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Bugseret såkombination Cirrus
Så med succes – høst med succes
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»Cirrus er konstrueret efter en filosofi om effektiv udsåning.«
»Med Section Control og AutoPoint kører radsåmaskinen
næsten fuldautomatisk.«
(»dlz agrarmagazin« – Marktest
»Hurtig såning med pneumatik« · 07/2017)
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Den bugserede såkombinationen Cirrus er en pneumatisk såmaskine, og er kendetegnet
ved dens fremragende kvalitet af bearbejdningen af pløjet eller stubharvet jord. Med dens
arbejdsbredder på 3 m til 6 m, og beholderstørrelser på 3.000 l til 4.000 l, leverer Cirrus en
meget høj effektivitet. Takket være dens alsidighed og de forskellige transportstrækningskoncepter er Cirrus altid den helt rigtige løsning til enhver form for agerbrug, uanset om
der er tale om små kompakte såkombinationer eller maskiner til store arealer.

Side

»Beholderen er placeret hensigtsmæssigt over tallerkensektionen,
og sørger på den måde for en rolig bevægelse af tallerkenerne,
og tilstrækkelig vægt.«
(»dlz agrarmagazin« – Marktest
»Hurtig såning med pneumatik« · 07/2017)
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Bugseret såkombination
Cirrus
Maksimal fleksibilitet
Maksimal komfort
Maksimal effektivitet
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Overblik over fordelene for dig:
Stor, central og smal såsædsbeholder – for et godt overblik
Beholderafdækning med komfortabel rullepresenning eller beholderlåg
Tilgængelig dosering
Komfortabel kalibrering takket være TwinTerminal
Hydraulisk indstilling af tallerkenenheden inkl. overskuelig skala
Vedligeholdelsesfri tallerkenlejring
Matrix-dæk til vejtransport med 40 km/h og stribevis genpakning
Centrale indstillingspunkter til tilpasning af aflæggedybden på TwinTeC+-dobbelttallerkenskæret
Isolering af skærføring, og genpakning på RoTeC pro-enkelttallerkenskæret
Hydraulisk fjernindstilling af skærtrykket fra kabinen
Udlægning af såsæd og gødning efter Single- eller Double-Shoot-metoden eller i kombination
AS-dæk- eller Matrix-dækpakker
Omfattende udstyrsmuligheder

Overblik over fordelene for dig
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Med arbejdsbredder på

3 m til 6 m
Op til

20 km/t
arbejdshastighed

Op til

40 km/t
arbejdshastighed
Med beholdervoluminer på

3.000 l til 4.000 l

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/cirrus
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Cirrus

Cirrus-konceptet

1

Maksimal fleksibilitet og manøvredygtighed
– Gode manøvreegenskaber med alle traktorer
takket være den teleskopbare trækstang
– Den lave trækmodstand muliggør også anvendelse
med mindre traktorer
– Mulighed for valg af liftarmsammenkobling
med kat. III/IVN/IV
– Rent og ordentligt ved hydraulik- og
elektroniktilslutningerne med slangekabinettet
– Maskinbetjening med ISOBUS som standard
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Alsidige beholder- og transportstrækningssystemer –
maksimal individualisering inden for jordbruget
– Cirrus med 1-kammerbeholder
– Cirrus med 2-kammerbeholder og en
enkelt transportstrækning – Single-Shoot
– Cirrus med 2-kammerbeholder og
dobbelt transportstrækning – Double-Shoot

1
3
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Meget fleksibelt udvalg af redskaber
til forberedelse af udsåning
– Traktorsporløsner
– Crushboard foran eller bag tallerkensektionen
– Solo-radsåning uden tallerkensektion
– Tallerkensektion med fintakket tallerken, grovtakket
tallerken eller Minimum TillDisc-bølgetallerken
– Forløbende dækpakker
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Konceptet

6

Landbrugstekniske og økonomiske
krav i perfektion!

4

Perfekt genpakning
– Stribevis genpakning med Matrix-dæk
– Prisbilligt AS-dæk som alternativ
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Et valg af innovative skærsystemer
– RoTeC pro-skær
Det universelle enkelttallerkenskær
med rækkeafstande på 12,5 cm og 16,6 cm
– TwinTeC+-dobbelttallerkenskær
med rækkeafstande på 12,5 cm og 16,6 cm
Det højtydende dobbelttallerkenskær også
til meget krævende betingelser
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Moderne kørespors- og halvsideaktivering
– Præcis såning i kiler og på forager takket være elektronisk
halvsideaktivering og GPS-Switch med AutoPoint
– Valgfri køresporsbredde og sporvidde
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Moderne komfort-, sikkerhedsog vedligeholdelseskoncepter
– Kompakte transportmål muliggør hurtig og sikker
kørsel på vejen med op til 40 km/h
– LED-arbejdsbelysning
– Transportboks som standard
– Skridsikre og komfortable gangbroer
– Lange vedligeholdelses- og smøreintervaller
– Materialehærdning og slitageminimering
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Cirrus – Modellerne

Cirrus Compact med 1-kammerbeholder
Model

Arbejdsbredde

Cirrus 3003 Compact (fast)

3,0 m

Cirrus 3503 Compact (fast)

3,43 m/3,5 m

Med en såsædsbeholder på 3.000 l,
som gør den hurtig og nem at manøvrere

Cirrus med 1-kammerbeholder
Model

Arbejdsbredde

Cirrus 4003 (fast)

4,0 m

Cirrus 4003-2 (klapbar)

4,0 m

Cirrus 6003-2 (klapbar)

6,0 m

Med en såsædsbeholder på 3600 l for mere effektivitet

Modellerne
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Cirrus-C med 2-kammerbeholder og
enkelt transportstrækning – Single-Shoot
Model

Arbejdsbredde

Cirrus 4003-C (fast)

4,0 m

Cirrus 4003-2C (klapbar)

4,0 m

Cirrus 6003-2C (klapbar)

6,0 m

Med 2-kammertrykbeholder på 4.000 l til såsæd og gødning

Cirrus-CC med 2-kammerbeholder og
ekstra transportstrækning – Double-Shoot
Model

Arbejdsbredde

Cirrus 4003-CC (fast)

4,0 m

Cirrus 4003-2CC (klapbar)

4,0 m

Cirrus 6003-2CC (klapbar)

6,0 m

Med 2-kammertrykbeholder på 4.000 l til såsæd og gødning
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Cirrus Compact
De nyttige bugserede såkombinationer

Cirrus 3003 Compact

»Universalsåmaskinen AMAZONE Cirrus 3003 Compact gør et godt indtryk. Håndteringen
af den kompakte maskine var overbevisende. Mange detaljer, som f.eks. TwinTerminal,
den store værktøjskasse, gangbroen til fordeleren eller dybdeindikatoren til tallerkenharven letter arbejdet. Men også grundlæggende ting som arbejdskvalitet, lakering
eller 40 km/t-godkendelse skal fremhæves her.«
(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

Cirrus 3003 og 3503 Compact

10

»Som standard er Cirrus udstyret med en godt forsinkende trykluftbremse – forbilledligt! Endnu bedre: Dermed må maskinen
også med fuld såsædsbeholder køre 40 km/t på veje.«
(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

40 km/t
Cirrus 3003 og 3503 Compact
Kompakt, manøvredygtig, hurtig
Til mindre bedrifter er Cirrus-Compact-maskinerne meget
attraktive modeller. Med en 550 mm kortere akselafstand
end på Cirrus 6003-2, og i forbindelse med lift monteringen, opnås der en enorm manøvredygtighed. Så selv på
snævre forarger, er et effektivt stykke arbejde muligt. Med
en beholdervolumen på 3.000 l og en maks. hastighed på
40 km/t er Cirrus Compact især velegnet til bedrifter, der
ikke har kapacitet til påfyldning i markkanten. Ifølge de landespecifikke færdselsregler er Cirrus udstyret med enten et
kørestel uden bremser, et med trykluftbremsesystem med
to ledninger eller et med hydraulisk bremsesystem.

Marksprøjte 28 m

1

2

Såmaskinen med en arbejdsbredde på 3,5 m er udviklet til
lande og regioner, hvor en transportbredde på 3,5 m er tilladt
på vejene. Naturligvis er denne maskine også et meget interessant alternativ til bedrifter med en god etablering, da denne
bugserede såkombination passer meget godt til køresporsystemerne 21 m og 28 m. Desuden tilbydes arbejdsbredden
3,43 m, så man f.eks. i en 7er-rytme kan nå 24 m.
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Såmaskine 3,50 m: Eksempel køresporssystem 28 m

Marksprøjte 24 m

1

Arbejdsbredder med 3,43 m og 3,5 m
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Såmaskine 3,43 m: Eksempel køresporssystem 24 m

Marksprøjte 21 m
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Såmaskine 3,50 m: Eksempel køresporssystem 21 m

Cirrus 3503 Compact til bedrifter, der sætter
pris på effektivitet og lille trækkraftbehov
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Cirrus
Højeste effektivitet og største præcision

»Sårørets form i skæret er ændret, så såsæden kan placeres endnu mere nøjagtigt på
furens bund. Det fungerer også meget godt – ved frilægning af udsæden fandt vi intet
liggende ovenpå. Stort set alle korn befandt sig på sårillens vandførende bund.«
(»traction« – Arbejdsprøve AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Cirrus 6003-2 med TwinTeC+

Cirrus 4003, 4003-2 og 6003-2
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40 km/t
»Især for maskinstationer burde
40 km/t-godkendelsen til kørsel
med fuld beholder være yderst interessant.«

Cirrus 4003-2C

(»traction« – Arbejdsprøve AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Cirrus 4003 og 4003-2
Kompakt, hurtig, universel

Cirrus 6003-2
til højeste arealydelser

Den bugserede såkombinationen Cirrus med 4 m arbejdsbredde, fås enten som fast maskine eller som sammenklappelig.
Den sammenklappelige variant kan ved vejtransport klappes
ind til 3 m transportbredde.

Til højere arealydelser og større landbrug tilbyder AMAZONE
den klapbare Cirrus 6003-2 med 6 m arbejdsbredde.

Disse 4 m-varianter er især interessante for mellemstore
bedrifter, der har brug for et stort såsædsvolumen og dermed en stor effektivitet. Standardtraktoren til såteknik i
denne bedriftsstørrelse ligger ikke sjældent mellem 170 og
200 hk, hvilket også passer perfekt til Cirrus 4003 og 4003-2.

Cirrus 6003-2CC

Ud over den enkeltspidsede beholdervariant med 3.600 l
fås Cirrus fra 4 m arbejdsbredde også med en dobbeltspidset
4.000 l stor 2-kammerbeholder til samtidig udlægning af gødning og såsæd.
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Beholdere
Overskuelig på mark og vej

Beholdere

14

Hurtigtømningen, der fås som ekstraudstyr, muliggør skift
af såsæd på næsten ingen tid

Hensigtsmæssigt tyngdepunkt

Sikker drift

Takket være det store beholdervolumen på op til 4.000 l reduceres efterfyldetiderne til et minimum. Trods den betragtelige
størrelse udmærker beholderen på Cirrus sig ved en optimal
placering af tyngdepunktet, og ved at den næsten ikke
hindrer udsynet.

Sier beskytter på sikker vis operatøren imod utilsigtet indgriben i røreakslen og selve doseringssystemet imod fremmedlegemer. Sierne kan hurtigt afmonteres med henblik på rengøring og egner sig, praktisk nok, til opbevaring af medførte
sække med såsæd.

Fordele ved såsædsbeholderen:
Hensigtsmæssig tyngdepunktsposition
Den smalle tank giver et godt udsyn
Stejle beholdervægge giver beskedne restmængder
og sikrer, at materialet har optimale forudsætninger
for at synke ned

Dine fordele:
God tilgængelighed via stige eller læssebro i siden
Enkel kalibreringsprocedure
Praktisk hurtigtømning
Rullepresenning hhv. beholderlåg til hurtig
og sikker tillukning

Bekvem fyldning

Fyldesnegl

Et trin letter opstigning og en sikker gangbro med rækværk
giver nem adgang til såsædsbeholderen. Den enkle fyldning
af beholderen sker med sækkevarer eller via en transportsnegl fra anhængeren, med bigbag eller med læsseskovl. Det
brugervenlige klapdæksel på beholderen giver en lufttæt
forsegling.

Med den hydraulisk svingbare fyldesnegl, der fås som ekstraudstyr, tilbydes en komfortabel løsning til hurtig fyldning
af Cirrus. Det er kun nødvendigt at dreje fyldesneglen for at
fylde såmaskinen fra en anhænger. Fyldesneglen kan kombineres med alle andre udstyrsmuligheder og giver en god
overskuelighed ved manøvrering, idet sneglen er placeret
i venstre side.

Takket være den store beholderåbning er fyldning af beholderen
meget komfortabel.
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Alsidige transportstrækningskoncepter
Fra enkel såsædsbeholder til 2-kammerbeholdere med forgrenet transportstrækning

Udsåning

Dine muligheder med

Cirrus

Single-Shoot

Cirrus-C

Udsåning af én såsæd via RoTeC pro-skæret
eller TwinTeC+-skæret
Udsåning af såsæd og udlægning af gødning / anden
såsæd i samme såfure efter Single-Shoot-metoden

Double-Shoot

Cirrus-CC

Single-Shoot
+ Double-Shoot

Cirrus-CC

Udsåning af såsæd og udlægning af gødning /
anden såsæd i to forskellige sårækker efter
Double-Shoot-metoden
Kombination af Single-Shoot-metoden
og Double-Shoot -metoden

Teknik | Transportstrækningskoncepter

Cirrus-princippet
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Cirrus-C-princippet

Enkeltspidset såsædsbeholder til såsæd

2-kammertrykbeholder til såsæd og gødning

Cirrus med enkel såsædsbeholder

Cirrus-C med 2-kammerbeholder og
enkeltransportstrækning – Single-Shoot

Til enkel og effektiv såning af en enkelt afgrøde tilbyder
AMAZONE Cirrus Compact og Cirrus med beholdervoluminer på 3.000 l hhv. 3.600 l.

Ud over den enkeltspidsede, åbne beholdervariant af
Cirrus fås også Cirrus-C med delt 2-kammerbeholder og
ekstra transportstrækning. Hvis der sammen med såsæden
f.eks. også skal udbringes et gødningsmiddel, giver Cirrus-C
med 4 m til 6 m arbejdsbredde mulighed for at dosere to
forskellige materialer. Cirrus-C har et beholdervolumen på
4.000 l med en opdeling på 60 til 40. Med disse maskiner
bliver den supplerende afgrøde eller gødningen lagt ud
efter Single-Shoot-metoden sammen med såsæden i én
sårække.

Cirrus-CC med 2-kammerbeholder og ekstra transportstrækning – Double-Shoot
Med Cirrus-CC tilbyder AMAZONE endnu en Cirrus med ét
transportstrækningskoncept til udlægning af to forskellige
materialer. Cirrus-CC er lige som Cirrus-C også udstyret med
2-kammerbeholderen med 4.000 l beholdervolumen og to
separat arbejdende elektriske doseringsenheder. Ud over
Cirrus-C er Cirrus-CC udstyret med en separat doseringsenhed,
og FerTeC-enkelttallerkenskæret. Takket være det supplerende

Princippet bag
Cirrus-CC

2-kammertrykbeholder til såsæd, og
gødning med ekstra transportstrækning
og FerTeC-enkelttallerkenskær

FerTeC-enkelttallerkenskær, som sidder foran dækpakkeren,
er det med Cirrus-CC muligt at dosere og placere to materialer forskelligt. Det betyder, at der med alt fra enkel såning
til Double-Shoot med samtidig Single-Shoot er mulighed
for at arbejde med alle aktuelle såmetoder. Cirrus-CC sætter
med sit koncept helt nye standarder inden for såteknikken.
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Cirrus-CC –
Et unikt multitalent

7

1
2
3
4
6
5

Die Cirrus-CC
1 Forløbende dækpakker
2 Tallerkensektion
3 FerTeC-enkelttallerkenskær
4 Matrix-dæk

5
6
7

TwinTeC+-dobbeltskiveskær
Såsædsprelplader på GreenDrill
Såsædsbeholder på GreenDrill

Teknik | Transportstrækningskoncepter
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FerTeC-enkelttallerkenskær foran dækpakkeren

Forbliv fleksibel
med højeste komfortniveau!
Med de forskellige kombinationsmuligheder på transportstrækningerne i Cirrus-CC opnår brugeren en lang række
anvendelsesmuligheder inden for jordbrug. Takket være
deponeret placering kan der eksempelvis udlægges en
langt større mængde gødning ved såsæden. Også muligheden for at kombinere gødningsudlægning med Single-Shoot og Double-Shoot er interessant. På denne måde
kan der f.eks. anbringes en lille mængde gødning direkte
ved kornet, hvilket fremmer de unge planters vækst
enormt. Resten udlægges derefter ved hjælp af et ekstra
skær ved siden af og under sårækken for at forhindre ætsningsskader.

Derudover kan der om nødvendigt doseres og udlægges
en tredje afgrøde med den påbyggede GreenDrill 501.
Fordele ved Cirrus-CC:
Udsåning af én såsæd via RoTeC pro-skæret
eller TwinTeC+-skæret
Udsåning af såsæd og gødning / anden såsæd
i samme såfure efter Single-Shoot-metoden
Udsåning af såsæd og gødning / anden såsæd i
to forskellige sårækker efter Double-Shoot-metoden
Kombination af Single-Shoot-metoden
og Double-Shoot-metoden
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Cirrus

Det afhænger af doseringen
Enkel, central og komfortabel indstilling. Perfekt dosering

Præcist, elektrisk doseringsdrev til Cirrus
Enkel indstilling via betjeningsterminal og bekvem kalibrering

Teknik | Dosering
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Fremragende tilgængelighed
i begge sider med de sikre trinbrætter

Præcist doseringsdrev

Comfort-pakke 1 med TwinTerminal 3.0

Doseringssystemet er velegnet til alle typer såsæd og såsædsmængder fra 1,5 til 400 kg/ha. Store doseringsvalser giver en
lav rotationshastighed og skåner såsæden. Konverteringen
fra små frø til normale frø sker på få sekunder ved, at udskifte
doseringsvalser. De kan også skiftes ved fyldt Såsædsbeholder.
Op til 95 % af alle typer såsæd er dækket af de tre doseringsvalser, der medfølger som standard. Andre valser fås til
eksempelvis majs og specialkulturer.

For yderligere at forenkle fordosering, kalibrering og tømning, tilbyder AMAZONE i forbindelse med køb af Cirrus,
en Comfort Package 1 med TwinTerminal 3.0, sammen med
den valgte ISOBUS terminal. TwinTerminalen monteres direkte
på såmaskinen i nærheden af doseringsenheden. Denne positionen giver en afgørende fordel: Føreren kan nu foretage
betjening og dataindtastning til kalibreringen direkte på maskinen og slipper således for at skulle stige af og på traktoren
flere gange. TwinTerminal 3.0 består af et vand- og støvtæt
kabinet med et 3,2 tommer stort display og fire store taster
til betjeningen.

Doseringsvalser til forskellige såsædstyper
20 ccm

210 ccm

600 ccm

»En god idé er også den nye TwinTerminal 3.0,
der gør kalibreringen væsentligt enklere og sikrere.«
(»traction« – Arbejdsprøve AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

F.eks. til raps,
majroer, lucerne²

7,5 ccm

Til raps, hør
og valmue¹, ²

350 ccm

Til gødning

F.eks. til byg,
rug, hvede¹, ²

F.eks. til spelt,
havre, hvede¹, ²

120 ccm

»Til fin og normal såsæd som f.eks. græs, bønner, ærter og
majs fås forskellige doseringsvalser. De kan nemt udskiftes,
da leverancen fra AMAZONE også omfatter en skruenøgle til
åbning af doseringsenheden.«
(»traction« – Arbejdsprøve AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Til efterafgrøder, majs
og solsikker

660 ccm

Til ærter og bønner

¹ Standard på Cirrus med arbejdsbredder på op til 4 m
² Standard på Cirrus med arbejdsbredder fra 4 m

»I samspil med TwinTerminal slipper man for mange ture
til kabinen under kalibrering.«
(»dlz agrarmagazin« – Marktest
»Hurtig såning med pneumatik« · 07/2017)

21

Cirrus

Maksimal fleksibilitet
Stor fleksibilitet med segmentfordelerhoved

Til regulering af doseringsenheden kan kørselshastigheden på
Cirrus styres via radarsensor, et GPS-signal eller alternativt via
traktorens hastighed.

Teknik | Dosering

Segmentfordelerhoved

Segmentfordelerhoved med
elektrisk halvsideaktivering
Segmentfordelerhovedet giver den pneumatiske såmaskine
stor fleksibilitet. Asymmetrisk kørespor på maskinens halve
bredde kan gennemføres med det samme uden uønsket
reduktion i mængden af såsæd på den anden halvdel. Med
segmentfordelerhovedet opnås der mulighed for elektrisk
halvsideaktivering. Halvsideaktiveringen er placeret direkte
på fordelerhovedet. Med Section Control som f.eks. den automatiske delbreddeaktivering fra GPS-Switch fra AMAZONE
kan der ved brug af halvsideaktivering opnås betragtelige
besparelser, fordi overlapninger og fejlsteder undgås.
Dine fordele:
Elektrisk halvsideaktivering
Reduktion af overlapning sparer såsæd
Minimering af støvudviklingen i såsædsbeholderen,
da der ikke tilbageføres såsæd

Hydraulisk blæserdrev
Den nye højtydende blæser udmærker sig ved et lavt oliebehov
på 21 l/min ved 3.500 o/min samt minimal støjudvikling.
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Transportboksen, som er en del af standardudstyret,
giver masser af plads til alt vigtigt værktøj og til hjælpemidler

Variabelt køresporsskifte
Med kørersporssystemet kan man frakoble i alt op til seks
sårækker pr. side. De dermed bredere anlagte kørespor egner
sig til kørsel med portaltraktorer. Dermed tager AMAZONE
højde for kravene om stadig større dækbredder på traktorer.
Hvis der skiftes kørespor, reduceres såmængden automatisk.

Såslangeovervågning
Et andet smart assistancesystem er den valgfri såslangeovervågning, der straks registrerer blokeringer på skæret og
i slangen. Direkte bag fordelerhovedet kontrolleres såsædsflowet af sensorer i såsædsslangerne. Aktiverede kørespor
registreres automatisk af systemet. Især ved lange arbejdsdage er overvågningen en enkelt måde for at kontrollere
arbejdsresultatet på.
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Cirrus

Maksimal effektivitet
Klargøring af såbed og såning i en arbejdsgang

Såkombination med tallerkensektion
i 2 rækker
Den bugserede såkombination kan spille med musklerne
sammen med tallerkensektionen i 2 rækker. Afhængigt af
valget af tallerkener løsner, findeler og udjævner tallerkensektionen såbedet umiddelbart før udsåningen. Arbejdsdybden
på tallerkenenheden kan tilpasses individuelt under kørslen.
Indstillingsmulighederne via et hulmønster til tallerkenerne
giver ensartede overgange i kantområdet.

Solo-såning med høj effektivitet
Cirrus fås også uden tallerkensektion, og er dermed en
meget effektiv maskine. Med alle de tekniske fordele ved
den grundlæggende version er Cirrus uden tallerkenharvesektion et prisbilligt alternativ til Solo-såningen, hvor
der ikke skal gives afkald på genpakningen. Crushboard
(ekstraudstyr) kan også tilføjes i denne udførelse.

Valget af den rigtige tallerken –
Grovtakket, fintakket eller med bølger
Der fås forskellige tallerkener til tallerkensektion, en bølgetallerken, en grovtakket tallerken og en fintakket tallerken.
Fintakket tallerken
Den fintakkede tallerken har dog sin styrke i klargøring
af et fladt såbed. Den giver også en god forankring af
såsæden i den mere lette jord.

Grovtakket tallerken
Den grovtakkede tallerken er særligt egnet til klargøring
af et dybere såbed. Takket være deres form opnås en særlig
aggressiv indarbejdning og neddeling af afgrøderester. Tallerkenernes stejle angrebsvinkel giver en særligt intensiv
gennemblanding.
Minimum TillDisc
Minimum TillDisc er særligt velegnet til vandbesparende
stribevis jordbearbejdning. Med den flyttes der kun præcis
så meget jord, som der er behov for.

Fintakket tallerken
460 mm

Grovtakket tallerken
460 mm

Minimum TillDisc-tallerken
460 mm

Teknik | Tallerkensektion
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Gennemprøvet 1.000.000 gange!

2
1

3
Cirrus-glideringspakning
1
2
3
4
5

Glideringspakning monteret i konisk holder
2-rækket skråkugleleje
2 x rulleenhed (O-ring)
2 x støberinge med glideflader
SAE 90 Gearolie (40 cm³)

Den bedste tætning af lejerne
Den kombinerede tætningen består af en filtring og en effektiv
glideringstætning af ekstrem høj kvalitet sikre fuld beskyttelse
af de 2 skråkuglelejer. Derfor er lejerne éngangssmurt fra
AMAZONE, og der er ikke brug for smørenipler. Tiden, der bruges til vedligeholdelse af tallerkenharven, reduceres dermed
betydeligt. Glideringstætningerne har været anvendt i årtier
på entreprenørmaskiner til tætning af drivruller på bæltekøretøjer, og fungerer i den forbindelse meget driftsikkert selv
under de mest krævende forhold.

4
5

Gummi-fjederelementer –
sikre og vedligeholdelsesfri
Tallerkenophænget kombinerer to tallerkner monteret på en
arm, der er ophængt via affjedrede gummiklodser, og som
optimalt følger terrænet. De integrerede gummi-fjederelementer fungerer desuden som vedligeholdelsesfri overbelastningssikringer ved brug på stenet jord. Dette gør tallerkenharven driftssikker og vedligeholdelsesfri, og det giver
en konstant ensartet arbejdsdybde.

Gummi-fjederelementer
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Minimum TillDisc
Vandbesparende stribevis bearbejdning med bølgetallerkenen

Minimal og vandbesparende jordbearbejdning med den stribevise behandling
med Minimum TillDisc-tallerkenen

Teknik | Minimum TillDisc
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Den hydraulisk indstillelige tallerkensektion og den tydeligt aflæselige skala gør det meget enkelt at håndtere tallerkensektionen

Stribevis bearbejdning med Minimum TillDisc-bølgetallerkener

Bølgetallerken Minimum TillDisc

Vandbesparende stribevis bearbejdning

Minimum TillDisc er egnet til en særligt vandskånende og
ukrudtreducerende jordbearbejdning. Med den stribevise
anvendelse af tallerkenen flyttes der mindst mulig jord under
bearbejdningen, og jorden løsnes og gennemskæres kun foran
de efterløbende såskær, hvorved fornyet fremspiring af ukrudt
forhindres. En anden mulighed er anvendelse i forbindelse
med forudgående bearbejdning i områder med forøgede
resistenser. Denne virkning kan ligeledes udnyttes til at
opnå grønne broer i afgrøden.

Anvendelse af Minimum TillDisc muliggør vandbesparende
stribevis bearbejdning på tørre lokaliteter, da det kun er striben
umiddelbart foran såskærene, der bliver bearbejdet. Under
fugtige og klæge jordbundsforhold bliver der med bølgetallerkensektionen Minimum TillDisc flyttet færre knolde op til
overfladen, end det er tilfældet med en normal tallerkensektion. Ved anvendelse af Minimum TillDisc bliver Cirrus derudover lettere at trække, hvilket har positiv indvirkning på
brændstofforbruget.
Fordele ved Minimum TillDisc:
Vandbesparende stribevis bearbejdning
Mindst mulige manipulation af jorden
Mindre knolddannelse
Tallerken med meget lav trækmodstand

Cirrus 6003-2CC med Minimum TillDisc-tallerken
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Stort potentiale
For en bedre klargøring af såbedet

Crushboard

Traktorsporløsner

Cirrus kan efter behov udstyres med en Crushboard foran
eller bag tallerkensektionen. Hvis ujævnheder eller hårde
knolde skal brydes, er en placering af Crushboard foran tallerkensektionen det bedste. Under meget lette betingelser
kan Crushboard køres bag tallerkensektionen for en stabil
kørsel af jordgennemstrømningen. Genpakningen bliver
dermed mere stabil. Den frontmonterede dækpakker kan
med Cirrus også kombineres med Crushboard.

Ved anvendelse på komprimeringsfølsom jord og med reduceret arbejdsdybde er traktorsporløsneren, der fås som ekstraudstyr, en god idé. Disse løsner fastkørte spor bag traktorhjulene. Sporløsnerens position kan indstilles vandret og
lodret. Sportløsnerens særlige kinematik sikrer en konstant
fjederkraft over hele løsgørelsen. Kileskæret løsner, men
fører ikke sten til overfladen.

Smalskær, hjerteskær og vingeskær

Voldjævner til twinTec

Traktorsporløsneren til løsnelse
af fastkørte spor

Teknik | Udstyr til tallerkensektion
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Packer
Til en endnu bedre genpakning

Pakker
Den forankørende mellemhjulspakker T-Pack U, pakker arealet foran tallerkensektionen. Derved genpakkes jorden foran
maskinen yderligere en gang til. Dette er især en fordel på
lette jorder.

Den passivt styrede T-Pack U kan benyttes som mellemhjulspakker bag på traktoren eller solo som frontpakker.

T-Pack S

T-Pack IN

Med sidepakkeren T-Pack S til Cirrus 4003-2/2C og 6003-2/2C
kan jorden under lette til middeltunge forhold, eller efter
ploven, trykkes fast allerede foran tallerkensektionen, hvilket
bevirker en ekstra genpakning.

Det forankørende pakkerkoncept ved Cirrus 4003-2/2C og
6003-2/2C kan suppleres med T-Pack IN. Denne er monteret
i midten af maskinen under trækstangen og pakker således
mellem traktorsporet.
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Chassis og genpakning

Matrix-princippet –
Patentløsningen til din succes

Stribevis genpakning –
Til optimale vægtbetingelser

De nye Matrix-dæk er maskinens centrale element og
garantien for en ensartet og hurtige spiring. I dimensionen
400/55R17.5 har dækkene en diameter på 880 mm ved en
bredde på 410 mm (4 sårækker à 12,5 cm eller 3 sårækker
à 16,6 cm).

Matrix-dækkets primære opgave er den stribevise genpakning.
Den heterogene jordstruktur, der frembringes af dækkene,
skaber optimale vækstbetingelser for alle planter under alle
forhold.

Kombinationen af en stor diameter og den nye profil sikrer
en meget god egen fremdrift – og dermed lille trækkraftsbehov. En egenskab, der især er vigtig ved hurtigt kørende,
bugserede såmaskiner med passive jordbearbejdningsredskaber.

Takket være den meget fjedrende, radiale konstruktion
understøttes profilen næsten helt ensartet på jorden over
alle rækker og skaber ens vækstbetingelser. Ekstra voldudjævner kan især være en god idé ved lette jorder.
Fordele ved Matrix-dækket:
Stærk, ensartet egenfremdrift
Stribevis genpakning
Etablering af en heterogen jordstruktur,
som giver optimale vækstbetingelser
Mere let jord til tildækning af såsæden
Fremragende selvrensende dækegenskaber
Optimale til hurtig transport på vejen

Genpakning

Matrix-dæk

Egenfremdrift

Genpakning med Matrix-dæk: Med den stribevise genpakning med
Matrix-dækkene er det muligt at etablere en optimal jordbundstilstand, som tilpasser sig efter de aktuelle vejrbetingelser og på
den måde skaber forudsætninger for en hurtig og ensartet plantespiring. Dækkene danner en heterogen jordbundsstruktur.

Teknik | Matrix-dæk
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Den stive Cirrus 4003-C med AS-diagonaldæk

AS-diagonaldæk –
Med små kompromisser
På steder, der er mindre følsomme med hensyn til spiringsbetingelserne, kan Cirrus alternativt også udstyres med det
enkle AS-diagonaldæk i en tilsvarende dimension (15.0/5517). Deres fremdrift er meget god med de korte knopper, og
maskinen er dermed også let kørende. Kompromiserne ligger i den målrettede genpakning: AS-dækkene har ikke så
god jordkontakt som Matrix-dæk, især i tørre år.

Genpakning

Fordele ved AS-diagonaldækket:
Stærk, ensartet egenfremdrift
Prisbilligt alternativ

Egenfremdrift

Genpakning med AS-dæk: I direkte sammenligning med
Matrix-dækket udviser AS-dækket et markant enklere arbejdsmønster. Et simpelt alternativ til lokaliteter, som er mindre følsomme.
AS-dæk
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Til de bedste resultater
Målrettet stribevis genpakning

Kraftig, ensartet egen fremdrift
af pakvalsen takket være tværprofil

»De 88 cm høje og 41 cm brede matrixdæk er ca. 10 % højere
end de »gamle« kileringsdæk, hvilket – understøttet af mindre
vedhæftende lerjord – medfører en tendens til mindre trækkraftbehov – glimrende.«
Målrettet stribevis genpakning
takket være langsgående profil

(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
© AMAZONE 2013

Teknik | Genpakning
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3

Sikker såning!
1) Ved kraftig tørke – vandpumpeprincippet:
Ringene på kileringsvalsen lukker jorden direkte i sårillen. På den måde når kapillarvandet også den spirende
plante, når det er tørt. Stribevis genpakning gør, at din
jord kommer til at fungere som en vandpumpe. Hver
eneste dråbe tæller!

3) Luftskifte – lungeprincippet:
Gennem den løse jord kan der ske et luftskifte,
så rødderne kan ånde.

2) I meget vådt vejr – drænprincippet:
Løs jord optager og lagrer regnvand effektivt. Store
mængder regnvand siver ganske enkelt ned i de løse
områder, der ikke er pakket. På den måde undgås en
jorderosion. Her arbejder jorden som et dræn. Mellem
rækkerne er der stadig nok løs jord til at kunne dække
såsæden med, også når jorden er tung og våd.

Stribevis genpakning
Med stribevis genpakning er det muligt at etablere en optimal jordbundstilstand, som tilpasser sig efter de aktuelle vejrbetingelser og på
den måde skaber forudsætninger for en hurtig og ensartet plantespiring.
Derudover efterlades der en homogen og effektivt genpakket stribe uden
knopaftryk. I sammenligning med valser med heldækkende profiler er
dette en afgørende fordel, som frem for alt har indvirkning på såskærenes rolige gang.

Rækkeafstand 12,5 cm

Rækkeafstand 16,6 cm

Planter med en
rækkeafstand på 12,5 cm

Planter med en
rækkeafstand på 16,6 cm
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RoTeC pro-skæret
Den universelle enkeltskiveskær

RoTeC-skærsystemet ha
r bevist
sit værd 1.500.000 gang
e!

Nøjagtig indstilling i 4 trin

Forstærket bærearm med et skærtryk
på op til 55 kg
Hydraulisk indstilling af skærtryk

Exaktstrigle til
fremragende
tildækning af
såsæden

Dybdeførings- og renserulle »Control« 25 mm
eller 10 mm til ensartet dybdeføring
Såtallerken ∅ 400 mm
af borstål, arbejdsvinkel 7°,
sikrer en rolig skårgang

Sikker og præcis brug lige til grænsen
Med RoTeC pro-enkeltskiveskæret fungerer Cirrus godt på især
klæbrig jord, uanset om det er tidligt eller sent på året. Takket være dybdeføringen direkte på såskiven er skærføringen
og genpakningen på striglen fuldstændig koblet fra hinanden.
Med dybdeføringsskiven eller dybdeføringsrullen opnås desuden en fremragende selvrensning af skæret. Takket være disse
to fordele er en meget fleksibel og præcis brug under stort
set alle vejrforhold mulig.

Fureformer til præcis udformning af såfuren

Kvalitet og pålidelighed takket være:
Såskive af borstål med høj styrke for endnu længere
levetid
Slidstærk eller selvrensende dybdeføringsskiver Control 10
og dybdeføringsruller Control 25 for præcis indstilling af
sådybden
Afkobling af skærføring og genpakning for en rolig
skærgang og en universel indstilling til vejrforholdene

Der kan vælges rækkeafstande på 12,5 og 16,6 cm.

»Skærtrykket indstilles med et dv-hydraulikudtag mellem to
forudbestemte positioner – med hydraulikudtaget, som også
benyttes ved tilpasning af tallerkenharvens arbejdsdybde.
Funktionsvalget på betjeningsterminalen sparer hydraulikudtag.«
(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

»Ved høje kørehastigheder ligger skæret meget roligt i jorden.
Sådybden var meget ensartet.«
(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

Teknik | RoTeC pro- Enkeltskiveskær
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Trykrulleefterharvetryk

Skærtryk

100%

100%

Uafhængig skær- og Strigletryk

Såskive

Skærtyksindstilling

Såskiven er fremstillet af meget slidbestandigt borstål og
har en diameter på 400 mm. Takket være den robuste konstruktion reduceres slid til et minimum. Takket være såskivens
store diameter, kører skæret meget stabilt, hvilket skaber en
god aflægningsnøjagtighed på skæresystemet.

Skærtrykket tilpasses trinløst hydraulisk fra kabinen, hvilket
muliggør en nem justering af sådybden og tillader en hurtig
tilpasning til de relevante jordbundsforhold. RoTeC pro-skær
føres med op til 55 kg skærtryk.

Fureformer

Dybdeføring

Med fureformeren ryddes såfuren, således at en optimal
jordkontakt til såsæden sikres. Takket være den flydende
ophængning fjerner fureformeren selv jord og fastsiddende
afgrøderester.

En af de største fordele ved RoTeC pro-enkelttallerkenskæret er isoleringen af skærføringen fra genpakningen. Dermed
løftes skæret kun én gang ved passage af en sten. Desuden
kan skær- og rulletrykket indstilles uafhængigt af hinanden.
Dybdeføringstallerkenen Control 10 med en 10 mm bred
trykflade eller dybdeføringsrullen Control 25 med en 25 mm
bred trykflade direkte ved skæret sørger for denne meget
stabile og præcist kontrollerede skærføring af RoTeC pro-enkelttallerkenskæret. Den grundlæggende indstilling af sådybden foretages uden brug af værktøj og i 4 niveauer direkte
på skæret.

4 indstillinger
1
2
3
4

Dybdebegrænser
Control 10
RoTeC pro-skær med dybdebegrænser Control 10

Dybdeførringsbegrænser Control 25

Fureformer

Såskive

RoTeC pro-Skær med dybdeførringsbegrænser Control 25
Lamellerne, som åbnes bagtil, sikrer en fremragende selvrensning.
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TwinTeC+-skær
Det kraftfulde dobbeltskiveskær

Indvendig afstryger

Dobbeltskiveskær TwinTeC+ (tværsnit)

Hydraulisk indstilling af skærtrykket
fra 0 til 100 kg

Hjulholder med dybdeføringsrulle Control+
med bredder på 50, 65 eller 75 mm

Udskiftelig fremføring
af såsæden
Vedligeholdelsesfrie ophæng

Skærstrigle
med justeringsenhed

Ingen smøresteder er ensbetydende
med vedligeholdelsesfrie skær

Dobbelttallerken ∅ 380 mm, vinkel på 10°

Fastgøringsenhed til såsæd

Føringsforlænger

Rolig gang, robust og vedligeholdelsesfri
Med det effektive TwinTeC+-skær har AMAZONE udstyret
Cirrus med en af de mest robuste og præcise dobbeltskiveskær overhovedet. Takket være et skærtryk på op til 100 kg
og dens gode skærevirkning fungerer dobbelskiveskæret
TwinTeC+ også rigtig godt med hård og knoldet jord i såbedet.
Den er udstyret med et basiselement og en skærholdebøjle
af smedet stål til vanskelige forhold med tilstrækkelige reserver. På grund af det høje skærtryk på TwinTeC+-dobbeltski-

»Teknisk set gør skæret et meget godt indtryk,
det byder på nogle gode finesser.«
(»profi« – Kørselsrapport for Cirrus 6003-2 med TwinTeC+ · 08/2016)

veskæret er såningen også meget præcis under arbejde
i harvet jord med en meget høj andel af organiske materiale
i såbedet. Takket være den innovative skærtryksindstilling
i oliekredsløbet forbliver skærtrykket konstant selv i stærkt
kuperet terræn, så den indstillede sådybde opretholdes.
TwinTeC+-dobbeltskiveskæret er helt vedligeholdelsesfrit
og lever dermed op til selv de strengeste krav.

Teknik | TwinTeC+-Dobbeltskiveskær
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Cirrus 3003 Compact med Dobbeltskiveskær TwinTeC+

Dobbeltskiveskær TwinTeC+

Dobbeltskiverne

Skærtryk TwinTeC+

De skarpe, forspændte skiver med en angrebsvinkel på 10°
sørger for en god skærevirkning på skæret. Den store diameter på 380 mm sikrer en stabil kørsel. Takket være den
store afstand på skær rækkerne på 190 mm og dybdeføringsrullens påbygning med den øverlige skærholder opnås
der tilstrækkeligt frirum til at forhindre blokeringer under
arbejdet.

Skærtrykket kan som standard indstilles via ISOBUS-terminalen. Skæret opretholder det indstillede tryk stabilt.
Dette er især en fordel ved såning i lav dybde i stærkt
kuperet terræn.

Fremføring af såsæden
En føringsforlænger og fastgøringsenhed til såsæd fører
sikkert såsæden til furebunden og forhindrer, at de enkelte
korn springer op igen. Den standard monterede indvendige
afstryger, som fås med hårdmetalplader, garanterer et præcist arbejde på klæbrig jord og forbedrer driftssikkerheden
betydeligt.

Passage af skråninger
Skråninger: Ved passage af en skråning presses skærene desuden mod bunden. Dette skaber et overtryk i skærtrykscylinderen, der føres direkte tilbage ind i oliekredsløbet. Skærtrykket
forbliver konstant.

Dybdeføring
For en sikker overholdelse af sådybden følger hvert skær
en parallel dybdeføringsrulle. Control+-dybdeføringsrullerne
fås i en bredde på 50 mm, 65 mm og 75 mm. Dermed kan
kvaliteten af arbejdet på maskinen sikres under alle jordforhold, fra let, ustabilt sand til tungt ler. En ekstra afstryger
på dybdeføringsrullen sikrer desuden også en stabil føring
af skæret under fugtige betingelser.

Passage af forhøjning
»Det er muligt med 15 til 100 kg [skærtryk] per række.
Og det endda dynamisk.«
(»profi« – Kørselsrapport for Cirrus 6003-2 med TwinTeC+ · 08/2016)

Forhøjning: Ved passage af en forhøjning sænkes skæret, og
der opstår et undertryk i skærtrykscylinderen, der strakt udlignes
med ekstra olie i kredsløbet. Skærtrykket forbliver konstant.
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Striglerne
Tildækning af såsæd, fasttrykning af såsæd

Cirrus 3003 Compact med RoTeC pro og trykrulleefterharve
»Exaktstriglen S afslutter placeringen af såsæden. Dens 15 mm tykke, forkrøppede og parvis
affjedrede tænder har en stor overlapning. Således er der intet at udsætte på dens arbejde.
Vi var også meget glade for baksikringen og den hydrauliske trykindstilling.«
(»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

Teknik | Strigle
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Exaktstrigle S

Exaktstrigle S
i kombination med RoTeC pro
Exaktstrigle S arbejder uden tilstopning selv med store
mængder halm. Med individuelt svingbare ophængte strigleelementer tilpasser den sig efter ujævnheder i underlaget
og sikrer en ensartet såsædsdækning. Netop ved såning under
mindre optimale betingelser, f.eks. i fugtig og tung jord, betaler Exaktstriglen sig. Med 15 mm er Exaktstriglen særligt
slidstærk og sikrer en pålidelig tildækning af såsæden
også under meget krævende anvendelsesbetingelser.

Strigletrykket justeres mekanisk med forspænding af striglens fjedre. Ved den hydrauliske indstilling af strigletrykket
fastlægges forinden en minimal og en maksimal værdi ved
indstikning af bolte. Så kan harvens tryk og skærtryk samtidigt matches til skiftende jordtyper via blot ét hydraulikudtag,
mens du kører.

Trykrulleefterharve HD
i kombination med RoTeC pro

Skærstrigle
på TwinTeC-skær

Efter sårækken er lukket med trykrulleefterharven HD, trykker
trykrulleefterharven jorden ned over såfuren, således at der
opstår optimale spiringsbetingelser. Dette anbefales især på
mild til tør jord ved udsåning af sommerafgrøder eller raps.
Der opstår en bølgeformet overfladeprofil med mindre erosion.
Takket være hærdeprocessen, der benyttes til striglespidserne,
har disse en særligt lang levetid. En særlig fordel er, at trykket kan indstilles fra 0 til 35 kg. pr rulle helt uafhængigt af
skærtrykket.

Skærstriglen (ekstraudstyr) sikrer tilføjelse af løs jord over
furen. Især på tungt jord i skrånende terræn er dette nyttigt
for at forhindre tilslemning og dannelse af afløbsbaner. Striglen
kan justeres syv gange i dybden for at kompensere for slitage
af tænderne. Hvis der ikke skal bruges strigle, kan den deaktiveres i parkeringsposition.

»Enkeltstriglen på 12 mm kan indstilles trinløst i tre vinkler.«
(»profi« – Kørselsrapport for Cirrus 6003-2 med TwinTeC+ · 08/2016)

Trykrulleefterharven

Skærstrigle
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ISOBUS –
Maskinbetjening i den digitale tidsalder

Ét sprog,
mange fordele!

Betjening med vidt forskellige
ISOBUS-terminaler

Med alle ISOBUS-kompatible maskiner byder AMAZONE
på absolut moderne teknik med stort set ubegrænsede
muligheder. 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 kontorsoftware på den anden side.

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine ISOBUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde maskinen
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

ISOBUS
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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.
Fordele More Than ISOBUS:
Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine
ISOBUS-apparater
Ingen ekstramoduler på maskinsiden. Alle ISOBUSmaskiner 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
arbejdsbelysningen eller spærring af en styrende aksel
ved bakning.
Integreret TaskControl-datalogger. Principielt
er alle ISOBUS-telemetriløsninger mulige
(f.eks. telemetriløsningen TONI fra CLAAS).
Frit konfigurerbare delbredder

More than
IISOBUS
SOBUS
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Udnyt dine muligheder

Jobstyrefunktion og dokumentation
Alle ISOBUS-terminaler fra AMAZONE kan som standard
via task controlleren registrere, og lagre både maskindata,
og lokalitetstilknyttede data. Efterfølgende kan de samlede
data anvendes i et Farm Management Information System.
Enkel oprettelse og indlæsning af jobs
Udførelse af jobs
Dokumentation og eksport af det udførte arbejde
Afvikling af applikationskort i ISO-XML-format

Med GPS-Maps er en delarealspecifik dyrkning helt ukompliceret. Dette softwaremodul muliggør nemlig enkel behandling
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 virkestofmængde
direkte.
Intuitivt system til afvikling af applikationskort
Automatisk delarealspecifik regulering
af udbringningsmængden
Optimal bevoksningsstyring takket være behovstilpasset
applikation
Standardudstyr til AmaTron 4 og AmaPad 2

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. Afvigelser fra ideallinjen vises grafisk i displayet via en integreret lightbar. Takket
være de tydelige styreanbefalinger med præcise køresporsafstande er du altid i sporet!
Med virtuel lightbar i statuslinjen
Standardudstyr til AmaPad 2
Ekstraudstyr til AmaTron 4

GPS-Track –
Din parallel-kørehjælp
i marken

GPS-Maps –
Delarealspecifik
spredning

ISOBUS | Jobstyrefunktion | GPS-Maps | GPS-Track | agrirouter
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agrirouter –
Den uafhængige datacentral til landbruget

Fuld kontrol –
Du bestemmer selv!

Med den producentuafhængige agrirouter lukker AMAZONE op
for universel dataudveksling. Med agrirouteren kan data på en
sikker og ukompliceret måde udveksles mellem AMAZONE-maskinerne, landbrugssoftware, producenter og firmaer.

Fordele ved agrirouteren:
Ukompliceret og enkel håndtering
Komfortabel og hurtig overførsel
Fuld kontrol over dine data
Data transporteres, men lagres ikke
Producentuafhængig anvendelse

Agrirouteren forenkler dataudvekslingen, idet joboplysninger og applikationskort kan udveksles trådløst med
AMAZONE-maskiner. På den måde forenkles driftsarbejdsgange, administrationsomkostningerne reduceres, og rentabiliteten forbedres. Samtidig bevarer du selv kontrollen over
dataene og kan afgøre, hvem der skal have hvilke data
og i hvilket omfang.

Maskinproducent

App-udbyder

Ressourceproducent

Levnedsmiddelindustrien

Eksterne dataudvekslingsplatforme

AMAZONE implementerer tilknytningen til ISOBUS-maskinen via AmaTron 4

Landmand

Maskinstationsejer

Forhandler

Rådgiver

Ekstern tjenesteudbyder

Kilde: DKE-Data GmbH & Co. KG

Enkel og sikker dataudveksling

Cirrus

Automatisk delbreddeaktivering
GPS-Switch med AutoPoint
Virtuel forager
Mark, mulighed for applikationskort
til varierende såmængde
Bearbejdet areal

Med halvsideaktivering

Såmaskinen slår automatisk
præcist fra

Nøjagtig placering af såsæden!
En præcis såning er meget vigtig for at forhindre den over- og
undersåning, der i praksis ofte forekommer på kritiske steder.
Afhjælpning til nøjagtig placering sikres med halvsideaktiveringen, der reducerer den pågældende arbejdsbredde til

det halve, så der især i kileformede arealer og på forageren
kan opnås betragtelige besparelser. De to halvsider svarer
hver til en aktiverbar delbredde.

ISOBUS | GPS-Switch | AutoPoint-system
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Redskab slås til
og fra manuelt

Over- eller undersåning ved manuel aktivering uden GPS-Switch

Positionsafhængig automatisk til- og frakobling af den elektriske
doseringsenhed med GPS-Switch

Automatisk
delbreddeaktivering
Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med
Section Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktivering fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske
helt automatisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. Når en mark er oprettet, kan føreren i automatiktilstand koncentrere 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.«

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch byder
AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk delbreddeaktivering til alle AMAZONE's betjeningsterminaler og
ISOBUS-kompatible gødningsspredere, plantebeskyttelsessprøjter og såmaskiner.
GPS-Switch basic
Automatisk delbreddeaktivering
med op til 16 delbredder
Ekstraudstyr til AmaTron 4
GPS-Switch pro
Automatisk delbreddeaktivering
med op til 128 delbredder
Oprettelse af virtuel forager
Oprettelse af Points of Interest (POI)
Automatisk sænkning af bommene med AMAZONE
plantebeskyttelsessprøjter
Som standard med AmaPad 2
Ekstraudstyr til AmaTron 4

(»dlz agrarmagazin« – »Kørselstest gødningsspreder ZA-TS« · 02/2017)

GPS-switch med AutoPoint
Det nye AutoPoint-system beregner automatisk forsinkelsestiden, dvs. tidsrummet imellem påbegyndelsen hhv. afslutningen af doseringen og såsædens fremløb ved skæret. En
sensor ved skæret fastslår såsædens fremløb ved skæret
permanent ved hver til- og frakobling. På denne måde kan
der reageres på ændringer i såsædens fremløbsegenskaber
og på ændringer i kørselsmønsteret.

Sensor til registrering af såsædsfremløb ved skær
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ISOBUS-terminaler fra AMAZONE
Intuitive, komfortable, bedre – Arbejdsdagen på den nemme måde

Fra enkelt til HighEnd –
alt er muligt

Overblik over det hele
med 2-terminalløsningen

Med de ISOBUS-kompatible AmaTron 4 og AmaPad 2 leverer
AMAZONE to særligt komfortable betjeningsterminaler til dine
ISOBUS-maskiner. Ud over betjeningen af selve maskinen
er der flere anvendelsesmuligheder som f.eks. den automatiske
delbreddeaktivering GPS-Switch (Section Control).

Ud over muligheden for at betjene AMAZONE’s ISOBUS-maskine via traktorterminalen findes også det praktiske alternativ,
at skille traktorens og påbygningsredskabets funktioner fra
hinanden, og betjene dem med 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.

Alle programmer er installeret på forhånd
og kan umiddelbart prøves gratis
Intuitiv og overskuelig betjening

Terminal
Display

AmaTron 4

AmaPad 2

8 tommer multitouch-farvedisplay

12,1 tommer multitouch-farvedisplay

Betjening

Touch og 12 taster

Touch

Interfaces

1 x Ethernet
2 x RS232 (GPS & ASD)
2 x USB-interfaces

1 x Ethernet
2 x RS232 (GPS & ASD)
2 x USB-interface med WLAN-stick

Jobstyrefunktion og håndtering
af applikationskort (
ISO-XML og shape)
Parallel-kørehjælp
Automatisk sporføring
Automatisk delbreddeaktivering
(Section Control)
Bemærk: Vær opmærksom på maskinens maks.
antal delbredder!

Kameratilslutning

GPS-Maps&Doc
med integreret Task-controller

Task Controller

GPS-Track *

GPS-Track pro

med virtuel lightbar

med virtuel lightbar

–

GPS-Track Auto
til den selvkørende marksprøjte Pantera

GPS-Switch basic *

GPS-Switch pro

med op til 16 delbredder

med op til 128 delbredder

oder GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

1 x kameratilslutning *
med automatisk bakdetektering AmaCam

2 x kameratilslutninger *
* = ekstraudstyr

ISOBUS | ISOBUS-terminaler
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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.

Feltmenu

Dine fordele med AmaPilot+:
Perfekt ergonomi
Næsten alle funktioner direkte
via 3 niveauer i grebet
Indstillelig håndstøtte
Fri og individuel tasttilknytning
»Joysticken ligger godt i hånden.«
(»dlz agrarmagazin« – »Kørselstest Pantera 4502« · 02/2016)

Indstillinger

»ISOBUS-styringen er udviklet af Amazone selv og er overskueligt
og brugervenligt opbygget. Hvis du ønsker det, kan du selv
konfigurere visse af knapperne. Også multifunktionsdisplayet
kan sammensættes frit.«
(»agrarheute« – »Kørselstest såmaskine Centaya« · 06/2018)
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AmaTron 4
Manager 4 all

Enkel og komfortabel betjening
så intuitiv som din tablet
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 en mere brugervenlig
AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart
nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring.
AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farvedisplay op til selv de strengeste krav og byder på maksimal
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 virtuel
lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og
komfortabel.

Den automatiske bakdetektering AmaCam sørger for direkte
adgang til bakkameraet, og forhindrer farlige situationer

Fordele ved AmaTron 4:
Automatisk fuldbilledtilstand ved undladt betjening
Praktisk MiniView-koncept
Betjening via touchdisplay eller taster
Særligt intuitivt og brugervenligt
Feltspecifik dokumentation
Praksisorienteret og intelligent menustruktur
Dag- og nattilstand

Som standard med:

GPS-Maps&Doc

Maskinbetjening (UT, universalterminal) i dag-nat-tilstand

ISOBUS | ISOBUS-terminaler
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AmaPad 2
En særlig komfortabel måde at styre
landbrugsmaskiner på

En ny dimension af styring
og overvågning
Med AmaPad 2 tilbyder AMAZONE en særligt eksklusiv betjeningsterminal. Det 12,1 tommer store multitouch-farvedisplay er særligt komfortabelt og lever op til selv de strengeste krav til Precision Farming. 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 overskueligt 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 betjeningsergonomien.
Ud over delbreddeaktiveringen GPS-Switch pro er der med
GPS-Track pro som standard også installeret en professionel
parallelkørehjælp med virtuel lightbar.

Vorteile des AmaPads:
Stort 12,1 tommer multitouch-farvedisplay
Udvidet MiniView-koncept
Mulighed for udbygning med automatisk styring takket
være den automatiske sporføring GPS-Track Auto
Dag- og nattilstand

Som standard med:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro
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GreenDrill 501
Universal-påbygningssåmaskine med 500 l beholdervolumen

Prelplade

GreenDrill 501 på Cirrus 6003-2C,
egnet til udlæg eller sneglekorn

GreenDrill
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Komfortabel, fleksibel og præcis

Maskinstyring via ISOBUS

Påbygningssåmaskinen GreenDrill er en ideel løsning til udsåning af mellemafgrøder, og udlæg i en enkelt arbejdsgang.
GreenDrill-såsædsbeholderen, der er lettilgængelig via trin
og rummer 500 l. Ensartet fordeling af såsæden sker via
prelplader foran striglen eller via såsædsrør mellem skærene.

Styringen af GreenDrill kan ske på vidt forskellige måder
afhængigt af den maskine, som GreenDrill er monteret på.
Hvis GreenDrill 501 f.eks. monteres på en Cirrus, vil den være
helt integreret i Cirrus-elektronikken som »ISOBUS-deltager«.
Det betyder, at GreenDrill i maskinbetjeningen på terminalen
gengives og styres som anden eller tredje såsædsbeholder
og doseringsenhed.

Fordele ved GreenDrill:
Så mellemafgrøder og fin såsæd direkte ved
stubbearbejdningen eller jordbearbejdningen
Forskellige doseringsvalser er tilgængelige
Bred indarbejdning via prelplader over såsædsrør
mellem skærene
Let adgang via trin
Maskinstyring via ISOBUS-betjening

Præcis elektrisk dosering
Doseringen af såsæden finder sted via den elektrisk drevne
doseringsenhed. Det elektriske drev muliggør en enkel indstilling af såsædsmængder via ISOBUS-terminalen i traktorens kabine. Alternativt kan det elektriske drev styres fuldautomatisk via applikationskort. Derudover er der mulighed
for kalibrering ved et tryk på en knap og fordosering i markhjørner.

Fuldstændigt integreret betjening af GreenDrill 501
via ISOBUS-terminalen AmaTron 4

Enkel udskiftning af doseringsvalsen
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Praksisvurdering
Cirrus 4003-C i indsats

Udstyret med et Crushboard foran Matrix-dækpakkeren og en GreenDrill 500
gør Cirrus 4003-C pålideligt sit arbejde på familien Jensens brug i Danmark

Praksisvurdering
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Salgsafgrødebrug satser
på teknik fra AMAZONE
»Arealydelse på det helt
rigtige tidspunkt«
Siden 2018 har familien Jensen drevet sit 400 ha store brug
ved Randers i nærheden af Aarhus med en Cirrus 4003-C.
Salgsafgrødebruget dyrker primært vinterraps, vinterhvede,
vårbyg samt bælgfrugter til grøngødning, og forbedring af
jordbundsstrukturen. På de hovedsageligt lette jorder høster
familien Jensen gennemsnitligt 9 t/ha hvede, 7 t/ha vårbyg
og 4 t/ha vinterraps.
Ud over de anvendte jordbearbejdningsredskaber arbejdes der
også med en kompakt Castros tallerkenharve, og en strigle.
Planteplejen varetager familien Jensen ved 28 m arbejdsbredde
med en AMAZONE gødningsspreder ZA-TS 2700, og den bugserede AMAZONE plantebeskyttelsesprøjte UX 4200. Den nyligt
tilkomne bugserede såkombination Cirrus 4003-C er det perfekte supplement til den stærke flåde, i særdeleshed på grund
af dens enorme effektivitet. »Med den nye Cirrus 4003-C kan
arbejdet, takket være den øgede arealydelse, nu udføres mere
rettidigt end før. Det er en vigtig faktor for at opnå ensartede
og stabile afgrøder allerede fra såningen«, udtaler Kim Ryom
Jensen.

Med høj arealydelse kan arbejdet udføres rettidigt

Virksomhed:

Fam. Jensens landbrug

Fokusområde:

Salgsafgrøder

Lokalitet:

Randers
Aarhus/Østersøkysten
Danmark

Klima:

Nedbør 605 mm/p. a.

Areal:

400 ha

Jord:

Hovedsageligt let jord

Maskine i indsats:

Bugseret såkombination
Cirrus 4003-C

Da maskinen på grund af de mange små marker ofte er
undervejs på vejen, sætter familien Jensen stor pris på de
fremragende køreegenskaber på smalle, kurverige strækninger. Takket være den kompakte konstruktion, og de to
store dækpar med enorme bremsereserver, kører Cirrus
meget sikkert, tilføjer en tilfreds Kim Ryom Jensen.

Kim Ryom Jensen med sin far foran AMAZONE Cirrus 4003-C
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Tekniske data
til den bugserede såkombination Cirrus

Tekniske data
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Cirrus 6003-2

Cirrus
Cirrus
3003
3503
Compact Compact
Skæresystem

RoTeC
pro/
TwinTeC+

Cirrus
4003

Cirrus
4003-C

Cirrus
4003-CC

Cirrus
4003-2

Cirrus
Cirrus
Cirrus
4003-2C 4003-2CC 6003-2

RoTeC pro/TwinTeC+

RoTeC pro

RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC+ 12,5/16,6

Rækkeafstand (cm)

RoTeC pro 8 – 16/TwinTeC+ 10 – 20

Arbejdshastighed (km/t)
Arbejdsbredde (m)

3,00

3,50/3,43

Transportbredde (m)

3,00

3,50

4,00

3,00

6,96/
7,10**

6,96

7,78

8,10/8,20**

Transportlængde (m) *
Transporthøjde (m)

4,00

3,16

Konstruktion
Effektbehov (kW/hk)

Cirrus
Cirrus
6003-2C 6003-2CC

3,25

6,00

3,16

3,55

Fast
90/120

3,84

Sammenklappelig

105/140

120/160

164/220

Volumen såsædsbeholder (l)
3.000

¹ 2-kammertrykbeholder
Såsæd-/gødningsbeholder(l)

Indfyldningshøjde (m)

3.600
2,90

Indfyldningsbredde (m)

1,90

Påfyldningsdybde (m)

2,60
0,80

4.000 ¹

3.600

4.000 ¹

3.600

4.000 ¹

2,80

2,90

2,80

2,90

3,00

2 x 1,25

2,60

2 x 1,25

2,60

2 x 1,25

0,70

0,80

0,70

0,80

0,70

Montering
Basisvægt fra (kg)

Liftarme kat. 3/4N/4
3.600

4.000

4.200

Transportramme
Antal Matrix-/AS-dæk

4.700

6.300

6.900

7.500

8.300

integreret
6

7

8

* ved udtrækning af den teleskopbare trækstang kan transportlængden variere.

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr.
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.

12
**TwinTeC+
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Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr.
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.
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