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Trailersprøjten UX
Vores kompetence sikrer din succes

 Efter ønske forsynes AMAZONE-marksprøjter med prøvemærker  
 fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter. Maskinkontrollen  
 sker i overensstemmelse med EU-forskrifterne iht. EN ISO 16122,  
 hvilket i europæiske medlemslande desuden bekræftes med  
 en CEMA-mærkat.
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Med produktserien UX tilbyder AMAZONE trailersprøjter med tankvoluminer på 3.200 til 
11.200 liter. Takket være deres høje præcision og enorme ydeevne med bombredder på 15 til 
40 m er UX-trailersprøjterne særligt effektive på marken og på vejen.
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En stærk familie
Den rigtige løsning til alle anvendelser

Uanset om du vælger UX Special, UX Super eller flagskibet 
UX 11200, garanterer alle UX-trailersprøjterne førsteklasses 
arbejde og komfortabel betjening. 

Takket være de omfattende udstyrsmuligheder kan UX-trailer- 
sprøjterne tilpasses til alle anvendelsesbetingelser.

Typ Arbejdsbredde Nominel volumen Pumpekapacitet

UX 3200 Special 15 – 30 m 3.200 l 260 l/min / 380 l/min

UX 4200 Special 15 – 30 m 4.200 l 260 l/min / 380 l/min

UX Special

UX 3200 Special
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Typ Arbejdsbredde Nominel volumen Pumpekapacitet

UX 4201 Super 21 – 40 m 4.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

UX 5201 Super 21 – 40 m 5.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

UX 6201 Super 21 – 40 m 6.200 l 520 l/min (2 x 260 l/min)

Typ Arbejdsbredde Nominel volumen Pumpekapacitet

UX 11200 24 – 40 m 11.200 l 750 l/min (3 x 250 l/min)

UX Super

UX 11200

UX 11200

UX 5201 Super

Typerne
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  Lav transporthøjde og beskedne transportdimensioner takket  
være innovativ tankudformning og bomkonstruktion

  Let, kompakt og manøvredygtig – kort konstruktion med trækstangsstyring eller akseltapstyring  
med op til 20° styrevinkel

  SmartCenter: Skræddersyede betjeningsarmaturer – Fra den brugervenlige Standard-pakke til det fjernbetjente armatur 
med Comfort-pakken 

  Højtydende kemikaliepåfyldningsbeholder til minimale påfyldningstider og homogen sammenblanding af sprøjtevæsken

  Den højtydende, selvspædende stempelmembranpumpe, der kun kræver begrænset vedligeholdelse, sikrer store  
udbringningsmængder, også ved høje sprøjtetryk.

  Fuldautomatisk bomføring DistanceControl

  Trykomløbssystemerne DUS og DUS pro sikrer kontinuerlig cirkulation af sprøjtevæsken

  50 cm delbredder og optimalt dysevalg takket være elektrisk enkeltdyseaktivering med AmaSwitch og AmaSelect

  Automatiske rengøringsprogrammer til optimale rengøringsresultater

Topargumenter:

Super-S2- og 

Super-L2-
sprøjtebomme med letvægtskonstruktion

Enkeltpumpesystem med en kapacitet  

på 260/380 l/min

Trailersprøjte 
UX Special

Enkeltdyseaktivering 

AmaSwitch eller

AmaSelect

Bombredder fra 

15 til 30 m
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Trykomløbssystem 

DUS / DUS pro

DistanceControl /
DistanceControl plus
Bomføring med 2 eller 4 sensorer

UX Special | Topargumenter

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/ux-special

Sprøjtevæsketank med 

3.200 og 4.200 liter

UX 3200 Special

med 24-m-Super-L2-bom

Trailersprøjten UX Special med et tankvolumen på 3.200 og 4.200 liter udmærker sig 
især ved sin robuste og brugervenlige konstruktion. Med sprøjtebommene Super-S2 
og Super-L2 opnås der arbejdsbredder på 15 til 30 m. Takket være de omfattende 
eksklusive udstyrsmuligheder lever UX Special op til selv de strengeste krav inden for 
moderne plantebeskyttelse.
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  Lav transporthøjde og beskedne transportdimensioner takket  
være innovativ tankudformning og bomkonstruktion

 Let, kompakt og manøvredygtig – kort konstruktion med akseltapstyring med op til 28° styrevinkel

 Støvtæt lukkede opbevaringsrum i venstre og højre side

 SmartCenter: Skræddersyede betjeningsarmaturer – Fra Standard-pakken, der kan betjenes intuitivt,  
 til Comfort-pakke plus med touchscreen. Alt er muligt! 

 Højtydende, selvspædende stempelmembranpumper, der kun kræver begrænset vedligeholdelse, og som har en  
 kapacitet på op til 520 l/min, sikrer store udbringningsmængder også ved høje sprøjtetryk

 Fuldautomatisk bomføring DistanceControl

  Til vanskelige terrænforhold:: 
- Aktiv bomføring med ContourControl til optimal lodret bomføring 

 - SwingStop til aktiv svingningsdæmpning og reduktion af vandrette bombevægelser

 Trykomløbssystemerne DUS og DUS pro sikrer kontinuerlig cirkulation af sprøjtevæsken

 50 cm delbredder og optimalt dysevalg bomføring elektrisk enkeltdyseaktivering med AmaSwitch og AmaSelect

 Automatiske rengøringsprogrammer til perfekte rengøringsresultater under alle betingelser

Topargumenter:

Trykomløbssystem 

DUS /  
DUS pro

Super-L2-
sprøjtebom med letvægtsstruktur

med bombredder fra 

21 fra 40 m

Enkeltdyseaktivering 

AmaSwitch eller

AmaSelect

Trailersprøjte 
UX Super

Dobbeltpumpesystem  
med en kapacitet på 

520 l/min
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eller

SmartCenter
med skræddersyede betjenings- 
armaturer

DistanceControl /
DistanceControl plus
Bomføring med 2 eller 4 sensorer

ContourControl
for en aktiv bomføring 

med SwingStop
for aktiv vibrationsdæmpning

Sprøjtevæsketank med 

4.200, 5.200 og 6.200 liter

Drejbar hjulaksel  

med 28°
styrerudslag

UX Super | Topargumenter

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/ux-super

UX 5201 Super

med 36-m-Super-L2-bom

Trailersprøjten UX Super med tankvoluminer på 4.200 l, 5.200 l og 6.200 l  
udmærker sig især ved et meget komfortabelt betjeningskoncept. Med arbejds-
bredder på 21 til 40 m og en førsteklasses bomføring overbeviser Super-L2- 
sprøjtebommen. Takket være de effektive udstyrsmuligheder sikrer trailersprøjten 
UX Super maksimal ydeevne ved højeste effektivitet.  
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Perfekt til mindste detalje

 Rammen – stabil og elastisk!  
 Den brede profilstålramme af højstyrkestål, den kompakte  
 tank og den robuste sprøjtebomteknik sikrer højeste stabilitet.

Fjederdæmperelement  
mellem trækstang og ramme

Fjederstål

Fjederdæmperelement
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Høj sammenkobling med trækøje og hydraulisk støttefod Lav sammenkobling med trækøje og mekanisk støttefod

Ramme | Trækstang | Sammenkobling | Anhængertræk | Hydraulisk støttefod

Trækstangsdæmpning – 
Til beskyttelse af bommen

 
Anhængertræk

 
Hydraulisk støttefod

Sammenkobling – 
Som passer til lige netop dit udstyr!

Alle trækstænger er med trækstangsdæmpningen et vigtigt 
konstruktivt element i UX. Reduktionen af svingnings- 
bevægelser mellem rammen og trækstangen har til formål 
at skåne sprøjtebommen og at undgå rokkende bevægelser 
i traktoren. 

UX-trailersprøjten muliggør montering af et anhængertræk 
i bagenden. Der må maks. trækkes 12 t.

Den højdejusterbare støttefod, der er integreret i rammen, 
klappes komfortabelt ind og ud og letter tilkoblingen til 
traktoren. 
 

 Som ekstraudstyr også til UX Special 
 Standardudstyr på UX Super og UX 11200

AMAZONE tilbyder altid den helt rigtige løsning til din traktor, 
uanset om det er en stiv Hitch-trækstang med kuglekobling 
eller noget mere klassisk med trækøje. Vælg mellem høj og 
lav sammenkobling og mellem trækøjer med 40 mm eller 
50 mm diameter eller kuglekoblingen K 80.
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Opdag dine muligheder
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Fast aksel ved sporvidder på 1,50 m til 2,25 m Indstillelig aksel med trinløs sporviddejustering fra 1,50 m til 2,25 m

Hydropneumatisk akselaffjedring med AutoTrail-akseltapstyring

AutoTrail-akseltapstyring

Aksler og bremse – 
Sikkerheden først!

Med godkendelse op til 60 km/t og ALB-systemet (automa-
tisk lastafhængig bremseventil) er UX-trailersprøjterne opti-
malt egnet til kørsel på vejen. Med dækstørrelser op til 
520/85 R46 (2,05 m diameter) holdes jordtrykket på et mi-
nimum. De faste akslers sporvidde kan vælges fra 1,50 til 
2,25 m. En stor frihøjde på op til 82 cm fremmer derudover 
en planteskånende arbejdsmåde. Vending af hjulene giver 
mulighed for to sporvidder.   

Den største fleksibilitet opnås med de indstillelige aksler på 
UX 3200 og UX 4200 og disses trinløse sporviddejustering 
på 1,50 til 2,25 m. I ekstreme betingelser findes en hydrop-
neumatisk akselaffjedring med patenteret vangestabilise-
ring. AutoTrail-akseltapstyringen giver føreren størst mulig 
komfort med den enkle aktivering via multifunktionsgrebet 
AmaPilot.

Takket være afskærmningen af understellet er hele enhe-
dens underside dækket af rustfrie stålplader, så både  
aksler, undervogn og planter beskyttes optimalt. 
 

 Ekstraudstyr til UX Super 
 Ekstraudstyr til UX 11200

Afskærmning af understel

Afskærmning af understel

Aksler og bremse | Afskærmning af understel
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Styresystemer til ethvert behov
Altid i sporet!

 ”Drejer hjulene ind på marken, overføres næsten ingen 
styreenergi til sprøjtebommen. Herunder er styringen konstant 
aktiveret på marken – også ved lige markspor. Når traktoren 
styrer, styrer sprøjtens hjul også straks. Hvor roligt dette sker, 
kunne vi se under arbejdet. Uanset om vi kørte hurtigt eller 
langsomt, var der intet på sprøjtebommen der rystede.”

 (dlz agrarmagazin – kørselsberetning ”Sikker i sporet” · 06/2011) AutoTrail-akseltapstyring



Anhängespritze UX mit AutoTrail-Deichsellenkung und AmaTron 4

Anhängespritze UX01 mit AutoTrail-Achsschenkellenkung und AmaTron 4
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 Med styrevinkler på 20° (UX Special) og 28° (UX Super)  
 mestrer de styrende aksler på UX-trailersprøjterne også  
 snævre kurver helt uovertruffet. 

Til UX Special fås indtil 28 m arbejdsbredde en AutoTrail- 
trækstangsstyring til brug på plant terræn. Alternativt kan 
trækstangen også styres med en hydraulisk trækstangssty-
ring, f.eks. til styring i rækkekulturer. 
 

 Ekstraudstyr til UX Special med op til 28 m arbejdsbredde 

Som ekstraudstyr kan AutoTrail-styringen også forsynes 
med en hældningssensor til fuldautomatisk styring på 
tværs af skråninger. Denne fungerer både med Auto-
Trail-akseltapstyring og med AutoTrail-trækstangsstyring.
Da hældningskontrollen evt. skal tilpasses afhængigt af  
terrænpositionen, er det til enhver tid muligt at indstille in-
tensiteten via multifunktionsgrebet. 
 

 Ekstraudstyr til UX Special  
 Standardudstyr med UX Super

AutoTrail-styringen sikrer intelligente, sporpræcise styre-
egenskaber og kan uden videre kalibreres til en hvilken som 
helst traktortype. AutoTrail-styresystemerne kan aktiveres 
når som helst og overstyres med henblik på manuel korrektion 
ved kørsel på tværs af skråninger. Med AutoTrail-styringen er 
det en særligt nyttig hjælp at kunne frigive styringen på en 
snæver gårdsplads, også når bommen er klappet ind. 
 

 Standardudstyr med alle AutoTrail-styresystemer

AutoTrail-akseltapstyringen giver brugeren den bedste kom-
fort og sikrer en særligt rolig bomføring samt stor stabilitet i 
stilstand. Styreegenskaberne er fremragende, især ved bag-
læns kørsel. Det er også muligt at styre akslen i indklappet til-
stand. 
 

 Ekstraudstyr til UX Special  
 Ekstraudstyr til UX Super

 
AutoTrail-trækstangsstyring

 
Hældningskontrol til AutoTrail-styring

 
Gennemtænkt AutoTrail-styring

 
AutoTrail-akseltapstyring 

Aktiveret hældningskontrol for 
AutoTrail-styringen

Skridning ved deaktiveret  
hældningskontrol

UX med AutoTrail-trækstangsstyring i brug på marken AutoTrail-akseltapstyring med fast trækøje eller fast Hitch-
trækstang i brug på marken.

indvendig  
venderadius

AutoTrail-styresystemer
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UX-trailersprøjter
Lette – kompakte – fleksible

UX-tankens form og den kompakte AMAZONE bom giver 
maskinen et lavt tyngdepunkt og yderst kompakte trans-
portmål. Derudover beskyttes bommen takket være paralle-
logrammets affjedringsmekanisme også optimalt i indklap-
pet tilstand.

 
Lavt tyngdepunkt

S = tyngdepunktAndre producenteraz
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Fordele ved tankudformningen
 Enkel rengøring af sprøjtevæsketanken  
 Meget små restmængder
  Lav transporthøjde

Den kompakte sprøjtevæsketank af polyethylen er ekstra sik-
ker, let og holdbar. De helt glatte inder- og ydervægge med 
afrundede kanter muliggør hurtig og enkel rengøring. Rest-
mængderne holdes på et meget lavt niveau takket være den 
særlige udformning af tankbunden. 

Tre kraftige rotationsdyser bruges til rengøring af sprøjte-
væsketanken. Kort vej og så små tværsnit som muligt sikrer 
lave restmængder.

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

 
Tank – flot og intelligent!

 
Rengøringsudstyr

 
Trinløst, hydraulisk hovedrøreværk

Med XtremeClean tilbyder AMAZONE en højeffektiv præcisi-
onsrengøring af de indvendige dele af hovedtanken. Den in-
tensive rengøringsenhed består af fire punktdyser, som er 
monteret på et elektrisk roterende dysehoved. Højtryksdyser-
ne styres af en elektrisk motor og kører systematisk på hele 
beholdervæggen med en spotstråle. Den høje effektenergi af 
denne stråle løser pålideligt svær tilsmudsning og genstridige 
aflejringer selv uden brug af kemiske rengøringsadditiver. 
 

 Ekstraudstyr til UX Super 

Intensiv sprøjterengøring med den  
intensive rengøringsenhed XtremeClean

Tank | Hovedrøreværk | Intensivrengøringsenhed XtremeClean
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UX Special i detaljer
Let – robust – driftssikker

  ”Der var virkelig intet at udsætte på køreegenskaberne ved  
UX 4200, heller ikke på dårlige markveje og ved hurtig kørsel på 
vejen.“

  (”dlz agrarmagazin“ – Brugstest ”Sikker i sporet“ · 06/2011)
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Den slagkraftige påfyldningsbeholder har en volumen på 
55 l og garanterer en sikker påfyldning af plantebeskyttel-
sesmidler. Virkestoffer i pulver- og granulatform opløses ef-
fektivt ved hjælp af kemikaliepåfyldningsbeholderen med det 
omkransende strålerør inklusive ekstradyse og bliver samtidig 
skyllet hurtigt ind med Power-injektoren. Kemikaliepåfyld-
ningsbeholderen lukkes støvtæt og kan rengøres indvendigt i 
lukket tilstand.

UX Special er udstyret med et enkeltpumpesystem med en 
kapacitet på enten 260 l/min eller 380 l/min. Pumpen drives 
via vidvinkel-kraftoverføringsakslen, der er monteret som 
standardudstyr. Ved påfyldning er pumpens fulde kapacitet 
til rådighed til fyldning af sprøjtevæsketanken ved nomi-
nelle omdrejningstal. Samtidig er det via injektoren muligt 
at tømme kemikaliepåfyldningsbeholderen eller forøge  
påfyldningskapaciteten op til 400 hhv. 500 l/min.

Fordele ved stempelmembranpumpen: 
 Enkel håndtering med selvspædefunktionen i starten af  

 påfyldningsproceduren 
 Meget høj kontinuerlig udbringningskapacitet på op til  

 10 bar  
 Tørløbssikker og bestandig over for flydende gødning 
 Lang levetid 

Kemikaliepåfyldningsbeholderen er udstyret med en rotati-
onsdyse til rengøring, som muliggør komfortabel rengøring 
af sprøjtemiddeldunke og målebægre. Takket være denne 
dyse kan vedhæftende sprøjtemidler udnyttes fuldstændigt, 
og selve dunkene skylles rene. 

Indskylningsbeholder og  
Powerinjektor

Højtydende og driftssikkert  
enkeltpumpesystem

Komfortabel og grundig rengøring med 
kemikaliepåfyldningsbeholderen

UX Special kan udstyres med pumper med kapaciteter på 260 l/min 
eller 380 l/min.

Injektoraktiveringen på UX Special muliggør påfyldningskapaciteter 
på op til 500 l/min.

Den højtydende kemikaliepåfyldningsbeholder sikrer minimale  
påfyldningstider og homogen sammenblanding af sprøjtevæsken

UX Special
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SmartCenter på UX Special
2" sugearmatur – Sugekapacitet op til 500 l/min
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Comfort-pakke UX Special

Sugefilteret kan åbnes og rengøres med fuld maskine, uden at der 
spildes sprøjtevæske.

UX 3200 Special med Comfort-pakke og digital niveauindikator

Comfort-pakke –  
Til fjernbetjent styring af væskesystemet

SmartCenter – 
entralt betjeningsfelt til UX Special

 
Driftssikre suge- og trykfiltre

Comfort-pakken til UX Special styrer væskesystemets  
vigtigste funktioner. 
 

 Automatisk påfyldningsstop
  Røreværksfrakobling
 Automatisk, fjernbetjent rengøring fra førerhuset

 
Det hydrauliske røreværk frakobles afhængigt af fyldeni-
veauet for at forhindre opskumning af plantebeskyttelses-
midlet og lette udsprøjtning af restmængder. Overskydende 
sprøjtevæske føres altid tilbage til sugeområdet via returlø-
bet. Utilsigtet fortynding af sprøjtevæsken er således ude-
lukket. De seriekoblede dyser til indvendig rengøring sikrer 
de bedste rengøringsresultater. Comfort-pakken sørger 
automatisk for skylning af samtlige røreværker.

UX Special-marksprøjterne er alle udstyret med SmartCenter, 
som er et centralt og ergonomisk udformet betjeningsfelt. 
Samtlige betjeningselementer er placeret forrest til venstre i 
førersiden og anbragt logisk og uden forvekslingsmuligheder. 
Derudover er samtlige UX Special-modeller udstyret med ma-
nuel niveauindikator til sprøjtevæske- og skyllevandtanken.

Både sugefilteret og trykfilteret er særligt praktiske og 
driftssikre. Sugefilteret med 32 masker / cm² kan åbnes og 
rengøres med fuld maskine, uden at der spildes sprøjtevæ-
ske. Trykfilteret er med 50 masker / cm² (standard) eller 80 
eller 100 masker / cm² (ekstraudstyr) er selvrensende i alle 
UX-sprøjter. 
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  Med ISOBUS-terminalerne (se ISOBUS-delen) 
kan du derudover vælge andet udstyr til 
betjening

AmaSpray+
Betjeningscomputer til UX Special

AmaSpray+ muliggør som alternativ til ISOBUS-terminalerne 
en enkel, men alligevel fuldautomatisk regulering af 
trailersprøjterne UX Special. Kontakter, der er integreret i 
betjeningscomputeren, gør det muligt at til- og frakoble 5, 7 
eller 9 delbredder. AmaSpray+ har en digital trykvisning og en 
digital tankniveauvisning. Den registrerer udbragte mængder 
og bearbejdet areal. Hydraulikfunktionerne betjenes via 
traktorens hydraulikudtag. Bomhældningen og -låsningen 
vises ligeledes i AmaSpray+. En ekstra mulighed med 
AmaSpray+ er at klappe sprøjtebommen ind i den ene side 
eller alternativt at aktivere kantdyserne.

AMASPRAY+ –  
enkel og alsidig

Seriefunktioner:
 Oplyst skærm med kraftig kontrast og enkelt linje
 Hoved- og delbreddeinddeling
 Op til 9 delbredder
 Digital trykvisning
 Digital beholderniveauviser
 Visning af bommens position og aflåsning
 Hektartæller (samlet udregning eller dagstæller)
 +/- 10 % tast
 Ordrestyring

Særlige funktioner:
 Forvalg af opklapning til reduktion af sprøjtebommen 

i den ene side
 Ende- eller kantdyseinddeling (alternativ til indklapning)
 Indklapning og hældning over et DV udtag 

(elektronisk forvalg)
 ASD inside: serielt interface



2

1

3

4 8

5 6 7

2

1

6

3 4 5

22 23UX Special | AmaSpray+ | ProfiClick

  Bekvem montering af ProfiClick på AmaSpray+

 
Det perfekte supplement

ProfiClick
Lille kontaktboks med stor komfort

ProfiClick-styreboksen muliggør enkel og præcis betjening af 
bommens hydraulikfunktioner og styretøjet med AMAZONE 
UX Special. ProfiClick-styreboksen fås i kombination med den 
elektrohydrauliske Profi-opklapning 1. Alle betjeningsele-
menter på ProfiClick-kontaktboksen er anbragt ergonomisk 
og knyttet direkte til en funktion. Drejeknapperne til korrekti-
on af bomhældningen eller den automatiske styring af en 
trailersprøjte kan, takket være midterstilling via stopfunktion, 
betjenes blindt under kørslen. Føreren kan således koncen-
trere sig fuldt ud om at køre.

ProfiClick-styreboksen til betjening af hydraulikfunktionerne i 
en AMAZONE-sprøjte kan kombineres med betjeningscom-
puteren AmaSpray+, betjeningsterminalen AmaTron 3 og en 
hvilken som helst ISOBUS-terminal. Den udgør således en 
prisbillig og komfortabel variant af hydraulikfunktionerne via 
oliecirkulation. På traktorsiden kræves kun et enkeltvirkende 
hydraulikudtag og et trykløst returløb.

  ProfiClick-kontaktboks uden styring

 – Betjening af bomfunktionerne via oliekredsløb

  ProfiClick-kontaktboks med styring

 –  Betjening af bomfunktionerne og styretøjet sikrer sporstabilt 
efterløb via oliekredsløb

1  Ergonomisk håndstøtte
2  Til/Fra
3  Låsning af sprøjtebommen

4  Bomklapning
5  Hævning/sænkning af bom
6  Bomhældning

1  Ergonomisk håndstøtte
2  Til/Fra
3   Styring automatisk/ 

manuelt
4  Manuel styring

5  Låsning af sprøjtebommen
6  Bomklapning
7  Hævning/sænkning af bom
8  Bomhældning
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UX Super i detaljer
Kraftfuld og effektiv

Trailersprøjte UX 5201 Super
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Ud over de optiske og praktiske forskelle sætter UX Super- 
trailersprøjten også helt nye tekniske standarder. Med 
SmartCenter er betjeningen så nem og komfortabel som  
nogensinde. Flex-opklapningsfunktionerne og bomføringen 
ContourControl sikrer fremragende ydeevner takket være 
den aktive bomføring. Højtydende komponenter som f.eks. 
den 60 l store kemikaliepåfyldningsbeholder, den styrende 
aksel med op til 28° styrevinkel og afskærmningen af un-
derstellet er derudover med til at løfte udstyrsniveauet.

Som et alternativ til kardanakseldrevet kan UX Super også 
udstyres med et hydraulisk pumpedrev. Pumpen er stort set 
uafhængig af motorens omdrejningstal og drives med et 
skånsomt, konstant omdrejningstal.

UX Super-sprøjterne er alle udstyret med et dobbeltpumpe-
system, som kun kræver begrænset vedligeholdelse, og som 
yder 520 l/min. Én pumpe forsyner med 260 l/min bommen 
og det sekundære røreværk under sprøjtearbejdet. Den anden 
pumpe omrører med 260 l/min beholderindholdet kraftigt via 
hovedrøreværket. Dobbeltpumpesystemet drives som stan-
dard via vidvinkel-kraftoverføringsakslen hhv. som ekstraud-
styr via et hydraulisk pumpedrev. 

Ved påfyldning er begge pumpers fulde kapacitet til rådighed 
til fyldning af tanken ved nominelle omdrejningstal. Samtidig 
er det via injektoren muligt at tømme kemikaliepåfyldnings-
beholderen eller forøge påfyldningskapaciteten op til 700 l/min. 
 
Fordele ved stempelmembranpumpen: 

 Enkel håndtering med selvspædefunktionen i starten af  
 påfyldningsproceduren 

 Meget høj kontinuerlig udbringningskapacitet på op til  
 10 bar  

 Tørløbssikker og bestandig over for flydende gødning  
 Lang levetid 

 
Præcisionsmaskinen

 
Hydraulisk pumpedrev

Dobbeltpumpesystem –  
Højtydende og driftssikker

Hitch-trækstang, fast, med hydraulisk pumpedrev

Dobbeltpumpesystemet i UX Super klarer transportkapaciteter på 
op til 520 l/min

UX Super
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SmartCenter på UX Super
Den rigtige teknologi til alle behov

  SmartCenter med Comfort-pakke plus og LED-belysning, sikkert beskyttet under beklædningsklappen
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Med det centrale SmartCenter garanterer UX Super en  
meget komfortabel betjening. Uanset om SmartCenter er 
udstyret med Standard-pakken, Comfort-pakken eller  
Comfort-pakke plus, kan UX Super betjenes enkelt og i fuldt 
omfang.

 
Dine muligheder

UX Super | Betjening | SmartCenter

Det mest iøjnefaldende element ved UX Super er de nye grå 
afskærmninger forrest til venstre og højre på maskinen.  
Under afskærmningen på venstre side finder du SmartCenter 
med præparatfyldeudstyret og den komplette styreenhed, 
herunder påfyldningsstuds til sugning og trykpåfyldning samt 
to støvtætte opbevaringsrum. Under højre afskærmning er 
der et ekstra 240 l, støvtæt, låseligt opbevaringsrum med en 
aftagelig hylde.

Centralt betjeningscenter SmartCenter –  
Inkl. kemikaliepåfyldningsbeholder

240 l transportkasse på højre side af maskinen Den højtydende 60 l kemikaliepåfyldningsbeholder
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Med Standard-pakken finder betjeningen af UX Super  
hovedsageligt sted via en sugehane og en trykhane. Med 
sugehanen vælges det, hvorfra pumpen skal suge, mens det 
via trykhanen på samme måde vælges, hvor pumpen skal 
trykke sprøjtevæsken hen.   

Fordele for dig: 
 Enkel adgang til sugefilteret og det selvrensende trykfilter 
 Selvforklarende betjeningselementer til sikker håndtering 
 Korte påfyldningstider takket være den højtydende  

 60 l kemikaliepåfyldningsbeholder med en sugekapacitet  
 op til 200 l/min. 

 Homogen sammenblanding af sprøjtevæsken takket  
 være blandedysen, der er monteret som standard under  
 kemikaliepåfyldningsbeholderen  

 7-vejs trykhane med sædeventilteknik sikrer enkel  
 betjening og sikker påfyldning

SmartCenter med Standard-pakke – 
Enkel og intuitiv betjening

Særdeles praktisk er 7-vejs trykhanen, som alle maskiner med Standard-pakke og Comfort- 
pakke er udstyret med. I modsætning til gængse trykhaner består AMAZONE‘s egenudvikling 
af sædeventiler. Alene ved drejning af trykhanen indad og udad åbnes og lukkes de enkelte 
væskebaner.

 
7-vejs trykhane – Sikker omskiftning med sædeventiler

Betjeningselementer på Standard-pakken til UX Super

1) Kemikaliepåfyldningsbeholder 
2) Skiftehane trykarmatur / 7-vejs trykhane 
3) Skiftehane injektor    
4) Skiftehane rengøring

5) Skiftehane røreværk 
6) Skiftehane sugearmatur  
7) Skiftehane påfyldningstilslutning sprøjtevæsketank 
8) Skiftehane påfyldningstilslutning skyllevandtank
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Med Comfort-pakken benyttes som standard også en Twin-
Terminal 3.0. Derudover muliggøres automatisk påfyld-
ningsstop til sugepåfyldningen. Dette påfyldningsstop kan 
også vælges til trykpåfyldning. Omrørerstyringen regulerer 
røreydelsen under anvendelse afhængigt af beholderni-
veauet. Når niveauet falder, reduceres omrøringsydelsen 
automatisk til fuldstændig afbrydelse for at forhindre skum-
dannelse ved lave niveauer. Derudover tilbyder den automa-
tiske omrørerstyring en autodynamisk omrørerkontrol. Dette 
betyder: Hvis der kræves en større udbringningsmængde på 
bommen, lukkes den sekundære omrører. 

Fordele for dig: 
 Brugervenlig TwinTerminal 3.0 til sugesiden 
 Ingen opskumning af sprøjtevæsken takket være  

 automatisk fyldeniveauafhængig styring og frakobling  
 af røreværket 

 Altid fuld kapacitet ved sprøjtearbejde og omrøring med  
 den autodynamiske røreværksstyring 

  
 Komfortabel fyldning af sprøjtevæske- og skyllevæske- 

 tanken med automatisk påfyldningsstop  
 Fjernbetjente, automatiske rengøringsprogrammer giver  

 en ren sprøjte

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

SmartCenter med Comfort-pakke – 
Betjening gjort nemt

TwinTerminal 3.0

UX Super | Betjening | SmartCenter med Standard-pakke | SmartCenter med Comfort-pakke

Betjeningselementer på Comfort-pakken til UX Super

1) Kemikaliepåfyldningsbeholder 
2) Skiftehane trykarmatur / 7-vejs trykhane 
3) Skiftehane injektor 

4) TwinTerminal 3.0   
5) Skiftehane rengøring 
6) Indikator sugearmatur
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SmartCenter med Comfort-pakke plus
Betjening med maksimal komfort med UX Super

  „Med meget tydelig grafik på beholdere, tilslutninger og væske-
kredsløb styres brugeren gennem menuerne for at fylde ren-
vandbeholderen, hovedtanken og præparatfylderen – helt unikt“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  „Det er genialt, at jeg endda kan bruge touchdisplayet med 
handsker!“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)
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  „Uanset om du skal fylde med programmerede „påfyldningspro-
filer“ eller foretage automatisk rengøring af påfyldningsslusen, 
er disse ting uden sidestykke“

 („profi“ - Brugstest Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  „Ved blot at trykke på en knap kører det komplette rengøring-
sprogram, hvor ikke kun alle kontakter omkobles, men også 
skyllebanen, herunder præparatfylderen, bliver rengjort – super 
godt!“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

Særligt komfortabel er betjeningen med Comfort-pakke plus. I 
stedet for betjeningshanerne letter betjeningsterminalen med 
touchscreen, der følger med Comfort-pakke plus, betjeningen 
af maskinen betragteligt. Betjeningen af sprøjtevæskekredslø-
bet finder udelukkende sted via den trykfølsomme touchscreen, 
der også fungerer upåklageligt, selv om brugeren har handsker 
på. Brugeren vælger blot den ønskede funktion, og sprøjten 
tændes automatisk! Jobcomputeren kan gemme to individu-
elle påfyldningsprofiler til forskellige brugere eller anvendel-
ser. Til kun påfyldning skal slangen blot tilkobles, og maski-
nen fylder automatisk hovedtanken og renvandsbeholderen 
op til det ønskede beholderniveau. Som ekstraudstyr kan 
brugeren vælge en individuelt justerbar påfyldningspause til 
hovedtanken om nødvendigt. 

Den komplette sprøjte og præparatfylder kan rengøres helt 
automatisk. Til dette formål er UX Super med Comfort-pak-
ke plus udstyret med rengøringsprogrammerne: Intensiv-
rengøring, hurtigrengøring og bomskylning. Desuden kan 
præparatfylderen skylle sig selv efter hver påfyldning. 

I forbindelse med Comfort-pakke plus og et Load-Sensing- 
System fås der som ekstraudstyr en skyllevandpumpe med 
160 l/min pumpekapacitet. Ved hjælp af denne kan kemika-
liepåfyldningsbeholderen forsynes med skyllevand fra skylle-
vandtanken i forbindelse med trykfyldning. Derudover kan 

skyllevandpumpen også bruges til at fylde sprøjtevæsketan-
ken parallelt via sugetilslutningen. Den supplerende skylle-
vandpumpe muliggør desuden kontinuerlig rengøring af UX 
Super.

Betjeningsterminal med trykfølsom 
touchscreen

 
Automatisk og uafhængig rengøring

Skyllevandpumpe – 
Kontinuerlig rengøring indvendigt

Fordele for dig: 
 Enkel betjening: Vælg funktion, og maskinen stopper alt  

 automatisk
 Maksimal komfort: Automatisk påfyldning og  

 automatisk påfyldningsstop ved suge- og trykpåfyldning

 Maksimal sikkerhed: Fuldautomatisk rengøring af hele  
 maskinen inkl. kemikaliepåfyldningsbeholder

 Maksimal ydelse: Automatisk hurtigpåfyldning via  
 injektor efter skylningsprocessen

 Autodynamisk omrørerkontrol

UX Super | Betjening | SmartCenter med Comfort-pakke plus
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SmartCenter
Oversigt over dine muligheder  
med UX Super

 Standard-pakke  Comfort-pakke  Comfort-pakke plus

Standard- 
pakke

Comfort- 
 pakke 

Comfort-  
pakke plus

Betjening sugeside 
 

Manuelt betjent – –
Elektrisk via TwinTerminal 3.0 – –
Elektrisk via trykfølsom Terminal 7.0 – –

Betjening trykside 7-vejs trykhane –
Elektrisk via 7 tommer trykfølsom touchscreen-terminal – –

Trykpåfyldning - Skyllevandtank med Geka-kobling

- Med kontraventil

- Fri flydestrækning (oppefra i tanken med låget åbnet)

- Autom. påfyldningsstop til sprøjtevæsketank og skyllevandtank –

Sugeside Sugning sugetilslutning

-Automatisk påfyldningsstop sugetilslutning

Sugning sprøjtevæsketank / skyllevandtank

Drypfri stikkobling

Trykside Fyldning af sprøjtevæsketank + Injektorudsugning af kemikaliepåfyldningsbeholder

Væske på kemikaliepåfyldningsbeholderen (strålerør, højtryksdyse, impulsdyse, pistol)

Tryktømning

Indvendig rengøring

Udvendig rengøring med skyllevand

Sprøjter  

Fyldning af skyllevandtank

- Med automatisk påfyldningsstop – –

Andre funktioner Automatisk rengøring af kemikaliepåfyldningsbeholder – –
2 individuelt programmerbare påfyldningsprofiler – –
Indstillelig påfyldningspause og skumforebyggelse – –
Elektrisk tømning af ledninger og filtre – –
Kapacitetsforøgelse til rengøring af dunke – –
Skyllevandpumpe – –

Røreværk Manuelt regulerbar røreværkskapacitet – –
Fyldeniveauafhængig røreværkskapacitet (automatisk frakobling ved ca. 5 % fyldeniveau) –

Rengøring Manuelt betjent rengøring – –
Fjernbetjent rengøring fra traktorterminal –
XtremeClean –

Andre HighFlow+ –

= indeholder = ekstraudstyr = ikke muligt
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Kemikaliepåfyld- 
ningsbeholderen
Perfekt betjeningskomfort til enkel  
og central betjening

UX Super | Betjening | Oversigt SmartCenter | Kemikaliepåfyldningsbeholderen

  „Under rengøring hjælper også små detaljer såsom evnen til at 
betjene præparatfylder under trykpåfyldning med klart vand.“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

  „Det stabile låg tjener ikke kun som et plant opbevaringsområde 
til målebægeret eller som afsætningsplads til granulatposer, 
men har også holdere til at dræne skyllede beholdere. Det er  
virkelig smart!“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)

 På højre side af præparatfylderen findes den til serien tilhørende  
 sprøjtepistol.

Kemikaliepåfyldningsbeholderen, der rummer 60 l, befinder 
sig umiddelbart foran betjeningsarmaturet. Den koniske 
beholderform med centralt udløb og en enorm sugekapaci-
tet på op til 200 l/min garanterer en hurtig, uproblematisk 
påfyldning og tømning uden rester. For effektivt at skylle 
pulver og granulat midler, findes der en ekstra blandedyse 
under sugeåbningen, der effektivt forhindrer tilstopning af 
sugeåbningen. Effekten af denne blandedyse kan justeres 
trinløst og betjenes parallelt med et nyt, også trinløst do-
serbart, højeffektivt strålerør. Som en yderligere special-
funktion kan præparatfylderen også forsyne med rent vand 
via den valgfrie renvandspumpe under trykpåfyldning.

UX Super: 
Kraftfuld og effektiv Der er tænkt på det hele

Dunkskylledysen har en stor trykflade, hvormed dysen kan 
aktiveres ved tryk på dunken eller målebægret. I den øver-
ste del af dunkskylledysen er der også en lille trykflade, 
hvor dysen kan aktiveres til rengøring af dunkens hals. Det 
støv- og væsketætte låg på kemikaliepåfyldningsbeholde-
ren svinges 180° til siden ved åbning og fungerer i denne 
stilling som praktisk fralæggested med holdere til målebæ-
ger og dunk. Takket være de integrerede afdryppemulighe-
der løber væskerester med det samme ned i kemikaliepå-
fyldningsbeholderen. Der kan ved hjælp af dunkskylledysen 
gennemføres en komplet indvendig skylning.
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Trailersprøjte 
UX 11200

   Bedste kørekomfort med hydropneumatisk affjedret undervogn med niveauregulering

 Optimale køreegenskaber på vejen med Single Trail-efterløbsstyring og et præcist og sporstabilt efterløb med den  
 fuldautomatiske DoubleTrail-akseltapstyring

 Forøgelse af den lodrette belastning på traktoren med traktionsforstærkeren

 Store opbevaringsrum i venstre og højre side af maskinen

 Enkel og komfortabel påfyldning og rengøring med Comfort-pakken, der er standardudstyr

 Højtydende kemikaliepåfyldningsbeholder til minimale påfyldningstider og homogen sammenblanding af sprøjtevæsken

 Højtydende, selvspædende stempelmembranpumper, der kun kræver begrænset vedligeholdelse, sikrer store  
 udbringningsmængder, også ved høje sprøjtetryk.

 Fuldautomatisk bomføring DistanceControl

 Trykomløbssystemerne DUS og DUS pro sikrer kontinuerlig cirkulation af sprøjtevæsken

 50 cm delbredder og optimalt dysevalg takket være elektrisk enkeltdyseaktivering med AmaSwitch og AmaSelect

 Automatiske rengøringsprogrammer til optimale rengøringsresultater

Topargumenter:

Super-L2-
sprøjtebom med letvægtsstruktur

med bombredder fra 

24 fra 40 m
Tredobbelt pumpesystem  
med en kapacitet pån 

750 l/min

Enkeltdyseaktivering 

AmaSwitch eller

AmaSelect
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UX 11200 Super

med 36-m-Super-L2-bom

Trykomløbssystem 

DUS / DUS pro
Sprøjtevæsketank med 11.200 liter

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/ux11200

Trailersprøjten UX 11200 stiller med sin meget store beholdervolumen på 11.200 liter  
særligt høje krav til arealeffektiviteten. Med Super-L2-sprøjtebommen i arbejdsbredder på 
24 til 40 m og dens tredobbelte pumpesystem med en sugekapacitet på 900 l/min er den 
perfekt egnet både til strukturer med store arealenheder samt til afgrøder med særligt høje 
forbrugsmængder.

UX 11200 | Topargumenter

DistanceControl /
DistanceControl plus
Bomføring med 2 eller 4 sensorer
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UX 11200 i detaljer
En ny dimension inden for plantebeskyttelsesteknikken

   Hurtig vejkørsel med op til 60 km/t

Perfekt kørekomfort med niveaureguleret hydropneumatisk 
akselaffjedring.
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Den hydropneumatiske undervogn i forbindelse med den 
affjedrede Hitch-trækstang giver en perfekt kørekomfort. 
BPW-akslerne med standardniveauregulering tilpasses 
permanent til belastningstilstanden. De mulige sporvidder 
ligger fra 2,00 til 2,25 m, og hjuldiameteren kan være op til 
1,95 m. Hitch-trækstangen med det store kugletryk på  
3 ton i forbindelse med kugletrækket (K80) muliggør et lavt 
hjulslip og en rolig maskingang. Da støddæmpercylindrene 
er forbundet med hinanden over kryds, er maskinen meget 
krængningsstabil. Det lukkede hydrauliksystem sørger hele 
tiden for en ensartet belastningsfordeling på alle 4 hjul.

Vægtoverføring

UX 11200 kan især også brilliere i vanskeligt og bakket ter-
ræn: En vægtoverføring i den hydro-pneumatiske akselaf-
fjedring muliggør en periodisk forøgelse af støttetrykket fra 
3 til 4 t ved fuld maskine. Ved delvist fuld maskine øges støt-
tetrykket med op til 30 %. Dette muliggøres af en fordeler-
ventil i hydraulikken, der aktiverer trykforskellene i de to 
akslers affjedring forskelligt. 

Eksklusiv undervogn 
Højtydende på mark og vej

+ 30 %

UX 11200 | Undervogn | Traktionsforstærkning | Pumpe

Sprøjtevæsketanken har et lavt tyngdepunkt og kompakte 
mål. Takket være den optimale geometri opstår der kun 
ganske små restmængder, som udgør mindre end 20 liter. 
Tankens glatte indervægge muliggør hurtig og enkel rengø-
ring.

De to skyllevandtanke med en nominelt volumen på i alt 
900 liter er anbragt tyngdepunktneutralt imellem skærmene.

Alle betjeningselementer er meget praktisk anbragt centralt 
fortil og er beskyttet under en afdækningsskærm. Skærmen 
forhindrer tilsmudsning af betjeningshanerne og muliggør 
en hurtig og effektiv vedligeholdelse takket være den gode 
tilgængelighed.

Den store tank: 
smukt og funktionelt
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Optimale køreegenskaber
Perfekte styresystemer til UX 11200

 DoubleTrail-akseltapstyring

– aktiv elektronisk tvangsstyring 
– god sporfølgning med små sporskader i marken 
– let og enkel manøvrering med aktiv, intelligent bagaksel 
– altid særdeles rolig og skånsom føring af sprøjtebommen



Anhängespritze UX 11200 SingleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3Anhängespritze UX 11200 DoubleTrail mit TrailTron Achsschenkellenkung und AMATRON 3
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Undervognen på UX 11200 er som standard udstyret med 
en efterløbsstyret bagaksel for at sikre gode køreegenskaber 
og begrænsede sporskader. Ved SingleTrail-efterløbsstyring 
er den første aksel stiv, og den anden aksel er styret og 
passivt efterløbende, således at der opnås meget gode 
køreegenskaber uden „uens“ dækslid på hjulene.

Den anden aksel skal spærres ved baglæns kørsel. Ved 
vejtransport skal den ligeledes være låst. Ved kørsel i 
snævre kurver og langsom kørsel kan akslen låses op.

DoubleTrail – fuldautomatisk 
akseltapstyring 

Som ekstraudstyr kan UX 11200 også udstyres med den 
elektronisk styrede DoubleTrail-akseltapstyring. Denne 
elektroniske tvangsstyring af begge aksler er især vigtig ved 
rækkeafgrøder som f.eks. kartofler, roer og ved små marker 
for at undgå sporskader.

Den første aksel kører nu præcist i traktorbaghjulenes spor, 
mens den anden aksel følger traktorforhjulenes spor. 
Herunder opnås en meget god sporpræcision i forhold til 
traktoren, og man undgår især negative påvirkninger af 
sprøjtebommene fra styrebevægelserne. Under vejtransport 
spærres den forreste aksel, og den anden efterstyres aktivt 
af systemet.

 
SingleTrail-efterløbsstyring

 DoubleTrail-system

Til tvangsstyring af DoubleTrail-
systemet kræves et ekstra kugletræk 
til K50.

SingleTrail-efterløbsstyring  
i indsats på marken.

DoubleTrail-akseltapstyring  
i indsats på marken.

UX 11200 | Styring
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SmartCenter på UX 11200
Centralt betjeningsfelt og effektiv pumpe

Betjeningselementerne på UX 11200: 
 1) Digital fyldstandsindikator 
 2) Trykhane 
 3) Trykfilter 
 4) Sugefilter 
 5) Røreværkshane med integreret trykfiltertømning 
 6) Ecomatic-skyllefod (ekstraudstyr) 

 7) Komfort-pakke 
 8) Sugehane 
 9) 4“ sugetilslutning 
10) Injektoromkobling 
11) Ecomatic-sugekobling (ekstraudstyr) 
12) 3-tommer påfyldningstilslutning med B-kobling til  
 skyllevand- og sprøjtevæsketank
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Alle betjeningselementer er meget praktisk anbragt centralt 
fortil og er beskyttet under en afdækningsskærm. Skærmen 
forhindrer tilsmudsning af betjeningshanerne og muliggør 
en hurtig og effektiv vedligeholdelse takket være den gode 
tilgængelighed. LED-belysningen oplyser arbejdspladsen 
optimalt.

Betjening – helt enkelt og centralt via 
SmartCenter

Til pumpedrevet, bomhydraulikken og DoubleTrail-styringen 
kræves udelukkende traktorens Load-Sensing-system, og 
samtlige funktioner kan betjenes særligt komfortabelt via en 
ISOBUS-terminal. Det særlige ligger i den automatiske ind-
stilling af pumpeomdrejningstallet afhængigt af arbejdssitu-
ationen. Ved markarbejde kører pumpen med skånsomme 
480 o/min., der rækker til en tilstrækkelig røreydelse og nor-
male udbringningsmængder. Under transportkørsler reduce-
res pumpeomdrejningstallet automatisk til 400 o/min., da 
kun omrørerne skal forsynes. Ved sugning fra sugeslangen 
kræves så den fulde ydelse på 540 o/min. Alle værdier for-
vælges én gang af brugeren og kan efterfølgende altid æn-
dres. Systemet aflaster føreren og sørger for en særligt skån-
som behandling af pumpen og membranerne.

 
Intelligent, hydraulisk pumpedrev

UX 11200 | Betjening

Den flercylindrede udførelse af stempelmembran-pumperne 
sørger ved samtidig høj injektor-indsugningskapacitet via en 
4 tommers sugetilslutning (900 l/min) for en ensartet 
transport og en rolig gang af pumperne. De tre kompakte 
pumper med en samlet kapacitet på 750 l/min. er særligt 
driftssikre og beskyttede mod tørløb og flydende gødning. En 
anden praktisk fordel er dens vedligeholdelsesvenlige og 
lettilgængelige position på trækstangen. Et membranskift 
kan foretages uden at demontere pumperne.

Effektive pumper – 
hele 3 gange

Til fordobling af de maksimale udbringningsmængder kan 
pumperne på UX 11200 kobles parallelt. Dette HighFlow- 
udstyr tilfører nye ydelsesstandarder! 
 

 Høje mængder flydende gødning kan således udbringes  
 ved højere hastighed. 

 Ved grøntsagsdyrkning er der mulighed for  
 sprøjtemængder på 2000 l/ha med 5 til 6 km/t. 

  Store mængder er muligt med TG-armaturet, en ekstra 
sprøjteledning og dobbelt dyseantal på en afstand af  
25 cm med AmaSelect.

HighFlow –  
med helt nye kapacitetsdimensioner
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Kan et areal på 1.000 ha bearbejdes plantebeskyttelsestek-
nisk på 24 timer? Dette spørgsmål kan nu besvares med 
"ja": Med 1.032 ha behandlet areal på bare 24 timer satte 
plantebeskyttelsessprøjten UX 11200 fra AMAZONE ver-
densrekord i 2014. 

Omregnet til en gennemsnitlig arealydelse har UX 11200 
med 43 ha pr. time sat et nyt maksimummærke for den 
moderne plantebeskyttelsestekniks ydeevne. Med en tank-
volumen på 12.000 L og en tandemaksel er den p.t. den 
største bugserede sprøjte i AMAZONE-programmet. Udsty-
ret med en 40 m bred Super-L2-bom og trukket af en 330 
hk stærk traktor kunne den i forbindelse med verdensre-
kordforsøget alt efter vejr- og markforhold om dagen køres 
med 13 til 15 km/t og om natten – takket være vindstille 
og dug på planterne – med 17 km/t. Sprøjten blev fyldt di-
rekte på markerne fra en 21-m³-vandvogn og en 
1.000-l-beholder på ladet af det trækkende køretøj.

Starten på verdensrekordkørslen berammet til nøjagtigt 24 
timer gik den 03.09.2014 kl. 12:12 på landbrugsbedriften 
Golzow i Brandenburg. På bedriften dyrkes et areal på i alt 
6490 ha, og det repræsenterer dermed europæiske praksis-
betingelser, hvor UX 11200 til fulde kan udfolde de stærke 
sider af dens ydelsespotentiale. 

Den konkrete opgave lød på i efterafgrøden efter rapshø-
sten at behandle den igen fremspirende raps på 15 forskel-
lige marker med glyfosat og en vandmængde på 100 l/ha.  
Alle foranstaltninger blev truffet i løbende dialog med be-
driftens plantedyrkningsleder.

Næsten 30 % tomgangskørsel 
Talmaterialet, som blev udvundet under verdensrekordfor-
søget demonstrerer på overbevisende måde, i hvor høj grad 
markernes størrelser og faconer påvirker den faktiske area-
lydelse: Ved markstørrelser på mellem 40 og 124 ha –  
samt sporlængder på ca. 0,5 til 1,5 km, bevægede denne 
værdi sig mellem 38 ha/t på den ugunstigste mark, og  
45 ha/t på den bedste mark. Det svarer til en forskel i  
arealydelse på 18 %. 

Betydningen af de uundgåelige tomkørsler var endnu  
større. I sammenligning med den teoretiske arealydelse  
på 60 ha/time, når man rent faktisk til en tomkørselsandel  
på 28 %. Takket være det store tankvolumen på UX 11200 
medgik kun 8 % af ventetiden til fyldning af sprøjten. Såle-
des skulle sprøjten trods de hele 103.200 l sprøjtevæske, der 
skulle udbringes, kun fyldes op 10 gange i løbet af verdens-
rekordkørslen.

Omkring 1,5 time, og dermed ca. 6 % af tomkørslen, gik 
med at flytte sprøjten mellem de forskellige marker. Denne 
transportkørsel udgjorde en total strækning på knap 20 km.  
Det meste tomkørsel gik med at køre uden om master, og 
markvandingsstudser, samt at vende på den 40 m brede 
forager. Trods den gunstige arealstruktur medgik der et 
tidsforbrug hertil på i alt 3,5 timer, og dermed næsten 15 % 
af al tomkørsel.

1.032 hektar
på 24 timer

Data indsamlet under verdensrekorden i plantebeskyttelse
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 AMAZONE ydeevneberegner

Du kan beregne dine egne mekaniseringsalternativer her: 
www.amazone.de/leistungsrechner

Ydelse, der overbeviser: 
700 ha/dag

Større slagkraft,  
mindre logistik

Andrey Alexandrovich Novikov, KX NovikovBernd Ullrich, Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg

På den 5.000 ha store bedrift „KX Novikov“ i Krestyanka/
Rusland har en UX 11200 været i brug siden 2013. „Den 
store kapacitet på 12.000 liter“, angiver indehaveren Andrey 
Alexandrovich Novikov som den vigtigste grund til denne 
investering. Også betjeningsterminalen AMATRON 3 havde 
overbevist ham. Udstyret til UX 11200 omfatter en 36 m 
Super-L2-bom med Profi-foldning 1 og den automatiske 
bomstyring DistanceControl. Chassiset er udstyret med den 
efterløbsstyrede bagaksel SingleTrail. 

Lige på stedet imponerede UX med sin ydelse. F.eks lå vand-
mængderne som regel på 100 l/ha. Arbejdstempoet for den 
335 hk stærke traktor med GPS-styring skiftede alt efter jor-
dens beskaffenhed mellem 11 og 19 km/t, og gennemsnits-
hastigheden var 14 km/t. På den anden side var brændstof-
forbruget med værdier på kun 0,3 til 0,4 l diesel/ha meget 
lavt. Opfyldningen af selv sprøjten foregår på gården, hvis af-
standen hertil er kort, og fra marker beliggende med stor af-
stand, opfyldes fra tankvogn ved markkant. På grund af det 
store ydelsespotentiale, der kendetegner UX 11200, planlæg-
ger Andrey Alexandrovich Novikov for fremtiden også at ar-
bejde med større vandmængder. Med 200 l/ha vil man da 
kunne bearbejde 700 ha/dag i toholdsskift.

„Denne investering har betalt sig“, fortæller adm. dir. Bernd  
Ullrich fra Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg om brugen af 
UX 11200. Landbrugssammenslutningen har 4.600 ha dyrkede 
arealer og 400 ha græsjord i lavlandet ved Leipzig. 

UX 11200 sprøjten, der trækkes af en traktor med en ydelse på 
230 hk, omfatter en 24 m Super-L2-bom med LED-belysning, 
akseltapstyringen DoubleTrail samt den automatiske forager- 
og delbreddeaktivering GPS-Switch. „En afgørende fordel ved 
UX 11200 er helt klart den store tank – og dermed en enorm 
forøgelse af slagkraften“, siger adm. dir. Bernd Ullrich. Ved 
vandmængder på mellem 200 og 300 liter/ha kan man nu be-
arbejde 40 til 60 ha, uden at et efterfyldningsstop er påkrævet. 

Trods den store tank på UX 11200 er marktrykket ikke steget, 
og heller ikke sporskader er noget problem. Bernd Ullrich til-
skriver det tandemakslen og DoubleTrail-akseltapstyringen: 
„Med denne styring kører sprøjtens hjul faktisk nøjagtigt i trak-
torens spor. Det skåner jorden og har naturligvis en virkning på 
bommens position.“ På den anden side viser sprøjten sig, at 
have særdeles gode køreegenskaber ved hurtig kørsel på vej og 
med fuld tank. Ifølge Bernd Ullrich er sprøjtebommens LED-be-
lysning og GPS-Switch også værd at anbefale. „Med dette ud-
styr kan vi uden problemer benytte maskinen, når det skal være, 
også i skumringen eller om natten.“
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UX-sprøjtebomme  
med flykonstruktion

AMAZONE-sprøjtebommene er superstabile og superlette 
takket være den specielle profilkonstruktion. Sprøjtebom-
menes arbejdsbredder på 15 til 40 m tillader optimal tilpas-
ning til driftsstrukturen. Den høje kvalitet sikrer en lang le-
vetid, selv ved meget store arealydelser. 

Kompakte transportmål med transportbredder på 2,40 m til 
2,85 m bidrager også til sikre transportegenskaber på vejen.

Superstabil og superlet  
på én gang

AMAZONE sprøjtebomme

 Der drypper ikke sprøjtevæske på traktoren fra 
sprøjtebommen. Sprøjtebommen berører heller 
ikke traktorens førerhus.

 Koncentration om det væsentlige: Vejen foran dig 

Du kan koncentrere dig fuldt ud om kørslen. Oversigtsforholdene ved kørsel på gader 
og veje er fremragende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan marksprøjten også. 
Ingen fremspringende dele, ingen skader på sprøjtebommen. 50 km/t er ikke noget 
problem!

Sprøjtebommens udsving ved transport

Stift ophæng
Affjedret 
ophæng

 Alt sidder rigtigt: Sprøjtebommen sidder 
sikkert og uden frigang i transport-
positionen. Stød absorberes både ved 
kørsel på marken og i transportposition ved 
hjælp af parallelogramophænget. Det er 
ren komfort, og det sikrer frem for alt 
sprøjtebommen en lang levetid.
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Vedligeholdelsesfri og lang levetid

 
Flerlagslakering i høj kvalitet

UX-sprøjtebomme

 Et led, der holder! 

 Hydraulikforskruningerne i rustfrit stål sikrer en lang levetid og  
 en høj gensalgsværdi.

Vores mangeårige erfaring med konstruktion af sprøjte-
bomme betaler sig: Den koniske ledbolt er den intelligente 
kerne i en gennemtænkt sprøjtebomsfilosofi! Sprøjtebom-
men sidder uden slør på den koniske ledbolt og garanterer 
driftssikkerhed efter mange år. 
 
Standardbrugen af rustfrit stål, den katodiske dyppelakering 
i bilstandarden og den målrettede anvendelse af plast og 
aluminium er garanti for en lang levetid.

1 2 3 4

 Eksklusiv lakering med flere lag sikrer højeste kvalitet og 
lang levetid. 
 
 1) Stålplade 
 2) Zinkfosfatering (krystallag) 
 3) KTL-grunding 
 4) Dæklakering

 Den store serviceplatform sikrer god tilgængelighed fra et  
 sikkert underlag
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Super-S2-sprøjtebom
til alle UX Special

 
Superkompakt på vejen

Tre vigtige komponenter for en meget 
god føring af sprøjtebommen
Super-S2-sprøjtebomme har som standard:

 Et centralt pendulophæng til optimal føring af bommen 
på skråt og plant terræn,

 kombinerede fjeder- og dæmperelementer til 
støddæmpet ophængning imod lodret virkende kræfter,

 et integreret dæmpningssystem af bremseplader og 
Silent-blokke til dæmpning af vandrette 
drejebevægelser.

Med det støddæmpede ophæng med hydraulikakkumula-
torer i parallelogrammet føres Super-S2-bommen sikkert i 
den rigtige afstand over målfladen.

Supersmal transportbredde på kun 2,40 m ved alle Super-S2-
sprøjtebomme: 15 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 m.

Super-S2-sprøjtebommen klappes fuldautomatisk ud og 
ind ved hjælp af kraftige hydraulikcylindre. I transportposition 
befinder bommen sig superkompakt bag basismaskinen 
med en transportbredde på kun 2,40 m. 

Super-S2-bommen med op til 140 mm brede kantede 
stålprofiler er superstabil. 

Fjederdæmpningssystem til 
reduktion af lodrette 

svingninger

Fjederdæmpningssystem til 
reduktion af vandrette 
svingninger

Super-S2-bomophæng

Led på tværs af 
kørselsretningen

Låsning af sprøjtebommen

Centralpendul
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AMAZONE-sprøjtebom –  
en tanke bliver til virkelighed
Sikker transport! 
Oversigtsforholdene ved kørsel på gader og veje er 
fremragende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan 
sprøjtebommen også. Ingen fremspringende dele, ingen 
beskadigelse af bommen og meget lave transportmål.

Alt passer! 
Sprøjtebommen sidder fast i transportkroge. Ingen klapren, 
ingen berøring/slidspor fra sprøjtebommen på traktoren. 
Det er ikke noget problem at køre stærkt.

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

Mekaniske klapsteder

2400 mm

I transportposition

UX 4200 Special

Eksempler på dyseopdeling (delbredder)

28/23/18/13/7

27/23/18/13/7

24/18/13/7

21/17/13/7 eller 20/17/13/7 

21/15/11/7

18/13/7

16/12/7

15/12/7

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

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

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

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

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

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

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

6-6-6-6-6 (5)
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Super-L2-sprøjtebom
Til store behandlingsarealer med trailersprøjterne UX Special og UX Super

 
Automatisk ind- og udfoldning

Supersmal transportbredde på kun 2,40 m ved alle tredelte 
Super-L2-sprøjtebomme med arbejdsbredder på 21, 24, 27 
og 28 m. Sensationel transportbredde på kun 2,60 m ved 
alle firdelte Super-L2-sprøjtebomme med arbejdsbredder 
på 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39 og 40 m (UX 6200: 2,80 m). 
 
Super-L2-bommen har fuldautomatisk ud og ind foldning 
ved hjælp af kraftige hydraulikcylindre. Den lægges 
sammenfoldet ved siden af sprøjtetanken. Sprøjtebommen 
sidder sikkert og uden frigang i transportholderen. Stød 
absorberes af parallelogram-ophænget både ved kørsel på 
marken og i transportposition. Super-L2-bommen med op 
til 220 mm brede kantede stålprofiler er superstabil. 

Supplerende affjedring til reduktion af 
svingningerne i køreretningen (kun 
4-delte Super-L2-bomme) 

Super-L2-bomophæng

Fjederdæmpersystem til reduktion af 
lodrette svingninger 

Cylinder til vinkling opad

Fjederdæmpningssystem til reduktion af 
vandrette svingninger

Super-L2-sprøjtebomme  
har som standard:

 Et ekstra langt centralpendul til parallelføring af de 
største bomme 

 kombinerede fjeder- og dæmperelementer til 
støddæmpet ophængning imod lodret virkende kræfter,

 et stort dimensioneret integreret dæmpningssystem af 
bremseplader og Silent-blokke til dæmpning af 
vandrette drejebevægelser og

 fjederplader til dæmpning af bevægelser i 
kørselsretningen (kun 4-delt bom)
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39-m-Super-L2-sprøjtebom

UX 5201 Super med Super-L2-bom UX 11200 med Super-L2-bom

40/32/23/12

39/32/23/12

36/28/19/10

36/30/24/12

33/26/19/10

33/27/21/12

32/26/19/10

30/24/15/8

28/22/15/8

27/21/15

27/22/15/8

28/19/10

27/19/10

24/19/10

21/15/9

8-9-9-9-10-9-9-9-8 (9)

7-9-9-9-10-9-9-9-7 (9)

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

6-7-9-10-9-7-6 (7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-6-7-4-7-6-6 (7)

Eksempler på dyseopdeling (delbredder) 
Mulighed for andre opdelinger

 
Arbejdsbredder på Super-L2-sprøjtebommen

Til U
X Super

Til U
X 11200

Til U
X Special

Sprøjtebomme | Super-L2
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Fremragende på den nemme måde –
Opklapningsvarianter fra AMAZONE

Ensidig opklapning

Ensidig opklapning

 
Valg af ind- og udklapning

Den ensidige indklapning er mulig med AmaSpray+ eller 
med en ISOBUS-terminal via styreenheder.

Med ind- og udklapningens store fleksibilitet er det muligt at 
ind- og udklappe alle delbredder enkeltvis. Begge sider kan 

uafhængigt af hinanden klappes sammen enkeltvis, så der 
opnås mulighed for tilpasning til alle arealegenskaber. 

 
Profi-opklapning 1

 
Profi-opklapning 2

Alle hydraulikfunktioner kan udføres pålideligt og enkelt via 
ISOBUS-terminalen fra traktorens førerhus. Med et 
multifunktionsgreb bliver betjeningen ekstra komfortabel.

Følgende funktioner er mulige:
Højdeindstilling, ud-/indklapning, foldning i én side med 
reduceret kørehastighed (maks. 6 km/t), bomreduktion, 
hældningsindstilling.

Ud over funktionerne med Profi-opklapning 1 er der med 
Profi-opklapning 2 mulighed for at vinkle bommen opad 
uafhængigt i én af siderne.

Vinkling

Vinkling opad (via Profi-opklapning 2)

Ensidig opklapningsfunktion (med forvalgsklapning, Profi-opklapning 1 eller Profi-opklapning 2)
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Flex-opklapning 2 med ContourControl sikrer en optimal bomføring

Med den nye Flex-opklapning 1 og Flex-opklapning 2 tilbyder 
AMAZONE to nye elektrohydrauliske bomopklapningssystemer. 
Bomme med Flex-opklapningsfunktion er i alle opklapnings-
punkter udstyret med en elektrohydraulisk styreblok, der ak-
tiveres direkte via maskinsoftwaren. Det betyder, at opklap-
ningsbevægelserne kan udføres langt hurtigere. Så snart den 
første udliggerarm er klappet ca. 70 % ud eller ind, påbegyn-
des den næste elektrisk styrede ind- hhv. udklapningsproce-
dure automatisk. Alle elektrohydrauliske styreblokke er som 
standard udstyret med overbelastningssikring og dermed 
også med påkørselsværn ved arbejde med reduceret arbejds-
bredde.

Ud over de allerede nævnte fordele har Flex-opklapning 1 
følgende funktioner:  

 Højdeindstilling,  
 ud-/indklapning,  
 enkeltsidet klapning med reduceret kørehastighed  

 (maks. 6 km/t),  
 bomreduktion, 
 hældningsindstilling

I tillæg til funktionerne med Flex-opklapning 1 kan bomme 
med Flex-opklapning 2 aktivere begge udliggerarme indivi-
duelt.

Der kan via brugerprofilerne i maskinsoftwaren lagres indivi-
duelle profiler med reduceret arbejdsbredde. Hvis en 
36/30/24 m bom eksempelvis kun skal klappes ud til 30 m, 
kan dette hurtigt og enkelt gennemføres ved hjælp af et pro-
filskift. Efter udklapningen registreres den netop aktive ar-
bejdsbredde automatisk, og de yderste dyser deaktiveres 
automatisk via AmaSwitch eller AmaSelect. Arbejdsbredden 
anvendes automatisk til Section Control. 

 
Flex-opklapningsfunktioner til UX Super

 
Flex-opklapning 1

 
Flex-opklapning 2

Individuelle brugerprofiler med reduceret 
arbejdsbredde

Sprøjtebomme | Opklapningsvarianter

  „For at fremskynde bomfoldningen har AMAZONE erstattet det 
simple sekventielle kredsløb med en sensorstyret sekvens. 

 Dermed har vi minimeret udfoldning med 19 sekunder og  
 sammenfoldning med 27 – det er fantastisk!“

 („profi“ - Kørselsrapport Amazone UX 5201 Super - 10/2017)
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Bomføring
Opdag dine muligheder

Takket være det centrale pendulophæng føres AMAZONE 
Super-S2-bommen og Super-L2-bommen allerede optimalt 
i kraft af deres konstruktion. Kombinerede fjeder- og dæm-
perelementer sørger derudover for en enorm reduktion af 
alle lodrette bevægelser. I tillæg til dette holdes vandrette 
drejebevægelser på et minimum takket være et integreret 
dæmpersystem, så der som udgangspunkt opnås optimale 
arbejdsresultater med alle AMAZONE bomme.

AMAZONE bomme har som standard: 
  et langt centralpendul til parallelføring,
 kombinerede fjeder- og dæmperelementer til 

støddæmpet ophængning imod lodret virkende kræfter,
  et integreret dæmpersystem af bremseplader og Si-

lent-blokke til dæmpning af vandrette drejebevægelser

Super-L2-byder derudover på: 
  Fjederplader til dæmpning af bevægelser i kørselsret-

ningen (kun 4-delte bomme)

AMAZONE bomme –  
stabile og præcise som standard

 Automatisk bomsænkning i GPS-Switch 
 I betjeningsterminalens GPS-Switch kan sænkning af bommen  
 påbegyndes, før den ubehandlede overflade nås. Når dyserne  
 åbnes, er bommen dermed i arbejdshøjde. Dette forudsætter 

oprettelse af en markgrænse i GPS-Switch samt funktionen  
Profi-opklapning eller Flex-opklapning.

Vertikale bombevægelse

Vandrette bombevægelser

AMAZONE bomme sikrer en stabil lodret føring af bommen

AMAZONE bomme sikrer en stabil vandret føring af bommen 
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Fordele ved bomføringen DistanceControl 
  Fuldautomatisk bomføring inkl. højdeføring, hæld-

ningsindstilling og bomløft på forageren 
  Automatisk bomvinkling opad i begge sider (i kombina-

tion med Profi-opklapning 2 eller Flex-opklapning 2) 

 
AutoLift – den komfortable foragerautomatik 

Ved lukning af sprøjten på forageren løfter sprøjtebommen sig 
automatisk, ved tilkobling skifter den atter til arbejdshøjde. 

Dette reducerer faren for bomskader på forageren.

Foragerhøjde

Arbejdshøjde

Sprøjtebomme | Bomføring | AutoLift | DistanceControl

DistanceControl med 2 sensorer eller  
DistanceControl plus med 4 sensorer

Som udstyr til Super-L2-bommen og Super-S2-bommen 
tilbyder AMAZONE til UX-trailersprøjterne den fuldautoma-
tiske bomføring DistanceControl med 2 sensorer og Distance-
Control plus med 4 sensorer. Ved meget forskelligt udviklede 
afgrøder eller områder med lejesæd kan det ske, at bom-
mene dykker ned i afgrøden ved brugen af kun 2 sensorer. I 
så fald kan problemet løses ved at udstyrer bommen med 
fire sensorer. Sensorerne er elektrisk parallelforbundne, og 
der tages hensyn til den sensor, der er tættest på afgrøden.

VinkelsensorerUltralydssensorer Ultralydssensorer

 DistanceControl plus

Sensorer registrerer de præcise afstande og udfører arbejdet
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Med den aktive bomføring ContourControl tilbyder AMAZONE 
til trailersprøjterne UX Super en banebrydende og fuldauto-
matisk bomføring til bomme fra 21 m arbejdsbredde. Der-
med imødekommes krav om højeste præcision under 
spredningen med mindst mulige målfladeafstande også 
med høje kørehastigheder og store bombredder. Contour-
Control kan med Super-L2-bommen benyttes i forbindelse 
med Flex-opklapning 1 og Flex-opklapning 2.

Grundlaget for den nye bomføring er et hurtigtvirkende hy-
drauliksystem og 4 sensorer, i kombination med Flex-op-
klapning 2 endda 2 ekstra sensorer, som muliggør negativ 
automatisk vinkling. 
 

Fordele ved den aktive bomføring ContourControl: 
  Bedst mulige fuldautomatiske lodrette bomføring – 

også under de vanskeligste betingelser   
 Automatisk bomvinkling i begge sider (i kombination  

 med Flex-opklapning 2) 
 Meget hurtige klapningsprocedurer
 Største præcision, også ved høje arbejdshastigheder 
 Elegant bomføring, også med store bombredder

ContourControl – til reduktion af lodrette 
bombevægelser

ContourControl med bomvinkling nede ContourControl med bomvinkling oppe
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AMAZONE tilbyder som ekstraudstyr til bomstyringen 
ContourControl den aktive svingningsudligning SwingStop 
for at tilpasse også den vandrette føring af bommen til de 
stadigt stigende krav til f.eks. større arbejdsbredder og 
højere kørehastigheder. Udefra kommende indvirkninger 
som f.eks. ujævnheder i underlaget, gennemkørsel af 
kurver, acceleration og tiltagende arbejdshastigheder 
medfører enorm vandret belastning af bommen. Dette 
kan føre til svingning af bommen og har således en særlig 
negativ påvirkning på længdefordelingen i bommens 
yderste område. 
 

Da de horisontale bevægelser i stigende grad forekommer i 
det ydre bomområde, øges denne effekt enormt ved store 
bombredder. For at reducere disse horisontale vibrationer 
bruger SwingStop accelerationssensor til at måle accelerati-
onerne i bomarmene. De to aktivt betjente hydrauliske cy-
lindre i bomophænget kompenserer aktivt for disse vibratio-
ner og sikrer dermed en meget stille horisontal bomposition. 
 
Fordele ved SwingStop: 

  Reduktion af vandret bombevægelse
 Meget hurtigt, elegant og præcist arbejdende system
 Højeste ydeevne med bedste præcision

SwingStop – til reduktion af lodrette 
bombevægelser

SwingStop har to aktive hydraulikcylindre i bommens midterste delSwingStop: Præcision, der begejstrer!

AMAZONE bom med SwingStop til fremragende van-
dret bomføring

Accelerationssensor til SwingStop

Ultralydssensor til ContourControl

SwingStop-cylinder

Kørselsretning

Sprøjtebomme | ContourControl | SwingStop



56UX

Oversigt over bomføring
den rigtige løsning til enhver anvendelse

Produkttype UX Special

UX Super UX Super

UX 11200

Opklapningsfunktion Standard Valg af ind- og  
udklapning Profi-opklapning 1 Profi-opklapning 2 Flex-opklapning 1 Flex-opklapning 2 Flex-opklapning 1 Flex-opklapning 2

Automatisk bomføring (ekstraudstyr) 

Antal tilhørende sensorer

DistanceControl (plus)

2 (4)

ContourControl

4 6

Andet Swing- 
Stop

Swing- 
Stop

Antal styreenheder 2 DV / 3 DV 1 EV + frit returløb / Load-Sensing-System (ekstraudstyr)

Ind- og udklapning af sprøjtebom fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal)

Ensidet bomklapning fjernbetjent fjernbetjent (terminal)

Ind- og udklapning til reduceret arbejdsbredde fjernbetjent automatisk

Påkørselsværn ved reduceret arbejdsbredde Ekstraudstyr Standardudstyr

Tid til klapningsprocedure normal hurtig meget hurtig

Højdeindstilling fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Bomløft på forager fjernbetjent fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Hældningsindstilling fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Ensidet / tosidet bomvinkling opad automatisk automatisk automatisk

Ensidet / tosidet bomvinkling nedad automatisk

Vandret dæmpning imod asymmetriske og symmetriske svingninger passiv (4-delt)
aktiv 

(Swing- 
Stop)

passiv 
(4-delt)

aktiv 
(Swing- 

Stop)

Bomføring (samlet betragtet) god meget 
god

fremra-
gende

meget 
god

fremra-
gende

Anbefaling til arbejdsbredder > 30 m

Anbefaling til arbejdshastigheder middel høj meget 
høj høj meget 

høj

Anbefaling til terrænforhold plan kuperet plan kuperet

Anbefaling til arbejdsbreddeskift sjældne hyppige
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Produkttype UX Special

UX Super UX Super

UX 11200

Opklapningsfunktion Standard Valg af ind- og  
udklapning Profi-opklapning 1 Profi-opklapning 2 Flex-opklapning 1 Flex-opklapning 2 Flex-opklapning 1 Flex-opklapning 2

Automatisk bomføring (ekstraudstyr) 

Antal tilhørende sensorer

DistanceControl (plus)

2 (4)

ContourControl

4 6

Andet Swing- 
Stop

Swing- 
Stop

Antal styreenheder 2 DV / 3 DV 1 EV + frit returløb / Load-Sensing-System (ekstraudstyr)

Ind- og udklapning af sprøjtebom fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal)

Ensidet bomklapning fjernbetjent fjernbetjent (terminal)

Ind- og udklapning til reduceret arbejdsbredde fjernbetjent automatisk

Påkørselsværn ved reduceret arbejdsbredde Ekstraudstyr Standardudstyr

Tid til klapningsprocedure normal hurtig meget hurtig

Højdeindstilling fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Bomløft på forager fjernbetjent fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Hældningsindstilling fjernbetjent (styreenhed) fjernbetjent (terminal) / automatisk med DistanceControl eller ContourControl

Ensidet / tosidet bomvinkling opad automatisk automatisk automatisk

Ensidet / tosidet bomvinkling nedad automatisk

Vandret dæmpning imod asymmetriske og symmetriske svingninger passiv (4-delt)
aktiv 

(Swing- 
Stop)

passiv 
(4-delt)

aktiv 
(Swing- 

Stop)

Bomføring (samlet betragtet) god meget 
god

fremra-
gende

meget 
god

fremra-
gende

Anbefaling til arbejdsbredder > 30 m

Anbefaling til arbejdshastigheder middel høj meget 
høj høj meget 

høj

Anbefaling til terrænforhold plan kuperet plan kuperet

Anbefaling til arbejdsbreddeskift sjældne hyppige
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Trykomløbssystem
Højtydende og driftssikker – til UX-trailersprøjter

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

I forbindelse med den elektriske enkeltdyseaktivering  
AmaSwitch hhv. AmaSelect er UX-trailersprøjten som stan-
dard udstyret med højtrykscirkulationssystemet DUS pro. Her 
er sprøjtetrykket konstant frem til den enkelte dyse og afstemt 
efter det nominelle tryk. Takket være de koniske sprøjteled-
ninger opnås der minimale restmængder.

Konisk sprøjteslange: 
forskellige bomsektioner har forskellige slangedimensioner

  Minimale restmængder
  Ensartet strømningshastighed

Trykomløbssystem (DUS) –  
gennemprøvet mere end 10.000 gange

 
DUS pro

 
Trykomløbssystem DUS til forsyning af en delbredde

Med DUS  
bestemmer du takten

Med DUS fuld 
arbejdsbredde med 
det samme

ca
. 4

0 
m

et
er

Uden DUS

Start

24 mm 20 mm 16 mm

Tryksensor

24 mm15 mm

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

Sprøjtebomme | Trykomløbssystem

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

Deaktiveret 
delbredde- 
ventil

Reduktionsventil

Kontraventil

Sprøjtekapacitet

Til beholderen

Fra pumpen



–
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Delbreddeaktiveringer

Dine fordele Standardarmatur
AmaSwitch
3-dobbelt

AmaSwitch
4-dobbelt

AmaSelect

Delbredder op til 13 op til 80 op til 80 op til 80

Delbredder på 50 cm –

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

Manuel dyseomskiftning –

Automatisk til- og omkobling af dyser – – –

Valg af dyser fra førerhuset – – –

Dyserne kan kombineres – – –

Højtrykscirkulation (DUS pro) –

Dyseafstand på 25 cm –

Fri programmering af delbredder –

Ophævelse af trykluft

LED-enkeltdysebelysning

Dyseaktiveringer – Overblik over systemet = indeholder = ekstraudstyr = ikke muligt

 
Sammenligning af systemerne:

Elektrisk fjernbetjent  
delbreddearmaturet TG

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

 Elektrisk enkeltdyseaktivering AmaSwitch  Elektrisk enkeltdyseaktivering AmaSelect
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(se også oplysningerne om 
Section Control) 

Elektriske enkeltdyseaktiveringer med 
ægte 50 cm delbreddeaktivering

 
Eksempel: 24 m arbejdsbredde

Mange af de sprøjter til plantebeskyttelsesmidler, som fin-
des på markerne i dag, bruger stadig den klassiske delbred-
dearmatur. Den klassiske delbredde ligger normalt på 3 til 
5 m. Mindre delbredder er ved manuel brugerudført del-
breddeaktivering ofte ikke hensigtsmæssige på grund af 
skiftepunkternes unøjagtighed. Takket være en automatisk 
delbreddeaktivering med Section Control opnås der i dag 
imidlertid ekstremt præcise skiftepunkter, så der ved an-
vendelse med endnu mindre delbredder kan spares kost-
bart plantebeskyttelsesmiddel. Med AmaSwitch og AmaSe-
lect tilbyder AMAZONE to meget præcise løsninger til 50 cm 
delbreddeaktivering.

Delbreddeaktivering  
med 7 delbredder

Enkeltdyseaktivering  
med 48 delbredder

6 dyser

6 dyser

8 dyser

8 dyser

Mark

ForagerForager

Mark

Væsentlige konklusioner  
i denne markanalyse

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

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

årlige besparelsespotentiale
  Mindre virksomheder kan opnå relativt større besparel-

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

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

Udstyr på maskinen til distribution af plantebeskyttelsesmidler

 9 delbredder 11 delbredder 13 delbredder

 Enkeltdyseaktivering med delbredder på 50 cm

Drift 1 
185 ha

Drift 2 
400 ha

Drift 3 
2.300 ha

År
lig

 o
ve

rla
pn

in
g 

[%
] 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

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

Overlapningszone  
med 7 delbredder

Overlapningszone  
med 50 cm delbredde

Delbreddeaktiveringer | Enkeltdyseaktivering
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AmaSwitch
Elektrisk enkeltdyseaktivering  
med 50 cm delbredde

 
Automatisk delbreddeaktivering på 50 cm

3-dobbelt dyselegeme, 
med elektrisk aktivering og deaktivering

4-dobbelt dyselegeme, 
med supplerende 25 cm dyseafstand

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

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

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

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

AmaSwitch 3-dobbelt dyselegeme

AmaSwitch 4-dobbelt dyselegeme

AmaSwitch med 4-dobbelt dyselegeme og forlængersæt til 
ægte 25 cm dyseafstand 
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AmaSelect
Elektrisk enkeltdyseaktivering  
med 50 cm delbredde

Enkeltdyseaktivering AmaSwitch og AmaSelect

Dyseholder Sprøjteslange

Strømforsyning

Nondrypmembran

Motorhus

1

1

3

2

4

2

1

1

3

2

4

2

Driftsprincip for  
HeightSelect

 
Moderne applikationsteknologi

 
Med dyseafstand på 50 eller 25 cm

 
HeightSelect til UX Super

Den elektriske enkeltdyseaktivering AmaSelect består af et 
4-dobbelt dyselegeme med elektrisk aktivering og deakti-
vering og supplerende omkobling af dyserne. Dermed tilby-
der systemet foruden delbredder på 50 cm, som kan aktive-
res automatisk via GPS-Switch, en elektrisk omskiftning 
mellem de fire dyser, der er monteret på betjeningstermi-
nalen eller endda helt automatisk. Ved at indtaste det opti-
male trykområde på hver enkelt dyse i den 4-dobbelte dy-
selegeme skifter systemet automatisk til dysen efter disse 
angivelser. Det er således muligt, for eksempel når det opti-
male trykområde af en dyse forlades, at omskifte til en an-
den dyse eller på en større dyse. Det er også muligt at kon-
figurere et vilkårligt antal delbredder med et vilkårligt antal 
dyser. Især for landmænd eller maskinstationer med for-
skellige plejesporsystemer er det således muligt at foretage 
en simpel justering af dysen for at skifte til den respektive 
arbejdsbredde. AmaSelect-serien fås med højcirkulation 
DUS pro og med LED-enkeltdysebelysning.

Det er også muligt med udstyre dyselegeme AmaSelect 
med et forskydningssæt til en dyseafstanden på 25 cm.  
Dette giver en fordel i forbindelse med de specielle 80°-dy-
ser, hvor afstanden til måloverfladen kan mindskes til un-
der 50 cm. Denne variant kan også udbygges med ekstra-
udstyret HighFlow til anvendelser med meget høje 
forbrugsmængder.

Ved hjælp af HeightSelect (kun i forbindelse med AmaSelect 
og ContourControl) justeres afstanden nu kontinuerligt auto-
matisk mellem bomme og målkulturen afhængigt af dyseaf-
standen og dysetypen. Når dysen er aktiveret, regulerer den 
automatiske bomføring den passende målområdeafstand. 
Denne automatisering forbedrer effektiviteten af de anvendte 
pesticider og aflaster især chaufføren.

   AmaSelect – Systemets komponenter

Automatisk sprøjtehøjde: 57 cm

Automatisk sprøjtehøjde: 45 cm

Dyse 110°: Dyseafstand 50 cm

Dyser 80°: Dyseafstand 25 cm

57 cm

45 cm
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Elektrisk kantdyseaktivering
Til miljøskånsom sprøjtning langs kanten af marken

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

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

Grænsedyse-aktivering 
Til sprøjtning tæt på kanten mellem to følsomme afgrøder 
kan sprøjtebilledet begrænses mere nøjagtigt med 
grænsedyser.
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Flydende gødning &
Underbladssprøjtning –
Gennemprøvede løsninger, der giver en høj ydelse

Kantdyseaktivering | Flydende gødning

UX-trailersprøjterne er særligt velegnede til flydende 
gødning: Anvendelsen af kunststof i høj kvalitet, en god la-
kering og anvendelse af rustfrit stål næsten hele vejen 
igennem sikrer en lang levetid, også ved arbejde med fly-
dende gødning. I forbindelse med Super-S2-sprøjtebom-
men kan et separat slæbeslangesæt leveres.

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

Til fordeling af flydende gødning i større dråber fås der efter 
ønske desuden multidyser (3- eller 7-huls) og FD-tungedy-
ser.

 Slæbeslangekombination med lodder i rustfrit stål

 7-huls-dyse

 Dropleg-system

 
Flydende gødning

 
Multidyser

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

Det rigtige dysevalg
Grundlaget for en vellykket plantebeskyttelse

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



1

2

3
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  Ved køb af en AMAZONE-plantebeskyttelsessprøjte får du  
gratis dysemonteringsnøgle for nemt dyseskift.

Dyser

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

Eksempler

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

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

Dråbestørrelsens fordeling

125 µm

Fine  
dråber

Meget fine 
dråber

Middel  
dråber

Grove  
dråber

Meget grove 
dråber

Ekstremt 
grove dråber

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Fladstråle

Antidriftdyser

Injektordyser kompakt

Injektordyser

* Middel volumetrisk diameter
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Udstyr til alle krav
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Kamerasystemet (ekstraudstyr) øger først og fremmest  
sikkerheden ved manøvrering. Kameraet er også et meget 
nyttigt hjælpemiddel til at kontrollere dysefunktionen bag 
på maskinen. Dette er takket være infrarøde LED‘er og et 
opvarmet objektiv også muligt i regnvejr, skumring og mørke. 
Den refleksfri højopløsnings-monitor er baggrundsbelyst og 
kan også vise to kamerabilleder samtidigt.

Kamerasystem i bagenden af anhænger-
marksprøjten UX

Bombelysningen har to LED-arbejdslamper fra midten af 
bommen, der er særligt effektive i udførelsen med lang 
rækkevidde. 

På platformen kan der placeres flere LED-arbejdslamper for 
at oplyse omgivelserne.

 
LED-arbejdslamper

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

 
LED-enkeltdysebelysning

  Den analoge videoindgang i AmaTron 4 giver en alternativ 
mulighed for visning af kamerabilledet

inkl. skærmopdeling

 Med vaskeanordningens sprøjtelanse  
 kan marksprøjten rengøres grundigt  
 udvendigt direkte på marken, når  
 arbejdet er afsluttet.
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ISOBUS –
Maskinbetjening i den digitale tidsalder

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

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

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

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

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



More than
ISOBUSISOBUS
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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 
og dermed forbedrer betjeningskomforten. 
 
Fordele More Than ISOBUS:

 Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine  
 ISOBUS-apparater

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

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

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

 Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og  
 individuelle brugergrænseflader i betjeningsterminalen

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

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

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

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

 Frit konfigurerbare delbredder
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Variabel mængdeudbringning sikrer en delarealspecifik spredning

Opdag mulighederne med AMAZONE

 Overskuelig feltmenu og indstillingsmenu

Enkel og komfortabel!

 
Task Controller ( jobstyring)

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

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

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

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

Feltmenu Indstillinger

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

 (agrarhe

 (agrarheute – ”Kørselstest såmaskine Centaya“ · 06/2018)
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Alt fra en og samme producent!

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

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

 GPS-Maps er et intuitivt system til afvikling af  
 applikationskort

 Automatisk dearealspecifik regulering af udbringnings- 
 mængden

 Optimale dyrkningsforudsætninger takket være  
 behovstilpasset spredning

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

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

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

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

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

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

  ”Dens joystick ligger godt i hånden.“

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

6 dyser

6 dyser

8 dyser

8 dyser

Mark

Forager

Forager

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

Manuel delbreddeaktivering eller 
delbreddeaktivering med Section Control: 

24-m-bom| 7 delbredder

GPS-Switch + AmaSwitch- eller
AmaSelect-enkeltdyseaktivering: 

24-m-bom| 48 delbredder

Op til 85 %*  
mindre overlapning sammenlignet  

med den konventionelle delbreddeaktivering 
med Section Control på forageren

Mark

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

Elektrisk enkeltdyseaktivering

AmaSwitch eller AmaSelect
Automatisk sektionsluk på forager og i kiler 

 GPS-Switch

Ekstra besparelse af  
plantebeskyttelsesmidler

Besparelse af plantebeskyttelsesmidler

5%*5%*

     Overlapningszone ved manuel delbreddeaktivering 

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

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

menlignet med konventionelle delbreddeaktiveringer med 
Section Control er reduktionen op til 85 %. Afhængigt af 
overfladestruktur, arbejdsbredde og en antal delbredder fø-
rer kombinationen af GPS-Switch og enkeltdyseaktivering 
dermed til betydelige besparelser af beskyttelsesmiddel i 
forhold til konventionel plantebeskyttelsesteknik.
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Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch 
byder AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk delbredde- 
aktivering til alle AMAZONE‘s betjeningsterminaler og ISOBUS- 
kompatible gødningsspredere, plantebeskyttelsessprøjter 
og såmaskiner.

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

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

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

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

 som standard

 
Automatisk delbreddeaktivering

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

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

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

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

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

  AmaClick

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

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

 Alle programmer er installeret på forhånd og kan  
 umiddelbart prøves gratis

 Intuitiv og overskuelig betjening

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

Fra enkelt til HighEnd –  
alt er muligt

Overblik over det hele  
med 2-terminalløsningen

Terminal AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

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

Betjening 8 taster Touch og 12 taster Touch

BUS-system AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Jobstyringsfunktion og 
applikationskort i ISO-XML-format

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

Task Controller

Applikationskort  
i shape-Format

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

Parallel-kørehjælp GPS-Track *
med ekstern lightbar

GPS-Track *
med integreret lightbar

GPS-Track pro
med integreret lightbar

Automatisk sporføring – – GPS-Track Auto

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

GPS-Switch *
med op til 80 delbredder

GPS-Switch basic * 
med op til 16 delbredder

oder GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

GPS-Switch pro
med op til 128 delbredder

Kameratilslutning – 1x kameratilslutning *
med bakdetektering

–

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

* = ekstraudstyr



76 77ISOBUS | ISOBUS-terminaler

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

AmaTron 3
Så ved man, hvad man har!

Gennemprøvet og driftssikker Terminalegenskaber

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

Fordele ved AmaTron 3:
 Den kompakte konstruktion kræver kun begrænset  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 aktivering med op til 80 delbredder

  Ekstern lightbar

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

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

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

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

 (profi – ”Praksistest af Cirrus 3003 Compact“ · 04/2015)



78UX

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at 
betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har 
med baggrund i denne tanke udviklet mere brugervenlig 
AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart 
nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring.

AmaTron 4
Manager 4 all

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

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

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

Enkel og komfortabel betjening  
så intuitiv som din tablet

 
Terminalegenskaber

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AmaPad
En særligt komfortabel måde  
at styre landbrugsmaskiner på

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

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

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

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

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

 
En ny dimension af styring og overvågning

 
Terminalegenskaber

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

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

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

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

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

 aktivering med op til 128 delbredder
 GPS-Track pro – Parallel-kørehjælp med integreret lightbar
 GPS-Track Auto – Automatisk sporføring (med Pantera)

ISOBUS | ISOBUS-terminaler
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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 vedligehol-
delsesarbejder.

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

2   SmartLearning: Interaktiv førerundervisning til brugeren i for-
bindelse med 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

AMAZONE Service – altid i nærheden af dig
Din tilfredshed er vores drivkraft
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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 gøds-
kning og en god plantebeskyttelse.

Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til 
AMAZONE-maskinerne, når det gælder funktion og hold-
barhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Original-
dele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.

Beslut dig derfor for originalen!

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
  Kvalitet og driftssikkerhed
 Innovation og effektivitet
 Øjeblikkelig tilgængelighed
 Høj gensalgsværdi på brugte maskiner

Vælg hellere originalen  
med det samme

AMAZONE Service

Med internet-værktøjet "SmartLearning" har AMAZONE  
udvidet sit serviceudbud på sin hjemmeside under  
www.amazone.de/smartlearning med en meget nyttig funk-
tion. ”SmartLearning“ er en interaktiv førertræning, med 
hvilken man kan træne betjeningen af en kompleks maski-
ne både online og offline på en pc eller en tablet. Førere får 
med det nye servicetilbud mulighed for at gøre sig fortroli-
ge med betjeningen af en ny maskine, allerede før den 
første indsats i praksis. Men også øvede førere kan her opf-
riske deres kundskaber for at kunne udnytte maskinernes 
ydelsespotentiale endnu bedre. 

”SmartLearning“ –  
den nye førertræning på PC

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere. 
De hjælper også med servicespørgsmål fra landbrug og 
maskinstationer. Gennem løbende kurser sikres det, at vo-
res salgspartnere og serviceteknikere altid har indgående 
kendskab til den nyeste teknik.

Vores kunders tilfredshed  
er det vigtigste mål

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er det 
 centrale reservedelslager på fabrikken i Hasbergen-Gaste. 
Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, 
 herunder også til ældre maskiner.

På det centrale reservedelslager i Hasbergen-Gaste garante-
res det, at de dele, der er på lager, og som bestilles inden kl. 
17, forlader lageret samme dag. 34.000 forskellige reserve- 
og sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmo-
derne lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til 
vores kunder.

Vi tilbyder dig førsteklasses  
reservedelsservice
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Tekniske data for UX-trailersprøjterne



82 83Tekniske data

Maskintype UX 3200 
Special

UX 4200 
Special

UX 4201 
Super

UX 5201 
Super

UX 6201 
Super

UX 11200 

Nominel volumen (l) 3.200 4.200 4.200 5.200 6.200 11.200

Tankvolumen (l) 3.600 4.600 4.600 5.600 6.560 12.000

Skyllevandtank (l) 320 550 580 900

Arbejdsbredde (m) 15 – 30 21 – 40 24 – 40

Transporthøjde (m) Super-S2-Gest.: 3,25 – 3,40 
Super-L2-Gest.: 3,35 – 3,50

3,35 – 3,50 3,90

Transportlængde (m) 
med Super-S2-sprøjtebom

6,25 – 6,50 6,85 – 7,30 – – 

Transportlængde (m) 
med Super-L2-sprøjtebom

6,40 – 6,65 7,25 – 7,50 6,85 – 7,50 9,70

Transportbredde (m)
Super-S2 bom: ab 2,40 

3-delt Super-L2 bom: ab 2,40 
4-delt Super-L2 bom: ab 2,65

fra 2,65 2,60 – 2,80 2,85

Egenvægt (kg) 2.908 – 3.344 2.998 – 3.434 3.500 – 4.998 3.707 – 5.042 3.959 – 5.221 7.870 – 8.284

Pumpekapacitet (l/min) 260/380 520 750

Maks. sugeevne (l/min) 400/500 700 900

Frihøjde op til 0,82 m (med dæk Ø 1835 mm)

Sprøjtehøjde 0,5 – 2,5 m (med dæk Ø 1835 mm)

Arbejdstryk, max. (bar) < 10

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

Det lille alternativ – 
trailersprøjte UG
Til mindre landbrug tilbyder AMAZONE trailersprøjten UG med 
tankvolumen på 2.200 eller 3.000 liter. 
Supplerende oplysninger i den separate UG-brochure.
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