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Enkeltkornssåmaskine ED
Med arbejdsbredder fra 4,5 m til 6 m

S

Dding
E
E
P see

2

3

Ved anvendelse til pløjning, stubbearbejdning og direkte såning udmærker enkornssåmaskinen ED til påbygning sig især
på grund af den meget præcise udbringning. Kombineret med en hækmonteret tank eller en fronttank til udbringning
af gødning og arbejdsbredder fra 4,5 til 6 m er ED en specielt effektiv maskine.

ED
Præcis og pålidelig
Side

»Såsæden blev godt fordelt ved vores test kørsel og blev lagt
regelmæssigt i den ønskede dybde.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

Overblik over fordelene for dig
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»Forarbejdningen af ED 6000-2C efterlader alt i alt et meget
ordentligt indtryk inkl. lakering og ledningsføring.«
(»profi« Praktisk test ED 6000-2C Super · 11/2016)

»God forarbejdning og stabilitet.«
(»top agrar« Sammenligningstest ED 6000-2C Super · 12/2016)

ED

Store gødningsbeholdere fra

900 til 2.000 l
6 til 12 såenheder
med hver 60 l
Med

4,5 til 6 m
arbejdsbredde

Overblik over fordelene for dig:
Særligt præcis udbringning takket være lav faldhøjde på 10 og 14 cm
Et stort antal adskillelsestallerkener til en lang række typer såsæd garanterer en optimal indstilling
Kileformet fuge hindrer, at såsæden springer op igen
Pålidelig tildækning af såsæd på alle jordbunde takket være forskellige nedfældningsværktøjer
Bag og fronttank til optimal vægtfordeling ved store arbejdsbredder
Enkorns-såsæd kombineret med udbringning af gødning, efter valg med mekanisk eller elektrisk drev
6 til 12 såenheder hver med 60 l og gødningsbeholder fra 900 til 2.000 l sørger for høje arealydelser
Komfortabel tilpasning af udsædsmængderne under kørslen fra traktorkabinen
Pneumatisk mikrogranulatspreder Micro plus til udbringning af mikrogranulat og mikrogødning
Hydraulisk drevet og integreret fyldesnegl til påfyldning af gødning til alle typer

Overblik over fordelene for dig:
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Lave faldhøjder

10 cm (Classic-såenhed)
og 14 cm (Contour-såenhed)
på kun

Med tilkoblingsramme KR
op til

12 m arbejdsbredde

Tilvalg:
Med hydraulisk drevet
og integreret

fyldesnegl
Med pneumatisk
mikrogranulatspreder

Forskellige udstyrsvarianter:

ED Special
eller ED Super

Micro plus

Efter valg som

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/ed
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Enkeltkornssåmaskine ED
En præcis familie præsenterer sig

ED Special

ED Super

Mekanisk drev til dosering af gødning

Elektrisk drev til dosering af gødning

Mekanisk adskillelsesdrev

Hydraulisk adskillelsesdrev

Basic-elektronik AmaScan+

Profi-elektronik ISOBUS

ED stiv
med hækmonteret tank

ED 4500-C
fast ramme

ED 6000-C
fast ramme

Arbejdsbredde (m)

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

6, 8

8 – 12

70, 75

70, 75

Antal såenheder
Mulige rækkeafstande
(cm)

ED 4500-C Special

ED sammenklappelig
med hækmonteret tank
Arbejdsbredde (m)
Antal såenheder
Mulige rækkeafstande
(cm)

ED 4500-2C
ED 6000-2C
sammenklappet sammenklappet
4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

6, 7

8, 9

70, 75

70, 75

ED 4500-2C Special

Modellerne

ED sammenklappelig/
med fronttank
Arbejdsbredde (m)
Antal såenheder
Mulige rækkeafstande
(cm)
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ED 6000-2/ED
6000-2FC
sammenklappet
5,40 – 6,40
8, 12
45, 50, 70, 75

ED 6000-2FC

Teknik for optimale arbejdsresultater
Enkeltkornssåmaskinen ED imponerer med en præcis såsædsplacering og en meget nøjagtigt arbejdende adskillelse,
der med den passende adskillelsesskive kan tilpasses til stort
set enhver type såsæd. De 60 l store såsædsbeholdere reducerer desuden påfyldningstiderne.
Gødnings- og adskillelsesdrev på ED Special er mekaniske.
ED Super er udstyret med et elektrisk drev til gødningsdosering og et hydraulisk adskillelsesdrev.

Ud over de stive maskiner på 4,5 m og 6 m tilbyder AMAZONE
også de sammenklappelige produkttyper på 4,5 m og 6 m. Det
er fortsat muligt at benytte en fronttank som gødningsbeholder.
ED er ISOBUS-kompatibel og kan med Profi-elektronikken
betjenes via alle ISOBUS-terminaler. Med Basic-elektronik
styres ED Special med den maskinspecifikke AmaScan+.
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ED 6000 Special
Udviklet til enklere og ældre traktorer

ED 6000-C Special

ED 6000 med 12 rækker og mikrogranulatspreder Micro plus

Enkornssåmaskinen ED 6000 Special kan efter valg leveres
med eller uden den 1.100 l store gødningsbeholder. Såsædsbeholderne kan indeholde hver 60 l. Som såsædsskær findes
Classic-skæret til såsæd efter pløjning eller Contour-skæret,
der er egnet til stubbebearbejdning. Udbringningen af gødning kan efter valg ske via slæbeskæret eller enkeltskiveskæret, der er egnet til stubbebearbejdning.

Adskillelsesdrev samt gødningsdosering foregår mekanisk
via et bundhjul. Til overvågning af adskillelsen og som hektartæller bruges AmaScan+.

Kravene til traktorens hydraulik og elektriske system er
meget små. På ED 6000 Special drives blæseren f.eks. via
kardanakslen.

AMAZONE tilbyder ED 6000-C Special som 8-radet maskine
med gødningsbeholder til underfodsgødskning. Til såsæd
fra sukkerroer, raps eller soja udstyrer AMAZONE ED 6000
med tolv aggregater. Enkornssåmaskinen kan efter valg
bestilles med to mikrogranulatspredere.

Modellerne
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ED 12000-KR
Optimal arealydelse til gunstig pris

Enkeltkornssåmaskine ED 12000-KR

Enkornssåmaskinen ED 12000-KR er en bugseret kombination bestående af tre individuelle såmaskiner i tilkoblingsrammen KR. Alle maskiner kører på eget understel, og kan
dermed også tilpasses yderst fleksibelt til ekstreme ujævnheder i underlaget. Tilkoblingsrammen trækkes af traktorer
i 180-kW (240-hk) klassen. Til transport og til vending ved
kanten af marken løftes de tre såmaskiner med overløft-systemer. Den meget stabile spormarkør markerer et spor til
traktorens midte, og slås ved omstilling ind til lodret position.
Der findes både Classic- og Contour-såenheder. Til majsudstyret kan der vælges mellem rækkeafstande på 70 cm og
75 cm, til roer rækkeafstande på 45 cm og 50 cm. Såenhederne overvåges af kørecomputeren AmaScan+.

Til transport drejes de yderste maskiner ind på hovedrammen.
I sammenklappet tilstand er transportbredden ca. 5,80 m.
Til drift af maskinen er det nødvendigt med tre dobbeltvirkende styreenheder.
Tilkoblingsrammen KR 12002 giver mulighed for en lang række
anvendelser og er derfor også særligt økonomisk i brug. Alternativt kan multirammen udstyres med såmaskinen D9 eller
med den korte tallerkenharve Catros.
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ED såenhederne Classic og Contour
For optimal fordeling og nøjagtig placering

1

2

3

4

1

Enkeltskive-gødningsskær,

2

Såskær med skæretallerken,

3

Fureformer med adskillelse,

4

Såtrykrulle,

5

V-trykrulle, eller alternativt: trykgummihjul

5

Classic-såenhed

Contour-såenhed

AMAZONE såenheder er kompromisløst konstrueret til høj
præcision, og et minimum af vedligeholdelse. Den enkle
håndtering sparer klargøringstid og hæver arbejdskvaliteten. Såenhederne er udstyret med en 60 l-såsædsbeholder.
Med Profi-elektronik fås som ekstraudstyr en beholderniveaukontrol.

AMAZONE Contour-såenheden er særdeles velegnet til s
åning i stubharvet jord og såning i pløjet jord. Det særligt
iøjnefaldende kendetegn ved AMAZONE Contour-såenheden, er den lavtliggende adskillelse med en faldhøjde på
kun 140 mm. Den avancerede skærteknik danner en såfure,
der er næsten fri for organisk materiale. Fordi såskæret går
under rømmeskiven, dannes en godt genpakket, kileformet
fure.

Classic-såenheden er velegnet til såning af majs, solsikker,
bønner, ærter, bomuld osv. efter ploven. Faldhøjden er kun
100 mm ved Classic-enheden. Det er de bedste forudsætninger for en høj præcision samt en god aflægning og spiring.

Såenhed ED Classic

Det er optimale forudsætninger. Under meget lette og sandede jordbundsforhold kan der monteres et ekstra bærehjul
på Contour-såskæret for, at forhindre en for dyb nedsynkning
i jorden, så sådybden bedre kan holdes.

Såenhed Contour med ekstra såtrykrulle

ED såenhederne Classic og Contour
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Contour-såenhed
Rolig gang for præcis placering

Contour-såenheden føres af et tandem, der forrest hviler på en
trykrulle ophængt i den ene side, og bagved på en V-trykrulle
eller et trykgummihjul. Påvirkningerne fra jordoverfladen på
enhedens gang er derfor kraftigt reduceret. Store knolde får
ikke enheden til at springe, men den løber roligt hen over.
Ændringer i sådybden på grund af en ujævn jordoverflade
holdes ligeledes på et minimum.
Den forreste trykrulle er bevidst kun ophængt i den ene side,
for at jord, som gødningsskæret har smidt op, ikke skal kunne
bevirke yderligere bevægelser af enheden. Takket være tandemophænget kan enheden dels tilpasse sig markkonturen
optimalt, og dels bevæger den sig roligt ved høje køreha-

stigheder og på ujævn jord. Begge faktorer bidrager til en
optimal præcision med nøjagtig sådybde. Fordelingen af
belastningen på de to trykruller i tandemen kan indstilles.
Afhængigt af jordbundsforholdene og jordens tilstand kan
det rigtige arbejdsområde altid findes.

»Såkasserne med 60 l tilbyder den største beholdning og den
laveste påfyldningshøjde. Det skyldes den dybe positionering
af adskillelsesenheden, som placerer kornene i en meget lav
faldhøjde.«
(»top agrar« Sammenligningstest ED 6000-2C Super · 12/2016)

EnviroSafe Airkit
Udsåning af bejdset majs med spredt og gennemprøvet undertrykssåteknik har siden 2009 i mange
dele af verden kun været tilladt med egnet afgangsluftføring. Herved beskyttes mennesker og miljø
mod afgangsluft med spor af bejdsemidler. AMAZONE Airkit er kontrolleret af Julius-Kühn-Institut
(JKI) og opfylder alle krav, og det er således anerkendt som effektiv beskyttelsesforanstaltning.
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Adskillelse
Nøjagtig, sikker, enkel indstilling

Sugeluftprincip for adskillelsen
Afstryger
Kontrolåbning

Reduktionslem

Tømmelem

Resttømmelem

1. Fyldning

Udkaster

AMAZONE enkeltkornsåenheder arbejder efter sugeluftprincippet. Den mekanisk (ED Special) eller hydraulisk (ED Super)
drevne adskillelse af kornene er realiseret via en afstryger
og medfører betydelige fordele, fordi den praktisk taget er
uafhængig af hastigheden og kornformen. Det særlige ved
AMAZONE enkeltkornssåenheder er adskillelsesskiven. Gennem undertrykket suges kornene ind i de noprede boringer
og føres til afstrygeren. Boringerne har en røreværksfunktion, fordi de rager ud over tallerkenens overflade og på den
måde skaber bevægelse i såsædsbeholderen. De noprede
boringer er konisk udført, og derfor kan knækkede korn ikke
tilstoppe dem. De noprede boringers fremspring i forhold til
adskillelsesskiven sørger for, at kornet forlader skiven i frit
fald uden at berøre skiven igen. Dette er særlig vigtigt for
aflægningsnøjagtigheden.

Optisk
føler

2. Adskillelse med afstryger

Adskillelse
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»Adskillelsesorganet sørger for afstand i rækken ved hjælp
af undertryk. Indstillingen er enkel.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

Plastkomponenter i høj kvalitet
og optimal tætning
Plastkomponenter i høj kvalitet i forskellige materialekombinationer, er forklaringen på den fremragende
tætning mellem sugenyre og adskillelsesskive. Kombinationen af forskellige materialer garanterer en
lang levetid med optimal tætning.

AMAZONE afstrygerteknikken rummer så store fordele, fordi
den er enkel at indstille. Kun fem trin er fuldt tilstrækkeligt til
at opnå et optimalt resultat ved de forskellige typer såsæd.
Afstrygerindstillingen er beviseligt ufølsom over for kornform
og hastighed. 85 % af alle de majssorter, der i øjeblikket er på
markedet, kan adskilles med en og samme afstrygerindstilling!
Til kontrol bruges et stort vindue og/eller en optisk føler, der
er placeret i huset. Den har til formål at registrere kornet på
adskillelsesskiven. Hvis afvigelsen er over 10 % på grund af
en fejl, vises en fejlmeddelelse på terminalen.

Optimal tætning

Frit fald

3. Overvågning med optisk føler

4. Overførsel til skæret
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Præcis placering
For højeste udbytte og effektivitet

»Ud over majs kan også sukkerroer og mange andre frø lægges
præcist.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

Efter kornenes fald uden berøring garanterer en efterkoblet
udkaster, at den noprede boring er absolut fri. Adskillelsesmekanismens konstruktion muliggør den lave faldhøjde på
kun 100 mm ved Classic-enheden og 140 mm ved Contour-såenheden. En vigtig forudsætning for den præcise nedfældning.
Et stort antal adskillelsesskiver tillader såning af majs, solsikke, raps, sukkerroer, hirse, bomuld osv. Til hver kultur fås
tilmed mindst 2 adskillelsesskiver med forskellige hulstørrelser for optimal indstilling. Plastadskillelsesskiverne er
hurtige at udskifte og er meget billige.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

140 mm

7)

8)

9)

10)

1) Sukkerroer 2) Roer og vandmeloner 3) Solsikker og sukkerroer 4) Solsikker 5) Solsikker 6) Majs 7) Majs
8) Majs 9) Hestebønner 10) Durra 11) Sojabønner 12) Bønner og ærter 13) Græskar
og mange andre adskillelsestallerkener

11)

12)

13)

Adskillelsestallerkener | Trykruller
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Trykruller efter mål
Pålidelig tildækning af såsæden

Valgfri såtrykrulle
Efter placeringen af såsæden i den forformede sårække trykkes
den fast af rullen, og får således optimal kontakt med jorden.
Derved opnås en hurtig og sikker vækst. Afhængigt af forholdene kan trykkraften ændres i tre positioner. Under meget
fugtige forhold kan rullen tilmed afmonteres helt og parkeres,
hvilket sker hurtigt og uden brug af værktøj.

1

2

1

Såtrykrulle,

2

V-trykrulle, eller alternativt: trykgummihjul

»De to tallerkener, der er placeret i V-form, åbner sårillen. Den
udformes og genpakkes af det noget dybere arbejdende skær.
På den måde får såsæden en god jordkontakt.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

Trykgummihjul

V-trykruller

Såenhederne kan udstyres med kuglelejrede trykgummihjul, der tilbydes i forskellige størrelser. Trykgummihjulene
er bedst egnede til majssåning efter ploven i forbindelse
med foranløbende tildækkerer.

Såenhederne kan udstyres med V-trykruller, der tilbydes
i forskellige størrelser. De anvendes fortrinsvis til såning
i stubharvet jord ved majs og sukkerroer. Via indstilling af
trykvinkel, åbningsvinkel og åbningsvidde kan V-trykrullerne tilpasses optimalt til de pågældende jordbundsforhold.
V-trykruller kan arbejde optimalt med, og uden efterløbende
dækkere i pløjede eller stubharvede forhold.

Trykgummihjul
∅370 mm og ∅ 500 mm

Super-V-trykrulle
∅ 380 x 57 mm

V-trykrulle
∅ 500 x 50 mm

15

ED

Udstyr som begejstrer!
For ydelse med komfort

Forskellige hydraulik-varianter
Ved hydraulikken kan man, afhængigt af kravene, vælge
mellem tre varianter. For det første standard-hydraulik, hvor
hver funktion skal betjenes via en styreenhed på traktoren.
Ved traktorer med et begrænset antal styreenheder kan komfort-hydraulikken vælges. Her kan funktionerne udliggerarmog spormarkørklapper samles på en styreenhed ved hjælp
af en elektrisk skifteventil. De kunder, der ønsker at betjene
alle funktioner via terminalen eller det valgfri multifunktionsgreb, kan vælge Profi-hydraulik.

Traktorsporløsnere
Når man arbejder i tung jord, er det en fordel at anvende
traktorsporløsnere. De løsner fastkørte spor bag dækkene.
Sporløsnernes position kan indstilles vandret og lodret.
Afhængigt af jordtype og anvendelsestilfælde for maskinen
kan sporløsneren udstyres med forskellige løsneværktøjer.
Overbelastningssikringen sørger for en konstant udløsningskraft i alle tandpositioner.

Smalskær

Hjerteskær

Vingeskær

Udstyr
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LED-projektører
Et godt udsyn i mørke opnås med valgfri, LED-projektører, der er anbragt på
og i gødningsbeholderen, som oplyser både arbejdsområdet og såsædsbeholderens indre optimalt.

Mikrogranulatspreder Micro plus
AMAZONE tilbyder en mulighed for at udstyre din ED med
en eller to mikrogranulatspredere Micro plus. Således kan
der ved en overkørsel, afhængigt af maskintype, appliceres
op til to mikrogranulater til såning. Afhængigt af kravene kan
granulatet afleveres på to forskellige punkter. Micro plus har
en central 110 l beholder og en central elektronisk doseringsenhed for alle rækker, hvilket i høj grad forenkler fyldning
og tømning. Granulatets udbringningsmængde kan meget
nemt indstilles og ændres via terminalen.
På ED Special med Basic-elektronik styres mikrogranulatsprederen Micro plus ved hjælp af den ekstra kørecomputer
AmaDrill+.

ISOBUS-terminalerne fra Profi-elektronikversionen er i stand
til at styre en mikrogranulatspreder selvstændigt. En yderligere mikrogranulatspreder skal styres via en ekstra AmaDrill+.

Hastighedsregistrering

Kalibreringsknap

Til regulering og fremdrift af gødningsdoseringsenheden
registreres ED Special’s kørehastighed ved hjælp af bundhjulsdrevet. På ED Super kan dette ske via en GPS-modtager, traktorens signalstik eller via Super Fast Radar-sensoren på enkeltkornssåmaskinen.

I forbindelse med ISOBUS-terminalen kan man hurtigt udtage
kalibreringsprøver til udbringning af præcise gødningsmængder. Kalibreringen af den komplette kalibreringsproces kan
bekvemt ske i venstre maskinside.
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Gødskning
For en perfekt plantevækst

Gødningsudstyr
Til dosering af gødningen er der ved ED Special et mekanisk
og ved ED Super et elektrisk drev. Ved det elektriske drev kan
gødningsmængden også tilpasses under kørsel. I forbindelse
med det elektriske doseringsdrev er en kalibreringsknap
standard ved ED Super. Med den valgfrie indvendige beholderbelysning og LED-arbejdsprojektørerne er det også muligt
at arbejde om natten.
Via læssebroen er den hækmonterede gødningsbeholder
nemt og sikkert tilgængelig. Der fås desuden en læssebro
med integreret transportboks til alle typer.

»Gennem vinduet i gødningstanken har operatøren et godt
overblik over niveauet.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

»Den pålidelige udbringning og tværfordelingen af gødningen
fortjener ros. Doseringsakslen er placeret i kørselsretningen
bag tanken og er godt beskyttet af plexiglas-strimlerne, der er
nemme at trække ud. Vi har på intet tidspunkt haft problemer
med våde, klistrede eller tilsmudsede doseringshjul, så den
drejede mængde har altid kunnet udbringes regelmæssigt.«
(»profi« Praktisk test ED 6000-2C Super · 11/2016)

Slæbe- og skivegødningsskær
Slæbe- og enkeltskive-gødningsskær er skabt til hårde arbejdsbetingelser. Den kraftige trækfjeder (160 kg) sikrer skæret ved
stenkollisioner, og sørger derudover altid for en ensartet sådybde. Den kan indstilles enkelt uden brug af værktøj ved at flytte
en bolt. Gødningsskærets position i forhold til såskæret kan
vælges frit takket være den specielle klemmeteknik.

Enkeltskive-gødningsskæret er på grund af den store diameter særlig velegnet til arbejde i stubharvet jord. Den har
ingen afstrygerelementer og drejer derfor uden tilstopning,
selv i ekstreme situationer. Borstålskiven er meget slidstærk.

Især skal clip-on-skærspidsen ved gødningsslæbeskæret nævnes. Ved at løsne en skrueforbindelse, der ligger beskyttet, kan
slidspidsen tages af. Det sparer tid! Bakstøtten forhindrer en
utilsigtet tilstopning af skæret ved nedsænkning eller baglæns
kørsel.
Clip-On skærspidselementer

Slæbegødningsskær

Enkeltskivegødningsskær

Gødskning | Fyldesnegl
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Fyldesnegl
Tidssparende fyldning af gødningsbeholderen

Til fyldning af beholderen på ED med gødning tilbyder
AMAZONE en hydraulisk drevet fyldesnegl, der er integreret
i maskinkonceptet. Dermed kan påfyldningstiderne reduceres,
og maskinens arbejdsydelse kan forøges yderligere. Fyldesneglen fås til alle ED-produkttyper.

Til enkel niveaukontrol har gødningsbeholderen store
kontrolvinduer foran og bag. Desuden kan den elektroniske
niveaukontrol af gødningsbeholderen vælges, så føreren
i tide mindes om, at gødningsbeholderen skal efterfyldes.

Med en påfyldningshøjde på kun 70 cm kan transportsneglen
også fyldes med en almindelig dumperanhænger. Fyldesneglen drives og styres via traktorens hydrauliksystem.

Fyldesneglens store åbning letter påfyldningen.
»Med gødningsfyldesnegl og store såsædsbeholdere
på 60 l er ED hurtigt fyldt.«
(»dlz agrarmagazin« Marktest ED 6000-2C Super · 10/2015)

Fyldesnegl med påfyldningshjælp
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Elektronik:
Fra enkel til ISOBUS-teknik

Enkeltkornssåmaskine ED 6000-2C Super

Basic-elektronik
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Alt under kontrol med den
passende betjeningsterminal

Basic-elektronik med AmaScan+
De mekaniske drev til adskillelse og gødskning kan ved ED
Special styres via Basic-elektronikken. AmaScan+ overvåger
i forbindelse med optiske følere det samlede drev inklusive
belægningen på adskillelsesskiverne. Under arbejdet vises
det præcise antal udsåede korn pr. ha på displayet. I forbindelse med den elektriske aktivering kan hver enkelt såenhed
frakobles via AmaScan+. Elektronikken melder om fejl på
mindre end 10 sek. Med en servicetast er en hurtig funktionstest af de optiske følere mulig. Andre visninger: ha, Σ/ha,
ha/h, t, km und km/h og meget mere.

ED Special
Basic-elektronik
AmaScan+

Bakkamera,
der kan leveres som ekstraudstyr

Profi-elektronik
ISOBUS

Kamerasystemer hjælper i uoverskuelige situationer, og
bidrager til sikkerheden omkring maskinen. Dette gælder
både i trafikken og ved rangering.
Stor synsvinkel på 135°
Kamera med varme og lotusbelægning
Tydeligt billede også i mørke takket være infrarød
natsigte-teknik
Automatisk modlysfunktion

inkl. skærmopdeling

ED Super
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Med

ISOBUS-terminaler

ISOkBnUikS
te

ISOBUS står for 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 betjene alle ISOBUS-kompatible redskaber.

Dine fordele med ISOBUS:
AMAZONE ISOBUS-maskiner er UT 2.0-certificeret og kan dermed betjenes
via enhver ISOBUS-terminal med UT 2.0.
Alle AMAZONE ISOBUS-terminaler og jobcomputere understøtter
AUX-N-standarden og kan knytte tastfunktioner til et AUX-N-overensstemmende
multifunktionsgreb.
AMAZONE ISOBUS-maskiner kan styres med en hvilken som helst
ISOBUS-overensstemmende Section Control-licens.

Særlige egenskaber ved AMAZONE ISOBUS-maskiner:
Der kan oprettes op til tre brugerprofiler og individuelle brugergrænseflader
til forskellige førere.
Betjeningsmenuen kan tilpasses optimalt til ISOBUS-terminaler med forskellige
antal taster.
Samtlige maskinfunktioner kan placeres helt frit i menustrukturen.
Fuld dokumentation via Task Controller (ISO-XML). Som et alternativ til
dokumentation i Task Controller er en simpel registrering af sumværdier
(bearbejdet overflade, nødvendig tid, udbragt mængde) mulig. Sumværdierne
kan eksporteres som et skærmbillede til en USB-lagringsenhed.

Multifunktionsgreb AmaPilot
Alle funktioner i arbejdsmenuen kan også
betjenes via multifunktionsgrebet AmaPilot
eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb
(AUX-N).

Flere ISOBUS-terminaler
Vigtig henvisning
Vær opmærksom på at der for at systemet
kan fungere med andre ISOBUS-terminaler,
kræves en ekstra Section-Control-software,
f.eks. fra traktorproducenten. Denne er ofte
ikke inkluderet i standardversionen af andre
ISOBUS-terminaler.
f.eks. Fendt Vario-terminal

f.eks. Müller COMFORT-terminal

ISOBUS | ISOBUS-terminaler
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ISOBUS-terminaler
fra AMAZONE

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 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.

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-interfaces 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

eller GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

1 x kameratilslutning *
med automatisk bakdetektering AmaCam

2 x kameratilslutninger *
* = ekstraudstyr
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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 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 en
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.

Fordele ved AmaPad:
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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AMAZONE Service –
altid i nærheden af dig
Din tilfredshed er vores drivkraft

Original
az
AMAZONE SmartService 4.0
Til de stadigt mere komplekse maskinteknologier udnytter AMAZONE
med SmartService 4.0 virtuel og udvidet realitet og digitale medier til
service-, undervisnings- og vedligeholdelsesarbejder.
1

SmartTraining: Skoling og undervisning i komplekse maskiner
under anvendelse af Virtual Reality-teknologi (VR).

2

SmartLearning: Interaktiv førerundervisning til brugeren
af kompleks maskinbetjening (www.amazone.de).

3

SmartInstruction: Reparations- og vedligeholdelsesanvisninger
til Augmented Reality (AR) og mobile terminaler.

4

SmartSupport: Direkte lokal understøttelse fra servicetekniker
til Augmented Reality (AR) og mobile terminaler.

2. Auflage / 2 edition
2e édition / ɟɢɡɞɚɧɢɟ
nd

Verschleißteilkatalog

Wearing parts catalogue

für Landtechnik und Kommunaltechnik

for agricultural machinery and groundcare products

Catalogue pièces d‘usure

Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣ

pour machines agricoles et gamme espaces verts

ɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ

AMAZONE Service
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Vores kunders tilfredshed
er det vigtigste mål

Vi tilbyder dig en førsteklasses
reservedelsservice

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere.
De er også i service spørgsmål, den pålidelige partner for
landmænd og maskinstationer. Gennem løbende kurser
sikres det, at vores salgspartnere og serviceteknikere altid
har indgående kendskab til den nyeste teknik.

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er det centrale reservedelslager i Leeden. Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, herunder også til ældre maskiner.

Vælg hellere originalen
med det samme

SmartLearning –
Den nye førerundervisning på PC

Dine maskiner udsættes for ekstreme betingelser! Kvaliteten
af AMAZONEs reserve- og sliddele giver dig den pålidelighed
og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv
jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel
gødskning og en god plantebeskyttelse.

Med internetværktøjet »SmartLearning« har AMAZONE
udbygget servicetilbuddene på hjemmesiden på adressen
www.amazone.de/smartlearning med en meget nyttig funktion. »SmartLearning« er interaktiv førerundervisning, hvor
man kan øve sig i betjeningen af en kompleks maskine både
online og offline på en pc eller en tablet-pc. Med denne nye
service får førere mulighed for at blive fortrolige med betjeningen af en ny maskine, før de tager den i brug første gang.
Men rutinerede førere kan også genopfriske deres viden her
og på denne måde udnytte maskinernes potentiale endnu
bedre.

Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til
AMAZONE-maskinerne, når det gælder funktion og holdbarhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Originaldele
til rimelige priser betaler sig i det lange løb.
Vælg derfor originaldele!
Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
Kvalitet og driftssikkerhed
Innovation og effektivitet
Tilgængelige med det samme
Høj gensalgsværdi på brugte maskiner

På det centrale reservedelslager i Leeden garanteres det, at
de dele, der er på lager, og som bestilles inden kl. 17, forlader lageret samme dag. 40.000 forskellige reserve- og sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmoderne
lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til vores
kunder.
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Tekniske data

Udstyr
Arbejdsbredde (m)
Antal såenheder

ED 4500-C
fast ramme

ED 6000-C
fast ramme

ED 4500-2C
sammenklappet

Special

Special

Special

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

4,20 – 4,80

6, 8

8 – 12

6, 7

Mulige rækkeafstande (cm)

ED 6000-2C
sammenklappet

ED 6000-2FC
sammenklappet

Special

Special

Super

Super

Special

5,40 – 6,40

12,60

8, 9

8, 12

18, 21

70, 75

Såenheder

ED 12000-KR

45, 50, 70, 75
Contour eller Classic

Mulige dækmonteringer

10.0/75-15

31x15,5/15

10.0/75-15
(KR = 550/60-22.5)

Transportbredde (m)
ved 75 cm rækkeafstand

4,06

6,00

3,00

3,00

5,80

Transportbredder (m)
afhængig af rækkeafstand

4,00 – 4,31

5,40 – 6,40

3,00

3,00 – 3,25

5,80

Transportlængde (m)

2,40 – 2,60

2,90 – 3,10

2,80 – 3,00

2,90 – 3,10

11,40

Drev, adskillelse

mekanisk

Kornafstand

mek.

hydr.

mek.

hydr.

mekanisk

3,1 cm til 86,9 cm afhængigt af den anvendte adskillelsesskive
Kardanaksel med friløb, kardanaksel-omdrejningstal 540 min-1, 710 min-1 eller 1.000 min-1
efter valg hydraulisk blæserdrev (ikke for ED 6000-C Special)

Blæserdrev

hydraulisk

Adskillelsestallerkener
til majs, solsikker, sukkerroer, raps, soja, durra, hestebønner, ærter

Adskillelsesorgan
Volumen gødningsbeholder (l)

900

Drev gødningsdosering

1.100

900 / 1.100

mekanisk

Gødningsbeholderens påfyldningshøjde (m)

1,78

1,91

1.100
mek.

1,78/1,91

elekt.
1,91

1.500 – 2.000
mek.

elekt.

1,60/1,78

–
–
–

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtigende. 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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