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SPEED
spraying

UF

Liftsprøjte UF 02

 Efter ønske forsynes AMAZONE-marksprøjter med prøvemærker  
 fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter. Maskinkontrollen  
 sker i overensstemmelse med EU-forskrifterne iht. EN ISO 16122,  
 hvilket i europæiske medlemslande desuden bekræftes med  
 en CEMA-mærkat.
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Den kompakte liftsprøjte UF 02 fås med et tankvolumen på 1.600 og 2.000 l og udmærker sig ved sin 
særligt brugervenlige konstruktion. Med Super-S2-bommen i arbejdsbredderne fra 15 til 30 m er UF 02 en 
særdeles effektiv maskine. I kombination med fronttanken FT kan liftsprøjtens tankvolumen uden videre 
udvides med 1.000 l.
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  ”UF 2002 er en moderne marksprøjte med masser af komfort. 
Det nye betjeningscenter er gennemtænkt og logisk opbygget.“

 (”agrarheute“ – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)
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SPEED
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UF

  Design med optimering af løftekraften og montering, der er gunstig for tyngdepunktet

  Smart lynkoblingssystem og komfortabel parkeringsmekanisme gør sammenkoblingen enkel  

  Beskyttet SmartCenter og integreret støvtæt opbevaringsrum til beskyttelse imod snavs 

  SmartCenter: Skræddersyede betjeningsarmaturer – Fra Standard-pakken, der kan betjenes intuitivt, til komfortpakken 
med TwinTerminal 3.0

  Højtydende kemikaliepåfyldningsbeholder med en sugekapacitet på op til 150 l/min sikrer minimale påfyldningstider 
og homogen sammenblanding af sprøjtevæsken

  Højtydende, selvspædende stempelmembranpumpe, der kun kræver begrænset vedligeholdelse, sikrer store udbring-
ningsmængder, også ved høje sprøjtetryk 

  Fremragende flerdobbelt affjedret bomophængning til stabil føring af bommen 

  Trykomløbssystemerne DUS og DUS pro sikrer kontinuerlig cirkulation af sprøjtevæsken 

  50 cm delbredder takket være den elektriske enkeltdyseaktivering AmaSwitch

  Automatiske rengøringsprogrammer til perfekte rengøringsresultater under alle betingelser  

  Kan udvides til op til 3.000 liter med FlowControl+ og fronttanken FT – og levere endnu større effektivitet

Topargumenter:

Enkeltdyseaktivering 

AmaSwitch

Super-S2-
sprøjtebom med letvægtsstruktur

med bombredder fra 

15 fra 30 m

Sprøjtevæsketank med 

1.600 og 2.000 liter

Med fronttank FT op 

til 3.000 liter

central, enkel betjening via 

SmartCenter
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Topargumenter

Trykomløbssystem 

DUS / DUS pro

Med fronttank FT op 

til 3.000 liter

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/uf-02

DistanceControl /
DistanceControl plus
Bomføring med 2 hhv. 4 sensorer
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UF

Effektiv – Fleksibel – Sikker

Fantastisk ydeevne
Samspillet mellem form og ydeevne kunne UF 2002 overbevise og begejstre iF-juryen, der består af 
eksperter og designere fra hele verden. Juryens bedømmelseskriterier omfattede ud over designkvali-
teten bl.a. også forarbejdning og materialevalg, innovationsgrad og miljøvenlighed, funktionalitet og 
ergonomi samt brugsvisualisering og sikkerhed.
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Tankstørrelse

 
Stor tank

UF 02 fås som UF 1602 med 1.600 l nominelt volumen og 
som UF 2002 med et nominelt volumen på 2.000 l. Den 
specielt formede polyethylentank er integreret i hove-
drammen og dermed gunstig for tyngdepunktet. Fordelene 
ved denne tank er beholderens helt glatte indvendige 
og udvendige flader, den afrundede indvendige form og 
det dybtliggende udløbspunkt i tankbunden. Dette giver 
mulighed for en hurtig og effekt tankrengøring med mini-
male restmængder. 

Tanken kan fyldes med suge- og trykfyldning tæt på 
tankbunden. Dette hindrer effektivt en skumdannelse 
under påfyldningen. Røreværket er placeret direkte på 
tankbunden for at opnå en intensiv omrøring og for at 
hindre aflejringer. Øverst i tanken sidder de indvendige 
rensedyser, tankudluftningen og dækslet, der er let at 
åbne. Ud over sprøjtevæsketanken har UF 02 en 350-liters 
skyllevandstank.

UF 1602 med 1.600 l beholder UF 2002 med stor 2.000 l beholder

 Den superkompakte konstruktion gør trods den enorme  
 størrelse UF 02 meget manøvredygtig og sikker 
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UF

Monter, fyld, kør!
Den optimale monteringsposition til enhver traktor!
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Ramme | Parkeringsanordning | Lynkoblingssystem

Montering, der giver et bedre tyngdepunkt 
Perfekt ramme

Med det store tankvolumen på UF 02 er det vigtigt, at 
maskinen kobles til traktoren under hensyntagen til 
tyngdepunktet. For at sikre det har UF 02 to forskellige 
liftarmspositioner til forskellige traktorer. Føringsplader 
foran rammen hjælper ved tilkobling af liftarmene til de 
vridningssikre liftarmsbolte med åbne kugler i kat 3. Kob-
lingsmålet er konstrueret til kat. 2 og kat. 3. Størrelsen af 
boltene til topstangen svarer til kat. 3.

Komfortabel parkering – 
Parkeringsanordning

Den nye parkeringsanordning er fuldt integreret i rammen. 
Systemet kan efter ønske udstyres med en rulleanordning, 
der også bliver på maskinen under arbejdet. Takket være 
en enkel og robust mekanik kan parkeringsmeder og -ruller 
nemt svinges fra transportstilling til arbejdsstilling. Det er 
ikke nødvendigt med en tidskrævende afmontering af ruller 
eller meder.

Komfortabel tilkobling – 
Lynkoblingssystem

Tankens forside er helt fri for slanger og beslag, hvilket 
muliggør en meget enkel påkobling af UF 02. For en endnu 
nemmere til- og frakobling af UF 02 kan denne efter ønske 
udstyres med et lynkoblingssystem. I forbindelse med 
TeleSpace-kardanakslen er maskinen meget let at montere 
og afmontere.

 Montering, der giver et bedre tyngdepunkt

 Ind- og udsvingning af parkeringsanordningen Valgfrit lynkoblingssystem
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UF

Perfekt til mindste detalje

 Liftsprøjte UF 2002 med fronttank FT 1001
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UF 02 kan udstyres med pumper med kapaciteter på 200 l/min, 
250 l/min eller 300 l/min

 
Højtydende og driftssikker pumpeteknik

UF 02 kan via et enkeltpumpesystem vælges med kapaciteter 
på 200 l/min, 250 l/min eller 300 l/min. Ved påfyldning er 
pumpens fulde kapacitet til rådighed til fyldning af sprøjte-
væsketanken ved nominelle omdrejningstal. Samtidig er det 
via injektoren muligt at tømme kemikaliepåfyldningsbehol-
deren eller forøge påfyldningsydelsen op til 450 l/min. 
 

Fordele ved stempelmembranpumpen: 
 Enkel håndtering med selvspædefunktionen i starten af  

 påfyldningsproceduren 
 Meget høj kontinuerlig udbringningskspscitet med  

 systemtryk på op til 10 bar  
 Tørløbssikker og bestandig over for flydende gødning  
 Lang levetid  

 

 Hovedrøreværk  Tankmåler  Højtydende rotationsdyser 

Pumpeteknik | Røreværk  

Den hydrauliske omrørers ydelse kan reduceres trinløst og 
tilkobles fuldstændigt for at forhindre, at plantebeskyt-
telsesmidlet skummer op, eller for at lette udbringning af 
restmængder. 

Fyldeniveauet kan aflæses både via indikator og på betje-
ningsterminalen.

Højtydende rotationsdyser benyttes til rengøring af sprøjte-
væsketanken. Kort vej og så små tværsnit som muligt sikrer 
lave restmængder.

 
Trinløst, hydraulisk hovedrøreværk
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UF

SmartCenter
Perfekt betjeningskomfort til enkel og central betjening
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Betjening | SmartCenter

Central betjening – 
med SmartCenter

Det nye betjeningscenter SmartCenter har en stor sving-
dør, der beskytter alle relevante betjeningselementer samt 
kemikaliepåfyldningsbeholderen mod smuds og vand-
sprøjt. I svingdørens inderside er der holdere til handsker 
og et målebæger. Da svingdøren slås op ind mod bommen, 
beskytter den brugeren mod kontakt mellem tøj og bom 
og giver desuden et stort frirum ind mod traktoren. Med 
Standard-pakken og Comfort-pakken tilbyder AMAZONE to 
særligt komfortable løsninger til betjening af UF 02. 

Fordele for dig: 
 Central placering af alle relevante betjeningselementer,  

 med nem adgang 
 Betjeningsfelt, beskyttet mod smuds og vandsprøjt 
 30 l stor sikkerhedsboks, der er beskyttet mod smuds og  

 vandsprøjt 
 Integreret 20-liters håndvasketank

 30 l tor sikkerhedsboks, der er beskyttet mod smuds og vandsprøjt Nemt tilgængelig sæbedispenser under håndvasketanken

 
Gennemtænkt – til mindste detalje

Den 20-liters håndvasketank sidder over kemikaliepåfyld-
ningsbeholderen og er helt integreret i maskindesignet. 
Vaskevandet opsamles direkte i kemikaliepåfyldningsbehol-
deren og skylles ind i beholderen. Der sidder desuden en let 
tilgængelig sæbedispenser under håndvasketanken. UF 02  
har som standard en stor 30-liters sikkerhedsboks, der er 
beskyttet mod smuds og vandsprøjt, til personligt beskyt-
telsesudstyr.

 SmartCenter med Standard-pakke

12 13



UF

Intuitiv, enkel, effektiv –
Den rigtige teknologi til alle behov

 SmartCenter med Comfort-pakke  ”Iøjnefaldende er den nye 7-vejs trykhane, som betjener alle 
funktionerne på tryksiden. På den måde er betjeningsfejl så 
godt som udelukket.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)
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Betjening | SmartCenter med Standard-pakke | SmartCenter med Comfort-pakke

 SmartCenter med Standard-pakke  Enkel betjening med 7-vejs-trykhåndtag

TwinTerminal 3.0

SmartCenter med Comfort-pakke –  
Nem betjening!
 
Med Comfort-pakken benyttes som standard også en 
TwinTerminal 3.0. Derudover muliggøres automatisk 
påfyldningsstop til sugepåfyldningen. Dette påfyldnings-
stop kan som ekstraudstyr også vælges til trykpåfyldning. 
Omrørerstyringen regulerer røreydelsen under anvendel-
se afhængigt af beholderniveauet. Når niveauet falder, 
reduceres omrøringsydelsen automatisk til fuldstændig 
afbrydelse for at forhindre skumdannelse ved lave niveauer. 
Derudover tilbyder den automatiske omrørerstyring en 
autodynamisk omrørerkontrol. Dette betyder: Hvis der 
kræves en større udbringningsmængde på bommen, lukkes 
den sekundære omrører. Når dyserne så lukkes igen på 
forageren, åbnes røreværket automatisk.  

SmartCenter med Standard-pakke –  
Enkel og intuitiv betjening
 
Med Standard-pakken finder betjeningen af UF 02 
hovedsageligt sted via en sugehane og en trykhane. Med 
sugehanen vælges det, hvorfra pumpen skal suge, mens 
det via trykhanen på samme måde vælges, hvor pumpen  
skal trykke sprøjtevæsken hen. Derudover letter den af 
AMAZONE udviklede 7-vejs trykhane betjeningen på 
tryksiden.

Efter anvendelse muliggør Comfort-pakken fuldautomatisk 
rengøring, der kan betjenes eksternt fra traktorkabinen.  
 
Ekstra funktioner såsom skylning af bommen, cirkula-
tionsrengøring i tilfælde af kraftige aflejringer eller en 
bestemt fortynding til efterfølgende beholderblanding i 
marken er også inkluderet i Comfort-pakken.

  ”Med elektronikken er sprøjtearbejdet let som en leg.  
Automatikken styrer påfyldningen og selve sprøjtningen.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

 
7-vejs trykhane

UF 02 er udstyret med et 7-vejs trykhane. I modsætning 
til gængse trykhane består AMAZONE‘s egenudvikling af 
sædeventiler. Alene ved drejning af trykhanen indad og udad 
åbnes og lukkes de enkelte væskebaner.
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UF

Nøjagtig blanding
Sikkert og hurtigt med kemikaliepåfyldningsbeholder

Fordele for dig: 
 Meget hurtig og problemfri påfyldning   
 Sugekapacitet på 150 l/min 
 Ferskvandsforsyning under sugning og trykfyldning 

 Sikker påfyldning af pulver- og granulatformede midler,  
 takket være ekstra blandedyse 

 Praktisk klapbar holder til målebælger i  
 kemikaliepåfyldningsbeholderen
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Kemikaliepåfyldningsbeholder

Kemikaliepåfyldningsbeholderen, der rummer 60 l, sidder 
umiddelbart under betjeningsarmaturet. Den kolossale 
sugekapacitet på 150 l/min garanterer for en hurtig og 
absolut problemfri påfyldning samt en tømning uden 
rester. Til effektiv påfyldning af pulver- og granulatformede 
midler sidder der en ekstra blandedyse under sugeåbnin-
gen, der sikkert forhindrer tilstopning af sugeåbningen. 
Blandedysen er trinløst indstillelig og kan betjenes sidelø-
bende med det trinløst doserbare højtydende strålerør.  
 
Kemikaliepåfyldningsbeholderen kan ved suge- og tryk-
fyldning ligeledes forsynes med skyllevand via den trinløst 
justerbare 3-vejs hane!  
 

Dunkskylledysen kan aktiveres nemt ved at trykke dunken 
eller målebægeret ned. I den øverste del af dunkskylledy-
sen er der også en lille trykflade, hvor dysen kan aktiveres 
specielt til effektiv rengøring af dunkens hals.  
 
Detaljer, som målebægerets holder eller dunkens mulighed 
for afdrypning på indersiden af det støv- og væsketætte 
låg, gør arbejdet meget behageligt for operatøren. Hvis 
kemikaliepåfyldningsbeholderen er lukket, kan en komplet 
indvendig rengøring udføres ved hjælp af dunkskylledysen. 
På højre side af kemikaliepåfyldningsbeholderen findes den 
til serien tilhørende sprøjtepistol.

 Kemikaliepåfyldningsbeholder med mulighed for at tomme  
 dunke kan dryppe af

 I svingdørens inderside er der holdere til handsker og et  
 målebæger

  ”Ved påfyldningsslusen er der tænkt på det hele: Dunkene kan 
endda dryppe af.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

  ”Den 60 l store påfyldningssluse tager godt fra. Det fik vi vished 
for ved påfyldning af epsomsalt.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)
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UF

  ”Den 30 m lange bom forholder sig meget roligt under arbejdet i 
marken.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

AMAZONE sprøjtebomme med 
flykonstruktion
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Sprøjtebomme | Profil

  Mere end kun en hård kerne: 
Profilen af højstyrkestål

  Den ekstra vægt, der ligges på bommen, gør den stabil under 
effektiv kørsel. Intelligent letvægtskonstruktion betyder at bruge 
hvert materiale dér, hvor det giver mening: F.eks. aluminium til den 
vægtreducerede udvendige udligger på Super-S2-bommen, men ikke 
inde i bommen. Her er der brug for højstyrkestål for at holde bommen 
stabilt på én linje, samtidig med at sprøjtefejl på grund af svingninger 
forhindres.

I meget bakket terræn og ved store arbejdsbredder er det 
bedst at anvende den hydrauliske hældningsindstilling. Den 
hurtige og præcise hældning og tilbagekørsel af bommen 
til udgangsposition er mulig via styreenheder eller de 
elektrohydrauliske funktioner på ISOBUS-terminalen.

AMAZONE bomme i Super-S-modelrækken er anerkendt 
af JKI. Den opfylder dermed de højeste europæiske krav til 
plantebeskyttelsessprøjter.

AMAZONE sprøjtebommene er superstabile og 
superlette takket være den specielle profilkonstruktion. 
Dyserhovederne med integreret membran-nondropventil, 
der sikkert forhindrer, at dyserne drypper, er placeret i 
bomprofilerne. Selvjusterende bajonetomløbere giver 
hurtig udskiftning af dyserne uden brug af værktøj. Der fås 
dyser til alle formål og doseringer, herunder for eksempel til 
flydende gødning, til optimal dækning og til forebyggelse 
af afdrift.

Alle AMAZONE bomme udstyres som standard med
  en fjeder-/støddæmperpakke til dæmpning af lodrette 

pendulbevægelser,
  Fjederdæmpningselementer med kugleophæng til 

udligning af de vandrette bevægelser og
  Fjederelementer til støddæmpende ophæng af hele 

sprøjtebommen.

Sammen med den hydrauliske højdeindstilling og 
glidemederne opnår du en meget nøjagtig længde og 
tværfordeling af sprøjtevæsken.

 
Den perfekte bomkonstruktion

Superstabil og superlet  
på én gang

3-delt ophæng med støddæmpere til 
meget vanskelige opgaver
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UF

Sammenlign selv!

Kompakt er en trumf! 
På grund af det lave tyngdepunkt og den meget lette og 
stabile konstruktion er maskinen nem at transportere. 
Aflastningen af forakslen er mindre end ved tilsvarende 
konkurrerende produkter.

Sikker transport! 
Oversigtsforholdene ved kørsel på gader og veje er 
fremragende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan 
sprøjtebommen også. Ingen fremspringende dele, ingen 
beskadigelse af bommen og meget lave transportmål.

Alt passer! 
Sprøjtebommen sidder fast i transportkroge. Ingen klapren! 
Ingen slitagebelastede bomgribere. Det er ikke noget 
problem at køre stærkt.

Rent arbejde! 
Der drypper ikke sprøjtevæske på traktoren eller 
betjeningscentret, og bommen kommer ikke i nærheden af 
førerhuset.

AMAZONE sprøjtebom –  
en tanke bliver til virkelighed
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Vigtige kvalitetskendetegn

 Et led, der holder! 

Vedligeholdelsesfri og lang levetid

Vores mangeårige erfaring med konstruktion af sprøjte-
bomme betaler sig: Den koniske ledbolt er den intelligente 
kerne i en gennemtænkt sprøjtebomsfilosofi! Sprøjtebom-
men sidder uden slør på den koniske ledbolt og garanterer 
driftssikkerhed efter mange år.

Standardbrugen af rustfrit stål, den katodiske dyppelakering 
i bilstandarden og den målrettede anvendelse af plast og 
aluminium er garanti for en lang levetid. 
Eksklusiv ved AMAZONE: Alle hydraulikforskruninger er 
altid fremstillet i rustfri stål!

Sprøjtebomme | Profil 20 21



UF

Super-S2-sprøjtebom
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 30 meter

Super smal transportbredde  
på blot 2,40 m

Super-S2-bommen klappes fuldautomatisk ud og ind ved 
hjælp af hydraulikcylindre. I transportposition befinder 
bommen sig superkompakt bag basismaskinen med en 
transportbredde på kun 2,40 m. Transporthøjden er ca. 2,90 m.  
 
Takket være det tredelte støddæmpende 
ophæng, den hydrauliske højdeindstilling og de 
elastiske afstandsholdere holder Super-S2- 
bommen sikkert den korrekte afstand over 
afgrøden.

Fjederdæmpningssystem 
til reduktion af lodrette 

svingninger

Fjederdæmpningssystem 
til reduktion af vandrette 
svingninger

Super-S2-bomophæng

Led på tværs af 
kørselsretningen

Låsning af sprøjtebommen

Centralpendul

  Super-S2-bommen med op til 140 mm brede kantede  
stålprofiler er superstabil og superlet. 
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Sprøjtebomme | Super-S2

28 m

30 m

27 m

27/21/15 m

24 m

21/15 m

21 m

20 m

18 m

16 m

15 mArbejdsbredder

611 kg

630 kg

610 kg

539 kg

561 kg

539 kg

544 kg

541 kg

429 kg

423 kg

415 kg

Vægt

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

6-6-7-7-8-7-7-6-6 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

6-6-6-6-6 (5) Dyseinddeling  
(Delbredder)

Forvalg af foldning   
Opklapning i den ene side er mulig med ISOBUS-terminalerne 
via styreenhederne.

Profi-opklapning  
Profi-opklapning er en elektrohydraulisk aktivering af sprøjtebommen via oliekredsløbet. Højdeindstillingen, ud- og indklapning, 
ensidig klapning, bomreduktion og hældningsindstilling (Profi-opklapning 1) kan styres nemt ved hjælp af ISOBUS-terminalen 
eller multifunktionshåndtaget. Med 
Profi-opklapning 2 kan der foretages 
ekstra vinkling.

DistanceControl med 2 eller DistanceControl plus med 4 sensorer   
Til Super-S-bomme er der i forbindelse Profi-opklapning 1 eller 2 mulighed for den fuldautomatiske bomstyring Distance-
Control med 2 eller DistanceControl plus med 4 sensorer. Ved meget forskelligt udviklede afgrøder eller områder med 
lejesæd kan det ske, at bommene dykker ned i afgrøden ved brug af DistanceControl med kun 2 sensorer. I så fald kan 
problemet løses ved at bruge DistanceControl Plus med 
fire sensorer. Sensorerne er elek-
trisk parallelforbundne, og der tages 
hensyn til den sensor, der er tættest 
på afgrøden. Ultralydssensorer

Vinkling

Ultralydssensorer

Indklapning i den ene side

Vinkelsensorer

Profi-opklapning 2
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UF

Liftsprøjte UF 02
Højtydende og driftssikker

Trykomløbssystem (DUS)
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Sprøjtebomme | Trykomløbssystem

AMAZONE trykomløbssystemet DUS garanterer sikker 
cirkulation i hele systemet. Når arbejdet starter, bliver 
slangesystemet og sprøjtebommen fyldt med sprøjtevæske 
under tryk i modsat retning. Slangerne er derfor altid fyldt 
og er klar til brug i hele bombredden. Der er således ingen 
ventetid ved forageren. 
 
På grund af trykstyringen cirkulerer sprøjtevæsken kontinu-
erligt, selv når du kobler enkelte delbredder fra, hver gang 
du vender og under transport. Dermed forhindres aflejring, 
tilstopning eller afblanding i slangerne. 
 
Ved en rengøring skylles derimod rent vand gennem slan-
gerne helt ud til dyserne, uden at der skal sprøjtes. Under 
rengøringen føres den koncentrerede sprøjtevæske tilbage 
til hovedtanken ved hjælp af trykomløbssystemet.

I forbindelse med den elektriske enkeltdyseaktivering 
AmaSwitch er liftsprøjten UF 02 som standard udstyret med 
højtrykscirkulationssystemet DUS pro. Her er sprøjtetrykket 
konstant frem til den enkelte dyse og afstemt efter det nomi-
nelle tryk. Takket være de koniske sprøjteledninger opnås der 
minimale restmængder.

Konisk sprøjteslange: 
forskellige bomsektioner har forskellige slangedimensioner

  Minimale restmængder
  Ensartet strømningshastighed

Trykomløbssystem (DUS) –  
gennemprøvet mere end 10.000 gange

 
DUS pro

 
Trykomløbssystem DUS til forsyning af en delbredde

Med DUS  
bestemmer du takten

Med DUS fuld 
arbejdsbredde med 
det samme

ca
. 4

0 
m

et
er

Uden DUS

Start

24 mm 20 mm 16 mm

Tryksensor

24 mm15 mm

Højtrykscirkulation DUS pro med konisk sprøjteslange på f.eks. 
AmaSwitch

 Sprøjtemiddelstrømmen føres fra trykregulatoren til trykreduktionsventilen 
og flyder med lavt tryk videre til droslen.  
Sprøjtemidlet strømmer derefter i modsat retning gennem slangerne tilbage 
i beholderen.

Deaktiveret 
delbredde- 
ventil

Reduktionsventil

Kontraventil

Sprøjtekapacitet

Til beholderen

Fra pumpen
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UF

Delbreddeaktiveringer

Dyseaktiveringer – Overblik over systemet

= indeholder = ekstraudstyr = ikke muligt

Elektrisk fjernbetjent  
delbreddearmaturet TG

Til ISOBUS-betjeningen og AmaSpray+ fås delbreddearmatu-
ret TG. Delbredderne aktiveres hurtigt og drypfrit via elektriske 
motorventiler med trykaflastning.  
Doseringen styres i alle situationer præcist og hurtigt direkte 
fra computeren. Et konstanttryksystem er ikke nødvendigt 
med denne teknologi.

Dine fordele
Standardarmatur AmaSwitch

3-dobbelt
AmaSwitch
4-dobbelt

Delbredder op til 13 op til 60 op til 60

Delbredder på 50 cm –

Antal dyser pr. dyselegeme 1, 3, 4 3 4

Manuel dyseomskiftning

Lavtrykscirkulation (DUS) – –

Højtrykscirkulation (DUS pro) –

Dyseafstand på 25 cm –

Fri programmering af delbredder –

Ophævelse af trykluft

LED-enkeltdysebelysning

–
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Elektriske enkeltdyseaktiveringer med 
ægte 50 cm delbreddeaktivering

Mange af de sprøjter til plantebeskyttelsesmidler, som 
findes på markerne i dag, bruger stadig den klassiske 
delbreddearmatur. Den klassiske delbredde ligger normalt 
på 3 til 5 m. Mindre delbredder er ved manuel brugerudført 
delbreddeaktivering ofte ikke hensigtsmæssige på grund 
af skiftepunkternes unøjagtighed. Takket være en automa-
tisk delbreddeaktivering med Section Control opnås der i 
dag imidlertid ekstremt præcise skiftepunkter, så der ved 
anvendelse med endnu mindre delbredder kan spares kost-
bart plantebeskyttelsesmiddel. Med AmaSwitch tilbyder 
AMAZONE en meget præcis løsning til 50 cm delbredde- 
aktivering.

8 dyser

Delbreddeaktiveringer

Væsentlige konklusioner  
i denne markanalyse

  Gennemsnitlig overlapning ved delbredder på 50 cm, 
kun 1,92 %

 Gennemsnitlig overlapning ved 9 delbredder, kun 7 %
  Kort tilbagebetalingstid for store virksomheder af det 

årlige besparelsespotentiale
  Mindre virksomheder kan opnå relativt større besparel-

ser ved mindre arealer
  Hvis der dyrkes afgrøder høj forbrug af plantebeskyttelse 

(f.eks. kartofler, majroer), er delbredden på 50 cm særligt 
effektiv

Udstyr på maskinen til distribution af plantebeskyttelsesmidler

 9 delbredder 11 delbredder 13 delbredder

 Enkeltdyseaktivering med delbredder på 50 cm

Drift 1 
185 ha

Drift 2 
400 ha

Drift 3 
2.300 ha

År
lig

 o
ve

rla
pn

in
g 

[%
] 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Eksempelberegning:

Årlig gennemsnitlig overlapning af konventionelle delbredder 
sammenlignet med delbredder på 50 cm i forbindelse med 
Section Control

 Enkeltdyseaktivering AmaSwitch

(se også oplysningerne om 
Section Control) 

 
Eksempel: 24 m arbejdsbredde

Delbreddeaktivering  
med 7 delbredder

Enkeltdyseaktivering  
med 48 delbredder

6 dyser

6 dyser

8 dyser

Mark

ForagerForager

Mark

Overlapningszone  
med 7 delbredder

Overlapningszone  
med 50 cm delbredde
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AmaSwitch
Elektrisk enkeltdyseaktivering  
med 50 cm delbredde

 
Automatisk delbreddeaktivering på 50 cm

3-dobbelt dyselegeme, 
med elektrisk aktivering og deaktivering

4-dobbelt dyselegeme, 
med supplerende 25 cm dyseafstand

Med AmaSwitch tilbyder AMAZONE en præcis løsning til 
automatisk delbreddeaktivering med delbredder på 50 cm. 
AmaSwitch er et alternativ til brugere, der ønsker at benytte 
sig af fordelene ved den ekstremt præcise aktivering, som  
50 cm delbreddeaktiveringen muliggør, i kiler og overlap-
ningsarealer.

Med til AmaSwitch-serien hører højtrykscirkulation DUS pro, 
og den kan desuden udstyres med en LED-enkeltdyse- 
belysning.

AmaSwitch-teknologien er baseret på en konventionel, 
manuelt betjent 3-dobbelt dyseholder med elektrisk aktive-
ring og deaktivering af dysen. En elektrisk ventil sørger for 
åbning og lukning, og denne ventil er monteret direkte på 
dyselegemet. I forbindelse med GPS-Switch er det således 
muligt meget præcist at aktivere delbredder på 50 cm i 
kiler og på forageren. Foruden automatisk aktivering med 
delbredder på 50 cm er der mulighed for frit at konfigurere 
delbredderne.

Ud over det 3-dobbelte dyselegeme kan den elektriske 
enkeltdyseaktivering AmaSwitch også udstyres med et 
4-dobbelt dyselegeme. Med det 4-dobbelt dyselegeme  
opnås alle de samme fordele med den elektriske enkeltdyse- 
aktivering AmaSwitch som med det 3-dobbelte dyselegeme.  
Derudover er der ved hjælp af et forlængersæt, der fås som 
ekstraudstyr, mulighed for at arbejde med ægte 25 cm 
dyseafstand. Dermed opnås den fordel, at målfladeafstanden 
i forbindelse med særlige 80°-dyser også kan reduceres til 
under 50 cm.

AmaSwitch 3-dobbelt dyselegeme

AmaSwitch 4-dobbelt dyselegeme

AmaSwitch med 4-dobbelt dyselegeme og forlængersæt til 
ægte 25 cm dyseafstand 
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Elektrisk enkeltdyseaktivering AmaSwitch | Kantdyseinddeling

Elektrisk kantdyseaktivering
Til miljøskånsom sprøjtning langs kanten af marken

Ekstradyse-aktivering 
Til udvidelse af den regulære arbejdsbredde fås 
en asymmetrisk dyse. Dette er især vigtigt, hvis 
sprøjtesporsafstandene ikke er tilstrækkeligt nøjagtige.

Endedyse-aktivering 
Hvis der som følge af de gældende afstandsregler skal 
sprøjtes med en meters afstand til markkanten, kan der 
anvendes endedyse-frakobling.

Grænsedyse-aktivering 
Til sprøjtning tæt på kanten mellem to følsomme afgrøder 
kan sprøjtebilledet begrænses mere nøjagtigt med 
grænsedyser.
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Mindre afdrift selv ved  
stor vindhastighed

Med luftinjektordysen kan plantebeskyttelsesmidlet 
spredes med en meget lille afdrift. De kan anvendes 
universelt i alle afgrøder og alle indikationer. Da dyserne 
fordeler sprøjtevæsken i store dråber, kan de anvendes ved 
højere vindhastigheder. 
 
AMAZONE tilbyder et bredt udvalg af dyser fra agrotop, 
Lechler og TeeJet. 

Det rigtige dysevalg
Grundlaget for en vellykket plantebeskyttelse

Enkelt- og  
dobbeltdysehoved

Dyserhovederne med integreret membran-nondropventil, 
der sikkert forhindrer, at dyserne drypper, er placeret i 
bomprofilerne. Selvjusterende bajonetomløbere giver en 
hurtig udskiftning af dyserne uden brug af værktøj. De 
tredelte eller firedelte dyselegeme er meget velegnede 
til arbejde, der kræver hyppige dyseskift som følge af 
forskellige afgrøder. De udvendige dysebeskyttelsesrør, 
der også fås til hele sprøjtebommens bredde, beskytter de 
lange injektordyser og multidysehovederne.
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  Ved køb af en AMAZONE-plantebeskyttelsessprøjte får du  
gratis dysemonteringsnøgle for nemt dyseskift.

Dyser

Injektordyserne (ID, TTI) har et relativt groft dråbespektrum  
og meget variable med hensyn til deres anvendelsesområde. 
Det mulige trykområde er fra 2 til 8 bar. 
 
Hvis forstøvningskvaliteten er det primære ved 
anvendelsen, anbefales brugen af findråbede standard- 
eller lowdriftdyser som XR eller AD. På grund af tendensen 
til afdrift skal der udvises særlig forsigtighed over 3 bar. 
 
De moderne kompakt-injektordyser ID-K eller Airmix er et 
godt kompromis: De har en relativt lille afdrift, et ikke alt for 
groft dråbespektrum, og de kan køres med 2 til 4 bar. 
 
Hvis det afgørende særligt er forstøvningskvaliteten, er den 
dobbelte fladstråledyse et interessant alternativ: AVI Twin 
fra agrotop er som dobbelt fladstråle-injektordyse heller 
ikke for fint forstøvende.  

Eksempler

1) Lechler IDN 120-025 
2) TeeJet XRC 110-025 
3) Injektor-fladestråledyse 
    AirMix 110-04

Den todelte sprøjtestråle afgiver mere ensartet på plantens 
for- og bagside og er et interessant alternativ i flere 
tilfælde. 
 
Ved hastigheder > 10 km/t er TD HiSpeed-dysen med 
asymmetrisk sprøjtevinkel en interessant praktisk trend.

Dråbestørrelsens fordeling

125 µm

Fine  
dråber

Meget fine 
dråber

Middel  
dråber

Grove  
dråber

Meget grove 
dråber

Ekstremt 
grove dråber

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Fladstråle

Antidriftdyser

Injektordyser kompakt

Injektordyser

* Middel volumetrisk diameter

30 31



UF

Udstyr til alle krav

  LED-enkeltdysebelysning
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Udstyr

I forbindelse med AMAZONE sprøjtebommen kan et separat 
slæbeslangesæt leveres til risikofri sengødskning. Alumi-
niumprofilerne kan monteres med få greb. Lodder i rustfrit 
stål forbedrer slæbeslangernes position i planteafgrøderne. 
AMAZONE tilbyder dyser med 3, 5 eller 7 huller til fordeling 
af gødningen i store dråber. 

  ”Dyserne er let tilgængelige, og kun Amazone leverede det  
nødvendige slæbeslangeudstyr”.

 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ – 
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 01/2013)

Betjeningsvenlig spredning  
af flydende gødning   

Lod i rustfrit stål ved slæbeslangen

Der kan fås en LED-bombelysning til fleksibel og 
effektiv brug i skumringen og om natten. 

De to vidtrækkende LED-arbejdslamper sikrer et godt 
overblik.

Også elegante løsninger til vellykket underbladssprøjtning 
er mulige i kombination med plantebeskyttelsessprøjter fra 
AMAZONE. Dropleg-systemet fra Lechler er f.eks. en let og 
robust underbladssprøjteenhed, der pendulerer frit på tværs 
af rækkerne, og som imødekommer professionelle krav.

En professionel arbejdsbelysning er i dag grundlaget for 
fleksibelt, effektivt arbejde i skumringen og om natten. 
LED-enkeltdysebelysningen bringer lyset endnu mere mål-
rettet til sprøjtekeglen. Helt ensartet kan også funktionen af 
den sidste dyse i sprøjtebommen vurderes.

LED-bombelysning  
til Super-S-bom

 
Underbladssprøjtning

 
LED-enkeltdysebelysning
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  ”Med fronttanken FT 1001 på 1.000 l får man en manøvredygtig 
sprøjte med en ydeevne svarende til en lille selvkørende maskine.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

Den lille selvkørende enhed
UF med Frontank
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  Brugere, der ønsker mere volumen end UF 2002, kan kombinere 
den nye UF 2002 med fronttanken FT 1001. Dette øger den 
nominelle volumen til i alt 3.000 l. Ved hjælp af FlowControl+ er 
fronttanken fuldstændigt integreret i sprøjtevæskekredsløbet på 
UF 2002.

Fordele i forhold  
til bugseret sprøjte

 Kompakt enhed
 Mindre sidedrift på skråninger
 God ballastregulering af forakslen giver gode 

køreegenskaber på skråninger
 Hurtig rangering på forager og ved udløb
 Mere fleksibel på små arealer
 Kompakt transport, også på smalle veje og ved 

gennemkørsel af byer
 Fronttanken er samtidig frontvægt og giver 

optimal balance
 Reduktion af jordtrykket

 
Topargumenter:

  Intelligent niveaustyring FlowControl+ – til en optimal 
vægtfordeling

  Bedre kørselsegenskaber på skråninger via ballastvægt 
på forakslen

  Yderst kompakt konstruktion takket være tilkobling 
foran – dette giver større manøvredygtighed på marken, 
og sikker vejtransport

De særlige fordele ved manøvredygtige traktorer med 
påmonterede redskaber i forhold til bugserede sprøjter på 
små og uregelmæssige marker samt de gode egenskaber 
på skråninger er gode argumenter for en løsning med 
fronttank.

Men også i klassen 3.000 liter selvkørende enhed kan en 
komfortabel traktor med en godt udstyret kombination 
af påmonteret sprøjte og fronttank være et interessant 
alternativ.

Fordele i forhold  
til selvkørende enheder

 En enorm prisfordel
 80 km/t tilladelse med Fasttrac
 Traktoren kan også anvendes til andet arbejde

Fronttank | Fordele

Takket være fronttank FT kan beholdervolumen på liftsprøj-
ten UF nemt udvides med 1.000 l. Takket være det valgfrie 
FlowControl-system og den kompakte konstruktion er front-
tanken den ideelle løsning til at udvide kapaciteten på UF. 
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Automatisk styring FlowControl+
Arbejde som med en stor beholder
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Automatisk styring FlowControl+
Arbejde som med en stor beholder

Fronttank | FlowControl+

 
Elektronisk fyldstandsstyring

Et særligt kendetegn ved FT 1001 er den komplette inte-
grering af fronttanken i liftsprøjten via den elektroniske 
niveaustyring FlowControl+ i ISOBUS-terminalen. Den 
tekniske basis for FlowControl+ er de to elektroniske fyld-
standsmålere i beholderne og to højtydende injektorer. 
Overførselskapaciteten i hver retning er på op til 200 l/min. 
Sprøjtevæsken er altid ideelt homogeniseret.

ISOBUS-terminalen styrer automatisk væskekredsløbet, så 
der altid er en optimal vægtfordeling. En for tidlig aflastning 
af forakslen forhindres. Afhængigt af fyldstanden ledes 
der rettidigt sprøjtevæske fra fronttanken, således at den 
påmonterede sprøjte aldrig løber tør før fronttanken. Sprøjte-
væsken forbliver således altid homogen.

Med den manuelle styring er der også mulighed for kun at 
tage skyllevand med i fronttanken. FlowControl+-pumpen 
understøtter meget praktisk også påfyldningen yderligere, 
så der er mulighed for en maksimal indsugningskapacitet 
på 400 l/m.

 Automatiseret væskeforløb  
  med FlowControl+

 1) Betjeningsterminal

 2) Højtydende injektorer

 3) Koblingsventiler til injektorer

 4) Elektroniske 
fyldstandsindikatorer

 5) FlowControl+-pumpe 150 l/min

 6) Indvendig rengøring

 7) UF-sprøjtepumpe

  8) Sprøjteledning 

  Betjeningsterminalen styrer væskekredsløbet. Først når 
fyldstanden i trailersprøjten når 30 %-grænsen, pumpes der 
sprøjtevæske ud af fronttanken bagud.

Job- 
computer

Job -
computer

36 37



UF

Håndtering og transport …

… helt i top!
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Fronttank | Håndtering og transport

Gennemtænkt design  
til optimal sikkerhed

På gårdspladsen eller i laden: Man finder altid en holde-
plads til den kompakte kombination på parkeringshjul. Den 
enkle håndtering virker allerede overbevisende efter få gan-
ges brug. Den indvendige rengøring af sprøjtekombinationen 
foretages af skyllevandstanken på UF. En ekstra 100-liters 
skyllevandstank giver mulighed for korrekt rengøring iht. de 
europæiske direktiver (skyllevandsbeholdning mindst 10 % af 
beholdervolumen).

Den kompakte sprøjte-traktor-enhed er en fordel ved 
transport, især når man kører gennem smalle gader i byer. 
På grund af det innovative design på FT er der så godt som 
frit udsyn. 

AMAZONE FT 1001 følger alle relevante EU-direktiver og 
standarder for trafiksikkerhed.

Et optimalt belysningsanlæg er nødvendigt, når traktorens 
lygter er tildækkede. Der skal kompenseres for de 
tildækkede nærlys på traktoren på traktorens tag. Det er 
ikke tilladt at montere lygter på fronttanken.

 Ekstra kamerasystem

Det valgfrie kamerasystem på fronttanken og liftophængte sprøjter 
giver større sikkerhed foran og bagtil i uoverskuelige situationer. 
Monitoren med høj opløsning og blændfri skærm er baggrundsbelyst, 
og den kan også vise to kameraer samtidigt.
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ISOBUS –
Maskinbetjening i den digitale tidsalder

Ét sprog, mange fordele! Betjening med vidt forskellige  
ISOBUS-terminaler

Med enhver ISOBUS-kompatibel maskine byder AMAZONE 
på absolut moderne teknik til den digitale fremtid med 
stort set ubegrænsede muligheder. Det er helt op til dig, 
om du vil udnytte dit potentiale. Det spiller i øvrigt ingen 
rolle, om du bruger en betjeningsterminal fra AMAZONE 
eller en eksisterende ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS 
kendetegner en globalt gældende kommunikationsstandard 
mellem betjeningsterminaler, traktorer og påmonterede 
redskaber på den ene side og landbrugsrelateret kontor-
software på den anden side.

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine 
ISOBUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde ma-
skinen med den pågældende ISOBUS-terminal, hvorefter 
du har den velkendte brugergrænseflade på skærmen i din 
traktorkabine. 
 
Fordele ved ISOBUS:

 Verdensomspændende norm sikrer konsekvente  
 grænseflader og dataformater, hvorved der også opnås  
 kompatibilitet med udstyr fra tredjepartsproducenter

 Plug and Play imellem maskine, traktor og andre  
 ISOBUS-apparater
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More than
ISOBUSISOBUS

ISOBUS

AMAZONE – mere end bare ISOBUS
Bedre kontrol, større udbytte! Precision Farming 4.0

Vores elektronikkompetence

AMAZONE‘s maskiner og betjeningsterminaler leverer et 
funktionsomfang, der går videre end ISOBUS-standarden 
og dermed forbedrer betjeningskomforten. 
 
Fordele More Than ISOBUS:

 Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine  
 ISOBUS-apparater

 Ingen ekstramoduler på maskinsiden. Alle ISOBUS- 
 maskiner fra AMAZONE er allerede udstyret med de  
 nødvendige ISOBUS-funktioner som standard.

 MiniView-display med alle AMAZONE-terminaler og  
 andre ISOBUS-terminaler. Du kan f.eks. få vist  
 maskindataene i GPS-visningen.

 Mulighed for traktorterminal- eller 2-terminalløsning,  
 hvor traktorens og påbygningsredskabets funktioner kan  
 adskilles fra hinanden.

 Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og  
 individuelle brugergrænseflader i betjeningsterminalen

 Mulighed for op til 3 brugerprofiler. Opret en egen  
 brugerprofil til hver fører eller anvendelse!

 Frit konfigurerbare maskinforløb som f.eks. indklapning  
 af bommene på din AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte

 Intelligent traktor-ECU-funktionsevaluering. Automatiske  
 bevægelsesforløb i overensstemmelse med ISOBUS- 
 traktor, herunder f.eks. automatisk kobling af arbejds- 
 belysningen eller spærring af en styrende aksel ved  
 bakning.

 Integreret TaskControl-datalogger. Principielt er alle  
 ISOBUS-telemetriløsninger mulige (f.eks. telemetri- 
 løsningen TONI fra CLAAS).

 Frit konfigurerbare delbredder
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Variabel mængdeudbringning sikrer en delarealspecifik spredning

Opdag mulighederne med AMAZONE

 Overskuelig feltmenu og indstillingsmenu

Enkel og komfortabel!

 
Task Controller ( jobstyring)

Især i indsats, uanset om du bruger en betjeningsterminal 
fra AMAZONE eller arbejder med din traktorterminal, vil du 
bemærke, hvor praksisorienteret maskinsoftwaren udvikles. 
Således sikrer en enkel og overskuelig adskillelse af mark-
menuen og indstillingsmenuen en meget enkel og intuitiv 
betjening. Tydelige betjeningssymboler sørger for klarhed 
og sikker betjening.

Task-controller (TC) muliggør dataregistrering fra maskinen og 
dataudveksling imellem maskinen og et Farm Management 
Information System. Hertil benyttes det standardiserede 
ISO-XML-format. Således kan du bekvemt importere job i 
terminalen og/eller eksportere den færdige dokumentation 
igen, når arbejdet er udført. Der kan både registreres sum-
værdier fra maskinerne (TC-BAS) og lokalitetstilknyttede data 
(TC-GEO). Ud over jobstyringsfunktion og dokumentation kan 
task-controlleren også bruges til at afvikle applikationskort i 
ISO-XML-format.

Task-controlleren er som standard indeholdt i AmaTron 3 og i 
AmaPad. Til AmaTron 4 kan den bestilles via softwarepakken 
„GPS-Maps&Doc“.

 Oprettelse eller indlæsning af jobs
 Afvikle job
 Dokumentere det udførte arbejde
 Afvikling af applikationskort i ISO-XML-format

Feltmenu Indstillinger

  ”ISOBUS-styringen er udviklet af Amazone selv og er over-
skueligt og brugervenligt opbygget. Hvis du ønsker det, kan 
du selv konfigurere visse af knapperne. Også multifunktions-
displayet kan sammensættes frit.“

 (agrarhe

 (agrarheute – ”Kørselstest såmaskine Centaya“ · 06/2018)
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ISOBUS | GPS-Maps & GPS-Track

Alt fra en og samme producent!

Takket være AUX-N-funktionerne kan du betjene en lang 
række af maskinens funktioner i arbejdsmenuen ved hjælp 
af din AmaPilot+ eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb.

Med GPS-Maps er en delarealspecifik dyrkning helt ukom-
pliceret. Dette softwaremodul muliggør nemlig enkel be-
handling af applikationskort i shape-format. I den forbindelse 
er det muligt at bearbejde enten den foreskrevne mængde 
af stoffet, der skal spredes, eller den foreskrevne virkestof-
mængde direkte. Disse funktioner er som standard indeholdt 
i AmaPad og kan i AmaTron 3 og AmaTron 4 tilkøbes via 
softwarepakkerne „GPS-Maps“ hhv. „GPS-Maps&Doc“.

 GPS-Maps er et intuitivt system til afvikling af  
 applikationskort

 Automatisk dearealspecifik regulering af udbringnings- 
 mængden

 Optimale dyrkningsforudsætninger takket være  
 behovstilpasset spredning

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm 
lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og 
arealer uden kørespor. Det har diverse sportilstande som f.eks. 
A-B-linje og konturlinjekørsel. Køresporene er tydeligt num-
mererede. Afvigelser fra ideallinjen vises grafisk i displayet via 
en integreret lightbar. Takket være de tydelige styreanbefalin-
ger med præcise køresporsafstande er du altid i sporet!

 Med AmaPad er GPS-Track-funktionen en del af  
 standardudstyret

 I AmaTron 4 og AmaPad er en lightbar allerede integreret  
 i statusbjælken som standard

GPS-Maps – Delarealspecifik spredning GPS-Track – Din parallel-kørehjælp i marken 

Dine fordele med AmaPilot+:
 Perfekt ergonomi
 Næsten alle funktioner direkte via  

 3 niveauer i grebet
 Indstillelig håndstøtte
 Fri og individuel tildeling af taster

  ”Dens joystick ligger godt i hånden.“

 (dlz agrarmagazin – ”Kørselstest Pantera 4502“ · 02/2016)
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Automatisk delbreddeaktivering
GPS-Switch med Section Control

6 dyser

6 dyser

8 dyser

8 dyser

Mark

Forager

Forager

Eksempel: 24 m arbejdsbredde (6-6-8-8-8-6-6 = 48 dyser)

Manuel delbreddeaktivering eller 
delbreddeaktivering med Section Control: 

24-m-bom| 7 delbredder

GPS-Switch + AmaSwitch- eller
AmaSelect-enkeltdyseaktivering: 

24-m-bom| 48 delbredder

Op til 85 %*  
mindre overlapning sammenlignet  

med den konventionelle delbreddeaktivering 
med Section Control på forageren

Mark

* Tallene er afhængige af arealet, arbejdsbredden  
og antallet af delbredder. 

Elektrisk enkeltdyseaktivering

AmaSwitch eller AmaSelect
Automatisk sektionsluk på forager og i kiler 

 GPS-Switch

Ekstra besparelse af  
plantebeskyttelsesmidler

Besparelse af plantebeskyttelsesmidler

5%*5%*

     Overlapningszone ved manuel delbreddeaktivering 

     Overlapningszone ved delbreddeaktivering med Section Control Overlapningszone ved GPS-delbredde på 50 cm

Præcis skift i delbredder på 50 cm

Den afgørende fordel ved enkeltdyseaktivering er mulighe-
den for at arbejde mere præcist med små partielle bredder 
i kiler og udløbere og på forageren. Hvis AmaSwitch eller 
AmaSelect kombineres med den automatiske delbred-
deaktivering GPS-Switch med Section Control, sker der 
automatisk kobling af de individuelle dyser i delbredder på 
50 cm. Overlappende arealer reduceres dermed betydeligt. 

Sammenlignet med konventionelle delbreddeaktiveringer 
med Section Control er reduktionen op til 85 %. Afhængigt 
af overfladestruktur, arbejdsbredde og en antal delbredder 
fører kombinationen af GPS-Switch og enkeltdyseaktivering 
dermed til betydelige besparelser af beskyttelsesmiddel i 
forhold til konventionel plantebeskyttelsesteknik.
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ISOBUS | GPS-Switch

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch 
byder AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk delbredde- 
aktivering til alle AMAZONE‘s betjeningsterminaler og ISOBUS- 
kompatible gødningsspredere, plantebeskyttelsessprøjter 
og såmaskiner.

GPS-Switch til AmaTron 3
 Automatisk delbreddeaktivering med op til 80 delbredder

GPS-Switch basic til AmaTron 4 
 Automatisk delbreddeaktivering med op til 16 delbredder

GPS-Switch pro til AmaTron 4 og AmaPad
 Automatisk delbreddeaktivering med op til 128 delbredder
 Oprettelse af virtuel forager
 Oprettelse af Points of Interest (POI)
 Automatisk sænkning af bommene med AMAZONE  

 plantebeskyttelsessprøjter
 I AmaPad er GPS-Switch pro-licens allerede integreret  

 som standard

 
Automatisk delbreddeaktivering

Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med Section 
Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktive-
ring fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske helt 
automatisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. 
Når en mark er oprettet, kan føreren i autotilstand koncen-
trere sig helt om betjeningen af køretøjet, da koblingen af 
delbredder i kiler og på forageren finder sted automatisk. 
 
Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:

 Aflastning af føreren
 Forøgelse af præcisionen også om natten og ved højere  

 hastigheder
 Færre overlapninger og fejlsteder
 Driftsmiddelbesparelse
 Færre skader på afgrøderne og mindre miljøbelastning

  ”Med Section Control overtager ISOBUS-computeren en stor 
del af førerens arbejde.“

 (dlz agrarmagazin – ”Kørselstest gødningsspreder ZA-TS“ · 02/2017)

  AmaClick

 I specialafgrøder og ved punktbehandling skal enkelte delbredder  
 midt på bommen ofte til- og frakobles. AmaClick er energonomisk  
 betjeningsenhed, som kan anvendes i forbindelse med Amapilot  
 Joystick, men også alene med en ISOBUS-terminal.
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ISOBUS-terminaler fra Amazone
Intuitive, komfortable, bedre – Arbejdsdagen på den nemme måde

Med de ISOBUS-kompatible AmaTron 3, AmaTron 4 og 
AmaPad leverer AMAZONE tre særligt komfortable betjening-
sterminaler til dine ISOBUS-maskiner. Ud over betjeningen af 
selve maskinen er der flere anvendelsesmuligheder som f.eks. 
den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch (Section 
Control). De supplerende anvendelser kræver licenser, som 
giver mulighed for at udstyre enhver terminal individuelt og 
derved imødekomme ethvert behov.

 Alle programmer er installeret på forhånd og kan  
 umiddelbart prøves gratis

 Intuitiv og overskuelig betjening

Ud over muligheden for at betjene AMAZONE ISOBUS- 
maskinen via traktorterminalen er der mulighed for at adskille 
traktorens og påbygningsredskabets funktioner og betjene 
dem via to terminaler. Traktorterminalen kan fortsat styre 
traktoren eller gengive GPS-programmerne, mens den anden 
betjeningsterminal i UT-visning helt og holdent benyttes til 
kontrol og styring af maskinen.

Fra enkelt til HighEnd –  
alt er muligt

Overblik over det hele  
med 2-terminalløsningen

Terminal AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Display 5,7 tommer farvedisplay 8 tommer multitouch-farvedisplay 12,1 tommer multitouch-farvedisplay

Betjening 8 taster Touch og 12 taster Touch

BUS-system AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Jobstyringsfunktion og 
applikationskort i ISO-XML-format

Task Controller GPS-Maps&Doc *
med integreret Task-controller

Task Controller

Applikationskort  
i shape-Format

GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Parallel-kørehjælp GPS-Track *
med ekstern lightbar

GPS-Track *
med integreret lightbar

GPS-Track pro
med integreret lightbar

Automatisk sporføring – – GPS-Track Auto

Automatisk delbredde-
aktivering (Section Control)
Bemærk: Vær opmærksom på maskinens  
                maks. antal delbredder!

GPS-Switch *
med op til 80 delbredder

GPS-Switch basic * 
med op til 16 delbredder

oder GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

GPS-Switch pro
med op til 128 delbredder

Kameratilslutning – 1x kameratilslutning *
med bakdetektering

–

USB-interface(s) 1x USB-interface 2x USB-interfaces 2x USB-interfaces

* = ekstraudstyr
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ISOBUS | ISOBUS-terminaler

Med AmaTron 3 tilbyder AMAZONE en meget brugerven-
lig betjeningsterminal. Som komplet ISOBUS-terminal er 
den økonomisk overkommelige AmaTron 3 et udmærket 
udgangspunkt for udnyttelse af ISOBUS-universets mu-
ligheder, og så er den endda kompatibel med alle ældre 
AMABUS-maskiner (AmaTron+-maskiner).

AmaTron 3
Så ved man, hvad man har!

Gennemprøvet og driftssikker Terminalegenskaber

AmaTron 3 har 8 belyste funktionstaster og et kontrastrigt, 
refleksionsreducerende display. Du kan afhængigt af køre-
situation og personlige præferencer vælge imellem UT-vis-
ningen (Universal Terminal) til betjening af maskinen og en 
af GPS-visningerne. Samtidig overbeviser produktet ved at 
give rigtigt meget for pengene! AmaTron 3 er således den 
ideelle terminal til alle, der vil udvide deres eksisterende 
AMAZONE-maskinpark med nye ISOBUS-maskiner.

Fordele ved AmaTron 3:
 Den kompakte konstruktion kræver kun begrænset  

 plads
 Økonomisk overkommelig start i ISOBUS-universet
 AmaTron 3 er en komplet ISOBUS-terminal og kan  

 desuden betjene alle AMAZONE-maskiner med  
 AMABUS (AmaTron+-maskiner)

 Flere programmer kan betjenes samtidig. Ved hjælp af  
 en ”toggle-knap” skifter du ganske enkelt frem og  
 tilbage mellem redskaberne.

 ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner fra  
 AMAZONE og andre producenter

 AMABUS-maskinbetjening
 Traktor-ECU-funktion til eftermontering i en traktor  

 uden ISOBUS (hastighed, kraftudtagsaksel, …)
 USB-interface til dataudveksling
 ASD-interface, f.eks. til N-sensorer
 GPS-interface

Følgende anvendelser er mulige:
 Task Controller – Jobstyringsfunktion i ISO-XML-format
 GPS-Maps (ekstraudstyr) – Afvikling af applikationskort i  

 shape-format
 GPS-Track (ekstraudstyr) – Parallel-kørehjælp med  

 mulighed for ekstern lightbar
 GPS-Switch (ekstraudstyr) – Automatisk delbredde- 

 aktivering med op til 80 delbredder

  Ekstern lightbar

   Som mulig udvidelse af parallel-kørehjælpen GPS-Track er der til 
AmaTron 3 mulighed for at tilknytte en ekstern lightbar, som nemt 
og bekvemt kan kobles med GPS-Track. Du kan frit positionere den 
eksterne lightbar i kabinen.

  ”Amazone viser de tilgængelige programmer i AmaTron 3 på 
startskærmbilledet – bedre kan det ikke gøres.“

 (profi – ”Razzia i terminalen“ · 12/2018)

  ”Den er nem og overskuelig at betjene, og også displayet er 
med 5,7 tommer stort nok og logisk opbygget.“

 (profi – ”Praksistest af Cirrus 3003 Compact“ · 04/2015)
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Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at 
betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har 
med baggrund i denne tanke udviklet mere brugervenlig 
AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart 
nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring.

AmaTron 4
Manager 4 all

AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farve-
display op til selv de strengeste krav. Både med praktisk
sammenstillede betjeningselementer (touch / 12 taster med 
lys / 3 taster til direkte valg) og den intuitive betjening i dag- 
eller nattilstand leverer AmaTron 4 største brugervenlighed. 
Swipe med fingeren, eller brug app-karrussellen til at skifte 
hurtigt fra program til program hhv. den tydelige og enkelt 
strukturerede betjeningsmenu. En praktisk MiniView, en frit 
konfigurerbar statuslinje og en integreret lightbar gør brugen 
af AmaTron 4 særligt overskuelig og komfortabel.

Fordele ved AmaTron 4:
 Automatisk fuldbilledtilstand på det 8 tommer store  

 multitouch-farvedisplay, når det ikke betjenes
 Praktisk MiniView-koncept
 Betjening via touchdisplay eller taster
 Særligt intuitivt og brugervenligt
 Markspecifik dokumentation
 Praksisorienteret og intelligent menustruktur 
 Dag- og nattilstand

Enkel og komfortabel betjening  
så intuitiv som din tablet

 
Terminalegenskaber

 ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner fra  
 AMAZONE og andre producenter

 Traktor-ECU-funktion til eftermontering i en traktor  
 uden ISOBUS (hastighed, kraftudtagsaksel, …)

 To 2.0 USB-interfaces til dataudveksling
 Interface til tilslutning af sensorer via SCU-L-adapter  

 (f.eks. til N-sensorer)
 GPS-interface
 Analog videoindgang (kameratilslutning)

Følgende anvendelser er mulige:
 GPS-Maps&Doc (ekstraudstyr):

 - Task Controller – Jobstyringsfunktion og applikations-
    kort i ISO-XML-format
 - Afvikling af applikationskort i shape-format

 GPS-Track (ekstraudstyr) – Parallel-kørehjælp 
 GPS-Switch basic (ekstraudstyr) – Automatisk delbredde- 

 aktivering med op til 16 delbredder
 GPS-Switch pro (ekstraudstyr) – Automatisk delbredde- 

 aktivering med op til 128 delbredder
 AmaCam (ekstraudstyr) – Softwarelicens til ét kamera  

 med automatisk bakdetektering
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  ”Med AmaPad-computeren med touchscreen har brugeren 
overblik over samtlige funktioner og kan betjene sprøjten helt 
ubesværet.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

  ”Betjeningen af AmaPad er logisk opbygget, og man finder sig 
hurtigt til rette med menustrukturen.“

 (”agrarheute” – Brugstest UF 2002 med FT 1001 · 03/2018)

Med AmaPad tilbyder AMAZONE en særligt eksklusiv betje-
ningsterminal. Det 12,1 tommer store multitouch-farvedis-
play er særligt komfortabelt og lever op til selv de strenge-
ste krav til Precision Farming.

AmaPad
En særligt komfortabel måde  
at styre landbrugsmaskiner på

AmaPad har et kontrastrigt og refleksionsdæmpet 12,1 
tommer stort multitouch-farvedisplay med høj opløsning. 
Betjeningen af AmaPad sker udelukkende ved touch. Med det 
praktiske „MiniView-koncept“ kan programmer, som p.t. ikke 
skal betjenes aktivt, men som ønskes overvåget, vises over-
skueligt i kanten. Ved behov kan disse forstørres ved at trække 
i dem med fingrene. Muligheden for at kunne konfigurere et 
„instrumentbræt“ individuelt med visninger afrunder betje-
ningsergonomien. Ud over delbreddeaktiveringen GPS-Switch 
pro er der med GPS-Track pro som standard også installeret en 
professionel parallel-kørehjælp med integreret lightbar.

Fordele ved AmaPad:
 Særligt refleksionsdæmpet og stort 12,1 tommer  

 multitouch-farvedisplay
 HighEnd-udstyr som standard med GPS-Maps pro,  

 GPS-Track pro og GPS-Switch pro 
 Udvidet MiniView-koncept
 Mulighed for udbygning med automatisk styring takket  

 være den automatiske sporføring GPS-Track Auto 
 Dag- og nattilstand

 
En ny dimension af styring og overvågning

 
Terminalegenskaber

 ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner fra  
 AMAZONE og andre producenter

 To 2.0 USB-interfaces til dataudveksling
 WLAN-modul (via USB-adapter)
 Mulighed for fjernvedligeholdelse via internettet
 Interface til tilslutning af sensorer via SCU-L-adapter  

 (f.eks. til N-sensorer)
 GPS-interface
 Lyssensor til lysstyrketilpasning af displayet

Folgende Anwendungen sind möglich:
 Task-controller – Jobstyringsfunktion og applikationskort  

 i ISO-XML-format
 GPS-Maps pro – Afvikling af applikationskort i shape-format
 GPS-Switch pro – Automatisk forager- og delbredde- 

 aktivering med op til 128 delbredder
 GPS-Track pro – Parallel-kørehjælp med integreret lightbar
 GPS-Track Auto – Automatisk sporføring (med Pantera)
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Plantebeskyttelsesteknik fra AMAZONE
Benyt dig af over 50 års erfaring 

Moderne liftsprøjte UF 2002 med FT 1001 
Første liftsprøjte S fra 1969
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Tekniske data
Liftsprøjte UF og fronttank FT

Tekniske data

Typ UF 1602 UF 2002

Beholdervolumen (l) 1.680 2.125

Nominel volumen (l) 1.600 2.000

Arbejdsbredde (m) 
15 – 30 

med Super-S2 sprøjtebom

Egenvægt (kg)  1.4001 1.5502

Længde (m) 2,00

Højde (m) 2,90

Transportbredde (m) 2,40

Højdeindstilling (m) 0,50 – 2,20

Typ FT 1001,  
FlowControl+

Beholdervolumen (l) 1.125

Nominel volumen (l) 1.000

Egenvægt (kg) 217

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! Der kan forefindes afvigelser på de tekniske data afhængigt af maskinens udstyr. 
Maskinafbildninger kan afvige fra enkelte landes færdselsregler.

1 med 21/15 m Super-S2-sprøjtebom og Profi-opklapning 1
2 med 30 m Super-S2-sprøjtebom og Profi-opklapning 2

UF 1602

UF 2002
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