gleby, w których redlice RoTeC+-Control 
mogą spokojnie pracować. Część opon wału 
stanowi układ jezdny w transporcie. W połą-
czeniu z układem hamulcowym, pozwalają one 
transportować maszynę z prędkością 40 km/h.

Zalety agrotechniczne pozwalają na wybór 
sprężynowego zagarniacza dokładnego w nor-
malnych warunkach pogodowo-glebowych, 
albo zagarniacza rolkowego dla siewów je-
siennych i nasion drobnych podczas suszy.

Połączenie talerza o dużej średnicy (400 mm), 
ze specialnym czubkiem redlicy, szeroką tarczą 
ograniczającą głębokość i naciskiem do 55 kg 
bezpośrednio na redlicy, zapewnia siew na 
optymalną, stałą głębokość, również przy 
prędkościach około 15 km/h.

Cirrus 
Szerokość robocza 3 m i 4 m
Pojemność 
zbiornika nasion  2200 l 

(+ 600 l nadstawka)

Szerokość robocza 6 m
Pojemność 
zbiornika nasion  3000 l 

(+ 600 l nadstawka)

Rozstawa rzędów 12,5 cm / 16,6 cm

Czubek redlicy

Tarcza wysiewająca

Tarcza ograniczająca 
głębokość Control 25

Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus 
Najpierw zwałować – potem siać.

Produkty
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Dla każdego pola prawidłowa 
technika siewu.

Aby zapobiegać tworzeniu się kolein oraz 
zbędnego ugniatania gleby, dwoma typosze-
regami Cirrus można podczas nawrotów po-
ruszać się na wszystkich oponach klinowych.

Cirrus, 6 m

Zbiornik na nasiona w siewniku Cirrus 
umieszczony jest w przedniej części ma-
szyny. To powoduje zwiększenie trakcji 
ciągnika, wolna przestrzeń umożliwia 

wykonywanie nawrotów o kącie do 90° 
i ułatwia dostęp do elementów dozują-
cych.

Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus 

Duży otwór zbiornika nasion siewnika Cirrus 
pozwala na jego bezpośredni załadunek łado-
waczem czołowym. Opcjonalnie Cirrus może 
być wyposażony w żmijkę załadunkową.

Do transportu po drogach maszyna jest skła-
dana do szerokości 3 m. Opony wysokowymia-
rowe zapewniają bardzo spokojną jazdę. Cirrus 
jest seryjnie wyposażony w układ hamulcowy, 
który umożliwia transport po drogach z pręd-
kością do 40 km/h ( należy przestrzegać prze-
pisów o ruchu drogowym obowiązujących w 
miejscu użytkowania maszyny).

Cirrus jest seryjnie wyposażony w elektryczny 
napęd dozowników. W połączeniu z kompu-
terem AMATRON 3 oferuje automatyczne wy-
konanie próby kręconej a w maszynie o szer.
rob 6 m ułatwia wyłączenie połowy szerokości.

Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus 
Siać i zbierać z sukcesem
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Ogromna siła uderzenia!

Siewniki AMAZONE Citan o szerokościach 
roboczych od 6 do 15 m pozwalają na 
rozdzielenie zabiegów uprawy i siewu. 
 Citan umożliwia siew w optymalnych 
 terminach. Przy prędkościach roboczych 

nawet 20 km/h, siewniki wielkopo-
wierzchniowe Citan przekonują dużymi 
wydajnościami oraz dokładnością odkła-
dania nasion.

Precyzyjny, elektryczny napęd kaset dozujących 
w siewnikach Citan 6000 do 12000: prosta ob-
sługa terminalem pokładowym oraz wygodne 
przeprowadzenie próby kręconej (alternatyw-
nie: napęd mechaniczny od koła ostrogowego 
Citan 8000 do 15001-C).

Wysiew redlicami RoTeC+-Control o średnicy 
400 mm i nacisku do 55 kg bezpośrednio na 
redlicy. Perfekcyjne wyrównanie i przykrycie 
zagarniaczem dokładnym lub rolkowym.

Citan 6000

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan 
Szybki i ekonomiczny siew w optymalnym terminie

Citan, 6 m

Produkty

Citan może być wyposażony zarówno w me-
chaniczny lub elektryczny napęd dozowników. 
Do obsługi wykorzystywane są komputery 
AMALOG+ jako bazowy lub AMATRON 3 ofe-
rujący więcej możliwości. 

Waga w Citan 6000 służy do określenia masy 
a nie do regulacji. Dla ułatwienia dokumen-
tacji i rozliczenia, w kabinie ciągnika można 
zainstalować drukarkę.

Kasety dozujące dla rożnych nasion:

20 ccm 
np. dla rzepaku, 

 rzepy ścierniskowej 
i lucerny

210 ccm 
np. dla jęczmienia, 

żyta i pszenicy

600 ccm 
np. dla orkiszu, 
owsa i pszenicy
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Niezależnie, czy siew po pługu czy w mulcz – 
zawsze szybko

Citan 12001-C i 15001-C oferuje możliwość 
równoczesnego podania dawki nawozu pod-
czas siewu. Dlatego zbiornik siewnika podzie-
lony jest w proporcji 2/3 dla materiału siew-
nego i 1/3 dla nawozu lub drugiej odmiany 
ziarna. Gdy nie ma konieczności stosowania 
nawozu, można całą pojemność zbiornia 
 wykorzystać dla jednej odmiany materiału 
siewnego. Dozowanie odbywa się poprzez 
przekładnię Vario, która umożliwia wysiew 
w normach od 2 do 400 kg/ha.

Citan jest siewnikiem solo przeznaczo-
nym do pracy na wcześniej uprawione 
pola. Szerokości robocze od 6 do 15 m, 
duży zbiornik ziarna i zużycie paliwa 
często poniżej 3 l/ha – czynią z niego 

jeden z najwydajniejszych siewników. 
Citan 12001-C i 15001-C posiada dziel-
ony zbiornik, który może być wykorzy-
stywany do nawozu.

Citan 12001-C z nawozem

Citan
Szerokość robocza   6 m, 8 m, 9 m, 

12 m i 15 m
Pojemność 
zbiornika nasion  3000 l, 5000 l, 8000 l

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan 
Kompaktowy i szybki!

Za pomocą redlic RoTeC+-Control można siać z 
dużymi prędkościami niezależnie od warunków 
glebowych i pogodowych. Regulacji głębokości 
pracy dokonuje się hydraulicznie – szybko i 
komfortowo. Dla zwiększenia głębokości pracy 
możliwa jest dodatkowa regulacja bezpośred-
nio na redlicach.

Siewnik wielkopowierzchniowy Citan 

Zbiornik ziarna znajdujący się w przedniej 
części maszyny jest łatwo dostępny podczas 
napełniania. Część masy zbiornika dociąża 
bezpośrednio tylną oś ciągnika. Citan można 
w krótkim czasie złożyć do 3 m szerokości 
transportowej.

Dzięki dużemu otworowi zbiornik można bez-
problemowo napełniać ładowarką. Na życzenie 
można wyposażyć maszynę w żmijkę załadun-
kową. Tylko Citan 6000 do 12000.
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Siewnik Cayena z redlicami zębowymi 
skonstruowano z myślą o szybkim siewie 
z poprzedzającą uprawą pola lub bez 
niej. Swoją siłę pokazuje szczególnie na 
twardych, kamienistych glebach oraz na 
obszarach suchych, gdzie dotychczasowe 

redlice zawodzą. Obojętnie, czy to siew 
nasion dużych, średnich czy małych, czy 
pole było zaorane czy siew odbywa się 
w mulcz albo na ściernisku – Cayena o 
szerokości roboczej 6 m wyróżnia się 
niezwykłą siłą uderzenia.

Dzięki zawieszeniu na dolnych dźwigniach 
TUZ, zintegrowanemu podwoziu i składanymi 
hydraulicznie ramami redlic Cayena jest kom-
paktową i bardzo zwrotną jednostką.

Duża wydajność powierzchniowa przy precyzyjnym dozowaniu!

Zbiornik siewnika Cayena ma pojemność 
3600 l ale jest bardzo kompaktowy. Podczas 
pracy pozwala doskonale obserwować redlice 
TineTeC. Po całkowitym otwarciu zbiornika 
możliwy jest prosty i szybki załadunek. 

Redlica TineTeC wycina czysty, wolny od 
 organicznej masy rowek. Dzięki wąskiemu 
kształtowi minimalna ilość gleby jest prze-
mieszczana. Zalety: oszczędzana jest woda 
i zminimalizowane zapotrzebowanie na siłę 
pociągową.

Siewnik z redlicami zębowymi Cayena 
Do szybkiego siewu.

Produkty

Napęd elektryczny kasty dozującej umożliwia 
precyzyjną regulację normy wysiewu. 

Siewnik Cayena 6001-C z opcją „nawóz” po-
siada zbiornik pod ciśnieniem o pojemności 
4000 l, który jest podzielony na dwie sekcje 
w proporcji 60:40 i wyposażony w dwie, elek-
trycznie napędzane kasety. Ziarno i nawóz 
wprowadzane są w ten sam rowek wycięty 
przez czubek redlicy.

Cayena 6001 – 
36 redlic zębowych, rozstaw rzędów 16,6 cm – 
prędkość robocza do 15 km/h

Cayena
Szerokość robocza  6 m
Pojemność 
zbiornika nasion 3600 l

Pojemność zbiornika  4000 l (zbiornik pod
nawozu i nasion   ciśnieniem)
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Zbiornik pod ciśnieniem o pojemności 8000 l, 
podzielony na jest 2 sekcje (2/3 materiał 
siewny + 1/3 nawóz). Nawóz i ziarno są wpro-
wadzane do gleby razem- w ten sam rowek. 
W ten sposób, przy siewie zbóż ozimych re-
alizowane są odpowiednie warunki startowe 
dla wschodów a przy uprawie kultur jarych 
w warunkach kontynentalnych, dokonywane 
jest optymalne, pełne nawożenie bezpośred-
nio do gleby z eliminacją strat.

Siewnik do specjalnych zastosowań przy 
siewie na ścierniskach. Condor pracuje 
z indywidualnie kopiującymi głębokość 
redlicami dłutowymi. Koncepcja siewnika 
Condor zakłada dalszy rozwój intensyfi-

kacji siewu przy uprawach ekstensyw-
nych z szerokością roboczą powyżej 9 m, 
szeroki rozstaw rzędów oraz jak najmniej 
inwazyjne odkładanie nasion.

Condor
Szerokość robocza  12 m, 15 m
Pojemność  8000 l (2/3 nasiona + 
zbiornika nasion  1/3 nawóz) 

Szeroki na polu, wąski w transporcie.

Redlica ConTeC charakteryzuje się dokładnym, 
pionowym dopasowaniem do gleby w oparciu 
o tylne koło ugniatające. Mocowanie redlic na 
trzech belkach i wysokości ramy gwarantuje 
pracę bez zapychania się.

Utwardzane czuby redlic pokryte są warstwą 
wykonaną ze stopu węgliku wolframu i ko-
baltu, co także w najcięższych warunkach 
glebowych gwarantuje ich wyjątkowo długą 
żywotność.

Wszystkie zespoły konieczne do wykonania 
prób kręconych są dobrze dostępne i znajdują 
się po lewej stronie maszyny. Śluza rozdziela-
jąca poniżej dozownika ziarna pozwala na 
siew tylko połową szerokości maszyny.

Siewnik z redlicami zębowymi Condor 
Do siewu bezpośredniego.

Siewnik z redlicami zębowymi Cayena | Siewnik z redlicami zębowymi Condor 
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Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC 
Precyzja i prędkość w siewie po pługu, w mulcz i bezpośrednim 

Wielkopowierzchniowy siewnik Primera 
DMC skonstruowano specjalnie do sie-
wu bezpośredniego i w mulcz na obsza-
rach o małej ilości opadów. Materiał 

siewny układany jest pod resztkami 
 pożniwnymi zapewniając optymalny 
kontakt nasion z glebą co z kolei gwa-
rantuje doskonałe wschody.

Hartowane, odpowiednio zakrzywione redlice 
dłutowe wycinają wolny od zanieczyszczeń 
rowek dla materiału siewnego i nawozu.

Umieszczenie redlic na podłużnych belkach w 
4 kolejno ustawionych rzędach daje ich większy 
wzajemny odstęp i zapewnia dobry przepływ 
słomy.

DMC: Siew bezpośredni – 
Siew w mulcz – Siew konwencjonalny.

Trzy różne kasety dozujące (duża, średnia, drob-
na) gwarantują dokładny wysiew ustalonych 
norm różnych rodzajów nasion i nawozów.

Primera DMC
Szerokość robocza  3 m, 4,5 m, 6 m, 

9 m, 12 m
Pojemność 
zbiornika nasion 4200 l, 6000 l

Primera DMC, 12 m

Ziarno

Nawóz

Ziarno

Prowadzone na równoległoboku redlice dłu-
towe dobrze kopiują teren. System zabezpie-
czenia przed kamieniami umożliwia elastycz-
ne, pionowe i poziome odchylanie na 
przeszkodach.

Podwójne rolki kopiujące zapewniają utrzy-
manie głębokości siewu i przykrycie nasion 
zarówno podczas siewu bezpośredniego jak i 
w mulcz.

Produkty
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Rama łącząca KR 
Wielostronne możliwości wykorzystania!

Rama sprzęgowa daje sie uniwersalnie 
zastosować i dlatego jest bardzo ekono-
miczna. Można nią łączyć alternatywnie 

siewniki punktowe pneumatyczne ED, 
siewniki D9 lub kompaktowe brony 
 talerzowe Catros.

W położeniu transportowym rama jest złożona.

KR 9002/12002
Szerokość robocza 9 m, 12 m

Siewnik D9 9000-KR | D9 12000-KR

Siewnik punktowy, pneumatyczny ED 9002-KR | ED 12002-KR

Brona kompaktowa Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC | Rama łącząca KR 
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Wał uprawowy jest narzędziem stoso-
wanym przy profesjonalnej produkcji 
roślinnej w uprawkach ścierniskowych 

poprzez przygotowanie pola pod siew 
aż do wałowania upraw zbożowych po 
okresie zimowym.

Wał uprawowy AW 
Perfekcyjne zamknięcie gleby!

Wał uprawowy dostępny jest we wszystkich 
oferowanych szerokościach roboczych z pier-
ścieniami Cambridge. Pojedyncze segmenty 
wału ze swobodnie obracającymi się pier-
ścieniami pośrednimi są ułożyskowane nieza-
leżnie tak, aby zagwarantować najlepsze 
czyszczenie i dopasowanie wału do podłoża 
na całej szerokości roboczej.

AW 12200, transport

AW 15400 

Wał uprawowy doskonale nadaje się do za-
stosowania na glebach zarówno lekkich jak 
i ciężkich. Jest to ważne, gdy podczas siewu 
nie zapewnia się optymalnego zagęszczenia 
gleby.

Niezwykła siła uderzenia oraz niewielkie koszty eksploatacji!

Produkty

AW
Szerokość robocza  6,6 m, 7,8 m, 9,4 m, 

12,2 m i 15,4 m
Moc ciągnika 80 KM do 180 KM
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Technika komunalna AMAZONE 
na cztery pory roku!

E+S

Grasshopper

Profihopper PH 4WDi 

Wał uprawowy AW | Technika komunalna AMAZONE

Agregat do dosiewania trawy GNK
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Maszyny współpracujące z ciągnikami 
można wykorzystywać przez cały rok. 
Wiosną do wertykulacji terenów zielo-
nych oraz pól golfowych, wiosną i latem 

do koszenia boisk, parków, pól kempin-
gowych, łąk i pastwisk, jesienią do 
zbierania liści.

Kosiarki Grasshopper i 
 Profihopper posiadają 
 bęben koszący Smart-
Cut, gwarantujący do-
skonałą jakość cięcia. To 
co wyróżnia ten typ bębna, 
to mocowanie nożyków po linii śrubowej, co 
prowadzi do obniżenia energii niezbędnej do 
koszenia oraz obniżenia poziomu hałasu.

Wysokość cięcia dostosowana jest do indywi-
dualnych wymagań. Mocne, bijakowe noże 
dają optymalną jakość cięcia i zbierania – 
także w materiale wilgotnym i mokrym.

Na skutek wysokiego efektu ssącego wytwa-
rzanego przez rotor, Grasshopper może być 
wykorzystywana także do zbierania już skoszo-
nej trawy, opadłych liści, gałęzi, żołędzi, kasz-
tanów itp.

Wszystko w jednym 
przejeździe roboczym.

Wertykulacja i koszenie pastwisk dla koni z 
równoczesnym zbieraniem skoszonego mate-
riału oraz końskich odchodów zapobiega two-
rzeniu się niepożądanego, bujnego porostu 
na łajniakch a także rozprzestrzenianiu się 
pasożytów.

Skosić
Ugnieść
Zebrać

Wyładować

Wielofunkcyjna kosiarka Grasshopper 
Wyjątkowo uniwersalna.

Grasshopper z zaczepem do współpracy 
z mniejszymi ciągnikami. 

Produkty

Grasshopper
Szerokość robocza 1,35 m do 2,1 m
Pojemność kosza 1200 l do 3500 l
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Profihopper posiada rotor z przodu i 
można na nim zamontować noże tnące 
i wertykulujące. Ze względu na swój 
wyjątkowy system zbierania oraz ugnia-

tania Profihopper doskonale nadaje się 
do bezkurzowego zbioru trawy oraz 
wertykulacji właściwie w każdych wa-
runkach koszenia.

Profihopper
Szerokość robocza 1,25 m
Pojemność kosza 730 l

Grasklar – 
w Profi- i Grasshopper:
·  Koszenie, wertykulacja, zbieranie krótkiej 

i długiej trawy w trakcie jednego przejaz-
du roboczego

· Mulczowanie i rozdzielanie
· Zbieranie liści i śmieci
· Mocne ugniatanie skoszonej masy
· Wysoki wyładunek kosza
· Przy każdej pogodzie
· Prostota obsługi
· Łatwość konserwacji
· Cicho i szybko
· Bez kurzu

Profihopper 
Samojezdna kosiarka do terenów zielonych.

Profihopper PH 4WDi z inteli-
gentnym  napędem na 4 koła 
i zerowym  promieniem skrętu.

Kompaktowy z zerowym 
promieniem skrętu i zerowym wysiłkiem

Profihopper 4WDi z inteligentnym napędem 
na 4 koła jest wyposażony w nowy, wysoko-
wydajny zespół tnący Power Compactor i kie-
rownicę z rzeczywistym zerowym promieniem 
skrętu.

Profihopper iDrive na normalne warunki dys-
ponuje seryjnie wysokowydajnym zespołem 
tnącym PowerCompactor, intuicyjnym układem 
skrętu kierownicą z zerowym promieniem 
skrętu. Napęd na 2 koła realizują dwa silniki 
hydrauliczne.

Skoszony materiał przejmowany jest przez śli-
mak transportowy, ugniatany i gromadzony w 
koszu. Dzięki ugnieceniu materiału rzeczywista 
pojemność 730 litrowego zbiornika powięk-
szona jest do 1000 litrów.

Wielofunkcyjna kosiarka Grasshopper | Profihopper

Profihopper zDrive: Drążki kierownicze umoż-
liwiają przeniesienie bezpośrednie sygnału na 
oś skretną i zwiększają przez to elastyczność 
pracy na małych powierzchniach. Zwiększa to 
precyzję pracy bo eliminuje przejazdy po jesz-
cze nieściętej powierzchni.

System Compactor
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Umieszczone u dołu, na całej szerokości siew-
nika do trawy kółka wysiewające szeroko i 
równo rozrzucają nasiona trawy. Wstawienie 
ześlizgu nasion pozwala osiągnąć żądaną głę-
bokość siewu.

Połączenie brony wahadłowej, siewnika do 
trawy i wału kratownicowego lub gładkiego. 
Brona wahadłowa stosowana jest do zasiewu 
oraz dosiewania terenów zielonych z niskim 
zapotrzebowaniem mocy oraz siły udźwigu.

Wał kratownicowy lub gładki dociska nasiona. 
Oprócz tego stanowi bazę regulacji głębokości 
maszyny uprawowej oraz ramę siewnika do 
trawy.

Niezawodny i opłacalny.

Produkty

Agregat do dosiewania trawy GNK

Zestaw do pielęgnacji krajobrazu 
Do ogrodów i utrzymania terenów zielonych

Agregat do utrzymania i pielęgnacji kra-
jobrazu AMAZONE stosowany jest przy 
zakładaniu nowych objektów terenów 
zielonych i utwardzonych oraz regene-
racji już istniejących. W łatwych i trud-
nych warunkach pracy na powierzch-

niach pustych i mocno porośniętych, 
jeśli konieczne jest zasianie, podsiew 
lub wyrównanie powierzchni możliwe 
jest złożenie zestawu idealnie wykonu-
jącego niezbędne zadania.

Zestaw do pielęgnacji 
 krajobrazów
Szerokość robocza 1,1 m do 2,5 m

Agregat składający się z brony wirnikowej, 
siewnika do trawy i wału ażurowego. W jed-
nym przejeździe gleba jest rozdrabniana i mie-
szana z masą organiczną. Brona wirnikowa nie 
zapycha się i intensywnie rozdrabnia bryły 
znajdujące się na powierzchni.
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Doskonały do prac zimowych, do nawo-
żenia i posypywania piaskiem pól golfo-
wych i boisk oraz do rozsypywania pod-
kładu przy budowie dróg. Przez specjalną 

konstrukcję zbiornika osiągnięto dobry 
spływ rozsiewanego materiału przy nie-
wielkiej wysokości napełniania.

Rozsiewacz AMAZONE E+S beż żadnej przebu-
dowy równomiernie posypuje darń piaskiem. 
Nie potrzeba żadnego dodatkowego koszenia 
ani przestawiania.

Przez cały rok – jeden do wszystkiego.

Koncepcja elastycznego napędu do wyboru 
albo od WOM albo hydraulicznego pozwala 
na wykorzystanie maszyny do wielu prac. 
 Napęd silnikiem hydraulicznym umożliwia 
pracę np. z samojezdną ładowarką telesko-
pową.

Jednotarczowy rozsiewacz AMAZONE EK-S 
służy do aplikacji małych i średnich dawek 
środków rozpuszczających lód oraz poprawia-
jących przyczepność na śliskich jezdniach.

AMADOSE+S reguluje dawkę rozsiewu zależnie 
od prędkości, zmienia szerokość pracy i do-
stosowuje automatycznie do niej dawkę.

Zestaw do pielęgnacji krajobrazu | E+S i EK-S Rozsiewacze do zimowego  utrzymania dróg

E+S i EK-S Rozsiewacze do zimowego 
 utrzymania dróg
Stosowany wszechstronnie

Rozsiewacz jednotarczowy 
E+S, EK-S
Pojemność zbiornika  150 l do 1000 l
Szerokość robocza 0,8 m do 8 m

Bezproblemowo można rozsiewacz do służb 
zimowych E+S przystosować do rozsiewu na-
wozów granulowanych. Osiąga się przy tym 
bardzo dobry rozkład poprzeczny i wzdłużny 
nawozu oraz dużą wydajność. 
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Produkty

Uprawa gleby
Brony wirnikowe KE

 KE 2500 Special Moc ciągnika do 140 KM Szerokość robocza 2,50 m
 KE 3000 Special Moc ciągnika do 140 KM Szerokość robocza 3,00 m
 KE 3000 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 3,00 m
 KE 3500 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 3,50 m
 KE 4000 Super Moc ciągnika do 180 KM Szerokość robocza 4,00 m

Kultywatory wirnikowy KG · KX

 KG 3000 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 3,00 m
 KG 3500 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 3,50 m
 KG 4000 Special Moc ciągnika do 220 KM Szerokość robocza 4,00 m
 KG 3000 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 3,00 m
 KG 3500 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 3,50 m
 KG 4000 Super Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 4,00 m
 KG 4001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 4,00 m
 KG 5001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 5,00 m
 KG 6001-2 Moc ciągnika do 300 KM Szerokość robocza 6,00 m

 KX 3000 Moc ciągnika do 190 KM Szerokość robocza 3,00 m

Wały rurowe SW · Wały metalowe PW · Klinowe wały pierścieniowe KW

 SW 2500 Szerokość robocza 2,50 m Średnica 420 mm
 SW 3000 Szerokość robocza 3,00 m Średnica 420 mm
 SW 3000 Szerokość robocza 3,00 m Średnica 520 mm
 SW 3500 Szerokość robocza 3,50 m Średnica 520 mm
 SW 4000 Szerokość robocza 4,00 m Średnica 520 mm

 PW 2500/3000 Szerokość robocza 2,50 m/3,00 m Średnica 420 mm
 PW 2500/3000 Szerokość robocza 2,50 m/3,00 m Średnica 500 mm
 PW 3500/4000 Szerokość robocza 3,50 m/4,00 m Średnica 500 mm
 PW 3000/3500/4000 Szerokość robocza 3,00 m/4,00 m Średnica 600 mm

 KW 2500 Szerokość robocza 2,50 m Średnica 520 mm
 KW 3000 Szerokość robocza 3,00 m Średnica 520 mm
 KW 3000 Szerokość robocza 3,00 m Średnica 580 mm
 KW 3500 Szerokość robocza 3,50 m Średnica 580 mm
 KW 4000 Szerokość robocza 4,00 m Średnica 580 mm

Kompaktowe brony talerzowe Catros

 Catros/Catros+  3001 Zapotrzebowanie mocy od  90 KM Szerokość robocza  3,00 m Sztywny
 Catros/Catros+  3501 Zapotrzebowanie mocy od 105 KM Szerokość robocza  3,50 m Sztywny
 Catros/Catros+  4001 Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza  4,00 m Sztywny
 Catros/Catros+  4001-2 Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza  4,00 m Składany hydraulicznie
 Catros/Catros+  5001-2 Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza  5,00 m Składany hydraulicznie
 Catros/Catros+  6001-2 Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza  6,00 m Składany hydraulicznie

 Catros/Catros+  3002-T Zapotrzebowanie mocy od  80 KM Szerokość robocza  3,00 m Sztywny
 Catros/Catros+  3502-T Zapotrzebowanie mocy od 100 KM Szerokość robocza  3,50 m Sztywny
 Catros/Catros+  4002-T Zapotrzebowanie mocy od 120 KM Szerokość robocza  4,00 m Sztywny
 Catros/Catros+  7501-2T Zapotrzebowanie mocy od 240 KM Szerokość robocza  7,50 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+  9001-KR Z ramą łączącą KR Szerokość robocza  9,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+ 12001-KR Z ramą łączącą KR Szerokość robocza 12,00 m Składany hydr./zaczepiany

 Catros/Catros+  4001-2TS Zapotrzebowanie mocy od 120 KM Szerokość robocza  4,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+  5001-2TS Zapotrzebowanie mocy od 170 KM Szerokość robocza  5,00 m Składany hydr./zaczepiany
 Catros/Catros+  6001-2TS Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza  6,00 m Składany hydr./zaczepiany
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AMAZONE-zestawienie typów

Uprawa gleby
Kultywator ścierniskowy Cenius

 Cenius 3002 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 100 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywny
 Cenius 3502 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 140 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywny
 Cenius 4002 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 170 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywny
 Cenius 4002-2 Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 170 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie
 Cenius 3002-T Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 125 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywny
 Cenius 3502-T Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 140 KM Szerokość robocza 3,50 m Sztywny
 Cenius 4002-T Super Zapotrzebowanie mocy od 160 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywny
 Cenius 4002-2T Special/Super Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie

Agregat uprawowy Centaur

 Centaur 3001 Super Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza 3,00 m Sztywny
 Centaur 4001 Super Zapotrzebowanie mocy od 200 KM Szerokość robocza 4,00 m Sztywny
 Centaur 4001-2 Super Zapotrzebowanie mocy od 200 KM Szerokość robocza 4,00 m Składany hydraulicznie
 Centaur 5001-2 Super Zapotrzebowanie mocy od 250 KM Szerokość robocza 5,00 m Składany hydraulicznie

Wały uprawowe AW

 AW  6600 Zapotrzebowanie mocy od  80 KM Szerokość robocza  6,60 m
 AW  7800 Zapotrzebowanie mocy od 110 KM Szerokość robocza  7,80 m
 AW  9400 Zapotrzebowanie mocy od 130 KM Szerokość robocza  9,40 m
 AW 12200 Zapotrzebowanie mocy od 150 KM Szerokość robocza 12,20 m
 AW 15400 Zapotrzebowanie mocy od 180 KM Szerokość robocza 15,40 m

Technika siewu
Siewniki mechaniczne zawieszane D9

 D9  2500 Special Szerokość robocza  2,50 m Pojemność zbiornika  360 l
 D9  3000 Special Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika  450 do  850 l
 D9  3000 Super Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika  600 do 1000 l
 D9  3500 Super Szerokość robocza  3,50 m Pojemność zbiornika  720 do 1200 l
 D9  4000 Super Szerokość robocza  4,00 m Pojemność zbiornika  830 do 1380 l
 D9    60 Super Szerokość robocza  6,00 m Pojemność zbiornika 1200 do 2000 l
 D9  9000-KR Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 1800 do 3000 l Z ramą łączącą KR
 D9 12000-KR Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 2490 do 4140 l Z ramą łączącą KR

Siewniki mechaniczne nabudowane AD

 AD 2500 Special Szerokość robocza 2,50 m Pojemność zbiornika 360 l
 AD 3000 Special Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 450 do  850 l
 AD 3000 Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 600 do 1000 l
 AD 3500 Super Szerokość robocza 3,50 m Pojemność zbiornika 720 do 1200 l
 AD 4000 Super Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 830 do 1380 l

Siewniki pneumatyczne AD-P · Avant

 AD-P – 303 Special Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika  750 do 1500 l
 AD-P – 353 Special Szerokość robocza 3,50 m Pojemność zbiornika  750 do 1500 l
 AD-P – 403 Special Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika  750 do 1500 l

 AD-P – 303 Super Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l
 AD-P – 403 Super Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l

 Avant 4000  Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Sztywny
 Avant 4000  Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie
 Avant 5000  Szerokość robocza 5,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie
 Avant 6000  Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 1500 do 2000 l Składany hydraulicznie



MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   64 22.10.13   09:14 MI4309_DieProdukte_6c_10_2013_de_DE_131016.indd   65 22.10.13   09:14

Produkty

Technika siewu
Siewniki pneumatyczne Cirrus · Citan · Cayena · Condor · Primera DMC

 Cirrus 3002 Szerokość robocza 3,00 m Pojemność zbiornika 2200 do 2800 l Sztywny
 Cirrus 4002 Szerokość robocza 4,00 m Pojemność zbiornika 2200 do 2800 l Składany hydraulicznie
 Cirrus 6002 Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 3000 do 3600 l Składany hydraulicznie

 Citan  6000 Szerokość robocza  6,00 m Pojemność zbiornika 3000 l Składany hydraulicznie
 Citan  8000 Szerokość robocza  8,00 m Pojemność zbiornika 5000 l Składany hydraulicznie
 Citan  9000 Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 5000 l Składany hydraulicznie
 Citan 12000 Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 5000 l Składany hydraulicznie
 Citan 12001-C Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie
 Citan 15001-C Szerokość robocza 15,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie

 Cayena 6001 Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 3600 l Składany hydraulicznie
 Cayena 6001-C Szerokość robocza 6,00 m Pojemność zbiornika 4000 l Składany hydraulicznie

 Condor 12001 Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie
 Condor 15001 Szerokość robocza 15,00 m Pojemność zbiornika 8000 l Składany hydraulicznie

 Primera DMC  3000 Szerokość robocza  3,00 m Pojemność zbiornika 4200 l Sztywny
 Primera DMC  4500 Szerokość robocza  4,50 m Pojemność zbiornika 4200 l Sztywny
 Primera DMC   602 Szerokość robocza  6,00 m Pojemność zbiornika 4200 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC  9000 Szerokość robocza  9,00 m Pojemność zbiornika 4200 l Składany hydraulicznie
 Primera DMC 12000 Szerokość robocza 12,00 m Pojemność zbiornika 6000 l Składany hydraulicznie

Pneumatyczne siewniki punktowe EDX · ED

 EDX 6000-2 Szerokość robocza 6,00 m Liczba agregatów wysiewających  8 do 16 Składany hydraulicznie
 EDX 6000-2C Szerokość robocza 6,00 m Liczba agregatów wysiewających  8 Składany hydraulicznie
 EDX 6000-2FC Szerokość robocza 6,00 m Liczba agregatów wysiewających  8 do 16 Składany hydraulicznie

 EDX 6000-TC Szerokość robocza 6,00 m Liczba agregatów wysiewających 8 do 16 Składany hydraulicznie
 EDX 9000-TC Szerokość robocza 9,00 m Liczba agregatów wysiewających 12 do 20 Składany hydraulicznie

 ED   302 Szerokość robocza  3,00 m Liczba agregatów wysiewających 4 do 10 Sztywny
 ED   452 Szerokość robocza  4,50 m Liczba agregatów wysiewających 6 do 12 Sztywny
 ED   452-K Szerokość robocza  4,50 m Liczba agregatów wysiewających 6 lub 7 Składany hydraulicznie
 ED   602-K Szerokość robocza  6,00 m Liczba agregatów wysiewających 8 do 12 Składany hydraulicznie
 ED  9002-KR Szerokość robocza  9,00 m Z ramą łączącą KR Składany hydraulicznie
 ED 12002-KR Szerokość robocza 12,00 m Z ramą łączącą KR Składany hydraulicznie

Technika nawożenia
Rozsiewacze nawozów ZA-X Perfect

 ZA-XW Perfect 502 Pojemność zbiornika  500 do max.  700 l Szerokość robocza 10 do 18 m
 ZA-X Perfect  602 Pojemność zbiornika  600 do max.  850 l Szerokość robocza 10 do 18 m
 ZA-X Perfect  902 Pojemność zbiornika  900 do max. 1700 l Szerokość robocza 10 do 18 m
 ZA-X Perfect 1402 Pojemność zbiornika 1400 do max. 1750 l Szerokość robocza 10 do 18 m
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AMAZONE-zestawienie typów

Technika ochrony roślin
Opryskiwacze zawieszane UF

 UF  901 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1050 l Szerokość robocza 12 do 24 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1201 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1350 l Szerokość robocza 12 do 24 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1501 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1720 l Szerokość robocza 12 do 28 m Składany hydraulicznie/ręcznie
 UF 1801 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 1920 l Szerokość robocza 12 do 28 m Składany hydraulicznie/ręcznie

 FT 1001 Pojemność zbiornika 1000 l

Opryskiwacz samojezdny 

 Pantera 4502 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 4800 l Szerokość robocza 24 do 40 m Składany hydraulicznie

Zaczepiane opryskiwacze polowe UG

 UG 2200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 2400 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie
 UG 3000 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 3200 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie
 UG 2200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 2400 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie
 UG 3000 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 3200 l Szerokość robocza 15 do 28 m Składany hydraulicznie

Zaczepiane opryskiwacze polowe UX

 UX  3200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  3600 l Szerokość robocza 18 do 28 m Składany hydraulicznie
 UX  4200 Special Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  4600 l Szerokość robocza 18 do 28 m Składany hydraulicznie
 UX  3200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  3600 l Szerokość robocza 18 do 36 m Składany hydraulicznie
 UX  4200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  4600 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  5200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  5600 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX  6200 Super Rzeczyw. pojemn. zbiorn.  6600 l Szerokość robocza 18 do 40 m Składany hydraulicznie
 UX 11200 Rzeczyw. pojemn. zbiorn. 12000 l Szerokość robocza 24 do 40 m Składany hydraulicznie

Technika nawożenia
Rozsiewacze nawozów ZA-M

 ZA-M 1001 Special Pojemność zbiornika 1000 do max. 1500 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 1201 Pojemność zbiornika 1200 do max. 2700 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 1501 Pojemność zbiornika 1500 do max. 3000 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 2201 Pojemność zbiornika 2200 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 2501 Pojemność zbiornika 2500 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 2701 Pojemność zbiornika 2700 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 3001 Pojemność zbiornika 3000 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M 1001 Special Profis Pojemność zbiornika 1000 do 1500 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M Profis Pojemność zbiornika 1500 do max. 3000 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZA-M Ultra Pojemność zbiornika 3000 do max. 4200 l Szerokość robocza 15 do 52 m

Rozsiewacze nawozów ZA-TS

 ZA-TS 3200 Profis/Profis Hydro  Pojemność zbiornika 3200 l Szerokość robocza 18 do 54 m
 ZA-TS 4200 Profis/Profis Hydro Pojemność zbiornika 4200 l Szerokość robocza 18 do 54 m

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B i ZG-B Ultra

 ZG-B  Pojemność zbiornika 5500 i 8200 l Szerokość robocza 10 do 36 m
 ZG-B Ultra Hydro Pojemność zbiornika 5500 i 8200 l Szerokość robocza 15 do 52 m

Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-TS

 ZG-TS 5500 Pojemność zbiornika 5500 l Szerokość robocza 18 do 54 m
 ZG-TS 8200 Pojemność zbiornika 8200 l Szerokość robocza 18 do 54 m
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AMAZONE – zawsze blisko Was 
Wasze zadowolenie to nasz napęd
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Serwis

Wasze maszyny poddawane są ekstremalnie ciężkim wyma-
ganiom! Jakość części zamiennych i ścieralnych AMAZONE za-
pewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy, efektywną 
uprawę gleby, precyzyjny siew, profesjonalne nawożenie i 
skuteczną ochronę roślin.

Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są doskonale 
 dostosowane do wymagań maszyn AMAZONE. Gwarantują 
optymalny wynik pracy. Oryginalne części po rynkowych 
 cenach zawsze się na końcu opłacają.

Właśnie dlatego warto decydować się na oryginalną techno-
logię AMAZONE!

Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
  Jakość i niezawodność
 Innowacyjność i wydajność
 Natychmiastowa dostępność
 Wyższa wartość używanych maszyn przy odsprzedaży

Zawsze lepiej wybrać oryginał

Kampania VDMA: 
Pro-Original

W tym celu stawiamy na naszych kompetentnych partnerów 
handlowych. Także w kwestiach serwisu są oni właściwymi 
i niezawodnymi partnerami rolników oraz przedsiębiorstw 
usługowych. Ciągłe szkolenia pozwalają zarówno sprzedaw-
com jak i mechanikom serwisowym zawsze być na bieżąco 
z najnowszym stanem techniki.

Zadowolenie naszych klientów 
to najważniejszy cel

Bazą naszej światowej logistyki części zamiennych tworzy 
centralny magazyn części w zakładach w Hasbergen-Gaste. 
Zapewnia on optymalne zaopatrzenie w części zamienne 
 także do starszych maszyn.

W centralnym magazynie części zamiennych w Hasbergen-
Gaste codzienne zamówienia załatwiane są do godziny 17 i 
tego samego dnia części opuszczają nasz zakład. 25.000 róż-
nych pozycji magazynowanych jest w nowoczesnym systemie 
składowania. Codziennie realizujemy tu wysyłkę części z 800 
zamówień naszych klientów.

Oferujemy doskonały serwis części 
zamiennych
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Prosimy o kontakt z naszymi partnerami handlowymi w Polsce 
lub zadzwonić do nas.

Kompetentne doradztwo.

Ilustracje, treść oraz informacje o danych technicznych są niezobowiązujące! 
Zdjęcia i ilustracje maszyn mogą odbiegać od lokalnych przepisów o ruchu drogowym! 
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